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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû 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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâ| éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîe úåî-éìáçãà àø÷à ýåýé-íLáeäèlî ýåýé äp ¤§¥À̈¤§¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§¨®»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬

:éLôðä:íçøî eðéäìàå ÷écöå ýåýé ïepçå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæéáeL ©§¦«©´§Ÿ̈´§©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´
k éëéçeðîì éLôð:éëéìò ìîb äåäé-éçéìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ék −©§¦¦§¨®§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬

:éçcîè:íéiçä úBöøàa ýåýé éðôì Cläúàé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàééðà ¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦
:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîàáé:éìò éäBìeîâz-ìk ýåýéì áéLà-äîâéàOà úBòeLé-ñBk ¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®

:àø÷à ýåýé íLáeãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðåèäúånä ýåýé éðéòa ø÷é §¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«−¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨
:åéãéñçìæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-éæéçáæ çaæà Eì ©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«§´−¤§©¤©́

:àø÷à ýåýé íLáe äãBzçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèéa | úBøöçaúé ¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³¥Ä
:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû 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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâ| éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîe úåî-éìáçãà àø÷à ýåýé-íLáeäèlî ýåýé äp ¤§¥À̈¤§¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§¨®»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬

:éLôðä:íçøî eðéäìàå ÷écöå ýåýé ïepçå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæéáeL ©§¦«©´§Ÿ̈´§©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´
k éëéçeðîì éLôð:éëéìò ìîb äåäé-éçéìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ék −©§¦¦§¨®§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬

:éçcîè:íéiçä úBöøàa ýåýé éðôì Cläúàé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàééðà ¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦
:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîàáé:éìò éäBìeîâz-ìk ýåýéì áéLà-äîâéàOà úBòeLé-ñBk ¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®

:àø÷à ýåýé íLáeãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðåèäúånä ýåýé éðéòa ø÷é §¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«−¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨
:åéãéñçìæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-éæéçáæ çaæà Eì ©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«§´−¤§©¤©́

:àø÷à ýåýé íLáe äãBzçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèéa | úBøöçaúé ¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³¥Ä
:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשכ"ה

פורים שמח והתוועדויות פעילות. 

מנחם שניאורסאהן

המשך בעמרד ולר
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הער  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )לא

וער  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

זער  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

חער  ............... וצ 'פחומש לקריאה לציבור לשבת   )לג

רפה  ...........................................  ברכות המגילה  )לד

פור  ...........................  פרשת צולשבוע לוח זמנים   )לה

פזר  .............  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו

,(` xn`n) mixet .c"qa
*d"kyz'd

‰ÏÈlaהּמל ׁשנת נדדה וצרי1ההּוא , ««¿»ְְְִֶֶַַַָָָ

ההּוא", "ּבּלילה אֹומרֹו ְְְִַַַָָלהבין,

היּו סתם "ּבּלילה" אֹומר ּכׁשהיה ּגם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָּדלכאֹורה,

המאֹורעֹות  היּו ׁשּבּה הּלילה על ׁשּקאי ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹודעים

זה  לבאר ויׁש ׁשּלפניו. ּבּפסּוקים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּכתּובים

מֹוריֿוחמי  קדּוׁשת ּכבֹוד ּׁשּמביא מה ְְְִִִִֵֶַַַָעלּֿפי

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ּדאיתא 2אדמֹו"ר , ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מהרי"ל  צרי3ּבמנהגי ההּוא" ּדמ"ּבּלילה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ

הּנס. עיקר ׁשּזהּו לפי ּבקריאתֹו קֹולֹו את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָלהגּביּה

ּב'ּילקּוט' ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּבּמאמר 4ּומבאר ְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

עֹולם". ׁשל "מלּכֹו זה "הּמל ׁשנת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָּד"נדדה

ׁשינה  נעׂשה ׁשינה, ׁשל ּבמּצב הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדכׁשיׂשראל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עֹולם". ׁשל ּב"מלּכֹו אני 5ּכביכֹול ְְְְֲִִֶֶַָָָ

ּבּזהר  ואיתא הּׁשינה 6יׁשנה, ּדעלֿידי ּבגלּותא, ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

הּגלּות  ּבזמן ׁשינה 7ּדיׂשראל ּגֹורמים הם , ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

למעלה  נדדה 7ּכביכֹול ההּוא ׁש"ּבּלילה וזהּו . ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָ

זמן  הּוא לילה נס, ׁשל עיקרֹו הּוא "הּמל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשנת

וזה 8הּגלּות  (למעלה), ׁשינה ׁשל זמן ׁשהּוא , ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

מלּכֹו ,הּמל ׁשנת נדדה (ּגלּות) ההּוא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָׁש"ּבּלילה

נס. ׁשל עיקרֹו הּוא עֹולם" ִֵֶֶָָׁשל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּלילה" הּכתּוב ּדּיּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵַַַָָָ

מֹורה  נסּתר לׁשֹון "הּוא" ְְִֶַָההּוא",

ו"הּוא"), "לילה" הסּתר, ּפעמים (ׁשני העלם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָעל

על  (לילה)ׁשּנֹוסף ּדגלּות וההסּתר ההעלם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ההעלם  היה אחׁשורֹוׁש, ּבימי אז, הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבכלל,
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תש"נ. - פורים בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר א.1)*) ו, (נדפס 2)אסתר ה'ש"ת דשנת

השני'. בפעם לארה"ב בבואו שאמרו הראשון המאמר והוא ואילך). 5 ע' ה'ש"ת סתר"צ 3)בסה"מ או"ח בד"מ הובא

סקי"ז. שם גם 4)ובמג"א וראה עולם). של מלכו שנת נדדה בתחילתו: ושם לסופו. קרוב תתנז רמז - א (ו, עה"פ שמעוני

עה"פ. ב.5)תרגום ה, 8).6)שה"ש ע' שם סה"מ - ס"ד ה'ש"ת דשנת בהמאמר (הובא א צה, דב"אני 7)ח"ג להעיר,

וש"אני  להקב"ה], כנס"י מאמר שזהו שם הנ"ל במאמר גם [וכמובא ישראל על זה קאי פשוטו דלפי פירושים. שני ישנה"

א). קה, - תס"ט (תקו"ז בגלותא שכינתא על קאי הערה 8)ישנה" ה'תשד"מ זה בד"ה בהנסמן גם וראה ע"ב. ריש סז, זח"ג

לילה". נק' שהגלות "ידוע 24 שבהערה האמצעי דאדמו"ר ובהמאמר פא). ע' ריש אדר המאמרים ספר - מנחם (תורת 16

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היהודים: על המן גזירת אודות הסיפור לאחר אסתר, במגילת נאמר

CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla1B¯ÓB‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מדוע , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿
במגילה  ‡ÓB¯נאמר ‰È‰Lk Ìb ,‰¯B‡ÎÏc ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«¿ƒ¿»«¿∆»»≈

Ì˙Òהכתוב  "‰ÏÈla","ההוא "בלילה שמדובר ולפרט להוסיף מבלי ««¿»¿»
È‡wL ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ היא שהכוונה »¿ƒ∆»≈

eÈ‰ daL ‰ÏÈl‰ ÏÚ«««¿»∆»»
ÌÈ·e˙k‰ ˙BÚ¯B‡Ó‰«¿»«¿ƒ

ÂÈÙlL ÌÈ˜eÒta הפרק בסוף «¿ƒ∆¿»»
ולפניו? הקודם

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
ŒÈ¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ‡È·nM∆≈ƒ¿¿«ƒ

¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ הריי"צ הרבי ¿»ƒ«¿
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ

שנת  נדדה ההוא "בלילה זה, בפסוק

Ê2‡˙È‡c‰המלך" מובא , ∆¿ƒ»
Ï"È¯‰Ó È‚‰Óa3 הלוי יעקב רבי ¿ƒ¿¬≈«¬ƒ

אשכנז, חכמי מגדולי מוליןֿסגל,

"‡e‰‰ ‰ÏÈla"Óc מפסוק החל ¿ƒ««¿»«
אסתר ˆ¯CÈזה  מגילת את הקורא »ƒ

˜BÏBבפורים  ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆
¯˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ B˙‡È¯˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«

Òp‰,המן מגזירת היהודים הצלת של «≈
מפשטות  שמובן שבגלל כפי הכתובים

שהיו  השנה קראו נדודי לאחשורוש

הצלתו  על הזיכרונות בספר לפניו

וזה  היהודי מרדכי ידי על ותרש מבגתן

ההצלה  לנס דבר של בסופו הוביל

המן. הריי"צ Óe·‡¯מגזירת הרבי ¿»≈
¯Ó‡na של הפנימית המשמעות את ««¬»

שנת  נדדה ההוא ש"בלילה זה עניין

הנס  עיקר הוא Ó‰המלך" ÈtŒÏÚ«ƒ«
'Ëe˜Ïi'a ·e˙kM4 ילקוט' מדרש ∆»««¿

‰CÏn"שמעוני' ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ" ‰Ê,כלומר ∆«¿∆»

'נדודי  של מצב היה ההוא בלילה

הקדושֿברוךֿהוא  אצל למעלה, שינה'

ומבאר. שממשיך כפי כביכול,

ÏL ·vÓa Ì‰ Ï‡¯NÈLÎcƒ¿∆ƒ¿»≈≈¿«»∆

,‰ÈL'כ'שינה מוגדר ישראל בני של הרוחני והמצב המעמד NÚ‰כאשר ≈»«¬∆
ישראל  בני של ה'שינה' ÏLבעקבות BkÏÓ"a ÏBÎÈ·k ‰ÈL≈»ƒ¿»¿«¿∆

·e˙kL BÓÎe ."ÌÏBÚ5 השירים ישראל ‡Èבשיר LÈ‰,כנסת »¿∆»¬ƒ¿≈»
‡˙È‡Â מובא¯‰fa6‡˙eÏ‚a,בגלותÏ‡¯NÈc ‰ÈM‰ È„ÈŒÏÚc ¿ƒ»«…«¿»»¿«¿≈«≈»¿ƒ¿»≈

הרוחני  ‰eÏb˙במובן ÔÓÊa7Ì‰ , ƒ¿««»≈
ÏBÎÈ·k ‰ÈL ÌÈÓ¯Bb¿ƒ≈»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ7,.להלן שיתבאר כפי ¿«¿»
e‰ÊÂלכך הפנימי ÏÈla"L‰הטעם ¿∆∆««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰ÏÈÏ ,Ò ÏL B¯˜ÈÚ ש‡e‰ זמן ƒ»∆≈«¿»

את  מסמל חושך, ‰eÏb˙של ÔÓÊ8, ¿««»
‰ÈL ÏL ÔÓÊ ‡e‰L∆¿«∆≈»

(‰ÏÚÓÏ) אור שבלילה כשם כי ¿«¿»
בזמן  כביכול, כך, נראה, לא היום

ושורר  בעולם אלוקות גילוי אין הגלות

והסתר, לכך ÊÂ‰העלם הטעם ¿∆
(˙eÏb) ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»
ÏL BkÏÓ ,CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆«¿∆

Ò ÏL B¯˜ÈÚ ‡e‰ "ÌÏBÚ כי »ƒ»∆≈
הי  לא ההוא' מ'הלילה הייתה החל ה

השתנה  והמצב למעלה, 'שינה' עוד

וגילוי. לאור והסתר מהעלם

˜eic ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‰‰e‡"לשון  ‰ÏÈla" ·e˙k‰«»««¿»«

נאמר  שלא הטעם את בכתוב ולבאר

סתם, ÔBLÏ"בלילה" "‡e‰"¿
¯zÒ מלשון בשונה גוףֿשלישי, ƒ¿»

גוףֿראשון, 'אתה', ÏÚנוכח, ‰¯BÓ∆«
,¯zÒ‰ ÌÈÓÚt ÈL) ÌÏÚ‰∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¿≈

"‡e‰"Â "‰ÏÈÏ" הסתר כלומר, «¿»¿
"לילה" הלשונות, שני כי כפול,

והסתר  העלם מסמלים ),ו"הוא"
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««∆¿≈¿«∆¿≈

,ÏÏÎa (‰ÏÈÏ) ˙eÏ‚c בני כאשר ¿»«¿»ƒ¿»
ירוד  רוחני במצב נמצאים ישראל

והסתר  העלם גם יש מזה וכתוצאה

כביכול, ‡Ê,למעלה, ‰p‰ בשעה ƒ≈»
המגילה, סיפור עוסק ≈ÈÓÈaƒשבה
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כללי מפתח  

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

ג  ......................  קטז, קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

   בלילה ההואה "מאמר ד  )ג

ה   ..................................  ה"כתש'ה) מאמר א(פורים 

  ה מגילה נקראת "מאמר ד  )ד

יז   ..................................  ה"תשכ'ה) מאמר ב(פורים 

  ה בלילה ההוא "מאמר ד  )ה

כג   ..................  ה"תשכ'ה, שני-ז אדר"ט, שבת פרשת צו

מא  .......................  ה"תשכ'ה, חג הפוריםשיחת   )ו

  , ושיחת שבת פרשת צ  )ז

פג  .....................................  ה"תשכ'ה, שני- ז אדר"ט

  פרשת צו –לקוטי שיחות   )ח

צג  ...............................................  זיכרך ) ק"בלה(

 ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט  )ט

צח  .................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' המקובל ר

צט  .................  פרשת צו –ילקוט גאולה ומשיח   )י

ק  ................  פרשת צולשבוע יומי חומש  ישיעור  )יא

קכא  .................  פרשת צולשבוע שיעורי תהלים   )יב

   )מוגה(התניא שיעורים בספר   )יג

קכב  .......................................  פרשת צולשבוע  

קכח  ...............  פרשת צולשבוע " היום יום"לוח   )יד

קלא  ......................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )טו

ם"שיעורי רמב

קלד  ...............  פרשת צולשבוע פרקים ליום ' ג –  )טז

רט   ...............פרשת צולשבוע פרק אחד ליום  –  )יז

רכג  .................  פרשת צולשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

רכז  ......................................  לפרק  משלי, בכפרק  ישעיה

  ןעוקצימסכת  –משניות   )כ

רכט  ...................................................  ביאור קהתי

רלה  .............................................  מסכת יומא עקביעין   )כא

  עם ביאורים  קידושיןמסכת   )כב

  ורל  ...............................................  טו ד דףע טף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

וסר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כד

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

  תורהלקוטי   )כה

סטר  .................................................  זקןר ה"ואדמ

   התשובשערי   )כו

בער  ..............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כז

בער  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כח

גער  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

דער  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )ל

הער  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )לא

וער  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

זער  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

חער  ............... וצ 'פחומש לקריאה לציבור לשבת   )לג

רפה  ...........................................  ברכות המגילה  )לד

פור  ...........................  פרשת צולשבוע לוח זמנים   )לה

פזר  .............  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו

,(` xn`n) mixet .c"qa
*d"kyz'd

‰ÏÈlaהּמל ׁשנת נדדה וצרי1ההּוא , ««¿»ְְְִֶֶַַַָָָ

ההּוא", "ּבּלילה אֹומרֹו ְְְִַַַָָלהבין,

היּו סתם "ּבּלילה" אֹומר ּכׁשהיה ּגם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָּדלכאֹורה,

המאֹורעֹות  היּו ׁשּבּה הּלילה על ׁשּקאי ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָיֹודעים

זה  לבאר ויׁש ׁשּלפניו. ּבּפסּוקים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּכתּובים

מֹוריֿוחמי  קדּוׁשת ּכבֹוד ּׁשּמביא מה ְְְִִִִֵֶַַַָעלּֿפי

זה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ּדאיתא 2אדמֹו"ר , ְְְְֲִִִֶַַַַָָ

מהרי"ל  צרי3ּבמנהגי ההּוא" ּדמ"ּבּלילה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָ

הּנס. עיקר ׁשּזהּו לפי ּבקריאתֹו קֹולֹו את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָלהגּביּה

ּב'ּילקּוט' ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ּבּמאמר 4ּומבאר ְְֲִֵֶַַַַַַָָָ

עֹולם". ׁשל "מלּכֹו זה "הּמל ׁשנת ְְְְֶֶֶֶַַַָָָּד"נדדה

ׁשינה  נעׂשה ׁשינה, ׁשל ּבמּצב הם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדכׁשיׂשראל

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עֹולם". ׁשל ּב"מלּכֹו אני 5ּכביכֹול ְְְְֲִִֶֶַָָָ

ּבּזהר  ואיתא הּׁשינה 6יׁשנה, ּדעלֿידי ּבגלּותא, ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ

הּגלּות  ּבזמן ׁשינה 7ּדיׂשראל ּגֹורמים הם , ְְְְִִִֵֵֵַַָָָ

למעלה  נדדה 7ּכביכֹול ההּוא ׁש"ּבּלילה וזהּו . ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָ

זמן  הּוא לילה נס, ׁשל עיקרֹו הּוא "הּמל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשנת

וזה 8הּגלּות  (למעלה), ׁשינה ׁשל זמן ׁשהּוא , ְְְְֵֶֶֶַַַָָָ

מלּכֹו ,הּמל ׁשנת נדדה (ּגלּות) ההּוא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָׁש"ּבּלילה

נס. ׁשל עיקרֹו הּוא עֹולם" ִֵֶֶָָׁשל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּבּלילה" הּכתּוב ּדּיּוק לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵַַַָָָ

מֹורה  נסּתר לׁשֹון "הּוא" ְְִֶַָההּוא",

ו"הּוא"), "לילה" הסּתר, ּפעמים (ׁשני העלם ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָעל

על  (לילה)ׁשּנֹוסף ּדגלּות וההסּתר ההעלם ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ההעלם  היה אחׁשורֹוׁש, ּבימי אז, הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבכלל,
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תש"נ. - פורים בקונטרס לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר א.1)*) ו, (נדפס 2)אסתר ה'ש"ת דשנת

השני'. בפעם לארה"ב בבואו שאמרו הראשון המאמר והוא ואילך). 5 ע' ה'ש"ת סתר"צ 3)בסה"מ או"ח בד"מ הובא

סקי"ז. שם גם 4)ובמג"א וראה עולם). של מלכו שנת נדדה בתחילתו: ושם לסופו. קרוב תתנז רמז - א (ו, עה"פ שמעוני

עה"פ. ב.5)תרגום ה, 8).6)שה"ש ע' שם סה"מ - ס"ד ה'ש"ת דשנת בהמאמר (הובא א צה, דב"אני 7)ח"ג להעיר,

וש"אני  להקב"ה], כנס"י מאמר שזהו שם הנ"ל במאמר גם [וכמובא ישראל על זה קאי פשוטו דלפי פירושים. שני ישנה"

א). קה, - תס"ט (תקו"ז בגלותא שכינתא על קאי הערה 8)ישנה" ה'תשד"מ זה בד"ה בהנסמן גם וראה ע"ב. ריש סז, זח"ג

לילה". נק' שהגלות "ידוע 24 שבהערה האמצעי דאדמו"ר ובהמאמר פא). ע' ריש אדר המאמרים ספר - מנחם (תורת 16

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
היהודים: על המן גזירת אודות הסיפור לאחר אסתר, במגילת נאמר

CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla1B¯ÓB‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מדוע , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿»ƒ¿»ƒ¿
במגילה  ‡ÓB¯נאמר ‰È‰Lk Ìb ,‰¯B‡ÎÏc ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«¿ƒ¿»«¿∆»»≈

Ì˙Òהכתוב  "‰ÏÈla","ההוא "בלילה שמדובר ולפרט להוסיף מבלי ««¿»¿»
È‡wL ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ היא שהכוונה »¿ƒ∆»≈

eÈ‰ daL ‰ÏÈl‰ ÏÚ«««¿»∆»»
ÌÈ·e˙k‰ ˙BÚ¯B‡Ó‰«¿»«¿ƒ

ÂÈÙlL ÌÈ˜eÒta הפרק בסוף «¿ƒ∆¿»»
ולפניו? הקודם

‰Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê ¯‡·Ï LÈÂ¿≈¿»≈∆«ƒ«
ŒÈ¯BÓ ˙Le„˜ „B·k ‡È·nM∆≈ƒ¿¿«ƒ

¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂ הריי"צ הרבי ¿»ƒ«¿
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa הפותח ¿«¬»ƒ««¿ƒ

שנת  נדדה ההוא "בלילה זה, בפסוק

Ê2‡˙È‡c‰המלך" מובא , ∆¿ƒ»
Ï"È¯‰Ó È‚‰Óa3 הלוי יעקב רבי ¿ƒ¿¬≈«¬ƒ

אשכנז, חכמי מגדולי מוליןֿסגל,

"‡e‰‰ ‰ÏÈla"Óc מפסוק החל ¿ƒ««¿»«
אסתר ˆ¯CÈזה  מגילת את הקורא »ƒ

˜BÏBבפורים  ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆
¯˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ B˙‡È¯˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«

Òp‰,המן מגזירת היהודים הצלת של «≈
מפשטות  שמובן שבגלל כפי הכתובים

שהיו  השנה קראו נדודי לאחשורוש

הצלתו  על הזיכרונות בספר לפניו

וזה  היהודי מרדכי ידי על ותרש מבגתן

ההצלה  לנס דבר של בסופו הוביל

המן. הריי"צ Óe·‡¯מגזירת הרבי ¿»≈
¯Ó‡na של הפנימית המשמעות את ««¬»

שנת  נדדה ההוא ש"בלילה זה עניין

הנס  עיקר הוא Ó‰המלך" ÈtŒÏÚ«ƒ«
'Ëe˜Ïi'a ·e˙kM4 ילקוט' מדרש ∆»««¿

‰CÏn"שמעוני' ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ" ‰Ê,כלומר ∆«¿∆»

'נדודי  של מצב היה ההוא בלילה

הקדושֿברוךֿהוא  אצל למעלה, שינה'

ומבאר. שממשיך כפי כביכול,

ÏL ·vÓa Ì‰ Ï‡¯NÈLÎcƒ¿∆ƒ¿»≈≈¿«»∆

,‰ÈL'כ'שינה מוגדר ישראל בני של הרוחני והמצב המעמד NÚ‰כאשר ≈»«¬∆
ישראל  בני של ה'שינה' ÏLבעקבות BkÏÓ"a ÏBÎÈ·k ‰ÈL≈»ƒ¿»¿«¿∆

·e˙kL BÓÎe ."ÌÏBÚ5 השירים ישראל ‡Èבשיר LÈ‰,כנסת »¿∆»¬ƒ¿≈»
‡˙È‡Â מובא¯‰fa6‡˙eÏ‚a,בגלותÏ‡¯NÈc ‰ÈM‰ È„ÈŒÏÚc ¿ƒ»«…«¿»»¿«¿≈«≈»¿ƒ¿»≈

הרוחני  ‰eÏb˙במובן ÔÓÊa7Ì‰ , ƒ¿««»≈
ÏBÎÈ·k ‰ÈL ÌÈÓ¯Bb¿ƒ≈»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ7,.להלן שיתבאר כפי ¿«¿»
e‰ÊÂלכך הפנימי ÏÈla"L‰הטעם ¿∆∆««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰ÏÈÏ ,Ò ÏL B¯˜ÈÚ ש‡e‰ זמן ƒ»∆≈«¿»

את  מסמל חושך, ‰eÏb˙של ÔÓÊ8, ¿««»
‰ÈL ÏL ÔÓÊ ‡e‰L∆¿«∆≈»

(‰ÏÚÓÏ) אור שבלילה כשם כי ¿«¿»
בזמן  כביכול, כך, נראה, לא היום

ושורר  בעולם אלוקות גילוי אין הגלות

והסתר, לכך ÊÂ‰העלם הטעם ¿∆
(˙eÏb) ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»
ÏL BkÏÓ ,CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆«¿∆

Ò ÏL B¯˜ÈÚ ‡e‰ "ÌÏBÚ כי »ƒ»∆≈
הי  לא ההוא' מ'הלילה הייתה החל ה

השתנה  והמצב למעלה, 'שינה' עוד

וגילוי. לאור והסתר מהעלם

˜eic ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‰‰e‡"לשון  ‰ÏÈla" ·e˙k‰«»««¿»«

נאמר  שלא הטעם את בכתוב ולבאר

סתם, ÔBLÏ"בלילה" "‡e‰"¿
¯zÒ מלשון בשונה גוףֿשלישי, ƒ¿»

גוףֿראשון, 'אתה', ÏÚנוכח, ‰¯BÓ∆«
,¯zÒ‰ ÌÈÓÚt ÈL) ÌÏÚ‰∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¿≈

"‡e‰"Â "‰ÏÈÏ" הסתר כלומר, «¿»¿
"לילה" הלשונות, שני כי כפול,

והסתר  העלם מסמלים ),ו"הוא"
¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««∆¿≈¿«∆¿≈

,ÏÏÎa (‰ÏÈÏ) ˙eÏ‚c בני כאשר ¿»«¿»ƒ¿»
ירוד  רוחני במצב נמצאים ישראל

והסתר  העלם גם יש מזה וכתוצאה

כביכול, ‡Ê,למעלה, ‰p‰ בשעה ƒ≈»
המגילה, סיפור עוסק ≈ÈÓÈaƒשבה
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d"kyz'dו ,(` xn`n) mixet

וכדאיתא  ּכפּול. הסּתר יֹותר, עֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָוההסּתר

ואנכי 9ּבּגמרא  מּנין, הּתֹורה מן הסּתר 10אסּתר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ה'ּבעלֿׁשםֿטֹוב' ּתֹורת ועלּֿפי 11אסּתיר. ְְִִֵַַַַַַ

ּפעמים) (ׁשּתי אסּתיר" "הסּתר ְְְְְִִֵֵֵַַָּדפירּוׁש

ּגם  הּוא ׁשּכן לֹומר, יׁש מּוסּתר, הּוא ְְֵֵֵֶֶֶַַַָׁשההסּתר

הּוא  ּדגלּות ׁשהּלילה ההּוא", ּד"ּבּלילה ְְְְֵֶַַַַַַָָָהּפירּוׁש

מרּגיׁשים  ׁשאין הינּו הסּתר, - ּד"הּוא" ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַּבאֹופן

ׂשמים  ,וחׁש לילה הּוא לאֹור.12ׁשהּגלּות חׁש ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

,"הּמל ׁשנת נדדה ההּוא "ּבּלילה מדיק ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּכתּוב

ותֹוקף  ּגֹודל יֹותר ּדהגם 13להדּגיׁש הּנס. ְְְֲִֵֵֶֶַַַַ

ּבתכלית  ׁשינה היתה אז ּדיׂשראל  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהּׁשינה

אחר  ּבמקֹום המבאר ּבין 14[ועלּֿדר החילּוק ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אינֹו ׁשהחלֹום יֹודעים ׁשהּיׁשנים לתרּדמה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשינה

הּנרּדמים  מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשקר, ׁשהּוא חלֹום ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא

ּכזֹו ׁשינה ּגֹורם ׁשּזה לאמת], הּׁשקר את ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָחֹוׁשבים

ׁשנת  "נדדה מּכלֿמקֹום  למעלה, ּגם ְְְְְִִַַַָָָָָָּכביכֹול

סתם, ׁשינה אפילּו עֹולם", ׁשל מלּכֹו - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָהּמל

ְָָ"נדדה".

ההּוא 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב) ׁש"ּבּלילה ּדזה , «¿ƒְְֲֶֶַַַַַָָ

ׁשל  מלּכֹו - הּמל ׁשנת ְְְֶֶֶַַַָָנדדה

עלֿידי  נעׂשה ּדפּורים) הּנס (עיקר ְְֲִִֵֵַַַַָָעֹולם"

הּׁשנה  ּכל ּבמׁש ּדיׂשראל .16ה'מסירּותֿנפׁש' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ּבזמן הרי להבין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָוצרי

לא  ההׁשּתלׁשלּות) סדר (מּצד אזי מקֹום, 17ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ייׁשן  ולא אז 18ינּום עמדּו ׁשּיׂשראל וכיון , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ
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ב.9) קלט, יח.10)חולין לא, תשנ"ט)11)וילך קה"ת (הוצאת טוב שם כתר בראשית. ר"פ יוסף יעקב בתולדות הובאה

מב. סי' כ.12)בהוספות ה, ישעי' - הכתוב נס.13)לשון של תוקפו התחלת הוא ההוא דמבלילה א) (יט, מגילה ראה

קעט ס"ע תרפ"א סה"מ - (ה'תש"ח תרפ"א אינש חייב מהרי"ל וברד "ה במנהגי מ"ש עם זה מקשר (107 ע' ה'תש"ח ואילך.

הנס. עיקר 14.7)שזהו ע' ה'תש"ב 9).15)סה"מ ע' שם (סה"מ ה' סעיף ה'ש"ת ס"ו 16)דשנת ה'תשד"מ זה ד"ה ראה

וש"נ. פה). ע' אדר המאמרים ספר - מנחם ד.17)(תורת קכא, 18.4)תהלים שבהערה יל"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÏeÙk ¯zÒ‰ ,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ ,LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»»«∆¿≈¿«∆¿≈≈∆¿≈»

‡˙È‡„ÎÂכמובא‡¯Óba9,ÔÈpÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÒ‡ מופיעה היכן ¿ƒ¿ƒ»«¿»»∆¿≈ƒ«»ƒ«ƒ
בפסוק  רמוזה שהיא עונה והגמרא בתורה ‡ÈÎ‡Â10¯ÈzÒאסתר ¯zÒ‰ ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ

אסתיר". "הסתר כפול, הסתר היה המלכה, אסתר בימי שעה, שבאותה ומכאן

ŒÌLŒÏÚa'‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««««≈
'·BË11¯zÒ‰" Le¯ÈÙc¿≈«¿≈

(ÌÈÓÚt ÈzL) "¯ÈzÒ‡«¿ƒ¿≈¿»ƒ
¯zÒeÓ ‡e‰ ¯zÒ‰‰L,כלומר ∆«∆¿≈¿»

של  במובן כפול להסתר רק הכוונה אין

אלא  יותר, ו'עבה' גדול הסתר

(וכאשר  ונסתר נעלם עצמו שההסתר

זהו  וניכר נראה לא עצמו ההסתר

כאשר  במיוחד, גדול והסתר העלם

לא  שהמצב בעובדה מכירים לא אפילו

ÈÌbרצוי) ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ L≈«∆≈«
,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c Le¯Èt‰«≈¿««¿»«
המלה  (לאחר 'ההוא' המלה שגם

כפול  הסתר על מורה ,'בלילה'),
‰ÏÈl‰Lוההסתר eÏ‚c˙ההעלם ∆««¿»¿»

-עצמו "‡e‰"c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
eÈ‰ ,¯zÒ‰ וההסתר שההעלם ∆¿≈«¿

כך  כל וחמור ≈∆ÔÈ‡Lגדול
‰ÏÈÏ ‡e‰ ˙eÏb‰L ÌÈLÈb¯Ó«¿ƒƒ∆«»«¿»

,CLÁÂ ישעיהו הנביא כלשון ¿…∆
ÌÈÓN12¯B‡Ï CLÁ טועים »ƒ…∆¿

אור. הוא שהחושך לחשוב

‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˜È„Ó ·e˙k‰Â¿«»¿«≈««¿»«
LÈb„‰Ï ,"CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆¿«¿ƒ

Û˜B˙Â Ï„Bb ¯˙BÈ13Òp‰ ≈∆¿∆«≈
לעיל  שהובא מהרי"ל מנהגי וכלשון

ככל  כי נס, של תוקפו מתחיל שמכאן

היה  ה'שינה' של וההסתר שההעלם

נדדה  ה'שינה' כאשר כך יותר, גדול

ויותר  גדול יותר ועילוי חידוש זה היה

ÈM‰L‰מיוחד. Ì‚‰c«¬«∆«≈»
Ê‡ Ï‡¯NÈc אחשורוש ÈÏÎ˙a˙בימי ‰ÈL ‰˙È‰ עמוקה שינה ¿ƒ¿»≈»»¿»≈»¿«¿ƒ

מאד  ונחות ירוד רוחני מצב היינו ÌB˜Óaביותר, ¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿…»¿»
¯Á‡14 בחסידות˜eÏÈÁ‰ ההבדל,‰Óc¯˙Ï ‰ÈL ÔÈa «≈«ƒ≈≈»¿«¿≈»

ÌÈLi‰L חלום חולמים הם ‡l‡ובשנתם BÈ‡ ÌBÏÁ‰L ÌÈÚ„BÈ ∆«¿≈ƒ¿ƒ∆«¬≈∆»

ÌBÏÁ יודעים וביום אמיתית, מציאות L˜¯,החלום e‰L‡ולא ¬∆∆∆
ÌÈÓc¯p‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó טועים רגילה משינה יותר עמוקה שינה הישנים «∆≈≈«ƒ¿»ƒ

שהם  כך כדי ÈL‰עד Ì¯Bb ‰fL ,[˙Ó‡Ï ¯˜M‰ ˙‡ ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆«∆∆∆¡∆∆∆≈≈»
,‰ÏÚÓÏ Ìb ÏBÎÈ·k BÊk בני נתונים היו בה העמוקה הרוחנית השינה »ƒ¿»«¿«¿»

שגם  גרמה שעה באותה ישראל

השינה  כביכול, ההעלם (היינולמעלה,

ביותר, עמוקה 'שינה' היתה וההסתר),

˙L ‰„„" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ - CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‰„„" ,Ì˙Ò ‰ÈL eÏÈÙ‡¬ƒ≈»¿»»¿»
השינה  מצב נמשך שלא בלבד זו לא

אלא  הכפול, ההסתר של העמוקה

ושנת  רגילה. שינה של המצב גם נפסק

'נדדה'. עולם, של מלכו המלך,

CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡na15,הנזכר‰Êc ««¬»¿∆

˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ - CÏn‰«∆∆«¿∆»
‰NÚ (ÌÈ¯eÙc Òp‰ ¯˜ÈÚ)ƒ««≈¿ƒ«¬»
והסתר  ההעלם הפסקת של זו פעולה

אחשורוש  בימי והגילוי האור והתחלת

‰'LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'נפעלה  È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ∆∆
‰M‰ Ïk CLÓa Ï‡¯NÈc16 ¿ƒ¿»≈¿∆∆»«»»

שהגזירה  ועד המן גזירת שנגזרה מאז

השנה  כל ובמשך שנה חלפה התבטלה

על  נפש במסירות ישראל בני עמדו

רק  היתה הגזירה שהרי בה' האמונה

היו  ואם היהודים דתם על את ממירים

כל  אבל להינצל, יכולים היו (ח"ו)

חוץ  מחשבת ליבם על עלתה לא השנה

אור' ב'תורה (כמבואר חסֿושלום

הזקן). לרבנו

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ זה ביאור לפי ¿»ƒ¿»ƒ
המסירות  בגלל המלך' שנת ש'נדדה

ישראל, בני של ÔÓÊaנפש È¯‰¬≈ƒ¿«
¯„Ò „vÓ) ÈÊ‡ ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»¬«ƒ«≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ מלמעלה האלוקי האור והמשכת ירידת של הרגיל הסדר «ƒ¿«¿¿
כלל  בדרך  העולם  את  מנהיג ֿ הוא שהקדושֿברוך כפי כלומר, Ï‡למטה, (17 …

ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ18, רצונו את ועושים כשורה נוהגים ישראל בני כאשר »¿…ƒ»
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jlnd zpy dccp `edd dlila

הּנס, מהּו הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמסירּותֿנפׁש

ּתֹוקף  מּזה ׁשנת 19ויתרה ׁש"ּנדדה ּבזה הּנס, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ההּוא  "ּבּלילה ּדפירּוׁש להבין, צרי ּגם ."ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּמל

הּמל על ׁשּקאי ּפׁשּוטֹו לפי "הּמל ׁשנת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנדדה

"ּבּלילה  ׁשארעּו ׁשהּדברים הּוא, - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָאחׁשורֹוׁש

"הּמל ׁשנת ׁש"ּנדדה ּגרמּו הם ֿ 20ההּוא" ועל . ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

מׁשּתלׁשלים  ּדלמּטה ׁשהענינים הּידּוע ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּפי

למעלה  ּבנֹוגע 21מענינם הּוא ּדכמֹוֿכן מּובן, , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

עֹולם", ׁשל מלּכֹו - הּמל ׁשנת ׁש"ּנדדה ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָלזה

להיֹות  ׁשּגרם הּוא ההּוא" ּד"ּבּלילה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשהענין

"לילה  הרי להבין, וצרי ."הּמל ׁשנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ"נדדה

ההעלם  על א) סעיף לעיל (ּכּנזּכר מֹורה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָההּוא"

ההּוא" ׁש"ּלילה  הענין היפ וגֹודלֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוההסּתר

ׁשל  מלּכֹו - הּמל ׁשנת "נדדה ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמביא

.22עֹולם" ָ

אֹור'Ô·eÈÂג) ּב'תֹורה המבאר ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִֶַַָָֹ

ּפּורים  ּבדרּוׁש23ּבדרּוׁשי ּובארּוּכה , ְְֲִִִֵָָ

האמצעי  ּוב'ּלילה'24אדמֹו"ר (ּגילּוי) ּדב'ּיֹום' , ְְְְְְִִֶַַָָָ

הענינים  ׁשני יׁש מהם, אחד ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ(העלם),

"יֹום  ּכתיב ׁשּלפעמים וזהּו והעלם. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָּדגילּוי

ּגילּוי  על מֹורה ּד"זה" ּכתיב 25הּזה", ולפעמים , ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

(ּכּנ"ל). העלם על מֹורה ּד"הּוא" ההּוא", ְְֵֶֶַַַַ"יֹום

הּזה", "לילה ּכתיב לפעמים ּבּלילה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָוכן

הּבאּור  ּונקּודת ההּוא". "לילה ּכתיב ְְְְְִִִֵַַַַָָולפעמים
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א)],19) יד, (מגילה אנן" אחשורוש עבדי ["אכתי בגלות היו דפורים הנס לאחרי שגם דמזה לומר, יש הנס, לכללות בנוגע

היתה  במס"נ כשעמדו אצלם שהיתה שהשינה כיון אבל שינה. של במצב עדיין היו במס"נ שעמדו לאחרי שגם מוכח,

נס*. של תוקפו נק' ולמה כ"כ, פלא אינו המלך שנת דנדדה הנס בתכלית, שינה ולא סתם עה"פ 20)שינה פירש"י ראה

גו'". המן את אסתר שזימנה על לבו את "שם ב) טו, רפ"ג.21)(ממגילה תניא היפך 22)ראה לכאורה שזהו לזה נוסף

למעלה. כביכול שינה ההשתלשלות) סדר (ע"פ גורם ההוא דלילה בהמאמר ד).23)המבואר (צד, אסתר ותוסף ד"ה 24)ד"ה

ואילך). תטו ס"ע נ"ך - אדהאמ"צ (מאמרי תקפ"ו פורים אסתר, ותוסף מ"ש ענין להבין באצבעו 25)והנה "מראה כמארז"ל

ב. טו, בשלח עה"פ פירש"י גם וראה שם. ובפירש"י בסופה תענית ספכ"ג. שמו"ר - זה" ואומר

ההוא. דבלילה הדיוק א"מ גם (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקדושֿברוךֿהוא  אזי הקדושֿברוךֿהוא, כפי של ישן', ולא ינום 'לא מצידו

זה  המלך, שנת נדדה ההוא "בלילה זה, פסוק על שמעוני' ב'ילקוט שמובא

עצמו  עושה חוטאין כשישראל אלא לפניו, יש שינה וכי עולם. של מלכו

יישן", ולא ינום לא רצונו וכשעושים ‡Êכישן, e„ÓÚ Ï‡¯NiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈»¿»
המן  וגזירת אחשורוש בימי

Ïk CLÓa LÙŒ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿∆∆»
‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,Òp‰ e‰Ó ,‰M‰«»»««≈ƒ≈»ƒ∆

Û˜Bz19 וחוזק Êa‰עיקר ,Òp‰ ∆«≈»∆
"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L זה והרי ∆»¿»¿««∆∆

ההנהגה  וסדר ומתבקש מובן דבר

לנס? נחשב זה כן אם ומדוע הרגילה,

Le¯ÈÙc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿≈
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«»¿»¿«
È‡wL BËeLt ÈÙÏ "CÏn‰«∆∆¿ƒ¿∆»≈

היא  ‰CÏnשהכוונה ÏÚ««∆∆
ÌÈ¯·c‰L ,‡e‰ - LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆«¿»ƒ
Ì‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈla" eÚ¯‡L∆≈¿««¿»«≈

"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L eÓ¯b20 »¿∆»¿»¿««∆∆
(והובא  ז"ל חכמינו שאמרו וכפי

של  ששנתו הכתוב) על רש"י בפירוש

מוטרד  שהיה מכך נדדה אחשורוש

את בעקבות  זימנה שאסתר העובדה

למחרת. לעשות שתכננה למשתה המן

ÌÈÈÚ‰L Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ ‰hÓÏc ונובעים ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ

הזה  לעולם כפי ÌÈÚÓובאים ≈ƒ¿»»
מה ÏÚÓÏ21‰שהוא  וכל ברוחניות, ¿«¿»

מה  של השתקפות הוא למטה שקורה

למעלה, ÔÎŒBÓÎcשקורה ,Ô·eÓ»ƒ¿≈
˙L ‰„„p"L ‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿∆∆»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ - CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿««¿»«

ישראל  בני של הרוחני ‰e‡המצב
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï Ì¯bL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ הקדושֿברוךֿהוא ÔÈ·‰Ï,של CÈ¯ˆÂ הדבר,. נפעל ‰¯Èכיצד «∆∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈
ÌÏÚ‰‰ ÏÚ (‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰¯BÓ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ««∆¿≈

BÏ„B‚Â ¯zÒ‰‰Â ג והסתר, העלם של ביטויים שני הלשון, "לילה"וכפל ם ¿«∆¿≈¿¿
של  הירוד שהמצב לעיל וכמבואר ביותר גדול שההסתר מלמדים "הוא" וגם

למעלה, השינה את גרם ישראל ‰‰e‡"בני ‰ÏÈl"L ÔÈÚ‰ CÙÈ‰≈∆»ƒ¿»∆«¿»«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ - CÏn‰ ˙L ‰„„" ‰È‰iL ‡È·Ó22 ואם ≈ƒ∆ƒ¿∆»¿»¿««∆∆«¿∆»

שכשם  כאן באמור הביאור מה כן

גרמו  ההוא הלילה אירועי שלמטה

המלך  שנת של נדידה שתהיה

העלם  ואיך ברוחניות, גם כך אחשורוש

השינה  להיפך לגרום יכול והסתר

למעלה?

¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«¿…»
ÈLe¯„a '¯B‡ ‰¯B˙'a מאמרי ¿»ƒ¿≈

של  ÌÈ¯et23‰ke¯‡·eהחסידות , ƒ»¬»
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ Le¯„a24, ƒ¿«¿»∆¿»ƒ

) 'ÌBi'·c מסמל הוא כלל שבדרך ¿¿
(ומבטא  '‰ÏÈl'·e (ÈeÏÈb שבדרך ƒ««¿»

ומבטא  מסמל הוא ≈¿∆‰ÌÏÚ),כלל
LÈ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎa בעצםÈL ¿»∆»≈∆≈¿≈

ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈ‚c ÌÈÈÚ‰ ובעצם »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿≈
והמושג  'העלם' גם מבטא 'יום' המושג

'גילוי'. גם מבטא ∆¿e‰ÊÂ'לילה'
,"‰f‰ ÌBÈ" ·È˙k ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆

ÈeÏÈb ÏÚ ‰¯BÓ "‰Ê"c25 ¿∆∆«ƒ
ואפשר  בגלוי ונוכח נמצא כשהדבר

"זה", עליו ולומר עליו להצביע

,"‡e‰‰ ÌBÈ" ·È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰ ÏÚ ‰¯BÓ "‡e‰"c¿∆«∆¿≈

(Ï"pk) ולא גילוי רק הוא 'יום' ואם ««
מצב  ייתכן לא ההוא'.העלם 'יום של

·È˙k ÌÈÓÚÙÏ ,‰ÏÈla ÔÎÂ¿≈¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
"‰f‰ ‰ÏÈÏ",גילוי לשון «¿»«∆

‰ÏÈÏ" ·È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»
"‡e‰‰ היה לילה ואם העלם, לשון «

של  מצב יתכן לא גילוי, ללא העלם רק

הזה'. 'לילה

ÌÈLe¯c‰Ó Ô·enk) ‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e החסידות מאמרי ¿««≈»∆«»≈«¿ƒ
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ז d"kyz'd ,(` xn`n) mixet

וכדאיתא  ּכפּול. הסּתר יֹותר, עֹוד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָוההסּתר

ואנכי 9ּבּגמרא  מּנין, הּתֹורה מן הסּתר 10אסּתר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ה'ּבעלֿׁשםֿטֹוב' ּתֹורת ועלּֿפי 11אסּתיר. ְְִִֵַַַַַַ

ּפעמים) (ׁשּתי אסּתיר" "הסּתר ְְְְְִִֵֵֵַַָּדפירּוׁש

ּגם  הּוא ׁשּכן לֹומר, יׁש מּוסּתר, הּוא ְְֵֵֵֶֶֶַַַָׁשההסּתר

הּוא  ּדגלּות ׁשהּלילה ההּוא", ּד"ּבּלילה ְְְְֵֶַַַַַַָָָהּפירּוׁש

מרּגיׁשים  ׁשאין הינּו הסּתר, - ּד"הּוא" ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַּבאֹופן

ׂשמים  ,וחׁש לילה הּוא לאֹור.12ׁשהּגלּות חׁש ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ

,"הּמל ׁשנת נדדה ההּוא "ּבּלילה מדיק ְְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּכתּוב

ותֹוקף  ּגֹודל יֹותר ּדהגם 13להדּגיׁש הּנס. ְְְֲִֵֵֶֶַַַַ

ּבתכלית  ׁשינה היתה אז ּדיׂשראל  ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהּׁשינה

אחר  ּבמקֹום המבאר ּבין 14[ועלּֿדר החילּוק ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אינֹו ׁשהחלֹום יֹודעים ׁשהּיׁשנים לתרּדמה, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשינה

הּנרּדמים  מהּֿׁשאיןּֿכן ׁשקר, ׁשהּוא חלֹום ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא

ּכזֹו ׁשינה ּגֹורם ׁשּזה לאמת], הּׁשקר את ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָחֹוׁשבים

ׁשנת  "נדדה מּכלֿמקֹום  למעלה, ּגם ְְְְְִִַַַָָָָָָּכביכֹול

סתם, ׁשינה אפילּו עֹולם", ׁשל מלּכֹו - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָהּמל

ְָָ"נדדה".

ההּוא 15ּבּמאמר CÈLÓÓeב) ׁש"ּבּלילה ּדזה , «¿ƒְְֲֶֶַַַַַָָ

ׁשל  מלּכֹו - הּמל ׁשנת ְְְֶֶֶַַַָָנדדה

עלֿידי  נעׂשה ּדפּורים) הּנס (עיקר ְְֲִִֵֵַַַַָָעֹולם"

הּׁשנה  ּכל ּבמׁש ּדיׂשראל .16ה'מסירּותֿנפׁש' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

רצֹונֹו עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ּבזמן הרי להבין, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָוצרי

לא  ההׁשּתלׁשלּות) סדר (מּצד אזי מקֹום, 17ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

ייׁשן  ולא אז 18ינּום עמדּו ׁשּיׂשראל וכיון , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ
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ב.9) קלט, יח.10)חולין לא, תשנ"ט)11)וילך קה"ת (הוצאת טוב שם כתר בראשית. ר"פ יוסף יעקב בתולדות הובאה

מב. סי' כ.12)בהוספות ה, ישעי' - הכתוב נס.13)לשון של תוקפו התחלת הוא ההוא דמבלילה א) (יט, מגילה ראה

קעט ס"ע תרפ"א סה"מ - (ה'תש"ח תרפ"א אינש חייב מהרי"ל וברד "ה במנהגי מ"ש עם זה מקשר (107 ע' ה'תש"ח ואילך.

הנס. עיקר 14.7)שזהו ע' ה'תש"ב 9).15)סה"מ ע' שם (סה"מ ה' סעיף ה'ש"ת ס"ו 16)דשנת ה'תשד"מ זה ד"ה ראה

וש"נ. פה). ע' אדר המאמרים ספר - מנחם ד.17)(תורת קכא, 18.4)תהלים שבהערה יל"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.ÏeÙk ¯zÒ‰ ,¯˙BÈ „BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ ,LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈»»«∆¿≈¿«∆¿≈≈∆¿≈»

‡˙È‡„ÎÂכמובא‡¯Óba9,ÔÈpÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÒ‡ מופיעה היכן ¿ƒ¿ƒ»«¿»»∆¿≈ƒ«»ƒ«ƒ
בפסוק  רמוזה שהיא עונה והגמרא בתורה ‡ÈÎ‡Â10¯ÈzÒאסתר ¯zÒ‰ ¿»…ƒ«¿≈«¿ƒ

אסתיר". "הסתר כפול, הסתר היה המלכה, אסתר בימי שעה, שבאותה ומכאן

ŒÌLŒÏÚa'‰ ˙¯Bz ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««««≈
'·BË11¯zÒ‰" Le¯ÈÙc¿≈«¿≈

(ÌÈÓÚt ÈzL) "¯ÈzÒ‡«¿ƒ¿≈¿»ƒ
¯zÒeÓ ‡e‰ ¯zÒ‰‰L,כלומר ∆«∆¿≈¿»

של  במובן כפול להסתר רק הכוונה אין

אלא  יותר, ו'עבה' גדול הסתר

(וכאשר  ונסתר נעלם עצמו שההסתר

זהו  וניכר נראה לא עצמו ההסתר

כאשר  במיוחד, גדול והסתר העלם

לא  שהמצב בעובדה מכירים לא אפילו

ÈÌbרצוי) ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ L≈«∆≈«
,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c Le¯Èt‰«≈¿««¿»«
המלה  (לאחר 'ההוא' המלה שגם

כפול  הסתר על מורה ,'בלילה'),
‰ÏÈl‰Lוההסתר eÏ‚c˙ההעלם ∆««¿»¿»

-עצמו "‡e‰"c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
eÈ‰ ,¯zÒ‰ וההסתר שההעלם ∆¿≈«¿

כך  כל וחמור ≈∆ÔÈ‡Lגדול
‰ÏÈÏ ‡e‰ ˙eÏb‰L ÌÈLÈb¯Ó«¿ƒƒ∆«»«¿»

,CLÁÂ ישעיהו הנביא כלשון ¿…∆
ÌÈÓN12¯B‡Ï CLÁ טועים »ƒ…∆¿

אור. הוא שהחושך לחשוב

‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˜È„Ó ·e˙k‰Â¿«»¿«≈««¿»«
LÈb„‰Ï ,"CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆¿«¿ƒ

Û˜B˙Â Ï„Bb ¯˙BÈ13Òp‰ ≈∆¿∆«≈
לעיל  שהובא מהרי"ל מנהגי וכלשון

ככל  כי נס, של תוקפו מתחיל שמכאן

היה  ה'שינה' של וההסתר שההעלם

נדדה  ה'שינה' כאשר כך יותר, גדול

ויותר  גדול יותר ועילוי חידוש זה היה

ÈM‰L‰מיוחד. Ì‚‰c«¬«∆«≈»
Ê‡ Ï‡¯NÈc אחשורוש ÈÏÎ˙a˙בימי ‰ÈL ‰˙È‰ עמוקה שינה ¿ƒ¿»≈»»¿»≈»¿«¿ƒ

מאד  ונחות ירוד רוחני מצב היינו ÌB˜Óaביותר, ¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆«¿…»¿»
¯Á‡14 בחסידות˜eÏÈÁ‰ ההבדל,‰Óc¯˙Ï ‰ÈL ÔÈa «≈«ƒ≈≈»¿«¿≈»

ÌÈLi‰L חלום חולמים הם ‡l‡ובשנתם BÈ‡ ÌBÏÁ‰L ÌÈÚ„BÈ ∆«¿≈ƒ¿ƒ∆«¬≈∆»

ÌBÏÁ יודעים וביום אמיתית, מציאות L˜¯,החלום e‰L‡ולא ¬∆∆∆
ÌÈÓc¯p‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó טועים רגילה משינה יותר עמוקה שינה הישנים «∆≈≈«ƒ¿»ƒ

שהם  כך כדי ÈL‰עד Ì¯Bb ‰fL ,[˙Ó‡Ï ¯˜M‰ ˙‡ ÌÈ·LBÁ¿ƒ∆«∆∆∆¡∆∆∆≈≈»
,‰ÏÚÓÏ Ìb ÏBÎÈ·k BÊk בני נתונים היו בה העמוקה הרוחנית השינה »ƒ¿»«¿«¿»

שגם  גרמה שעה באותה ישראל

השינה  כביכול, ההעלם (היינולמעלה,

ביותר, עמוקה 'שינה' היתה וההסתר),

˙L ‰„„" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ - CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‰„„" ,Ì˙Ò ‰ÈL eÏÈÙ‡¬ƒ≈»¿»»¿»
השינה  מצב נמשך שלא בלבד זו לא

אלא  הכפול, ההסתר של העמוקה

ושנת  רגילה. שינה של המצב גם נפסק

'נדדה'. עולם, של מלכו המלך,

CÈLÓÓe הריי"צ ·) הרבי «¿ƒ
¯Ó‡na15,הנזכר‰Êc ««¬»¿∆

˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ - CÏn‰«∆∆«¿∆»
‰NÚ (ÌÈ¯eÙc Òp‰ ¯˜ÈÚ)ƒ««≈¿ƒ«¬»
והסתר  ההעלם הפסקת של זו פעולה

אחשורוש  בימי והגילוי האור והתחלת

‰'LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'נפעלה  È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ∆∆
‰M‰ Ïk CLÓa Ï‡¯NÈc16 ¿ƒ¿»≈¿∆∆»«»»

שהגזירה  ועד המן גזירת שנגזרה מאז

השנה  כל ובמשך שנה חלפה התבטלה

על  נפש במסירות ישראל בני עמדו

רק  היתה הגזירה שהרי בה' האמונה

היו  ואם היהודים דתם על את ממירים

כל  אבל להינצל, יכולים היו (ח"ו)

חוץ  מחשבת ליבם על עלתה לא השנה

אור' ב'תורה (כמבואר חסֿושלום

הזקן). לרבנו

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ זה ביאור לפי ¿»ƒ¿»ƒ
המסירות  בגלל המלך' שנת ש'נדדה

ישראל, בני של ÔÓÊaנפש È¯‰¬≈ƒ¿«
¯„Ò „vÓ) ÈÊ‡ ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»¬«ƒ«≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ מלמעלה האלוקי האור והמשכת ירידת של הרגיל הסדר «ƒ¿«¿¿
כלל  בדרך  העולם  את  מנהיג ֿ הוא שהקדושֿברוך כפי כלומר, Ï‡למטה, (17 …

ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ18, רצונו את ועושים כשורה נוהגים ישראל בני כאשר »¿…ƒ»
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jlnd zpy dccp `edd dlila

הּנס, מהּו הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבמסירּותֿנפׁש

ּתֹוקף  מּזה ׁשנת 19ויתרה ׁש"ּנדדה ּבזה הּנס, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ההּוא  "ּבּלילה ּדפירּוׁש להבין, צרי ּגם ."ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּמל

הּמל על ׁשּקאי ּפׁשּוטֹו לפי "הּמל ׁשנת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָנדדה

"ּבּלילה  ׁשארעּו ׁשהּדברים הּוא, - ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָאחׁשורֹוׁש

"הּמל ׁשנת ׁש"ּנדדה ּגרמּו הם ֿ 20ההּוא" ועל . ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָ

מׁשּתלׁשלים  ּדלמּטה ׁשהענינים הּידּוע ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָּפי

למעלה  ּבנֹוגע 21מענינם הּוא ּדכמֹוֿכן מּובן, , ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ

עֹולם", ׁשל מלּכֹו - הּמל ׁשנת ׁש"ּנדדה ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָלזה

להיֹות  ׁשּגרם הּוא ההּוא" ּד"ּבּלילה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָׁשהענין

"לילה  הרי להבין, וצרי ."הּמל ׁשנת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ"נדדה

ההעלם  על א) סעיף לעיל (ּכּנזּכר מֹורה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָההּוא"

ההּוא" ׁש"ּלילה  הענין היפ וגֹודלֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָוההסּתר

ׁשל  מלּכֹו - הּמל ׁשנת "נדדה ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמביא

.22עֹולם" ָ

אֹור'Ô·eÈÂג) ּב'תֹורה המבאר ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִֶַַָָֹ

ּפּורים  ּבדרּוׁש23ּבדרּוׁשי ּובארּוּכה , ְְֲִִִֵָָ

האמצעי  ּוב'ּלילה'24אדמֹו"ר (ּגילּוי) ּדב'ּיֹום' , ְְְְְְִִֶַַָָָ

הענינים  ׁשני יׁש מהם, אחד ּבכל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ(העלם),

"יֹום  ּכתיב ׁשּלפעמים וזהּו והעלם. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָּדגילּוי

ּגילּוי  על מֹורה ּד"זה" ּכתיב 25הּזה", ולפעמים , ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

(ּכּנ"ל). העלם על מֹורה ּד"הּוא" ההּוא", ְְֵֶֶַַַַ"יֹום

הּזה", "לילה ּכתיב לפעמים ּבּלילה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָוכן

הּבאּור  ּונקּודת ההּוא". "לילה ּכתיב ְְְְְִִִֵַַַַָָולפעמים
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א)],19) יד, (מגילה אנן" אחשורוש עבדי ["אכתי בגלות היו דפורים הנס לאחרי שגם דמזה לומר, יש הנס, לכללות בנוגע

היתה  במס"נ כשעמדו אצלם שהיתה שהשינה כיון אבל שינה. של במצב עדיין היו במס"נ שעמדו לאחרי שגם מוכח,

נס*. של תוקפו נק' ולמה כ"כ, פלא אינו המלך שנת דנדדה הנס בתכלית, שינה ולא סתם עה"פ 20)שינה פירש"י ראה

גו'". המן את אסתר שזימנה על לבו את "שם ב) טו, רפ"ג.21)(ממגילה תניא היפך 22)ראה לכאורה שזהו לזה נוסף

למעלה. כביכול שינה ההשתלשלות) סדר (ע"פ גורם ההוא דלילה בהמאמר ד).23)המבואר (צד, אסתר ותוסף ד"ה 24)ד"ה

ואילך). תטו ס"ע נ"ך - אדהאמ"צ (מאמרי תקפ"ו פורים אסתר, ותוסף מ"ש ענין להבין באצבעו 25)והנה "מראה כמארז"ל

ב. טו, בשלח עה"פ פירש"י גם וראה שם. ובפירש"י בסופה תענית ספכ"ג. שמו"ר - זה" ואומר

ההוא. דבלילה הדיוק א"מ גם (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקדושֿברוךֿהוא  אזי הקדושֿברוךֿהוא, כפי של ישן', ולא ינום 'לא מצידו

זה  המלך, שנת נדדה ההוא "בלילה זה, פסוק על שמעוני' ב'ילקוט שמובא

עצמו  עושה חוטאין כשישראל אלא לפניו, יש שינה וכי עולם. של מלכו

יישן", ולא ינום לא רצונו וכשעושים ‡Êכישן, e„ÓÚ Ï‡¯NiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈»¿»
המן  וגזירת אחשורוש בימי

Ïk CLÓa LÙŒ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿∆∆»
‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,Òp‰ e‰Ó ,‰M‰«»»««≈ƒ≈»ƒ∆

Û˜Bz19 וחוזק Êa‰עיקר ,Òp‰ ∆«≈»∆
"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L זה והרי ∆»¿»¿««∆∆

ההנהגה  וסדר ומתבקש מובן דבר

לנס? נחשב זה כן אם ומדוע הרגילה,

Le¯ÈÙc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿≈
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«»¿»¿«
È‡wL BËeLt ÈÙÏ "CÏn‰«∆∆¿ƒ¿∆»≈

היא  ‰CÏnשהכוונה ÏÚ««∆∆
ÌÈ¯·c‰L ,‡e‰ - LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈∆«¿»ƒ
Ì‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈla" eÚ¯‡L∆≈¿««¿»«≈

"CÏn‰ ˙L ‰„„p"L eÓ¯b20 »¿∆»¿»¿««∆∆
(והובא  ז"ל חכמינו שאמרו וכפי

של  ששנתו הכתוב) על רש"י בפירוש

מוטרד  שהיה מכך נדדה אחשורוש

את בעקבות  זימנה שאסתר העובדה

למחרת. לעשות שתכננה למשתה המן

ÌÈÈÚ‰L Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ ‰hÓÏc ונובעים ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ

הזה  לעולם כפי ÌÈÚÓובאים ≈ƒ¿»»
מה ÏÚÓÏ21‰שהוא  וכל ברוחניות, ¿«¿»

מה  של השתקפות הוא למטה שקורה

למעלה, ÔÎŒBÓÎcשקורה ,Ô·eÓ»ƒ¿≈
˙L ‰„„p"L ‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰¿≈«¿∆∆»¿»¿«
,"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ - CÏn‰«∆∆«¿∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈla"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿««¿»«

ישראל  בני של הרוחני ‰e‡המצב
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï Ì¯bL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ הקדושֿברוךֿהוא ÔÈ·‰Ï,של CÈ¯ˆÂ הדבר,. נפעל ‰¯Èכיצד «∆∆¿»ƒ¿»ƒ¬≈
ÌÏÚ‰‰ ÏÚ (‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‰¯BÓ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ¿»¿≈¿ƒ««∆¿≈

BÏ„B‚Â ¯zÒ‰‰Â ג והסתר, העלם של ביטויים שני הלשון, "לילה"וכפל ם ¿«∆¿≈¿¿
של  הירוד שהמצב לעיל וכמבואר ביותר גדול שההסתר מלמדים "הוא" וגם

למעלה, השינה את גרם ישראל ‰‰e‡"בני ‰ÏÈl"L ÔÈÚ‰ CÙÈ‰≈∆»ƒ¿»∆«¿»«
"ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ - CÏn‰ ˙L ‰„„" ‰È‰iL ‡È·Ó22 ואם ≈ƒ∆ƒ¿∆»¿»¿««∆∆«¿∆»

שכשם  כאן באמור הביאור מה כן

גרמו  ההוא הלילה אירועי שלמטה

המלך  שנת של נדידה שתהיה

העלם  ואיך ברוחניות, גם כך אחשורוש

השינה  להיפך לגרום יכול והסתר

למעלה?

¯‡·Ó‰ ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ«¿…»
ÈLe¯„a '¯B‡ ‰¯B˙'a מאמרי ¿»ƒ¿≈

של  ÌÈ¯et23‰ke¯‡·eהחסידות , ƒ»¬»
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ Le¯„a24, ƒ¿«¿»∆¿»ƒ

) 'ÌBi'·c מסמל הוא כלל שבדרך ¿¿
(ומבטא  '‰ÏÈl'·e (ÈeÏÈb שבדרך ƒ««¿»

ומבטא  מסמל הוא ≈¿∆‰ÌÏÚ),כלל
LÈ ,Ì‰Ó „Á‡ ÏÎa בעצםÈL ¿»∆»≈∆≈¿≈

ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈ‚c ÌÈÈÚ‰ ובעצם »ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆¿≈
והמושג  'העלם' גם מבטא 'יום' המושג

'גילוי'. גם מבטא ∆¿e‰ÊÂ'לילה'
,"‰f‰ ÌBÈ" ·È˙k ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆

ÈeÏÈb ÏÚ ‰¯BÓ "‰Ê"c25 ¿∆∆«ƒ
ואפשר  בגלוי ונוכח נמצא כשהדבר

"זה", עליו ולומר עליו להצביע

,"‡e‰‰ ÌBÈ" ·È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰ ÏÚ ‰¯BÓ "‡e‰"c¿∆«∆¿≈

(Ï"pk) ולא גילוי רק הוא 'יום' ואם ««
מצב  ייתכן לא ההוא'.העלם 'יום של

·È˙k ÌÈÓÚÙÏ ,‰ÏÈla ÔÎÂ¿≈¿«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ
"‰f‰ ‰ÏÈÏ",גילוי לשון «¿»«∆

‰ÏÈÏ" ·È˙k ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»
"‡e‰‰ היה לילה ואם העלם, לשון «

של  מצב יתכן לא גילוי, ללא העלם רק

הזה'. 'לילה

ÌÈLe¯c‰Ó Ô·enk) ‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e החסידות מאמרי ¿««≈»∆«»≈«¿ƒ
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d"kyz'dח ,(` xn`n) mixet

יֹום  ּבין ּדהחילּוק מהּדרּוׁשים), (ּכּמּובן ְְִִֵֵֶַַַָָּבזה

ולילה  אֹור, הּוא ּדיֹום עצמם, ּבהם הּוא ְְְְְֶַַַָָָָָולילה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,חׁש לאֹור 26הּוא אלקים וּיקרא ְְֱִִֶֶַָָָֹֹ

הּיֹום  ּבאֹופן חילּוק ועֹוד לילה, קרא ולחׁש ְְְְִֶֶַַָָָָֹיֹום

אֹו ("זה") ּגילּוי ׁשל ּבאֹופן הם אם ְְְִִֵֶֶֶַַָוהּלילה,

ּבנֹוגע  "זה" ּדלׁשֹון ("הּוא"). העלם ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶַָּבאֹופן

ּכמֹו והּלילה הּיֹום על מֹורה ולילה, ְְְְְֶַַַַַָָָליֹום

על  מֹורה "הּוא" ולׁשֹון ּבגילּוי, למּטה ְְְְְִִֶֶַַָָׁשּנמׁשכּו

ׁשּנמׁשכּו (לפני ּבעצם ׁשהם ּכמֹו והּלילה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּיֹום

ּבׁשרׁשם. ׁשהם ּכמֹו - יֹותר ּולמעלה ְְְְְְִֵֵֶַָָָּבגילּוי),

ּכתיב  מצרים ּדיציאת ׁשּבּגאּולה ּבעצם 27וזהּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ

מצרים, מארץ הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּיֹום

עכׁשו  ׁשהם (ּכמֹו ּומצֹות ּבתֹורה ּכתיב 28וכן (29 ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּובּגאּולה  גֹו', מצּו אלקי ה' הּזה ְְְֱֶֶַַַַָֹהּיֹום

ּכתיב  ּכי 30העתידה גֹו', ההּוא ּבּיֹום ואמר ְְֲִִִַַַָָָ

הּוא  מצרים ּדיציאת ּבּגאּולה ׁשהיה ְְִִִִִֶַַַַָָָהּגילּוי

הּזה", "יֹום למּטה, ׁשּנמׁש ּכמֹו ּדהאֹור ְְְְִִֶֶַַַָָָהּגילּוי

ּכמֹו האֹור עצם ּגילּוי יהיה העתידה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָּובּגאּולה

ההּוא". "יֹום וגילּוי, מהמׁשכה למעלה ְְְְִֵֶַַַָָָׁשהּוא

ּבחינת ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ד) לּלילה, ּבנֹוגע הּוא ¿«∆∆∆ְְְִֵַַַַָ

מ'אֹור' ׁשּלמעלה ְְֵֶֶַַָֹהחׁש

לפני  עצמֹו ּדהחׁש האֹור), מעצם ּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ(למעלה

ּבׁשרׁשֹו) ׁשהּוא ּכמֹו (ּומּכלֿׁשּכן ּבגילּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשּנמׁש

נקרא  למּטה נמׁש וכאׁשר ההּוא", "לילה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָנקרא

"לילה  ללילה, ׁשּבנֹוגע אּלא הּזה". ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ"לילה

ּדכיון  הּזה". מ"ּלילה למּטה הּוא ְְְִֵֶַַַַָָָההּוא"

הּׁשרׁש הּוא מ'אֹור', ׁשּלמעלה ּדלילה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהחׁש

לכן  ּכפׁשּוטֹו, חׁש נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּסּבה
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ה.26) א, מא.27)בראשית יב, דע 28)בא שם שהתורה ג"כ ועיין ח. פי"א, (קה"ר משיח של תורתו לגבי הבל היא כשיו

ובכ"מ). ואילך. פי"ז תרל"ז וככה (המשך לע"ל יהי' רצונך" "כמצות המצוות דקיום שהשלימות במצוות, ועד"ז א). פ"ב,

טז.29) כו, ט.30)תבוא כה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÏÈÁ‰c˜הנזכרים  ‰e‡ההבדל ), ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaלראש Ì‰aלכל ¿«ƒ≈»«¿»»∆

·e˙kL BÓk ,CLÁ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ,¯B‡ ‡e‰ ÌBÈc ,ÌÓˆÚ26 «¿»¿¿«¿»…∆¿∆»
הבריאה ÏÈÏ‰במעשה ‡¯˜ CLÁÏÂ ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ»¿«…∆»»»¿»

והעלם, חושך הוא והלילה וגילוי, אור הוא היום עצמם מצד ¿BÚÂ„ואכן
,‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÙB‡a ˜eÏÈÁƒ¿∆«¿««¿»
פעולתם  את פועלים הם שבה בצורה

Ì‰ Ì‡ ביטוי לידי ובאים פועלים ƒ≈
B‡ ("‰Ê") ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ∆
ביטוי  לידי ובאים פועלים שהם

.("‡e‰") ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈
ÌBÈÏ Ú‚Ba "‰Ê" ÔBLÏc¿»∆¿≈«¿

,‰ÏÈÏÂ"הזה ו"הלילה הזה" "היום »«¿»
BÓk ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿««¿»¿

ÈeÏÈ‚a ‰hÓÏ eÎLÓpL ועניינם ∆ƒ¿¿¿«»¿ƒ
בגלוי,ופעולתם  וניכרים נראים

ÌBi‰ ÏÚ ‰¯BÓ "‡e‰" ÔBLÏÂ¿»∆««
ÌˆÚa Ì‰L BÓk ‰ÏÈl‰Â מצד ¿««¿»¿∆≈¿∆∆

מהותם  eÎLÓpLעצם ÈÙÏ) וירדו ƒ¿≈∆ƒ¿¿
למטה  ÏÚÓÏe‰והתגלו ,(ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«¿»

Ì‰L BÓk - ¯˙BÈ"יום" המושגים ≈¿∆≈
שירדו ÌL¯Laו"לילה" לפני ¿»¿»

מוגדרת. כמציאות ונבראו

e‰ÊÂ לכך הפנימי Ïe‡baL‰הטעם ¿∆∆«¿»
·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc27 כתוב ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ

e‡ˆÈבתורה ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa¿∆∆««∆»¿
ı¯‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ Ïk»ƒ¿¬»»≈∆∆

,ÌÈ¯ˆÓ ואומר מדייק הכתוב וכאן ƒ¿»ƒ
גלוי, אור היינו הזה", ≈¿ÔÎÂ"היום

Ì‰L BÓk) ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿¿∆≈
ÂLÎÚ28 הגלות È˙k·בזמן (29 «¿»¿ƒ

EeˆÓ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰««∆¡…∆¿«¿
,'B‚ ואומר מדייק הכתוב כאן וגם

גלוי, אור היינו הזה", "ביום

·È˙k ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b·e30 «¿»»¬ƒ»¿ƒ
ישעיהו ‰‰e‡בנבואת ÌBia ¯Ó‡Â¿»«««

'B‚ שלעתיד ואומר מדייק הכתוב וכאן

ההוא", "ביום של התגלות תהיה לבוא

‰Ïe‡ba ‰È‰L ÈeÏÈb‰ Èkƒ«ƒ∆»»«¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc של עניינם וכן ƒƒ«ƒ¿«ƒ

הגלות  בזמן שהוא כפי והמצוות BÓkהתורה ¯B‡‰c ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»¿
CLÓpLומתגלה בו hÓÏ‰ויורד נאמר ולכן בגלוי, ‰f‰"וניכר ÌBÈ" ∆ƒ¿»¿«»«∆

וגילוי, אור BÓkלשון ¯B‡‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b·e«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆ƒ∆∆»¿
ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L מתגלה בלתי העצם כלל ובדרך ∆¿«¿»≈«¿»»¿ƒ

ולכן  עצמו, העצם ולא מהעצם והארה התפשטות רק הוא בגילוי שבא ומה

הזו  ההתגלות על לעתידֿלבואנאמר ‰‰e‡"שתהיה ÌBÈ" להורות «
מגילוי. למעלה בהעלם, היא עצמה שמצד כזו בחינה התגלות על שמדובר

,‰ÏÈlÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ אינו „) שלו הנעלה שבמובן ¿«∆∆∆¿≈«««¿»
השלילי  במובן והעלם חושך מסמל

את  ‰CLÁאלא ˙ÈÁa¿ƒ««…∆
'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL שלמעלה העלם ∆¿«¿»≈

למעלה (מגילוי  רק לא 'חושך' והוא

אלא סתם, Ìbמאור ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
¯B‡‰ ÌˆÚÓ,מתגלה לא הוא שגם ≈∆∆»

עניינו  זאת שבכל אלא לעיל, כמבואר

שלמעלה  'לילה' ואילו האור, עצם הוא

האור' מ'עצם גם נעלה וגילוי, ),מאור
CLÓpL ÈÙÏ BÓˆÚ CLÁ‰c¿«…∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

ÈeÏÈ‚a מחשיך הוא שאז למטה ¿ƒ
e‰L‡ומעלים BÓk ÔkLŒÏkÓe)ƒ»∆≈¿∆

BL¯La מתגלה אינו בוודאי שאז ¿»¿
וחושך  לילה "ÏÈÏ‰בתור ‡¯˜ (ƒ¿»«¿»

,"‡e‰‰ לא מציאותו כי העלם לשון «
ניכרת, ולא CLÓגלוייה ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿»

‰hÓÏ והעלם כ'לילה' בגילוי ובא ¿«»
"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‡¯˜ גילוי לשון ƒ¿»«¿»«∆

והתגלה  וירד שנמשך לאחר כעת כי

וניכרת. ברורה כ'לילה' מציאותו למטה

‰ÏÈÏ" ,‰ÏÈÏÏ Ú‚BaL ‡l‡∆»∆¿≈«¿«¿»«¿»
"‡e‰‰ והתגלה ירד שה'לילה' לאחר «

והעלם  חושך של מציאות ‰e‡בתור
‰hÓÏ במדריגה"‰f‰ ‰ÏÈl"Ó ¿«»ƒ«¿»«∆

יותר  ומעלים מסתיר ההוא' ו'לילה

ומבאר. שממשיך כפי הזה', מ'לילה

‰ÏÈÏc CLÁ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…∆¿«¿»
‡e‰ ,'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰aq‰Â L¯M‰«…∆¿«ƒ»∆«¿≈∆

,BËeLÙk CLÁ ‰NÚ,כלומר «¬∆…∆ƒ¿
למעלה  הוא העלם בתוך 'לילה' אמנם

אין  כי של מ'אור' להעלם הכוונה

שלמעלה  להעלם אלא וחושך הסתר

לקולטו  יכולים העיניים שאין מגילוי

לרדת  בשביל נעלית מדי שיותר (בחינה

העיניים  אין אך אור שהוא שלמרות בשמש המבט עלֿדרך ולהתגלות

והמקור  השורש הוא הזה הנעלה ההעלם זאת עם אבל בו) להביט מסוגלות

חושך  יהיה רבות מדריגות זו בחינה והשתלשלות ירידת שלאחר לכך והסיבה

והסתר, העלם של השלילי במובן ‰‰ÌÏÚכפשוטו, ÔÎÏ¯zÒ‰‰Â »≈«∆¿≈¿«∆¿≈
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jlnd zpy dccp `edd dlila

 ֿ על ׁשּנעׂשה ּכפׁשּוטֹו) חׁש) וההסּתר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹההעלם

"לילה  (ׁשּלמעלה), החׁש עצם המׁשכת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹידי

ּג חׁש הּוא  ׁשּנעׂשה ההּוא", מהחׁש יֹותר דֹול ֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבהמׁשכה, ׁשּבא ּכמֹו החׁש המׁשכת ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹעלֿידי

הּוא  ׁשהּלילה הּוא הּזה" ּד"לילה הּזה". ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָ"לילה

לגילּוי  [ועד ּבגילּוי ׁשּנרּגׁש ּד"זה", ְְְְְְִִִֶֶֶַָּבאֹופן

"זה" ולֹומר ּבאצּבע להראֹות ׁשהּוא 31ׁשאפׁשר [ ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַָ

ּבאֹופן  הּוא ׁשהּלילה הּוא ההּוא" ו"לילה ְְְְְֶֶַַַַַָָָלילה,

לילה. ׁשהּוא נרּגׁש ׁשאין ("הּוא"), ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּדהסּתר

,¯ÈÚ‰Ïe] הענין מבאר הּנ"ל ּדבּדרּוׁשים ¿»ƒְְְִִִַַַָָָֹ

ההּוא" ו"לילה הּזה" ְְְְֶַַַַָָּד"לילה

ראּיה  ׁשּיׁשנּה הּוא "יֹום" ּדענין אחר. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּבאֹופן

ּבאלקּות  הּׂשגה עלּֿכלּֿפנים אֹו ֿ 32ּבאלקּות מה , ֱֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבׁשם  נקרא אמּונה רק ּכׁשּיׁשנּה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָּׁשאיןּֿכן

היא  ׁשהאמ ּונה הּוא הּזה " "לילה וענין ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָ"לילה".

ּבדּוגמת  ההתאּמתּות, ּובתכלית ּגדֹול ְְְְְְְִִֶַַַַָּבתֹוקף

ׁשּכתּוב  וזהּו ּדראּיה. ליל 33ההתאּמתּות ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  ּדהּגילּוי הּזה, הּלילה הּוא גֹו' ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשימּורים

חׁש ׁשּנתּבּטל ּבאֹופן היה לא ("זה") ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאז

ּבגלּות  היּו עדין ׁשהרי אּלא 34הּלילה, , ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ

ּגמּורה, ּבוּדאּות היתה אז ׁשּלהם ְְְֱֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאמּונה

ׁשהּגיעּו ּדזה ׁשם, [ּומבאר ּדראּיה. ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכהוּדאי

עבֹודתם  עלֿידי הּוא הּזה" "לילה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָלבחינת

הּוא  ועלּֿדר ֿזה ּובלבנים. ּבחֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַּבמצרים

ּבזמן  ׁשּגם הּזה", "לילה ׁשּיהיה ׁשּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעכׁשו,

העמל  עלֿידי הּוא "זה", ּבחינת יהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּגלּות
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(31.25 הערה לעיל השגה 32)נסמן בעלי היו הבית בזמן כי לילה, בשם הגלות וזמן יום, בשם נק' הבית שזמן דזהו

בדוגמת  היא ההשגה וגם באלקות, הראי' ישנה לא הגלות ובזמן באלקות, הראי' גם אצלם היתה לרגל ובעלייתם גדולה,

מנחם  תורת ואילך. 186 ס"ע חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת בארוכה כמבואר ג), כט, וישב (תו"א שבשינה המדמה כח

וש"נ. ואילך. קפט ס"ע ניסן המאמרים ספר שם.33)- האמצעי אדמו"ר ובמאמר בתו"א הובא - מב. יב, ובפרט 34)בא

ממש. בגלות עדיין כשהיו חצות, קודם שהי' ח) שם, (בא הק"פ אכילת גבי גם כתיב הזה" "לילה שלשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÁ‰ ÌˆÚ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL (BËeLÙk CLÁ)…∆ƒ¿∆«¬∆«¿≈«¿»«∆∆«…∆

(‰ÏÚÓlL),נקרא לעיל ‰‰e‡",שכאמור ‰ÏÈÏ" שנפעל חושך ∆¿«¿»«¿»«
שלמעלה  החושך עצם של למטה והירידה מההמשכה CLÁכתוצאה ‡e‰…∆

CLÁ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b וההסתרCLÁ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL »≈≈«…∆∆«¬∆«¿≈«¿»««…∆
בעצם  שהוא כפי ¿BÓkאלא לא

,‰ÎLÓ‰a ‡aL הנקרא החושך ∆»¿«¿»»
."‰f‰ ‰ÏÈÏ" לכך והטעם «¿»«∆

הלילה  הזה', מ'לילה הנמשך שהחושך

ומתגלה  יורד שהוא אינו כפי למטה,

החושך  כמו רבה במידה מסתיר

מ'הלילה  ויורד שמשתלשל וההסתר

כיון הוא ‰f‰"ההוא', ‰ÏÈÏ"c¿«¿»«∆
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÏÈl‰L ‡e‰∆««¿»¿∆

,"‰Ê"c,וניכרת גלוייה מציאות ¿∆
ÈeÏÈ‚Ï „ÚÂ] ÈeÏÈ‚a Lb¯pL∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
Úaˆ‡a ˙B‡¯‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«¿¿∆¿«

"‰Ê" ¯ÓBÏÂ31,‰ÏÈÏ ‡e‰L [ ¿«∆∆«¿»
‰ÏÈl‰L ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«∆««¿»
,("‡e‰") ¯zÒ‰c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿∆¿≈
‰ÏÈÏ ‡e‰L Lb¯ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆«¿»
נרגשת  לא הלילה מציאות וכאשר

שהוא  ולחשוב לטעות אפשר ואפילו

לאמיתו  זה, הרי חושך יום, דבר, של

מתורת  לעיל שמובא כפי ביותר, גדול

כפול  והסתר שהעלם הבעלֿשםֿטוב

שיש  בכך מכירים לא אפילו כאשר הוא

לאור. חושך ושמים הסתר,

Ï"p‰ ÌÈLe¯c·c ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«¿ƒ««
האמצעי  ואדמו"ר הזקן אדמו"ר של

"‰f‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÈÚ‰ ¯‡·Ó¿…»»ƒ¿»¿«¿»«∆
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â ביניהם וההבדל ¿«¿»«
הרוחנית  ‡Á¯.במשמעותו ÔÙB‡a¿∆«≈

הנזכרים, במאמרים מבואר »¿ÔÈÚc¿ƒוכך
"ÌBÈ" וגילוי אור ‰e‡שעניינו

dLiLובעולם ¯‡i‰לאדם ∆∆¿»¿ƒ»
˙e˜Ï‡a טובה וקליטה הבנה ∆¡…

מוחשית  ראייה כמו ÌÈtŒÏkŒÏÚוברורה B‡ הפחות הבנה ‰O‚‰לכל «»»ƒ«»»
‡e˜Ï‡a32‰eÓ˙שכלית  ˜¯ dLiLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שהיא , ∆¡…«∆≈≈¿∆∆¿»«¡»

כמו  האדם נפש בפנימיות חודר ולא למעלה יותר שנשאר 'מקיף' יותר כוח

השכלית  וההבנה המוחשית "ÏÈÏ‰"הראייה ÌLa ‡¯˜.העלם שעניינו ƒ¿»¿≈«¿»

‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚÂ של והיתרון המעלה את שמדגיש ביטוי ¿ƒ¿««¿»«∆
וההשגה  מההבנה פנימי ופחות נרגש פחות דבר היותה שעם ומורה האמונה

‰‰˙‡e˙n˙ומורה  ˙ÈÏÎ˙·e ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰ ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
והוא  מאוד חזקה שלו שהאמונה כזה באופן בה' מאמין בטוח והיהודי

הכי  בצורה האמת שזו ומאמין

שום  וללא ספק שום ללא המוחלטת

‰‰˙‡e˙n˙פקפוק, ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ¿«¿
‰i‡¯c דבר רואה אדם שכאשר כשם ƒ¿ƒ»

בקיומו  לחלוטין בטוח הוא עיניו במו

כלל. ספק שום ללא

e‰ÊÂ במה הפנימי הפירוש ¿∆
·e˙kL33 ט"ו של הלילה אודות ∆»

ממצרים, ישראל בני יציאת יום ניסן,

‰ÏÈl‰ ‡e‰ 'B‚ ÌÈ¯eÓÈL ÏÈÏ≈ƒƒ««¿»
,‰f‰ הלילה" ואומר מדייק והכתוב «∆

להורות ‡Êהזה" ‰È‰L ÈeÏÈb‰c¿«ƒ∆»»»
" נאמר כמו Ê‰(עליו גילוי לשון ," ∆

זה") ואומר באצבעו ‰È‰"מראה ‡Ï…»»
,‰ÏÈl‰ CLÁ Ïha˙pL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«≈…∆««¿»

˙eÏ‚a eÈ‰ ÔÈ„Ú È¯‰L34 ורק ∆¬≈¬«ƒ»¿»
יצאו  הזה" היום "בעצם למחרת

על  נאמר זאת ובכל בפועל, ממצרים

הלשון  'לילה' של שעה באותה מצבם

Ì‰lL"זה", ‰eÓ‡‰L ‡l‡∆»∆»¡»∆»∆
Ê‡'שימורים 'ליל הנקרא לילה באותו »

,‰¯eÓb ˙e‡cÂa ‰˙È‰»¿»¿«»¿»
‰i‡¯c È‡cÂ‰k נאמר ולכן ¿«««ƒ¿ƒ»

אמונה  זו אחד מצד כי הזה", "הלילה

כלל  ובדרך והשגה הבנה או ראייה ולא

היא  הראייה וכלֿשכן והשגה ההבנה

מאשר  פנימי ויותר נעלה יותר עניין

האמונה  לילה באותו אבל האמונה,

ובוודאות  מאד, וחזקה גדולה היתה

אותו  ולכן מוחשית ראייה ה'לילה'כמו

'זה  ÌL'.נקרא ¯‡·Óe] במאמרי ¿…»»
הנזכרים, eÚÈb‰Lהחסידות ‰Êc¿∆∆ƒƒ

הלילה  באותו במצרים ישראל ‰e‡בני "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿»«∆
È„ÈŒÏÚשל וההכנה ÌÈ·Ï·eההקדמה ¯ÓBÁa ÌÈ¯ˆÓa Ì˙„B·Ú «¿≈¬»»¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ

והתעלות. זיכוך בהם שפעלה ÂLÎÚעבודה ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ בזמן ¿«∆∆∆«¿»
‰eÏb˙הזה, ÔÓÊa ÌbL ,"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‰È‰iL È„ÎaL הנמשל ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«∆∆«ƒ¿««»
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ט d"kyz'd ,(` xn`n) mixet

יֹום  ּבין ּדהחילּוק מהּדרּוׁשים), (ּכּמּובן ְְִִֵֵֶַַַָָּבזה

ולילה  אֹור, הּוא ּדיֹום עצמם, ּבהם הּוא ְְְְְֶַַַָָָָָולילה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,חׁש לאֹור 26הּוא אלקים וּיקרא ְְֱִִֶֶַָָָֹֹ

הּיֹום  ּבאֹופן חילּוק ועֹוד לילה, קרא ולחׁש ְְְְִֶֶַַָָָָֹיֹום

אֹו ("זה") ּגילּוי ׁשל ּבאֹופן הם אם ְְְִִֵֶֶֶַַָוהּלילה,

ּבנֹוגע  "זה" ּדלׁשֹון ("הּוא"). העלם ׁשל ְְְְֵֵֶֶֶֶַָּבאֹופן

ּכמֹו והּלילה הּיֹום על מֹורה ולילה, ְְְְְֶַַַַַָָָליֹום

על  מֹורה "הּוא" ולׁשֹון ּבגילּוי, למּטה ְְְְְִִֶֶַַָָׁשּנמׁשכּו

ׁשּנמׁשכּו (לפני ּבעצם ׁשהם ּכמֹו והּלילה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּיֹום

ּבׁשרׁשם. ׁשהם ּכמֹו - יֹותר ּולמעלה ְְְְְְִֵֵֶַָָָּבגילּוי),

ּכתיב  מצרים ּדיציאת ׁשּבּגאּולה ּבעצם 27וזהּו ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ

מצרים, מארץ הוי' צבאֹות ּכל יצאּו הּזה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּיֹום

עכׁשו  ׁשהם (ּכמֹו ּומצֹות ּבתֹורה ּכתיב 28וכן (29 ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּובּגאּולה  גֹו', מצּו אלקי ה' הּזה ְְְֱֶֶַַַַָֹהּיֹום

ּכתיב  ּכי 30העתידה גֹו', ההּוא ּבּיֹום ואמר ְְֲִִִַַַָָָ

הּוא  מצרים ּדיציאת ּבּגאּולה ׁשהיה ְְִִִִִֶַַַַָָָהּגילּוי

הּזה", "יֹום למּטה, ׁשּנמׁש ּכמֹו ּדהאֹור ְְְְִִֶֶַַַָָָהּגילּוי

ּכמֹו האֹור עצם ּגילּוי יהיה העתידה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָּובּגאּולה

ההּוא". "יֹום וגילּוי, מהמׁשכה למעלה ְְְְִֵֶַַַָָָׁשהּוא

ּבחינת ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ד) לּלילה, ּבנֹוגע הּוא ¿«∆∆∆ְְְִֵַַַַָ

מ'אֹור' ׁשּלמעלה ְְֵֶֶַַָֹהחׁש

לפני  עצמֹו ּדהחׁש האֹור), מעצם ּגם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ(למעלה

ּבׁשרׁשֹו) ׁשהּוא ּכמֹו (ּומּכלֿׁשּכן ּבגילּוי ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָׁשּנמׁש

נקרא  למּטה נמׁש וכאׁשר ההּוא", "לילה ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָנקרא

"לילה  ללילה, ׁשּבנֹוגע אּלא הּזה". ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ"לילה

ּדכיון  הּזה". מ"ּלילה למּטה הּוא ְְְִֵֶַַַַָָָההּוא"

הּׁשרׁש הּוא מ'אֹור', ׁשּלמעלה ּדלילה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהחׁש

לכן  ּכפׁשּוטֹו, חׁש נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּסּבה
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ה.26) א, מא.27)בראשית יב, דע 28)בא שם שהתורה ג"כ ועיין ח. פי"א, (קה"ר משיח של תורתו לגבי הבל היא כשיו

ובכ"מ). ואילך. פי"ז תרל"ז וככה (המשך לע"ל יהי' רצונך" "כמצות המצוות דקיום שהשלימות במצוות, ועד"ז א). פ"ב,

טז.29) כו, ט.30)תבוא כה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÏÈÁ‰c˜הנזכרים  ‰e‡ההבדל ), ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaלראש Ì‰aלכל ¿«ƒ≈»«¿»»∆

·e˙kL BÓk ,CLÁ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ ,¯B‡ ‡e‰ ÌBÈc ,ÌÓˆÚ26 «¿»¿¿«¿»…∆¿∆»
הבריאה ÏÈÏ‰במעשה ‡¯˜ CLÁÏÂ ÌBÈ ¯B‡Ï ÌÈ˜Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»¡…ƒ»¿«…∆»»»¿»

והעלם, חושך הוא והלילה וגילוי, אור הוא היום עצמם מצד ¿BÚÂ„ואכן
,‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÔÙB‡a ˜eÏÈÁƒ¿∆«¿««¿»
פעולתם  את פועלים הם שבה בצורה

Ì‰ Ì‡ ביטוי לידי ובאים פועלים ƒ≈
B‡ ("‰Ê") ÈeÏÈb ÏL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ∆
ביטוי  לידי ובאים פועלים שהם

.("‡e‰") ÌÏÚ‰ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆¿≈
ÌBÈÏ Ú‚Ba "‰Ê" ÔBLÏc¿»∆¿≈«¿

,‰ÏÈÏÂ"הזה ו"הלילה הזה" "היום »«¿»
BÓk ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿««¿»¿

ÈeÏÈ‚a ‰hÓÏ eÎLÓpL ועניינם ∆ƒ¿¿¿«»¿ƒ
בגלוי,ופעולתם  וניכרים נראים

ÌBi‰ ÏÚ ‰¯BÓ "‡e‰" ÔBLÏÂ¿»∆««
ÌˆÚa Ì‰L BÓk ‰ÏÈl‰Â מצד ¿««¿»¿∆≈¿∆∆

מהותם  eÎLÓpLעצם ÈÙÏ) וירדו ƒ¿≈∆ƒ¿¿
למטה  ÏÚÓÏe‰והתגלו ,(ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿«¿»

Ì‰L BÓk - ¯˙BÈ"יום" המושגים ≈¿∆≈
שירדו ÌL¯Laו"לילה" לפני ¿»¿»

מוגדרת. כמציאות ונבראו

e‰ÊÂ לכך הפנימי Ïe‡baL‰הטעם ¿∆∆«¿»
·È˙k ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc27 כתוב ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ

e‡ˆÈבתורה ‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa¿∆∆««∆»¿
ı¯‡Ó 'ÈÂ‰ ˙B‡·ˆ Ïk»ƒ¿¬»»≈∆∆

,ÌÈ¯ˆÓ ואומר מדייק הכתוב וכאן ƒ¿»ƒ
גלוי, אור היינו הזה", ≈¿ÔÎÂ"היום

Ì‰L BÓk) ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿¿∆≈
ÂLÎÚ28 הגלות È˙k·בזמן (29 «¿»¿ƒ

EeˆÓ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰««∆¡…∆¿«¿
,'B‚ ואומר מדייק הכתוב כאן וגם

גלוי, אור היינו הזה", "ביום

·È˙k ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b·e30 «¿»»¬ƒ»¿ƒ
ישעיהו ‰‰e‡בנבואת ÌBia ¯Ó‡Â¿»«««

'B‚ שלעתיד ואומר מדייק הכתוב וכאן

ההוא", "ביום של התגלות תהיה לבוא

‰Ïe‡ba ‰È‰L ÈeÏÈb‰ Èkƒ«ƒ∆»»«¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc של עניינם וכן ƒƒ«ƒ¿«ƒ

הגלות  בזמן שהוא כפי והמצוות BÓkהתורה ¯B‡‰c ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿»¿
CLÓpLומתגלה בו hÓÏ‰ויורד נאמר ולכן בגלוי, ‰f‰"וניכר ÌBÈ" ∆ƒ¿»¿«»«∆

וגילוי, אור BÓkלשון ¯B‡‰ ÌˆÚ ÈeÏÈb ‰È‰È ‰„È˙Ú‰ ‰Ïe‡b·e«¿»»¬ƒ»ƒ¿∆ƒ∆∆»¿
ÈeÏÈ‚Â ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L מתגלה בלתי העצם כלל ובדרך ∆¿«¿»≈«¿»»¿ƒ

ולכן  עצמו, העצם ולא מהעצם והארה התפשטות רק הוא בגילוי שבא ומה

הזו  ההתגלות על לעתידֿלבואנאמר ‰‰e‡"שתהיה ÌBÈ" להורות «
מגילוי. למעלה בהעלם, היא עצמה שמצד כזו בחינה התגלות על שמדובר

,‰ÏÈlÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ אינו „) שלו הנעלה שבמובן ¿«∆∆∆¿≈«««¿»
השלילי  במובן והעלם חושך מסמל

את  ‰CLÁאלא ˙ÈÁa¿ƒ««…∆
'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL שלמעלה העלם ∆¿«¿»≈

למעלה (מגילוי  רק לא 'חושך' והוא

אלא סתם, Ìbמאור ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
¯B‡‰ ÌˆÚÓ,מתגלה לא הוא שגם ≈∆∆»

עניינו  זאת שבכל אלא לעיל, כמבואר

שלמעלה  'לילה' ואילו האור, עצם הוא

האור' מ'עצם גם נעלה וגילוי, ),מאור
CLÓpL ÈÙÏ BÓˆÚ CLÁ‰c¿«…∆«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

ÈeÏÈ‚a מחשיך הוא שאז למטה ¿ƒ
e‰L‡ומעלים BÓk ÔkLŒÏkÓe)ƒ»∆≈¿∆

BL¯La מתגלה אינו בוודאי שאז ¿»¿
וחושך  לילה "ÏÈÏ‰בתור ‡¯˜ (ƒ¿»«¿»

,"‡e‰‰ לא מציאותו כי העלם לשון «
ניכרת, ולא CLÓגלוייה ¯L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿»

‰hÓÏ והעלם כ'לילה' בגילוי ובא ¿«»
"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‡¯˜ גילוי לשון ƒ¿»«¿»«∆

והתגלה  וירד שנמשך לאחר כעת כי

וניכרת. ברורה כ'לילה' מציאותו למטה

‰ÏÈÏ" ,‰ÏÈÏÏ Ú‚BaL ‡l‡∆»∆¿≈«¿«¿»«¿»
"‡e‰‰ והתגלה ירד שה'לילה' לאחר «

והעלם  חושך של מציאות ‰e‡בתור
‰hÓÏ במדריגה"‰f‰ ‰ÏÈl"Ó ¿«»ƒ«¿»«∆

יותר  ומעלים מסתיר ההוא' ו'לילה

ומבאר. שממשיך כפי הזה', מ'לילה

‰ÏÈÏc CLÁ‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«…∆¿«¿»
‡e‰ ,'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ‰aq‰Â L¯M‰«…∆¿«ƒ»∆«¿≈∆

,BËeLÙk CLÁ ‰NÚ,כלומר «¬∆…∆ƒ¿
למעלה  הוא העלם בתוך 'לילה' אמנם

אין  כי של מ'אור' להעלם הכוונה

שלמעלה  להעלם אלא וחושך הסתר

לקולטו  יכולים העיניים שאין מגילוי

לרדת  בשביל נעלית מדי שיותר (בחינה

העיניים  אין אך אור שהוא שלמרות בשמש המבט עלֿדרך ולהתגלות

והמקור  השורש הוא הזה הנעלה ההעלם זאת עם אבל בו) להביט מסוגלות

חושך  יהיה רבות מדריגות זו בחינה והשתלשלות ירידת שלאחר לכך והסיבה

והסתר, העלם של השלילי במובן ‰‰ÌÏÚכפשוטו, ÔÎÏ¯zÒ‰‰Â »≈«∆¿≈¿«∆¿≈
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 ֿ על ׁשּנעׂשה ּכפׁשּוטֹו) חׁש) וההסּתר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹההעלם

"לילה  (ׁשּלמעלה), החׁש עצם המׁשכת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹידי

ּג חׁש הּוא  ׁשּנעׂשה ההּוא", מהחׁש יֹותר דֹול ֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּבהמׁשכה, ׁשּבא ּכמֹו החׁש המׁשכת ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָֹעלֿידי

הּוא  ׁשהּלילה הּוא הּזה" ּד"לילה הּזה". ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָ"לילה

לגילּוי  [ועד ּבגילּוי ׁשּנרּגׁש ּד"זה", ְְְְְְִִִֶֶֶַָּבאֹופן

"זה" ולֹומר ּבאצּבע להראֹות ׁשהּוא 31ׁשאפׁשר [ ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַָ

ּבאֹופן  הּוא ׁשהּלילה הּוא ההּוא" ו"לילה ְְְְְֶֶַַַַַָָָלילה,

לילה. ׁשהּוא נרּגׁש ׁשאין ("הּוא"), ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּדהסּתר

,¯ÈÚ‰Ïe] הענין מבאר הּנ"ל ּדבּדרּוׁשים ¿»ƒְְְִִִַַַָָָֹ

ההּוא" ו"לילה הּזה" ְְְְֶַַַַָָּד"לילה

ראּיה  ׁשּיׁשנּה הּוא "יֹום" ּדענין אחר. ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָּבאֹופן

ּבאלקּות  הּׂשגה עלּֿכלּֿפנים אֹו ֿ 32ּבאלקּות מה , ֱֱִֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבׁשם  נקרא אמּונה רק ּכׁשּיׁשנּה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָּׁשאיןּֿכן

היא  ׁשהאמ ּונה הּוא הּזה " "לילה וענין ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָ"לילה".

ּבדּוגמת  ההתאּמתּות, ּובתכלית ּגדֹול ְְְְְְְִִֶַַַַָּבתֹוקף

ׁשּכתּוב  וזהּו ּדראּיה. ליל 33ההתאּמתּות ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ׁשהיה  ּדהּגילּוי הּזה, הּלילה הּוא גֹו' ְְִִִֶֶַַַַָָָׁשימּורים

חׁש ׁשּנתּבּטל ּבאֹופן היה לא ("זה") ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאז

ּבגלּות  היּו עדין ׁשהרי אּלא 34הּלילה, , ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָ

ּגמּורה, ּבוּדאּות היתה אז ׁשּלהם ְְְֱֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאמּונה

ׁשהּגיעּו ּדזה ׁשם, [ּומבאר ּדראּיה. ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹּכהוּדאי

עבֹודתם  עלֿידי הּוא הּזה" "לילה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָלבחינת

הּוא  ועלּֿדר ֿזה ּובלבנים. ּבחֹומר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַּבמצרים

ּבזמן  ׁשּגם הּזה", "לילה ׁשּיהיה ׁשּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָעכׁשו,

העמל  עלֿידי הּוא "זה", ּבחינת יהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּגלּות
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(31.25 הערה לעיל השגה 32)נסמן בעלי היו הבית בזמן כי לילה, בשם הגלות וזמן יום, בשם נק' הבית שזמן דזהו

בדוגמת  היא ההשגה וגם באלקות, הראי' ישנה לא הגלות ובזמן באלקות, הראי' גם אצלם היתה לרגל ובעלייתם גדולה,

מנחם  תורת ואילך. 186 ס"ע חמ"ג התוועדויות - מנחם תורת בארוכה כמבואר ג), כט, וישב (תו"א שבשינה המדמה כח

וש"נ. ואילך. קפט ס"ע ניסן המאמרים ספר שם.33)- האמצעי אדמו"ר ובמאמר בתו"א הובא - מב. יב, ובפרט 34)בא

ממש. בגלות עדיין כשהיו חצות, קודם שהי' ח) שם, (בא הק"פ אכילת גבי גם כתיב הזה" "לילה שלשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CLÁ‰ ÌˆÚ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL (BËeLÙk CLÁ)…∆ƒ¿∆«¬∆«¿≈«¿»«∆∆«…∆

(‰ÏÚÓlL),נקרא לעיל ‰‰e‡",שכאמור ‰ÏÈÏ" שנפעל חושך ∆¿«¿»«¿»«
שלמעלה  החושך עצם של למטה והירידה מההמשכה CLÁכתוצאה ‡e‰…∆

CLÁ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b וההסתרCLÁ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL »≈≈«…∆∆«¬∆«¿≈«¿»««…∆
בעצם  שהוא כפי ¿BÓkאלא לא

,‰ÎLÓ‰a ‡aL הנקרא החושך ∆»¿«¿»»
."‰f‰ ‰ÏÈÏ" לכך והטעם «¿»«∆

הלילה  הזה', מ'לילה הנמשך שהחושך

ומתגלה  יורד שהוא אינו כפי למטה,

החושך  כמו רבה במידה מסתיר

מ'הלילה  ויורד שמשתלשל וההסתר

כיון הוא ‰f‰"ההוא', ‰ÏÈÏ"c¿«¿»«∆
ÔÙB‡a ‡e‰ ‰ÏÈl‰L ‡e‰∆««¿»¿∆

,"‰Ê"c,וניכרת גלוייה מציאות ¿∆
ÈeÏÈ‚Ï „ÚÂ] ÈeÏÈ‚a Lb¯pL∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ
Úaˆ‡a ˙B‡¯‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«¿¿∆¿«

"‰Ê" ¯ÓBÏÂ31,‰ÏÈÏ ‡e‰L [ ¿«∆∆«¿»
‰ÏÈl‰L ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«∆««¿»
,("‡e‰") ¯zÒ‰c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿∆¿≈
‰ÏÈÏ ‡e‰L Lb¯ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆«¿»
נרגשת  לא הלילה מציאות וכאשר

שהוא  ולחשוב לטעות אפשר ואפילו

לאמיתו  זה, הרי חושך יום, דבר, של

מתורת  לעיל שמובא כפי ביותר, גדול

כפול  והסתר שהעלם הבעלֿשםֿטוב

שיש  בכך מכירים לא אפילו כאשר הוא

לאור. חושך ושמים הסתר,

Ï"p‰ ÌÈLe¯c·c ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ«¿ƒ««
האמצעי  ואדמו"ר הזקן אדמו"ר של

"‰f‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÈÚ‰ ¯‡·Ó¿…»»ƒ¿»¿«¿»«∆
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â ביניהם וההבדל ¿«¿»«
הרוחנית  ‡Á¯.במשמעותו ÔÙB‡a¿∆«≈

הנזכרים, במאמרים מבואר »¿ÔÈÚc¿ƒוכך
"ÌBÈ" וגילוי אור ‰e‡שעניינו

dLiLובעולם ¯‡i‰לאדם ∆∆¿»¿ƒ»
˙e˜Ï‡a טובה וקליטה הבנה ∆¡…

מוחשית  ראייה כמו ÌÈtŒÏkŒÏÚוברורה B‡ הפחות הבנה ‰O‚‰לכל «»»ƒ«»»
‡e˜Ï‡a32‰eÓ˙שכלית  ˜¯ dLiLk ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שהיא , ∆¡…«∆≈≈¿∆∆¿»«¡»

כמו  האדם נפש בפנימיות חודר ולא למעלה יותר שנשאר 'מקיף' יותר כוח

השכלית  וההבנה המוחשית "ÏÈÏ‰"הראייה ÌLa ‡¯˜.העלם שעניינו ƒ¿»¿≈«¿»

‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚÂ של והיתרון המעלה את שמדגיש ביטוי ¿ƒ¿««¿»«∆
וההשגה  מההבנה פנימי ופחות נרגש פחות דבר היותה שעם ומורה האמונה

‰‰˙‡e˙n˙ומורה  ˙ÈÏÎ˙·e ÏB„b Û˜B˙a ‡È‰ ‰eÓ‡‰L∆»¡»ƒ¿∆»¿«¿ƒ«ƒ¿«¿
והוא  מאוד חזקה שלו שהאמונה כזה באופן בה' מאמין בטוח והיהודי

הכי  בצורה האמת שזו ומאמין

שום  וללא ספק שום ללא המוחלטת

‰‰˙‡e˙n˙פקפוק, ˙Ó‚e„a¿¿««ƒ¿«¿
‰i‡¯c דבר רואה אדם שכאשר כשם ƒ¿ƒ»

בקיומו  לחלוטין בטוח הוא עיניו במו

כלל. ספק שום ללא

e‰ÊÂ במה הפנימי הפירוש ¿∆
·e˙kL33 ט"ו של הלילה אודות ∆»

ממצרים, ישראל בני יציאת יום ניסן,

‰ÏÈl‰ ‡e‰ 'B‚ ÌÈ¯eÓÈL ÏÈÏ≈ƒƒ««¿»
,‰f‰ הלילה" ואומר מדייק והכתוב «∆

להורות ‡Êהזה" ‰È‰L ÈeÏÈb‰c¿«ƒ∆»»»
" נאמר כמו Ê‰(עליו גילוי לשון ," ∆

זה") ואומר באצבעו ‰È‰"מראה ‡Ï…»»
,‰ÏÈl‰ CLÁ Ïha˙pL ÔÙB‡a¿∆∆ƒ¿«≈…∆««¿»

˙eÏ‚a eÈ‰ ÔÈ„Ú È¯‰L34 ורק ∆¬≈¬«ƒ»¿»
יצאו  הזה" היום "בעצם למחרת

על  נאמר זאת ובכל בפועל, ממצרים

הלשון  'לילה' של שעה באותה מצבם

Ì‰lL"זה", ‰eÓ‡‰L ‡l‡∆»∆»¡»∆»∆
Ê‡'שימורים 'ליל הנקרא לילה באותו »

,‰¯eÓb ˙e‡cÂa ‰˙È‰»¿»¿«»¿»
‰i‡¯c È‡cÂ‰k נאמר ולכן ¿«««ƒ¿ƒ»

אמונה  זו אחד מצד כי הזה", "הלילה

כלל  ובדרך והשגה הבנה או ראייה ולא

היא  הראייה וכלֿשכן והשגה ההבנה

מאשר  פנימי ויותר נעלה יותר עניין

האמונה  לילה באותו אבל האמונה,

ובוודאות  מאד, וחזקה גדולה היתה

אותו  ולכן מוחשית ראייה ה'לילה'כמו

'זה  ÌL'.נקרא ¯‡·Óe] במאמרי ¿…»»
הנזכרים, eÚÈb‰Lהחסידות ‰Êc¿∆∆ƒƒ

הלילה  באותו במצרים ישראל ‰e‡בני "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿»«∆
È„ÈŒÏÚשל וההכנה ÌÈ·Ï·eההקדמה ¯ÓBÁa ÌÈ¯ˆÓa Ì˙„B·Ú «¿≈¬»»¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿≈ƒ

והתעלות. זיכוך בהם שפעלה ÂLÎÚעבודה ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ בזמן ¿«∆∆∆«¿»
‰eÏb˙הזה, ÔÓÊa ÌbL ,"‰f‰ ‰ÏÈÏ" ‰È‰iL È„ÎaL הנמשל ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«∆∆«ƒ¿««»
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d"kyz'dי ,(` xn`n) mixet

 ֿ קל ּדא - "ּבחֹומר" הּתֹורה, ּבעסק ְְְְִֵֶֶַַַָָָוהּיגיעה

הלכתא  לּבּון ּדא - "ּובלבנים" ֿ 35וחֹומר, ועל , ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּבטרדֹות  והּיגיעה העמל עלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּדרֿזה

לחם  ּתאכל אּפי ּבזעת "ליל 36הּפרנסה ּוכמֹו ה , ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

עלֿידי  לזה ׁשהּגיעּו מצרים ּדיציאת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַהּזה"

ּולבנים  חֹומר ּובלבנים, ּבחֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶָָעבֹודתם

ׁשאמרּו וזהּו עֹול 37ּכפׁשּוטם. עליו המקּבל ּכל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ארץ  ּדר עֹול מּמּנּו מעבירין הּפֹורק 38ּתֹורה וכל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּכי  ארץ, ּדר עֹול עליו נֹותנין ּתֹורה עֹול ְִִִֶֶֶֶֶָָָמּמּנּו

"לילה  לבחינת מּגיעים ארץ ּדר עֹול עלֿידי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּב"ּלילה  (ׁשּבּדרּוׁשים) זה ּפירּוׁש ועלּֿפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּזה"].

ׁשחסר  הּוא ההּוא" ּד"לילה לֹומר, צרי ְְִֵֶֶַַַַָָָהּזה",

ּפירּוׁש עֹוד לֹומר ויׁש האמּונה. ּבוּדאּות ְְֱֵֵַַַָָָּגם

"זה" ׁשהּלׁשֹון ההּוא", ו"לילה הּזה" ְְְְֶֶֶַַַַַָָָּב"ּלילה

ּבגילּוי  הּוא הּלילה אם הּלילה. על קאי ְְְְִִֵַַַַַָָָו"הּוא"

הּוא  ׁשהּלילה אֹו לילה, ׁשהּוא ׁשּנרּגׁש ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ("זה")

לילה]. ׁשהּוא נרּגׁש ׁשאין ("הּוא") ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבהסּתר 

מקֹומֹות Ô·eÈÂה) ּבכּמה המבאר עלּֿפי 39זה ¿»ְְְִֶַַַָָֹ

הּמאמר  אֹורֿאיןֿסֹוף 40ּבפירּוׁש ְֲֵֵַַָ

אין  עד מּטה  ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָלמעלה

ההתּפּׁשטּות  ענין הּוא כּו' מּטה ּדלמּטה ְְְְְִִִִַַַַַַָָּתכלית,

ּומתּגּלה  מתּפּׁשט ׁשהּוא איןֿסֹוף, ּדאֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַַַוהּגילּוי

ענין  הּוא כּו' מעלה ּולמעלה מּטה, למּטה ְְְְְִַַַַַַָָָָעד

ׁשהּוא  ׁשּבאֹורֿאיןֿסֹוף, והעלּיה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָההתעּלמּות

ּובעילּוי  העלם אחר ּבהעלם ּומתעּלם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמתעּלה

הענין  ּגם והּנה מעלה. למעלה עילּוי, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר

הּוא  ּבאֹורֿאיןֿס ֹוף ׁשהּוא ּכמֹו כּו' מּטה ְְְִֵֶַַָָּדלמּטה
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ובכ"מ.35) שמות. ר"פ תו"א א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א יט.36)זהר ג, מ"ה.37)בראשית פ"ג "עול 38)אבות שם באבות

ארץ". דרך "עול רק הובא הנ"ל ובדרושים ארץ". דרך ועול (סה"מ 39)מלכות ואילך פי"ג ה'שי"ת לגני באתי המשך

ואילך. קפח ס"ע תרס"ו המשך עד"ז וראה ואילך). 133 ע' -40)ה'שי"ת יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו ז"ח ב). מ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  גילוי בו שאין זמן שהוא כיוון "Ê‰"ל'לילה' ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«∆

כמו  ובוודאות בתוקף אמונה תהיה הזה בזמן וגם ותוקף גילוי על המורה

הראייה, של והוודאות ÒÚa˜התוקף ‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆»»¿«¿ƒ»¿≈∆
,‰¯Bz‰ הכתוב בלשון מרומזת התורה בלימוד שהיגיעה בזוהר שמובא כפי «»

עבדו  ישראל שבני הפרך עבודת על

c‡במצרים - "¯ÓBÁa" זה ¿∆»
¯ÓBÁÂŒÏ˜ המידות מי"ג אחת «»∆

בהם, נדרשת ÌÈ·Ï·e"ƒ¿≈ƒ"שהתורה
‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏ ‡c ליבון 35- זה »ƒƒ¿¿»

את  מזככת בתורה הזו והיגיעה ההלכה

אותו  ומביאה "לילה האדם של למצב

לעיל, כמבואר ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰הזה"
‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»¿«¿ƒ»

‰Ò¯t‰ ˙B„¯Ëa בתורה ככתוב ¿ƒ¿««¿»»
 ֿ הקדוש גזר הדעת עץ חטא שלאחר

בני  כל ועל הראשון אדם על ברוךֿהוא

הבאים בדורות ‡EÈtהאדם ˙ÚÊa¿≈««∆
ÌÁÏ ÏÎ‡z36 צריך להתפרנס וכדי …«∆∆

זו  ויגיעה עמל וגם ולהזיע, להתייגע

כלי  אותו ועושים האדם את מזככים

ולהגיע יו  לאלוקות להתקרב ראוי תר

בזמן  ובוודאות בתוקף בה' לאמונה

‰f‰"הגלות, ‰ÏÈÏ" BÓÎe¿«¿»«∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc לעיל שכמבואר ƒƒ«ƒ¿«ƒ

"זה" לבחינת שהגיעו משמעותו

"לילה" של במצב eÚÈb‰L∆ƒƒבעודם
¯ÓBÁa Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ¿∆«¿≈¬»»¿∆
ÌÈ·Ïe ¯ÓBÁ ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ

ÌËeLÙk עלֿידי גם פועלים כך ƒ¿»
בלימוד  וב'לבנים' ב'חומר' היגיעה

הפרנסה. בטרדות וכן ∆¿e‰ÊÂהתורה
e¯Ó‡L37 ז"ל Ïkחכמינו ∆»¿»

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰«¿«≈»»»
C¯c ÏBÚ epnÓ ÔÈ¯È·ÚÓ«¬ƒƒƒ∆∆∆

ı¯‡38 טרדות את ממנו מסלקים ∆∆
הזה העולם וענייני «¿ÏÎÂהפרנסה

epnÓ ˜¯Bt‰ מעצמו‰¯Bz ÏBÚ «≈ƒ∆»
Èk ,ı¯‡ C¯c ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»∆∆∆∆ƒ
ı¯‡ C¯c ÏBÚ È„ÈŒÏÚ Ìb,לעיל כמבואר הפרנסה, טרדות עול ««¿≈∆∆∆∆

.["‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ««¿»«∆
ÌÈLe¯caL) ‰Ê Le¯Èt ÈtŒÏÚÂ לעיל ‰f‰",הנזכרים ‰ÏÈl"a ( ¿«ƒ≈∆∆«¿ƒ¿«¿»«∆

ישראל  לבני יש אלוקות על והעלם 'לילה' של ובמצב בזמן שגם הוא שעיקרו

'הזה', בה', וודאית חזקה ‰e‡אמונה "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿«¿»«
כזה רוחני ‰‡eÓ‰מצב ˙e‡cÂa Ìb ¯ÒÁL שהמצב לכך בנוסף כי ∆»≈«¿«»»¡»

'הוא' של במצב אלא ובתוקף בחוזק לא היא האמונה גם והעלם, 'לילה' הוא

לעניין  לעיל למבואר (בדומה העלם של ביטוי הריֿזה 'הוא' המלה שגם

כפול). הסתר אסתיר', 'הסתר

Le¯Èt „BÚ ¯ÓBÏ LÈÂ מלבד ¿≈«≈
הקודמים  «¿»¿ÏÈl"a‰הפירושים

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â "‰f‰«∆¿«¿»«
ביניהם, ההבדל «»∆ÔBLl‰Lומשמעות

ÏÚ È‡˜ "‡e‰"Â "‰Ê"∆¿»≈«
‰ÏÈl‰ עצמו‡e‰ ‰ÏÈl‰ Ì‡ . ««¿»ƒ««¿»

Lb¯pL ("‰Ê") ÈeÏÈ‚a וניכר ¿ƒ∆∆ƒ¿»
וגלוייה  ברורה ∆e‰L‡בצורה

‡e‰ ‰ÏÈl‰L B‡ ,‰ÏÈÏ«¿»∆««¿»
ÔÈ‡L ("‡e‰") ¯zÒ‰aLb¯ ¿∆¿≈∆≈ƒ¿»

‰ÏÈÏ ‡e‰L לטעות ואפשר ∆«¿»
והעלם  לילה זה שאין ].ולחשוב

‰Ê Ô·eÈÂ הנזכר ‰) האחרון הפירוש ¿»∆
שניכר  לילה הוא הזה" ש"לילה לעיל

הוא  ההוא" ו"לילה לילה, שהוא ונרגש

לילה  שהוא ונרגש ניכר שלא לילה

‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó39 בחסידותLe¯ÈÙa ¿¿≈
¯Ó‡n‰40 בזוהר ‡Œ¯Bשמקורו ««¬»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ מתעלם ≈¿«¿»«¿»
˜ıומתעלה  ÔÈ‡ „Ú עד גבול אין «≈≈

ומתעלה  מתעלם הוא «»¿hÓÏe‰היכן
‰hÓ האינסופי האלוקי האור וכן «»

ומתגלה  למטה ויורד ‡ÔÈנמשך „Ú«≈
˙ÈÏÎz הוא היכן עד וגבול סוף ואין «¿ƒ

ומתגלה, ונמשך hÓ‰יורד ‰hÓÏcƒ¿«»«»
˙eËMt˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎƒ¿««ƒ¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰Â שנמשך ¿«ƒ¿≈
ומאיר, ËMt˙Óויורד ‡e‰L∆ƒ¿«≈

,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ‰lb˙Óeƒ¿«∆«¿«»«»
ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«¿»ƒ¿«
Œ¯B‡aL ‰iÏÚ‰Â ˙eÓlÚ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¬ƒ»∆¿
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿«∆

ÌlÚ˙Óeעצמו את ומסתיר ‰ÌÏÚומעלים ¯Á‡ ÌÏÚ‰a לאחר ƒ¿«≈¿∆¿≈««∆¿≈
שוב  ומתעלם חוזר ÏÚÓ‰שמתעלם, ‰ÏÚÓÏ ,ÈeÏÈÚ ¯Á‡ ÈeÏÈÚ·e¿ƒ««ƒ¿«¿»«¿»

גבול. וללא סוף אין עד

ŒÔÈ‡Œ¯B‡a ‡e‰L BÓk 'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»«»¿∆¿≈
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jlnd zpy dccp `edd dlila

ׁשּלפני  האֹור ּכללּות ׁשהרי העלם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבחינת

ּבעצמּותֹו הּכלּול אֹור הּוא ואֹור 41הּצמצּום , ְְְְִַַַָ

מּגילּוי  למעלה הּוא ּבּמאֹור ׁשהּוא 42הּכלּול וזה . ְְְִִֶֶַַַָָָ

הּגילּוי  הרי מּטה, למּטה עד ּומתּגּלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמתּפּׁשט

הּקו, (אֹור הּצמצּום לאחרי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּנמׁש

הּוא הּסֹובב) אֹור מהאֹור ואפילּו הארה רק ֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדזה  ּכיון מּכלֿמקֹום, אבל הּצמצּום. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּלפני

ּכח  הּוא כּו' מּטה למּטה הּוא ְֵֶַַַָָֹׁשאֹורֿאיןֿס ֹוף

ּגם  הרי ֿ סֹוף, ּדאֹורֿאין והּגילּוי ְְְְֲִִֵֵַַַַההתּפּׁשטּות

וכּמבאר  הּגילּוי. ענין הּוא ּבׁשרׁשֹו, ׁשהּוא ְְְְְְִִֶַַַָָֹּכמֹו

ההלּולא' הּוא 43ּב'המׁש ּגּופא ׁשּבעצמּותֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָ

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  זה מהּֿׁשאיןּֿכן ּגילּוי. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַּבבחינת

אינֹו ּבעצמּותֹו ׁשּגם הּוא כּו' מעלה למעלה ְְְְְֵֶַַַַָָהּוא

הענינים  ּדׁשני ׁשהּׁשרׁש לֹומר, ויׁש ּגילּוי. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבגדר

ּבענין  הּוא הּזה", ו"יֹום ההּוא" "יֹום ְְְִֶַַָָּד'יֹום',

(לאחרי  ּבפֹועל ׁשהּגילּוי כּו'. מּטה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָּדלמּטה

הּגילּוי  וכח הּזה", ּד"יֹום הּׁשרׁש הּוא ְְְִִֶֶַַַַַֹֹהּצמצּום)

הּׁשרׁש הּוא הּצמצ ּום) (לפני ְְְִִֵֵֶַַֹּדאֹורֿאיןֿסֹוף

ּגם  (ׁשּלמעלה ּדלילה והּׁשרׁש ההּוא". ְְְְְְֶֶַַַַַָָֹּד"יֹום

כּו'. מעלה ּדלמעלה ּבענין הּוא ההּוא") ְְְְִִִַַַָָָָמ"ּיֹום

זה p‰Â‰ו) ענינים. ׁשני ּדבצמצּום ידּוע ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַָָ

[ּובזה  הּגילּוי ּבׁשביל הּוא ְְִִִִֶֶַַָׁשהּצמצּום
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ובכ"מ.41) קפ. ע' תרס"ו הכלול 42)המשך האור גם גילוי, בגדר אינו שהעצם וכיון העצם. כמו הוא בהעצם הכלול דכל

א). רח, ח"ב קונטרסים ק. ע' תרע"ח (סה"מ מגילוי למעלה הוא 151).43)בו ע' שם (סה"מ פט"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÛBÒ האור של וההתגלות ההארה עצם כלומר, ¿ƒ«∆¿≈

האינסופי  האור של וצמצום העלם של תוצאה בעצם היא האינסופי האלוקי

גבול. eÏÏk˙והבלי È¯‰L כלליבאופ ‰ÌeˆÓvן ÈÙlL ¯B‡‰ ∆¬≈¿»»∆ƒ¿≈«ƒ¿
לפני  שהוא כפי עצמו האור את כי שלו, וההארה ההתפשטות את (המאפשר

לקבל) יכולים לא העולמות הצמצום,

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡ ‡e‰Â41 «»¿«¿
במהותו  כלול שהוא כפי האור

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של ועצמותו

והגדרה  ו'ציור' מציאות שום לו ואין

עצמו, B‡na¯בפני ÏeÏk‰ ¯B‡Â¿«»«»
האור ÏÚÓÏ‰מקור ‡e‰¿«¿»

ÈeÏÈbÓ42‡e‰L ‰ÊÂ האור . ƒƒ¿∆∆
לגילוי  שייך אינו במקורו שהוא שכפי

‰lb˙Óe ËMt˙Ó ונמשך ויורד ƒ¿«≈ƒ¿«∆
ÈeÏÈb‰ È¯‰ ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»¬≈«ƒ
È¯Á‡Ï epnÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ∆¿«¬≈

Âw‰ ¯B‡) ÌeˆÓv‰ כמבואר «ƒ¿««
הצמצום  שלאחר וחסידות בקבלה

'הסתלק' האיןֿסוף אור בו הראשון

חזר  גבול, בלי להאיר מעצמו ומנע

מהאיןֿסוף  והאיר הקדושֿברוךֿהוא

אור  והוא דק לקו הנמשל מצומצם אור

איןֿסוף  מאור הארה הוא שאמנם הקו

בהארה  מדובר אבל הצמצום שלפני

‰Bq··מצומצמת, ¯B‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«≈
שם  על עלמין' כל 'סובב הנקרא אור

הוא  כי בשווה העולמות בכל שמאיר

לפי  מצומצם אור ולא גבול בלי אור

העולמות  ‰‡¯‰ערך ˜¯ ‡e‰ («∆»»
ומצומצמת  ÈÙlLמועטת ¯B‡‰Ó≈»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ עצמו האיןֿסוף האור ולא «ƒ¿
ההמשכה  עניין גם שלמעשה ונמצא

האיןֿסוף של  אור על העלם הוא קץ" אין עד מטה "למטה האיןֿסוף אור

ÌB˜ÓŒÏkÓ,הבליֿגבול. Ï·‡העלם אכן שזהו Êc‰למרות ÔÂÈk ¬»ƒ»»≈»¿∆
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lומאיר ויורד ‰e‡נמשך 'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏ ∆≈¿«»«»

של ופעולה ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c,התגלות ÈeÏÈb‰Â ˙eËMt˙‰‰ Ák…««ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
,BL¯La ‡e‰L BÓk Ìb È¯‰ ושרשו במקורו הוא זה שכוח כפי ¬≈«¿∆¿»¿

בפועל שבא כפי רק ולא ‰ÈeÏÈbהעליון, ÔÈÚ ‡e‰ גם מזו וכתוצאה ƒ¿««ƒ
גי  של פעולה היא למטה מצומצם פעולתו אור התגלות שכאמור (למרות לוי

'העלם'). נחשבת אכן הבליֿגבול איןֿסוף CLÓ‰'aמאור ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈
בעל  לקראת ,ÏeÏ‰‰43‡'מאמרי לפרסום מסר הריי"צ שהרבי המאמרים «ƒ»

אין  "אור בעניין נרחב ביאור מופיע (שם נסתלק שבו היום תש"י שבט יו"ד

תכלית") אין עד מטה ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה ¿»¿∆B˙eÓˆÚaLסוף

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‡Ùeb של ומהותו שבעצמותו מבואר שם »ƒ¿ƒ«ƒ
וכוח  ההעלם כוח וגם ההתפשטות כוח גם קיים בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ונמשך  נובע (ומזה גופא בעצמותו שהוא כפי הגילוי עניין הוא ההתפשטות

איןֿסוף  אור והתגלות הארת תכלית).עניין אין עד מטה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלמטה
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ‰Ê Ôk≈∆∆≈

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ קץ אין עד ¿«¿»«¿»
‡e‰ כזה B˙eÓˆÚaעניין ÌbL∆«¿«¿

ÈeÏÈb ¯„‚a BÈ‡ נובעת ומזה ≈¿∆∆ƒ
להתעלות  זה כוח פעולת ונמשכת

ולהתעלם.

ÈLc L¯M‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«…∆ƒ¿≈
,'ÌBÈ'c ÌÈÈÚ‰ כמבואר שהם, »ƒ¿»ƒ¿

‰‰e‡"לעיל, ÌBÈ" התגלות «
היא  עצמה שמצד 'יום' מבחינת

'הוא',למעלה  נקראת ולכן מגילוי

והעלם  נסתר ‰f‰"לשון ÌBÈ"Â¿«∆
אור  הוא שעניינה יום בחינת גילוי

גילוי, לשון 'זה' נקראת ולכן וגילוי

'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚa ‡e‰»ƒ¿»ƒ¿«»«»
מושרשות  'יום' של הבחינות שתי

נאמר  שעליה באיןֿסוף זו בבחינה

כוח  היינו תכלית" אין עד מטה "למטה

וההתגלות. ÈeÏÈb‰L∆«ƒההתפשטות
האלוקי  האור (È¯Á‡Ïשל ÏÚBÙa¿«¿«¬≈

ÌeˆÓv‰ כמבואר הקו', 'אור הארת «ƒ¿
ÌBÈ"cלעיל  L¯M‰ ‡e‰ («…∆¿

"‰f‰ בפועל וההארה ומההתגלות «∆
"יום (אף  ונמשך בא מצומצמת) שהיא

וגילוי, אור ‰ÈeÏÈbהזה", ÁÎÂ¿…««ƒ
ÈÙÏ) ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ מאיר אינו שאמנם «ƒ¿
אבל  מגילוי למעלה הוא כי בעולמות

וההתפשטות  הגילוי כוח על ‰‰e‡מדובר ÌBÈ"c L¯M‰ ‡e‰ ממנו ) " «…∆¿«
מגילוי. למעלה הוא עצמו שמצד האור ונמשך ÏÈÏc‰בא L¯M‰Â¿«…∆¿«¿»

לגמרי מגילוי שלמעלה מבחינה ÌBi"Óהתגלות Ìb ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»«ƒ
"‡e‰‰ בגילוי מלבוא ונעלית הצמצום לפני שהיא כפי הגילוי כוח בחינת «

לנבראים  eÎ'בפועל ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚa ‡e‰ האלוקי ) הכוח »ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿»
קץ. אין עד גבול, ללא ולהתעלם להתעלות

ÌeˆÓˆ·c Úe„È ‰p‰Â (Â הוא עצמו שמצד האיןֿסוף האלוקי האור ¿ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿
ונבראים  לעולמות ומתגלה נמשך מלהיות ÌÈÈÚ.למעלה ÈL אחד עניין ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא  ‰ÈeÏÈbבצמצום ÏÈ·La ‡e‰ ÌeˆÓv‰L ‰Ê אמנם כלומר, ∆∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
היא  הצמצום מועטת פעולת להארה מוגבל הבלתי הגילוי והעלם האור מיעוט

כדי  הגילוי, בשביל היא הצמצום של והמטרה הכוונה אבל ומצומצמת
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יי d"kyz'd ,(` xn`n) mixet

 ֿ קל ּדא - "ּבחֹומר" הּתֹורה, ּבעסק ְְְְִֵֶֶַַַָָָוהּיגיעה

הלכתא  לּבּון ּדא - "ּובלבנים" ֿ 35וחֹומר, ועל , ְְְְִִִִֵֶַָָָ

ּבטרדֹות  והּיגיעה העמל עלֿידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּדרֿזה

לחם  ּתאכל אּפי ּבזעת "ליל 36הּפרנסה ּוכמֹו ה , ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

עלֿידי  לזה ׁשהּגיעּו מצרים ּדיציאת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַהּזה"

ּולבנים  חֹומר ּובלבנים, ּבחֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶָָעבֹודתם

ׁשאמרּו וזהּו עֹול 37ּכפׁשּוטם. עליו המקּבל ּכל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ארץ  ּדר עֹול מּמּנּו מעבירין הּפֹורק 38ּתֹורה וכל ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ּכי  ארץ, ּדר עֹול עליו נֹותנין ּתֹורה עֹול ְִִִֶֶֶֶֶָָָמּמּנּו

"לילה  לבחינת מּגיעים ארץ ּדר עֹול עלֿידי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּגם

ּב"ּלילה  (ׁשּבּדרּוׁשים) זה ּפירּוׁש ועלּֿפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהּזה"].

ׁשחסר  הּוא ההּוא" ּד"לילה לֹומר, צרי ְְִֵֶֶַַַַָָָהּזה",

ּפירּוׁש עֹוד לֹומר ויׁש האמּונה. ּבוּדאּות ְְֱֵֵַַַָָָּגם

"זה" ׁשהּלׁשֹון ההּוא", ו"לילה הּזה" ְְְְֶֶֶַַַַַָָָּב"ּלילה

ּבגילּוי  הּוא הּלילה אם הּלילה. על קאי ְְְְִִֵַַַַַָָָו"הּוא"

הּוא  ׁשהּלילה אֹו לילה, ׁשהּוא ׁשּנרּגׁש ְְְִֶֶֶֶַַַָָָ("זה")

לילה]. ׁשהּוא נרּגׁש ׁשאין ("הּוא") ְְְְִֵֵֶֶֶַָָּבהסּתר 

מקֹומֹות Ô·eÈÂה) ּבכּמה המבאר עלּֿפי 39זה ¿»ְְְִֶַַַָָֹ

הּמאמר  אֹורֿאיןֿסֹוף 40ּבפירּוׁש ְֲֵֵַַָ

אין  עד מּטה  ּולמּטה קץ אין עד מעלה ְְְְֵֵֵַַַַַַָָָָלמעלה

ההתּפּׁשטּות  ענין הּוא כּו' מּטה ּדלמּטה ְְְְְִִִִַַַַַַָָּתכלית,

ּומתּגּלה  מתּפּׁשט ׁשהּוא איןֿסֹוף, ּדאֹור ְְְְִִִֵֵֶֶַַַוהּגילּוי

ענין  הּוא כּו' מעלה ּולמעלה מּטה, למּטה ְְְְְִַַַַַַָָָָעד

ׁשהּוא  ׁשּבאֹורֿאיןֿסֹוף, והעלּיה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָההתעּלמּות

ּובעילּוי  העלם אחר ּבהעלם ּומתעּלם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַמתעּלה

הענין  ּגם והּנה מעלה. למעלה עילּוי, ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָאחר

הּוא  ּבאֹורֿאיןֿס ֹוף ׁשהּוא ּכמֹו כּו' מּטה ְְְִֵֶַַָָּדלמּטה
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ובכ"מ.35) שמות. ר"פ תו"א א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א יט.36)זהר ג, מ"ה.37)בראשית פ"ג "עול 38)אבות שם באבות

ארץ". דרך "עול רק הובא הנ"ל ובדרושים ארץ". דרך ועול (סה"מ 39)מלכות ואילך פי"ג ה'שי"ת לגני באתי המשך

ואילך. קפח ס"ע תרס"ו המשך עד"ז וראה ואילך). 133 ע' -40)ה'שי"ת יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו ז"ח ב). מ,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  גילוי בו שאין זמן שהוא כיוון "Ê‰"ל'לילה' ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«∆

כמו  ובוודאות בתוקף אמונה תהיה הזה בזמן וגם ותוקף גילוי על המורה

הראייה, של והוודאות ÒÚa˜התוקף ‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆»»¿«¿ƒ»¿≈∆
,‰¯Bz‰ הכתוב בלשון מרומזת התורה בלימוד שהיגיעה בזוהר שמובא כפי «»

עבדו  ישראל שבני הפרך עבודת על

c‡במצרים - "¯ÓBÁa" זה ¿∆»
¯ÓBÁÂŒÏ˜ המידות מי"ג אחת «»∆

בהם, נדרשת ÌÈ·Ï·e"ƒ¿≈ƒ"שהתורה
‡˙ÎÏ‰ ÔeaÏ ‡c ליבון 35- זה »ƒƒ¿¿»

את  מזככת בתורה הזו והיגיעה ההלכה

אותו  ומביאה "לילה האדם של למצב

לעיל, כמבואר ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰הזה"
‰ÚÈ‚i‰Â ÏÓÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»»¿«¿ƒ»

‰Ò¯t‰ ˙B„¯Ëa בתורה ככתוב ¿ƒ¿««¿»»
 ֿ הקדוש גזר הדעת עץ חטא שלאחר

בני  כל ועל הראשון אדם על ברוךֿהוא

הבאים בדורות ‡EÈtהאדם ˙ÚÊa¿≈««∆
ÌÁÏ ÏÎ‡z36 צריך להתפרנס וכדי …«∆∆

זו  ויגיעה עמל וגם ולהזיע, להתייגע

כלי  אותו ועושים האדם את מזככים

ולהגיע יו  לאלוקות להתקרב ראוי תר

בזמן  ובוודאות בתוקף בה' לאמונה

‰f‰"הגלות, ‰ÏÈÏ" BÓÎe¿«¿»«∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈc לעיל שכמבואר ƒƒ«ƒ¿«ƒ

"זה" לבחינת שהגיעו משמעותו

"לילה" של במצב eÚÈb‰L∆ƒƒבעודם
¯ÓBÁa Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ¿∆«¿≈¬»»¿∆
ÌÈ·Ïe ¯ÓBÁ ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ

ÌËeLÙk עלֿידי גם פועלים כך ƒ¿»
בלימוד  וב'לבנים' ב'חומר' היגיעה

הפרנסה. בטרדות וכן ∆¿e‰ÊÂהתורה
e¯Ó‡L37 ז"ל Ïkחכמינו ∆»¿»

‰¯Bz ÏBÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰«¿«≈»»»
C¯c ÏBÚ epnÓ ÔÈ¯È·ÚÓ«¬ƒƒƒ∆∆∆

ı¯‡38 טרדות את ממנו מסלקים ∆∆
הזה העולם וענייני «¿ÏÎÂהפרנסה

epnÓ ˜¯Bt‰ מעצמו‰¯Bz ÏBÚ «≈ƒ∆»
Èk ,ı¯‡ C¯c ÏBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B¿ƒ»»∆∆∆∆ƒ
ı¯‡ C¯c ÏBÚ È„ÈŒÏÚ Ìb,לעיל כמבואר הפרנסה, טרדות עול ««¿≈∆∆∆∆

.["‰f‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ««¿»«∆
ÌÈLe¯caL) ‰Ê Le¯Èt ÈtŒÏÚÂ לעיל ‰f‰",הנזכרים ‰ÏÈl"a ( ¿«ƒ≈∆∆«¿ƒ¿«¿»«∆

ישראל  לבני יש אלוקות על והעלם 'לילה' של ובמצב בזמן שגם הוא שעיקרו

'הזה', בה', וודאית חזקה ‰e‡אמונה "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿«¿»«
כזה רוחני ‰‡eÓ‰מצב ˙e‡cÂa Ìb ¯ÒÁL שהמצב לכך בנוסף כי ∆»≈«¿«»»¡»

'הוא' של במצב אלא ובתוקף בחוזק לא היא האמונה גם והעלם, 'לילה' הוא

לעניין  לעיל למבואר (בדומה העלם של ביטוי הריֿזה 'הוא' המלה שגם

כפול). הסתר אסתיר', 'הסתר

Le¯Èt „BÚ ¯ÓBÏ LÈÂ מלבד ¿≈«≈
הקודמים  «¿»¿ÏÈl"a‰הפירושים

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â "‰f‰«∆¿«¿»«
ביניהם, ההבדל «»∆ÔBLl‰Lומשמעות

ÏÚ È‡˜ "‡e‰"Â "‰Ê"∆¿»≈«
‰ÏÈl‰ עצמו‡e‰ ‰ÏÈl‰ Ì‡ . ««¿»ƒ««¿»

Lb¯pL ("‰Ê") ÈeÏÈ‚a וניכר ¿ƒ∆∆ƒ¿»
וגלוייה  ברורה ∆e‰L‡בצורה

‡e‰ ‰ÏÈl‰L B‡ ,‰ÏÈÏ«¿»∆««¿»
ÔÈ‡L ("‡e‰") ¯zÒ‰aLb¯ ¿∆¿≈∆≈ƒ¿»

‰ÏÈÏ ‡e‰L לטעות ואפשר ∆«¿»
והעלם  לילה זה שאין ].ולחשוב

‰Ê Ô·eÈÂ הנזכר ‰) האחרון הפירוש ¿»∆
שניכר  לילה הוא הזה" ש"לילה לעיל

הוא  ההוא" ו"לילה לילה, שהוא ונרגש

לילה  שהוא ונרגש ניכר שלא לילה

‰nÎa ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿«»
˙BÓB˜Ó39 בחסידותLe¯ÈÙa ¿¿≈
¯Ó‡n‰40 בזוהר ‡Œ¯Bשמקורו ««¬»

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡ מתעלם ≈¿«¿»«¿»
˜ıומתעלה  ÔÈ‡ „Ú עד גבול אין «≈≈

ומתעלה  מתעלם הוא «»¿hÓÏe‰היכן
‰hÓ האינסופי האלוקי האור וכן «»

ומתגלה  למטה ויורד ‡ÔÈנמשך „Ú«≈
˙ÈÏÎz הוא היכן עד וגבול סוף ואין «¿ƒ

ומתגלה, ונמשך hÓ‰יורד ‰hÓÏcƒ¿«»«»
˙eËMt˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎƒ¿««ƒ¿«¿

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡c ÈeÏÈb‰Â שנמשך ¿«ƒ¿≈
ומאיר, ËMt˙Óויורד ‡e‰L∆ƒ¿«≈

,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ‰lb˙Óeƒ¿«∆«¿«»«»
ÔÈÚ ‡e‰ 'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»«¿»ƒ¿«
Œ¯B‡aL ‰iÏÚ‰Â ˙eÓlÚ˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¬ƒ»∆¿
‰lÚ˙Ó ‡e‰L ,ÛBÒŒÔÈ‡≈∆ƒ¿«∆

ÌlÚ˙Óeעצמו את ומסתיר ‰ÌÏÚומעלים ¯Á‡ ÌÏÚ‰a לאחר ƒ¿«≈¿∆¿≈««∆¿≈
שוב  ומתעלם חוזר ÏÚÓ‰שמתעלם, ‰ÏÚÓÏ ,ÈeÏÈÚ ¯Á‡ ÈeÏÈÚ·e¿ƒ««ƒ¿«¿»«¿»

גבול. וללא סוף אין עד

ŒÔÈ‡Œ¯B‡a ‡e‰L BÓk 'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚ‰ Ìb ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒ¿»ƒ¿«»«»¿∆¿≈
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ׁשּלפני  האֹור ּכללּות ׁשהרי העלם. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָּבחינת

ּבעצמּותֹו הּכלּול אֹור הּוא ואֹור 41הּצמצּום , ְְְְִַַַָ

מּגילּוי  למעלה הּוא ּבּמאֹור ׁשהּוא 42הּכלּול וזה . ְְְִִֶֶַַַָָָ

הּגילּוי  הרי מּטה, למּטה עד ּומתּגּלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָמתּפּׁשט

הּקו, (אֹור הּצמצּום לאחרי מּמּנּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּנמׁש

הּוא הּסֹובב) אֹור מהאֹור ואפילּו הארה רק ֲִֵֵֶַַַָָָ

ּדזה  ּכיון מּכלֿמקֹום, אבל הּצמצּום. ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּלפני

ּכח  הּוא כּו' מּטה למּטה הּוא ְֵֶַַַָָֹׁשאֹורֿאיןֿס ֹוף

ּגם  הרי ֿ סֹוף, ּדאֹורֿאין והּגילּוי ְְְְֲִִֵֵַַַַההתּפּׁשטּות

וכּמבאר  הּגילּוי. ענין הּוא ּבׁשרׁשֹו, ׁשהּוא ְְְְְְִִֶַַַָָֹּכמֹו

ההלּולא' הּוא 43ּב'המׁש ּגּופא ׁשּבעצמּותֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָ

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  זה מהּֿׁשאיןּֿכן ּגילּוי. ְִִִֵֵֵֶֶֶַַּבבחינת

אינֹו ּבעצמּותֹו ׁשּגם הּוא כּו' מעלה למעלה ְְְְְֵֶַַַַָָהּוא

הענינים  ּדׁשני ׁשהּׁשרׁש לֹומר, ויׁש ּגילּוי. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבגדר

ּבענין  הּוא הּזה", ו"יֹום ההּוא" "יֹום ְְְִֶַַָָּד'יֹום',

(לאחרי  ּבפֹועל ׁשהּגילּוי כּו'. מּטה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָּדלמּטה

הּגילּוי  וכח הּזה", ּד"יֹום הּׁשרׁש הּוא ְְְִִֶֶַַַַַֹֹהּצמצּום)

הּׁשרׁש הּוא הּצמצ ּום) (לפני ְְְִִֵֵֶַַֹּדאֹורֿאיןֿסֹוף

ּגם  (ׁשּלמעלה ּדלילה והּׁשרׁש ההּוא". ְְְְְְֶֶַַַַַָָֹּד"יֹום

כּו'. מעלה ּדלמעלה ּבענין הּוא ההּוא") ְְְְִִִַַַָָָָמ"ּיֹום

זה p‰Â‰ו) ענינים. ׁשני ּדבצמצּום ידּוע ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֶַָָ

[ּובזה  הּגילּוי ּבׁשביל הּוא ְְִִִִֶֶַַָׁשהּצמצּום
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ובכ"מ.41) קפ. ע' תרס"ו הכלול 42)המשך האור גם גילוי, בגדר אינו שהעצם וכיון העצם. כמו הוא בהעצם הכלול דכל

א). רח, ח"ב קונטרסים ק. ע' תרע"ח (סה"מ מגילוי למעלה הוא 151).43)בו ע' שם (סה"מ פט"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ÛBÒ האור של וההתגלות ההארה עצם כלומר, ¿ƒ«∆¿≈

האינסופי  האור של וצמצום העלם של תוצאה בעצם היא האינסופי האלוקי

גבול. eÏÏk˙והבלי È¯‰L כלליבאופ ‰ÌeˆÓvן ÈÙlL ¯B‡‰ ∆¬≈¿»»∆ƒ¿≈«ƒ¿
לפני  שהוא כפי עצמו האור את כי שלו, וההארה ההתפשטות את (המאפשר

לקבל) יכולים לא העולמות הצמצום,

B˙eÓˆÚa ÏeÏk‰ ¯B‡ ‡e‰Â41 «»¿«¿
במהותו  כלול שהוא כפי האור

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של ועצמותו

והגדרה  ו'ציור' מציאות שום לו ואין

עצמו, B‡na¯בפני ÏeÏk‰ ¯B‡Â¿«»«»
האור ÏÚÓÏ‰מקור ‡e‰¿«¿»

ÈeÏÈbÓ42‡e‰L ‰ÊÂ האור . ƒƒ¿∆∆
לגילוי  שייך אינו במקורו שהוא שכפי

‰lb˙Óe ËMt˙Ó ונמשך ויורד ƒ¿«≈ƒ¿«∆
ÈeÏÈb‰ È¯‰ ,‰hÓ ‰hÓÏ „Ú«¿«»«»¬≈«ƒ
È¯Á‡Ï epnÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ∆¿«¬≈

Âw‰ ¯B‡) ÌeˆÓv‰ כמבואר «ƒ¿««
הצמצום  שלאחר וחסידות בקבלה

'הסתלק' האיןֿסוף אור בו הראשון

חזר  גבול, בלי להאיר מעצמו ומנע

מהאיןֿסוף  והאיר הקדושֿברוךֿהוא

אור  והוא דק לקו הנמשל מצומצם אור

איןֿסוף  מאור הארה הוא שאמנם הקו

בהארה  מדובר אבל הצמצום שלפני

‰Bq··מצומצמת, ¯B‡ eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«≈
שם  על עלמין' כל 'סובב הנקרא אור

הוא  כי בשווה העולמות בכל שמאיר

לפי  מצומצם אור ולא גבול בלי אור

העולמות  ‰‡¯‰ערך ˜¯ ‡e‰ («∆»»
ומצומצמת  ÈÙlLמועטת ¯B‡‰Ó≈»∆ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ עצמו האיןֿסוף האור ולא «ƒ¿
ההמשכה  עניין גם שלמעשה ונמצא

האיןֿסוף של  אור על העלם הוא קץ" אין עד מטה "למטה האיןֿסוף אור

ÌB˜ÓŒÏkÓ,הבליֿגבול. Ï·‡העלם אכן שזהו Êc‰למרות ÔÂÈk ¬»ƒ»»≈»¿∆
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Lומאיר ויורד ‰e‡נמשך 'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏ ∆≈¿«»«»

של ופעולה ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c,התגלות ÈeÏÈb‰Â ˙eËMt˙‰‰ Ák…««ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
,BL¯La ‡e‰L BÓk Ìb È¯‰ ושרשו במקורו הוא זה שכוח כפי ¬≈«¿∆¿»¿

בפועל שבא כפי רק ולא ‰ÈeÏÈbהעליון, ÔÈÚ ‡e‰ גם מזו וכתוצאה ƒ¿««ƒ
גי  של פעולה היא למטה מצומצם פעולתו אור התגלות שכאמור (למרות לוי

'העלם'). נחשבת אכן הבליֿגבול איןֿסוף CLÓ‰'aמאור ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿∆¿≈
בעל  לקראת ,ÏeÏ‰‰43‡'מאמרי לפרסום מסר הריי"צ שהרבי המאמרים «ƒ»

אין  "אור בעניין נרחב ביאור מופיע (שם נסתלק שבו היום תש"י שבט יו"ד

תכלית") אין עד מטה ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה ¿»¿∆B˙eÓˆÚaLסוף

ÈeÏÈb ˙ÈÁ·a ‡e‰ ‡Ùeb של ומהותו שבעצמותו מבואר שם »ƒ¿ƒ«ƒ
וכוח  ההעלם כוח וגם ההתפשטות כוח גם קיים בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ונמשך  נובע (ומזה גופא בעצמותו שהוא כפי הגילוי עניין הוא ההתפשטות

איןֿסוף  אור והתגלות הארת תכלית).עניין אין עד מטה ≈∆»ŒÔÈ‡MŒ‰Óלמטה
‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ‰Ê Ôk≈∆∆≈

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ קץ אין עד ¿«¿»«¿»
‡e‰ כזה B˙eÓˆÚaעניין ÌbL∆«¿«¿

ÈeÏÈb ¯„‚a BÈ‡ נובעת ומזה ≈¿∆∆ƒ
להתעלות  זה כוח פעולת ונמשכת

ולהתעלם.

ÈLc L¯M‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«…∆ƒ¿≈
,'ÌBÈ'c ÌÈÈÚ‰ כמבואר שהם, »ƒ¿»ƒ¿

‰‰e‡"לעיל, ÌBÈ" התגלות «
היא  עצמה שמצד 'יום' מבחינת

'הוא',למעלה  נקראת ולכן מגילוי

והעלם  נסתר ‰f‰"לשון ÌBÈ"Â¿«∆
אור  הוא שעניינה יום בחינת גילוי

גילוי, לשון 'זה' נקראת ולכן וגילוי

'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏc ÔÈÚa ‡e‰»ƒ¿»ƒ¿«»«»
מושרשות  'יום' של הבחינות שתי

נאמר  שעליה באיןֿסוף זו בבחינה

כוח  היינו תכלית" אין עד מטה "למטה

וההתגלות. ÈeÏÈb‰L∆«ƒההתפשטות
האלוקי  האור (È¯Á‡Ïשל ÏÚBÙa¿«¿«¬≈

ÌeˆÓv‰ כמבואר הקו', 'אור הארת «ƒ¿
ÌBÈ"cלעיל  L¯M‰ ‡e‰ («…∆¿

"‰f‰ בפועל וההארה ומההתגלות «∆
"יום (אף  ונמשך בא מצומצמת) שהיא

וגילוי, אור ‰ÈeÏÈbהזה", ÁÎÂ¿…««ƒ
ÈÙÏ) ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈ƒ¿≈

ÌeˆÓv‰ מאיר אינו שאמנם «ƒ¿
אבל  מגילוי למעלה הוא כי בעולמות

וההתפשטות  הגילוי כוח על ‰‰e‡מדובר ÌBÈ"c L¯M‰ ‡e‰ ממנו ) " «…∆¿«
מגילוי. למעלה הוא עצמו שמצד האור ונמשך ÏÈÏc‰בא L¯M‰Â¿«…∆¿«¿»

לגמרי מגילוי שלמעלה מבחינה ÌBi"Óהתגלות Ìb ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»«ƒ
"‡e‰‰ בגילוי מלבוא ונעלית הצמצום לפני שהיא כפי הגילוי כוח בחינת «

לנבראים  eÎ'בפועל ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏc ÔÈÚa ‡e‰ האלוקי ) הכוח »ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿»
קץ. אין עד גבול, ללא ולהתעלם להתעלות

ÌeˆÓˆ·c Úe„È ‰p‰Â (Â הוא עצמו שמצד האיןֿסוף האלוקי האור ¿ƒ≈»«ƒ¿ƒ¿
ונבראים  לעולמות ומתגלה נמשך מלהיות ÌÈÈÚ.למעלה ÈL אחד עניין ¿≈ƒ¿»ƒ

הוא  ‰ÈeÏÈbבצמצום ÏÈ·La ‡e‰ ÌeˆÓv‰L ‰Ê אמנם כלומר, ∆∆«ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
היא  הצמצום מועטת פעולת להארה מוגבל הבלתי הגילוי והעלם האור מיעוט

כדי  הגילוי, בשביל היא הצמצום של והמטרה הכוונה אבל ומצומצמת
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d"kyz'dיב ,(` xn`n) mixet

ּדוקא  הּצמצּום ׁשעלֿידי זה ענינים. ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּגּופא

ּגם  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּגילּוי לעתידֿלבא ְְִִִֵֶֶַַָָֹיהיה

הּגילּוי  יהיה הּצמצּום ׁשעלֿידי וזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבעֹולמֹות,

ּגם  ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף ועצמּות ְְְְְִִִֵֶַַַָּדפנימּיּות

הּצמצּום] לפני ׁשהאיר ׁשּבּצמצּום 44מהאֹור וזה , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשאינֹו ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּׁשלמּות מתּגּלה ְְְְִֵֵֵֶַַַָעצמֹו

ּכח  ּגם לֹו ויׁש הּגילּוי ּבענין חסֿוׁשלֹום ְְְְְִִֵַַַַַָָֹמּוגּבל

ׁשני  יׁשנם ׁשּבּצמצּום ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָההעלם.

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף, ההעלם ּבכח ּכי הּוא, - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹענינים

ּכמֹו ההעלם ּכח מדרג ֹות. ׁשּתי הּצמצּום, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹֹׁשרׁש

ההעלם  ּבכח זֹו ּדרּגא [ׁשּגם הּגילּוי לענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּׁשּי

אבל  הּגילּוי , מּכח למעלה היא  ְְְֲִִִֵַַַָָֹּדאֹורֿאיןֿס ֹוף

ּדהּצמצּום  לגילּוי], ׁשּיכת היא ְְְִִִִֶֶַַָָמּכלֿמקֹום

ּכח  ועצם הּגילּוי. ּבׁשביל הּוא זֹו מּדרּגא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּנמׁש

(ׁש ׁשּנמׁשההעלם ּדהּצמצּום מּגילּוי), ּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  אּלא) הּגילּוי, ּבׁשביל (לא הּוא זֹו ְְִִִִֶֶַַָָֹמּדרּגא

ההעלם. ּכח מתּגּלה עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּבּצמצּום

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשּׁשני ּבזה ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֶֶָ

ההּוא" ("לילה ּד'לילה' ְְְְִִַַַָָָָהענינים

ּבאֹופן  הם למּטה, ׁשהם ּכמֹו הּזה") ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָו"לילה

"לילה  ּדלמעלה ּבׁשרׁשם, ׁשהם מּכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָהפּו

ׁשהם  ּוכמֹו הּזה", מ"ּלילה למעלה הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַָָההּוא"

ּד"לילה  (לגריעּותא) ההסּתר למּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמׁשכים

ּד"לילה  מההסּתר יֹותר ּגדֹול הסּתר הּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָההּוא"

יׁש ׁשּלמעלה, ּד'לילה' הענינים ׁשני ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּזה",

ההעלם  ּבכח הּנ"ל ּדרגֹות ׁשּתי ׁשהם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹלֹומר,

ההעלם  ּכח הּוא הּזה" "לילה ְְְֵֵֶֶַַַַָֹּדאֹורֿאיןֿסֹוף ,

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

ד.44) ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקבל  יכולים והנבראים שהעולמות כזה גילוי ויאיר Ùeb‡שיומשך ‰Ê·e]»∆»

הצמצום בעניין  בעקבות שיתאפשר הגילוי בשביל נועד שהצמצום עצמו זה

.ÌÈÈÚ ÈL אחד Âc˜‡עניין ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ידו שעל ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿≈«ƒ¿«¿»
בעולמות מתאפשרת  מהאיןֿסוף אור והארת ÏŒ„È˙ÚÏ·‡התגלות ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…

המשיח  ŒÔÈ‡Œ¯B‡cבימות ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈
ÛBÒ הצמצום לפני שהוא כפי עצמו

˙BÓÏBÚa Ìb האור הארת כי «»»
באורֿאי  שמקורו ןֿסוף המצומצם

של  והכשרה הכנה היא הצמצום שלפני

תהיה  לבוא שלעתיד לכך העולמות

עצמו, מהאיןֿסוף התגלות בהם

Â נועד שהצמצום בכך השני ¿העניין
הוא  הגילוי È„ÈŒÏÚLבשביל ‰Ê∆∆«¿≈
‰È‰È ÌeˆÓv‰ דבר של בסופו «ƒ¿ƒ¿∆

˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿
Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ¯È‡‰L ¯B‡‰Ó≈»∆≈ƒƒ¿≈«ƒ¿
אלוקית, הארה בעולמות שיש לאחר כי

דבר  של בסופו מצומצמת, כי אף

שיאיר  כך כדי עד יזדככו העולמות

אלא  הצמצום שלפני האור רק לא בהם

ה'עצמות' אור 44Â]גם השני , ¿העניין
הוא הצמצום ידי על ∆Ê‰שנפעל

BÓˆÚ ÌeˆÓvaL באור לא ∆«ƒ¿«¿
בעניין  אלא הצמצום ידי על שמתגלה

עצמו  וההגבלה ההעלם הצמצום,

ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eÓÏM‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«¿≈¿≈
ÌBÏLÂŒÒÁ Ïa‚eÓ BÈ‡L ÛBÒ∆≈¿»«¿»

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚa שהרי ֿ אין אור אם ¿ƒ¿««ƒ
יכול  ואינו להתגלות רק יכול סוף

'אין  שאינו נמצא עצמו, את להגביל

גבול  בבלי שמדובר וכיוון אמיתי סוף'

בתכלית  שלם שאינו ייתכן לא אמיתי

הכוחות Ákאלא Âבכל Ìb BÏ LÈ ¿≈«…«
ÌÏÚ‰‰ את מבטא שהצמצום ונמצא «∆¿≈

האיןֿסוף. של השלימות

ÌeˆÓvaL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«ƒ¿
ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ שהצמצום והשני הגילוי בשביל נועד שהצמצום האחד ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ

- האיןֿסוף של השלימות את ומגלה ‰‰ÌÏÚמבטא ÁÎa Èk ,‡e‰ƒ¿…««∆¿≈
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c מעלה ("למעלה עצמו את להעלים האיןֿסוף של הכוח ¿≈
שהוא קץ") אין B‚¯„Ó˙.פעולת ומקור L¯Lעד ÈzL ,ÌeˆÓv‰ …∆«ƒ¿¿≈«¿≈

היא אחת [ÌbLדרגה ÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ CiML BÓk ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈¿∆«»¿ƒ¿««ƒ∆«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa BÊ ‡b¯c איןֿסוף אור שבה הדרגה «¿»¿…««∆¿≈¿≈

לגילוי, שייך אבל ונבראים) (לעולמות מתגלה לא ÁkÓאכן ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ…«

,ÈeÏÈb‰ זו ודרגה בפועל הגילוי ונמשך נובע שממנו מהכוח יותר נעלית «ƒ
מתגלית לא ÈeÏÈ‚Ï],אכן ˙ÎiL ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ«∆∆¿ƒ

BÊ ‡b¯cÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c לגילוי ששייך כפי ההעלם ‰e‡כוח ¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La.Â היא יותר הנעלית ההעלם, בכוח השנייה ÌˆÚהדרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlL) ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈∆¿«¿»
ÈeÏÈbÓ מתגלה שאינו רק ולא לגמרי ƒƒ

לגילוי  שייך אינו גם אלא ),בפועל
‡b¯cÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»

(Ï‡נעלית  ‡e‰ BÊ הראשון העניין …
הוא  שהצמצום זה ÏÈ·Laƒ¿ƒבצמצום,

(‡l‡ ,ÈeÏÈb‰ השני העניין «ƒ∆»
BÓˆÚבצמצום  ÌeˆÓvaL ‰Ê∆∆«ƒ¿«¿

ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Ó זה ידי ועל ƒ¿«∆…««∆¿≈
האיןֿסוף, שלימות ביטוי לידי באה

לעיל. כמבואר

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל המבואר לפי ¿«ƒ∆
של  הפנימית המשמעות אודות

הזה" ו"לילה ההוא" "לילה המושגים

ביניהם  e‡a¯וההבדל ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ≈
'‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰ ÈML ‰Êa»∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰ÏÈÏ"Â "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ")«¿»«¿«¿»

‰hÓÏ Ì‰L BÓk ("‰f‰ כפי «∆¿∆≈¿«»
האלוקית  להתגלות מתייחסים שהם

הוא  הזה" ש"לילה ונבראים בעולמות

ו"לילה  ונרגש שניכר והסתר העלם

וחמור  גדול והסתר העלם הוא ההוא"

מכירים  שלא כך כדי עד יותר

והסתר, העלם שהוא ≈‰Ìומרגישים
L BÓkÓ CeÙ‰ ÔÙB‡a שני ¿∆»ƒ¿∆

ב'לילה' אלה ÌL¯Laמושגים Ì‰≈¿»¿»
באלוקות, למעלה «¿»¿ÏÚÓÏcƒ‰ומקורם

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" העלם בחינת «¿»«
מגילוי ÏÚÓÏ‰שלמעלה ‡e‰¿«¿»

יותר ‰f‰"נעלה ‰ÏÈl"Ó בחינת ƒ«¿»«∆
ומתגלה, לגילוי שייך שכן העלם

,‰hÓÏ ÌÈÎLÓ Ì‰L BÓÎe¿∆≈ƒ¿»ƒ¿«»
‡˙eÚÈ¯‚Ï) ¯zÒ‰‰,כחיסרון «∆¿≈ƒ¿ƒ»

השלילי  BÈ˙¯במובן ÏB„b ¯zÒ‰ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c וחמור ) ¿«¿»«∆¿≈»≈
‰f‰",יותר ‰ÏÈÏ"c ¯zÒ‰‰Ó להתפלא יש ולכאורה לעיל, כמבואר ≈«∆¿≈¿«¿»«∆

להיפך  זה הרי ולמטה הזה', מ'הלילה נעלה ההוא' 'הלילה שלמעלה כך על

הוא בזה הביאור אלא ההוא' מ'הלילה נעלה הזה' ÈLו'הלילה Èkƒ¿≈
˙B‚¯c ÈzL Ì‰L ,¯ÓBÏ LÈ ,‰ÏÚÓlL '‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»∆¿«¿»≈«∆≈¿≈¿»
Ák ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa Ï"p‰««¿…««∆¿≈¿≈«¿»«∆…«

,("‰f‰") ÈeÏÈbÏ CiML ("‰ÏÈÏ") ÌÏÚ‰‰ בסדר שאמנם «∆¿≈«¿»∆«»¿ƒ«∆
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וכיון  ("הּזה"), לּגילּוי ׁשּׁשּי ְְְִֵֶֶַַַָָָ("לילה")

ּבׁשביל  הּוא זֹו מּדרּגא ׁשּנמׁש ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּצמצּום

וההסּתר  (ההעלם ה"ּלילה" לכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּגילּוי,

ּבגילּוי  ׁשּנרּגׁש ּד"זה", ּבאֹופן הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּלמּטה)

הּוא  לגילּוי מביא ׁשההעלם זה ּכי לילה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

הּצּמאֹון  ועלּֿדר] ההעלם ּכׁשּנרּגׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדוקא

יֹותר  ׁשהּוא (לילה) הּגלּות ׁשּבזמן ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹלאלקּות

הּבית  עלֿידי 45מּבזמן הּבא הּגילּוי ׁשהּוא , ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ההעלם  ׁשּנרּגׁש עלֿידי ּדוקא ׁשּזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם,

ּכח  עצם הּוא ההּוא " ו"לילה ּדהּגלּות]. ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹוההסּתר

ּדהּצמצּום  לּגילּוי, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָההעלם

הּגילּוי, ּבׁשביל (לא הּוא זֹו מּדרּגא ְְְִִִִִֶַַָָֹׁשּנמׁש

ה"ּלילה" ולכן ההעלם, ּכח מתּגּלה ׁשּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא)

הּוא  ּדהּצמצּום, זה מענין הּנמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמּטה

העלם  ׁשהּוא נרּגׁש ׁשאין ּד"הּוא", ְְְְִֵֵֶֶֶֶָּבאֹופן

ּבעבֹודת  אּלה ענינים ׁשני ׁשּבין והחילּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהסּתר.

הּגלּות, חׁש) ּבּלילה ׁשהעבֹודה הּוא, - ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

מּצד  הּזה) עֹולם ּדכלל ּות החׁש ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹועלּֿדרֿזה

הּתׁשּוקה  היא הּגילּוי  ׁשּבׁשביל ְְְִִִִִֶַַַָהּצמצּום

ּבּלילה  והעבֹודה הּלילה. מחׁש לצאת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהּצּמאֹון

היא  ההעלם, ּכח מתּגּלה ׁשּבּצמצּום זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹמּצד

הּלילה  ּדחׁש ּבּׁשרׁש וכּו' עצמֹו,ההתּבֹוננּות ְְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹ

העצמי. ּבהעלם הּוא ְְְִֵֶֶַַָָׁשּׁשרׁשֹו

זה e‰ÊÂז) - הּמל ׁשנת נדדה ההּוא "ּבּלילה ¿∆ְְְֶֶֶַַַַַָָָ

הּוא  ההּוא" ּד"לילה עֹולם", ׁשל ְְְֶַַַָָמלּכֹו

הּׁשרׁש ּכי ,"הּמל ׁשנת "נדדה להיֹות ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגרם

"לילה  מּבחינת הּוא ׁשּלמּטה ההּוא" ְְְְְִִֶַַַַַָָָּד"לילה

ּד"יֹום  מההעלם ׁשּלמעלה ּדלמעלה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָההּוא"

 ֿ ועל הּזה". ּד"לילה מההעלם ואפילּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָההּוא",

ּכל  ּבמׁש נפׁש ּבמסירּות אז עמדּו ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָידי
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ואילך.45) א נג, שם ואילך. א לו, ח"א קונטרסים שיב. ע' עטר"ת סה"מ (וש"נ). קה ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ מאמרי

ועוד. .11 ע' ה'ש"ת סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזה' 'הלילה מבחינת נעלית מגילוי שלמעלה ההוא' 'לילה בחינת המדריגות

לגילוי  שייכת הזה' 'הלילה בחינת מהותה מצד ÌeˆÓv‰Lאבל ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏ ,ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡e‰ BÊ ‡b¯cÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»≈««¿»
Lb¯pL ,"‰Ê"c ÔÙB‡a ‡e‰ (‰hÓlL ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰)«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿«»¿∆¿∆∆ƒ¿»

‰Ê Èk .‰ÏÈÏ ‡e‰L ÈeÏÈ‚a¿ƒ∆«¿»ƒ∆
‡È·Ó ÌÏÚ‰‰L דבר של בסופו ∆«∆¿≈≈ƒ

ÈeÏÈ‚Ï הוא העלם שלכאורה למרות ¿ƒ
הגילוי, Lb¯pLkהיפך ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆ƒ¿»

ÔB‡nv‰ C¯cŒÏÚÂ] ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆∆«ƒ»
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆ƒ¿««»
ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ‡e‰L (‰ÏÈÏ)«¿»∆≈ƒƒ¿«

˙Èa‰45,אלוקות גילוי היה כאשר ««ƒ
‡e‰L שבא הצימאון והגילוי עצמו ∆

ממנובעקבותיו  ÈeÏÈb‰«ƒוכתוצאה
e‰fL ,ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a‰«»«¿≈«∆¿≈∆∆
ÌÏÚ‰‰ Lb¯pL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆ƒ¿»«∆¿≈

[˙eÏb‰c ¯zÒ‰‰Â לילה' ולכן ¿«∆¿≈¿«»
ששייך  ההעלם כוח למעלה, הזה'

הזה' 'לילה בחינת את מביא לגילוי,

מורגש. העלם «¿»¿ÏÈÏ"Â‰למטה,
ÌÏÚ‰‰ Ák ÌˆÚ ‡e‰ "‡e‰‰«∆∆…««∆¿≈
,ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
BÊ ‡b¯cÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
,ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡Ï) ‡e‰…ƒ¿ƒ«ƒ
Ák ‰lb˙Ó BaL (‡l‡∆»∆ƒ¿«∆…«
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿»≈««¿»
‰Ê ÔÈÚÓ CLÓp‰ ‰hÓlL∆¿«»«ƒ¿»≈ƒ¿»∆

,ÌeˆÓv‰c נועד שלא הצמצום ¿«ƒ¿
כוח  התגלות והוא הגילוי בשביל

הוא  המדריגות שבסדר למרות ההעלם,

הצמצום  מעניין יותר נעלה עניין

שבמהותו  כיוון אך הגילוי, שבשביל

הנמשך  ה'לילה' מגילוי, למעלה הוא

e‰"c‡",ממנו  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
ÌÏÚ‰ ‡e‰L Lb¯ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆∆¿≈

¯zÒ‰Â גדול העלם זה הרי ולמעשה ¿∆¿≈
הזה'. 'לילה של מההעלם יותר

ÌÈÈÚ ÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ∆≈¿≈ƒ¿»ƒ
‰l‡ הוא שהצמצום  (האחד בצמצום ≈∆

מגלה  שהצמצום והשני הגילוי בשביל

השורש  שהם האיןֿסוף כוח את

ביטוי  לידי בא שהוא כפי ההוא') ו'לילה הזה' -ל'לילה Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»
‰„B·Ú‰L ,‡e‰'ה את עובד והסתר ÏÈla‰שהיהודי העלם של בזמן ∆»¬»««¿»

אלוקות  ÌÏBÚעל ˙eÏÏÎc CLÁ‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ CLÁ)…∆«»¿«∆∆∆«…∆ƒ¿»»
‰f‰ הרוחנית האלוקות על ומסתיר מעלים הוא גשמי עולם vÓ„שבתור ( «∆ƒ«

˙‡ˆÏ ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰ ‡È‰ ÈeÏÈb‰ ÏÈ·LaL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ«¿»¿«ƒ»»≈
‰ÏÈl‰ CLÁÓ היהודי את מעורר הגילוי בשביל שנועד הצמצום כי ≈…∆««¿»

מהחושך  לצאת להשתוקק ה' העובד

לגילוי. ולבוא «¬«¿B·Ú‰Â„‰והצמצום
‰ÏÈla של ומצב במעמד ה' עבודת ««¿»

והסתר  ÌeˆÓvaLהעלם ‰Ê „vÓƒ«∆∆«ƒ¿
‡È‰ ,ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Óƒ¿«∆…««∆¿≈ƒ

L¯Ma 'eÎÂ ˙eBa˙‰‰ ומקור «ƒ¿¿¿«…∆
BÓˆÚ ‰ÏÈl‰ CLÁc שהוא כפי ¿…∆««¿»«¿

באלוקות, ‰e‡למעלה BL¯ML∆»¿
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a מגילוי שלמעלה «∆¿≈»«¿ƒ

יותר  נעלית עבודה והיא לגמרי,

מתחבר  האדם בה כי לגילוי מהשאיפה

בחינה  עם התבוננות, עלֿידי ומתקשר,

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא אצל עצמית

e‰ÊÂ (Ê בו הפסוק של הפנימי התוכן ¿∆
המאמר  ‰‰e‡פותח ‰ÏÈla"««¿»«

BkÏÓ ‰Ê - CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆∆«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,"ÌÏBÚ ÏL∆»¿«¿»«
הנקראת  הנעלית האלוקית הבחינה

הם  שהדברים (שכפי ההוא" "לילה

כפול, הסתר של לשון זה הרי למטה

בשורש  אבל לגריעותא, וחושך לילה

בחינת  על מדובר למעלה הדברים

שייך  שאינו עד מגילוי שלמעלה העלם

באריכות) לעיל כמבואר ‰e‡לגילוי,
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï Ì¯bL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ למעלה 'שינה' תהיה שלא «∆∆
ÏÈÏ"c‰כביכול, L¯M‰ Èkƒ«…∆¿«¿»

‰hÓlL "‡e‰‰ שהוא כפי «∆¿«»
מצבם  שהיה כפי מאוד, ומסתיר מעלים

אחשורוש, בימי ישראל בני ‰e‡של
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»«

,‰ÏÚÓÏc והסתר העלם על שמורה ƒ¿«¿»
ביותר  הנעלה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במובן

,"‡e‰‰ ÌBÈ"c ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈¿«
‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰‰Ó eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈«∆¿≈¿«¿»

"‰f‰.באריכות לעיל כמבואר «∆
Ê‡ e„ÓÚ Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈»¿»

השלילי במובן ההוא' 'לילה הנחות ומצב המעמד LÙלמרות ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆
„vÓ ‰˙È‰ Ì‰lL 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰L ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»∆«¿ƒ∆∆∆»∆»¿»ƒ«
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יג d"kyz'd ,(` xn`n) mixet

ּדוקא  הּצמצּום ׁשעלֿידי זה ענינים. ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּגּופא

ּגם  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּגילּוי לעתידֿלבא ְְִִִֵֶֶַַָָֹיהיה

הּגילּוי  יהיה הּצמצּום ׁשעלֿידי וזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָּבעֹולמֹות,

ּגם  ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף ועצמּות ְְְְְִִִֵֶַַַָּדפנימּיּות

הּצמצּום] לפני ׁשהאיר ׁשּבּצמצּום 44מהאֹור וזה , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

ׁשאינֹו ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּׁשלמּות מתּגּלה ְְְְִֵֵֵֶַַַָעצמֹו

ּכח  ּגם לֹו ויׁש הּגילּוי ּבענין חסֿוׁשלֹום ְְְְְִִֵַַַַַָָֹמּוגּבל

ׁשני  יׁשנם ׁשּבּצמצּום ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָההעלם.

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף, ההעלם ּבכח ּכי הּוא, - ְְְְִִִֵֵֶַַָֹענינים

ּכמֹו ההעלם ּכח מדרג ֹות. ׁשּתי הּצמצּום, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֹֹׁשרׁש

ההעלם  ּבכח זֹו ּדרּגא [ׁשּגם הּגילּוי לענין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּׁשּי

אבל  הּגילּוי , מּכח למעלה היא  ְְְֲִִִֵַַַָָֹּדאֹורֿאיןֿס ֹוף

ּדהּצמצּום  לגילּוי], ׁשּיכת היא ְְְִִִִֶֶַַָָמּכלֿמקֹום

ּכח  ועצם הּגילּוי. ּבׁשביל הּוא זֹו מּדרּגא ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּנמׁש

(ׁש ׁשּנמׁשההעלם ּדהּצמצּום מּגילּוי), ּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה  אּלא) הּגילּוי, ּבׁשביל (לא הּוא זֹו ְְִִִִֶֶַַָָֹמּדרּגא

ההעלם. ּכח מתּגּלה עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּבּצמצּום

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשּׁשני ּבזה ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֵֶֶָ

ההּוא" ("לילה ּד'לילה' ְְְְִִַַַָָָָהענינים

ּבאֹופן  הם למּטה, ׁשהם ּכמֹו הּזה") ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָו"לילה

"לילה  ּדלמעלה ּבׁשרׁשם, ׁשהם מּכמֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָהפּו

ׁשהם  ּוכמֹו הּזה", מ"ּלילה למעלה הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַָָההּוא"

ּד"לילה  (לגריעּותא) ההסּתר למּטה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמׁשכים

ּד"לילה  מההסּתר יֹותר ּגדֹול הסּתר הּוא ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָההּוא"

יׁש ׁשּלמעלה, ּד'לילה' הענינים ׁשני ּכי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּזה",

ההעלם  ּבכח הּנ"ל ּדרגֹות ׁשּתי ׁשהם ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָֹלֹומר,

ההעלם  ּכח הּוא הּזה" "לילה ְְְֵֵֶֶַַַַָֹּדאֹורֿאיןֿסֹוף ,
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ד.44) ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לקבל  יכולים והנבראים שהעולמות כזה גילוי ויאיר Ùeb‡שיומשך ‰Ê·e]»∆»

הצמצום בעניין  בעקבות שיתאפשר הגילוי בשביל נועד שהצמצום עצמו זה

.ÌÈÈÚ ÈL אחד Âc˜‡עניין ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ‰Ê ידו שעל ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆«¿≈«ƒ¿«¿»
בעולמות מתאפשרת  מהאיןֿסוף אור והארת ÏŒ„È˙ÚÏ·‡התגלות ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…

המשיח  ŒÔÈ‡Œ¯B‡cבימות ÈeÏÈb‰«ƒ¿≈
ÛBÒ הצמצום לפני שהוא כפי עצמו

˙BÓÏBÚa Ìb האור הארת כי «»»
באורֿאי  שמקורו ןֿסוף המצומצם

של  והכשרה הכנה היא הצמצום שלפני

תהיה  לבוא שלעתיד לכך העולמות

עצמו, מהאיןֿסוף התגלות בהם

Â נועד שהצמצום בכך השני ¿העניין
הוא  הגילוי È„ÈŒÏÚLבשביל ‰Ê∆∆«¿≈
‰È‰È ÌeˆÓv‰ דבר של בסופו «ƒ¿ƒ¿∆

˙eÓˆÚÂ ˙eiÓÈÙc ÈeÏÈb‰«ƒƒ¿ƒƒ¿«¿
Ìb ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»«
ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ¯È‡‰L ¯B‡‰Ó≈»∆≈ƒƒ¿≈«ƒ¿
אלוקית, הארה בעולמות שיש לאחר כי

דבר  של בסופו מצומצמת, כי אף

שיאיר  כך כדי עד יזדככו העולמות

אלא  הצמצום שלפני האור רק לא בהם

ה'עצמות' אור 44Â]גם השני , ¿העניין
הוא הצמצום ידי על ∆Ê‰שנפעל

BÓˆÚ ÌeˆÓvaL באור לא ∆«ƒ¿«¿
בעניין  אלא הצמצום ידי על שמתגלה

עצמו  וההגבלה ההעלם הצמצום,

ŒÔÈ‡Œ¯B‡c ˙eÓÏM‰ ‰lb˙Óƒ¿«»«¿≈¿≈
ÌBÏLÂŒÒÁ Ïa‚eÓ BÈ‡L ÛBÒ∆≈¿»«¿»

ÈeÏÈb‰ ÔÈÚa שהרי ֿ אין אור אם ¿ƒ¿««ƒ
יכול  ואינו להתגלות רק יכול סוף

'אין  שאינו נמצא עצמו, את להגביל

גבול  בבלי שמדובר וכיוון אמיתי סוף'

בתכלית  שלם שאינו ייתכן לא אמיתי

הכוחות Ákאלא Âבכל Ìb BÏ LÈ ¿≈«…«
ÌÏÚ‰‰ את מבטא שהצמצום ונמצא «∆¿≈

האיןֿסוף. של השלימות

ÌeˆÓvaL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«ƒ¿
ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ שהצמצום והשני הגילוי בשביל נועד שהצמצום האחד ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒ

- האיןֿסוף של השלימות את ומגלה ‰‰ÌÏÚמבטא ÁÎa Èk ,‡e‰ƒ¿…««∆¿≈
,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c מעלה ("למעלה עצמו את להעלים האיןֿסוף של הכוח ¿≈
שהוא קץ") אין B‚¯„Ó˙.פעולת ומקור L¯Lעד ÈzL ,ÌeˆÓv‰ …∆«ƒ¿¿≈«¿≈

היא אחת [ÌbLדרגה ÈeÏÈb‰ ÔÈÚÏ CiML BÓk ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈¿∆«»¿ƒ¿««ƒ∆«
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa BÊ ‡b¯c איןֿסוף אור שבה הדרגה «¿»¿…««∆¿≈¿≈

לגילוי, שייך אבל ונבראים) (לעולמות מתגלה לא ÁkÓאכן ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ…«

,ÈeÏÈb‰ זו ודרגה בפועל הגילוי ונמשך נובע שממנו מהכוח יותר נעלית «ƒ
מתגלית לא ÈeÏÈ‚Ï],אכן ˙ÎiL ‡È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ«∆∆¿ƒ

BÊ ‡b¯cÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c לגילוי ששייך כפי ההעלם ‰e‡כוח ¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La.Â היא יותר הנעלית ההעלם, בכוח השנייה ÌˆÚהדרגה ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

‰ÏÚÓlL) ÌÏÚ‰‰ Ák…««∆¿≈∆¿«¿»
ÈeÏÈbÓ מתגלה שאינו רק ולא לגמרי ƒƒ

לגילוי  שייך אינו גם אלא ),בפועל
‡b¯cÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»

(Ï‡נעלית  ‡e‰ BÊ הראשון העניין …
הוא  שהצמצום זה ÏÈ·Laƒ¿ƒבצמצום,

(‡l‡ ,ÈeÏÈb‰ השני העניין «ƒ∆»
BÓˆÚבצמצום  ÌeˆÓvaL ‰Ê∆∆«ƒ¿«¿

ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Ó זה ידי ועל ƒ¿«∆…««∆¿≈
האיןֿסוף, שלימות ביטוי לידי באה

לעיל. כמבואר

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל המבואר לפי ¿«ƒ∆
של  הפנימית המשמעות אודות

הזה" ו"לילה ההוא" "לילה המושגים

ביניהם  e‡a¯וההבדל ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ≈
'‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰ ÈML ‰Êa»∆∆¿≈»ƒ¿»ƒ¿«¿»
‰ÏÈÏ"Â "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ")«¿»«¿«¿»

‰hÓÏ Ì‰L BÓk ("‰f‰ כפי «∆¿∆≈¿«»
האלוקית  להתגלות מתייחסים שהם

הוא  הזה" ש"לילה ונבראים בעולמות

ו"לילה  ונרגש שניכר והסתר העלם

וחמור  גדול והסתר העלם הוא ההוא"

מכירים  שלא כך כדי עד יותר

והסתר, העלם שהוא ≈‰Ìומרגישים
L BÓkÓ CeÙ‰ ÔÙB‡a שני ¿∆»ƒ¿∆

ב'לילה' אלה ÌL¯Laמושגים Ì‰≈¿»¿»
באלוקות, למעלה «¿»¿ÏÚÓÏcƒ‰ומקורם

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" העלם בחינת «¿»«
מגילוי ÏÚÓÏ‰שלמעלה ‡e‰¿«¿»

יותר ‰f‰"נעלה ‰ÏÈl"Ó בחינת ƒ«¿»«∆
ומתגלה, לגילוי שייך שכן העלם

,‰hÓÏ ÌÈÎLÓ Ì‰L BÓÎe¿∆≈ƒ¿»ƒ¿«»
‡˙eÚÈ¯‚Ï) ¯zÒ‰‰,כחיסרון «∆¿≈ƒ¿ƒ»

השלילי  BÈ˙¯במובן ÏB„b ¯zÒ‰ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c וחמור ) ¿«¿»«∆¿≈»≈
‰f‰",יותר ‰ÏÈÏ"c ¯zÒ‰‰Ó להתפלא יש ולכאורה לעיל, כמבואר ≈«∆¿≈¿«¿»«∆

להיפך  זה הרי ולמטה הזה', מ'הלילה נעלה ההוא' 'הלילה שלמעלה כך על

הוא בזה הביאור אלא ההוא' מ'הלילה נעלה הזה' ÈLו'הלילה Èkƒ¿≈
˙B‚¯c ÈzL Ì‰L ,¯ÓBÏ LÈ ,‰ÏÚÓlL '‰ÏÈÏ'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»∆¿«¿»≈«∆≈¿≈¿»
Ák ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ" ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c ÌÏÚ‰‰ ÁÎa Ï"p‰««¿…««∆¿≈¿≈«¿»«∆…«

,("‰f‰") ÈeÏÈbÏ CiML ("‰ÏÈÏ") ÌÏÚ‰‰ בסדר שאמנם «∆¿≈«¿»∆«»¿ƒ«∆
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וכיון  ("הּזה"), לּגילּוי ׁשּׁשּי ְְְִֵֶֶַַַָָָ("לילה")

ּבׁשביל  הּוא זֹו מּדרּגא ׁשּנמׁש ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁשהּצמצּום

וההסּתר  (ההעלם ה"ּלילה" לכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּגילּוי,

ּבגילּוי  ׁשּנרּגׁש ּד"זה", ּבאֹופן הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָׁשּלמּטה)

הּוא  לגילּוי מביא ׁשההעלם זה ּכי לילה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהּוא

הּצּמאֹון  ועלּֿדר] ההעלם ּכׁשּנרּגׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּדוקא

יֹותר  ׁשהּוא (לילה) הּגלּות ׁשּבזמן ְְֱִֵֶֶֶַַַָָֹלאלקּות

הּבית  עלֿידי 45מּבזמן הּבא הּגילּוי ׁשהּוא , ְְִִִִֵֶַַַַַַָ

ההעלם  ׁשּנרּגׁש עלֿידי ּדוקא ׁשּזהּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָההעלם,

ּכח  עצם הּוא ההּוא " ו"לילה ּדהּגלּות]. ְְְְְֵֶֶֶַַַַַָָֹוההסּתר

ּדהּצמצּום  לּגילּוי, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָההעלם

הּגילּוי, ּבׁשביל (לא הּוא זֹו מּדרּגא ְְְִִִִִֶַַָָֹׁשּנמׁש

ה"ּלילה" ולכן ההעלם, ּכח מתּגּלה ׁשּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאּלא)

הּוא  ּדהּצמצּום, זה מענין הּנמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּלמּטה

העלם  ׁשהּוא נרּגׁש ׁשאין ּד"הּוא", ְְְְִֵֵֶֶֶֶָּבאֹופן

ּבעבֹודת  אּלה ענינים ׁשני ׁשּבין והחילּוק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָוהסּתר.

הּגלּות, חׁש) ּבּלילה ׁשהעבֹודה הּוא, - ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

מּצד  הּזה) עֹולם ּדכלל ּות החׁש ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹועלּֿדרֿזה

הּתׁשּוקה  היא הּגילּוי  ׁשּבׁשביל ְְְִִִִִֶַַַָהּצמצּום

ּבּלילה  והעבֹודה הּלילה. מחׁש לצאת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוהּצּמאֹון

היא  ההעלם, ּכח מתּגּלה ׁשּבּצמצּום זה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹמּצד

הּלילה  ּדחׁש ּבּׁשרׁש וכּו' עצמֹו,ההתּבֹוננּות ְְְְְְִֶֶַַַַַָֹֹ

העצמי. ּבהעלם הּוא ְְְִֵֶֶַַָָׁשּׁשרׁשֹו

זה e‰ÊÂז) - הּמל ׁשנת נדדה ההּוא "ּבּלילה ¿∆ְְְֶֶֶַַַַַָָָ

הּוא  ההּוא" ּד"לילה עֹולם", ׁשל ְְְֶַַַָָמלּכֹו

הּׁשרׁש ּכי ,"הּמל ׁשנת "נדדה להיֹות ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגרם

"לילה  מּבחינת הּוא ׁשּלמּטה ההּוא" ְְְְְִִֶַַַַַָָָּד"לילה

ּד"יֹום  מההעלם ׁשּלמעלה ּדלמעלה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָההּוא"

 ֿ ועל הּזה". ּד"לילה מההעלם ואפילּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָההּוא",

ּכל  ּבמׁש נפׁש ּבמסירּות אז עמדּו ׁשּיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָידי
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ואילך.45) א נג, שם ואילך. א לו, ח"א קונטרסים שיב. ע' עטר"ת סה"מ (וש"נ). קה ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ מאמרי

ועוד. .11 ע' ה'ש"ת סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הזה' 'הלילה מבחינת נעלית מגילוי שלמעלה ההוא' 'לילה בחינת המדריגות

לגילוי  שייכת הזה' 'הלילה בחינת מהותה מצד ÌeˆÓv‰Lאבל ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«ƒ¿
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏ ,ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡e‰ BÊ ‡b¯cÓ CLÓpL∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«ƒ»≈««¿»
Lb¯pL ,"‰Ê"c ÔÙB‡a ‡e‰ (‰hÓlL ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰)«∆¿≈¿«∆¿≈∆¿«»¿∆¿∆∆ƒ¿»

‰Ê Èk .‰ÏÈÏ ‡e‰L ÈeÏÈ‚a¿ƒ∆«¿»ƒ∆
‡È·Ó ÌÏÚ‰‰L דבר של בסופו ∆«∆¿≈≈ƒ

ÈeÏÈ‚Ï הוא העלם שלכאורה למרות ¿ƒ
הגילוי, Lb¯pLkהיפך ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆ƒ¿»

ÔB‡nv‰ C¯cŒÏÚÂ] ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆∆«ƒ»
˙eÏb‰ ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆ƒ¿««»
ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ‡e‰L (‰ÏÈÏ)«¿»∆≈ƒƒ¿«

˙Èa‰45,אלוקות גילוי היה כאשר ««ƒ
‡e‰L שבא הצימאון והגילוי עצמו ∆

ממנובעקבותיו  ÈeÏÈb‰«ƒוכתוצאה
e‰fL ,ÌÏÚ‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a‰«»«¿≈«∆¿≈∆∆
ÌÏÚ‰‰ Lb¯pL È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈∆ƒ¿»«∆¿≈

[˙eÏb‰c ¯zÒ‰‰Â לילה' ולכן ¿«∆¿≈¿«»
ששייך  ההעלם כוח למעלה, הזה'

הזה' 'לילה בחינת את מביא לגילוי,

מורגש. העלם «¿»¿ÏÈÏ"Â‰למטה,
ÌÏÚ‰‰ Ák ÌˆÚ ‡e‰ "‡e‰‰«∆∆…««∆¿≈
,ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
BÊ ‡b¯cÓ CLÓpL ÌeˆÓv‰c¿«ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¿»
,ÈeÏÈb‰ ÏÈ·La ‡Ï) ‡e‰…ƒ¿ƒ«ƒ
Ák ‰lb˙Ó BaL (‡l‡∆»∆ƒ¿«∆…«
"‰ÏÈl"‰ ÔÎÏÂ ,ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿»≈««¿»
‰Ê ÔÈÚÓ CLÓp‰ ‰hÓlL∆¿«»«ƒ¿»≈ƒ¿»∆

,ÌeˆÓv‰c נועד שלא הצמצום ¿«ƒ¿
כוח  התגלות והוא הגילוי בשביל

הוא  המדריגות שבסדר למרות ההעלם,

הצמצום  מעניין יותר נעלה עניין

שבמהותו  כיוון אך הגילוי, שבשביל

הנמשך  ה'לילה' מגילוי, למעלה הוא

e‰"c‡",ממנו  ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿
ÌÏÚ‰ ‡e‰L Lb¯ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»∆∆¿≈

¯zÒ‰Â גדול העלם זה הרי ולמעשה ¿∆¿≈
הזה'. 'לילה של מההעלם יותר

ÌÈÈÚ ÈL ÔÈaL ˜eÏÈÁ‰Â¿«ƒ∆≈¿≈ƒ¿»ƒ
‰l‡ הוא שהצמצום  (האחד בצמצום ≈∆

מגלה  שהצמצום והשני הגילוי בשביל

השורש  שהם האיןֿסוף כוח את

ביטוי  לידי בא שהוא כפי ההוא') ו'לילה הזה' -ל'לילה Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»
‰„B·Ú‰L ,‡e‰'ה את עובד והסתר ÏÈla‰שהיהודי העלם של בזמן ∆»¬»««¿»

אלוקות  ÌÏBÚעל ˙eÏÏÎc CLÁ‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ CLÁ)…∆«»¿«∆∆∆«…∆ƒ¿»»
‰f‰ הרוחנית האלוקות על ומסתיר מעלים הוא גשמי עולם vÓ„שבתור ( «∆ƒ«

˙‡ˆÏ ÔB‡nv‰Â ‰˜eLz‰ ‡È‰ ÈeÏÈb‰ ÏÈ·LaL ÌeˆÓv‰«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒƒ«¿»¿«ƒ»»≈
‰ÏÈl‰ CLÁÓ היהודי את מעורר הגילוי בשביל שנועד הצמצום כי ≈…∆««¿»

מהחושך  לצאת להשתוקק ה' העובד

לגילוי. ולבוא «¬«¿B·Ú‰Â„‰והצמצום
‰ÏÈla של ומצב במעמד ה' עבודת ««¿»

והסתר  ÌeˆÓvaLהעלם ‰Ê „vÓƒ«∆∆«ƒ¿
‡È‰ ,ÌÏÚ‰‰ Ák ‰lb˙Óƒ¿«∆…««∆¿≈ƒ

L¯Ma 'eÎÂ ˙eBa˙‰‰ ומקור «ƒ¿¿¿«…∆
BÓˆÚ ‰ÏÈl‰ CLÁc שהוא כפי ¿…∆««¿»«¿

באלוקות, ‰e‡למעלה BL¯ML∆»¿
ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰a מגילוי שלמעלה «∆¿≈»«¿ƒ

יותר  נעלית עבודה והיא לגמרי,

מתחבר  האדם בה כי לגילוי מהשאיפה

בחינה  עם התבוננות, עלֿידי ומתקשר,

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא אצל עצמית

e‰ÊÂ (Ê בו הפסוק של הפנימי התוכן ¿∆
המאמר  ‰‰e‡פותח ‰ÏÈla"««¿»«

BkÏÓ ‰Ê - CÏn‰ ˙L ‰„„»¿»¿««∆∆∆«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ,"ÌÏBÚ ÏL∆»¿«¿»«
הנקראת  הנעלית האלוקית הבחינה

הם  שהדברים (שכפי ההוא" "לילה

כפול, הסתר של לשון זה הרי למטה

בשורש  אבל לגריעותא, וחושך לילה

בחינת  על מדובר למעלה הדברים

שייך  שאינו עד מגילוי שלמעלה העלם

באריכות) לעיל כמבואר ‰e‡לגילוי,
˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï Ì¯bL∆»«ƒ¿»¿»¿«

"CÏn‰ למעלה 'שינה' תהיה שלא «∆∆
ÏÈÏ"c‰כביכול, L¯M‰ Èkƒ«…∆¿«¿»

‰hÓlL "‡e‰‰ שהוא כפי «∆¿«»
מצבם  שהיה כפי מאוד, ומסתיר מעלים

אחשורוש, בימי ישראל בני ‰e‡של
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««¿»«

,‰ÏÚÓÏc והסתר העלם על שמורה ƒ¿«¿»
ביותר  הנעלה «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במובן

,"‡e‰‰ ÌBÈ"c ÌÏÚ‰‰Ó≈«∆¿≈¿«
‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰‰Ó eÏÈÙ‡Â«¬ƒ≈«∆¿≈¿«¿»

"‰f‰.באריכות לעיל כמבואר «∆
Ê‡ e„ÓÚ Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈»¿»
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d"kyz'dיד ,(` xn`n) mixet

מּצד  היתה ׁשּלהם נפׁש' ׁשה'מסירּות ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה,

אחר 46ההסּתר  ּבמקֹום המבאר 47[ועלּֿדר ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּוא  נפׁש' ה'מסירּות ּכח ּגילּוי הּגלּות ְְִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּבזמן

ּבחינת  (ּבגילּוי) נמׁש הּבית], מּבזמן ְְְְִִִִִִֵַַַַָיֹותר

ּדלמּטה. ההּוא" ּב"ּלילה ּדלמעלה ההּוא" ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ"לילה

ההּוא  ּב"ּבּלילה הּפירּוׁשים ּדׁשני הּקׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו

ענין  ּגֹורם ההּוא" ׁש"ּלילה ,"הּמל ׁשנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָנדדה

ׁשנת  נדדה ההּוא "ּבּלילה ּׁשּכתּוב (ּומה ְְְֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשינה

"ּבּלילה  ׁשהיה ּדהגם הּנס, להדּגיׁש הּוא "ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמל

וׁש"ּלילה  (הּמל ׁשנת נדדה מּכלֿמקֹום ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָההּוא",

זה  ּכי ,"הּמל ׁשנת "נדדה להיֹות ּגרם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָההּוא"

ּכמֹו הּוא  הּׁשינה ענין ּגֹורם ההּוא" ְְְִֵֵֶַַַַָָׁש"ּלילה

ּבֹו ׁשּנמׁש עלֿידי אבל עצמֹו, מּצד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

הרי  ּדלמעלה, ההּוא" "לילה ּבחינת ְְְְְֲִִֵַַַַָָָׁשרׁשֹו,

."הּמל ׁשנת "נדדה להיֹות ּגֹורם הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָאּדרּבה,

הּוא LÈÂח) "הּמל ׁשנת ּד"נדדה להֹוסיף, ¿≈ְְְְִֶֶַַָָ

ההּוא" מ"ּלילה ּגם יֹותר ְְְִֵַַַַָָלמעלה

ּגֹורם  רק הּוא ההּוא" [ו"לילה ְְְְֵֶַַַַָָׁשּלמעלה

הּוא, והענין .["הּמל ׁשנת "נדדה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלהמׁשכת

 ֿ ׁשּבאֹור הּגילּוי וכח ההעלם ּכח ו'לילה', ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹּד'יֹום'

לאחרי  ּגם ולכן, ענינים. ׁשני הם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָאיןֿסֹוף,

ּב"ּלילה המׁשכ  ּדלמעלה ההּוא" "לילה ּבחינת ת ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָ

יֹותר, [ועֹוד לילה נׁשאר הּוא ּדלמּטה, ְְְְִִֵַַַַָָההּוא"

ּכח  הּוא ּבֹו ׁשּנמׁש זה ּכי ההּוא"], ְְִִֶֶַַַָָֹ"לילה

ּבנֹוגע  הּוא ועלּֿדרֿזה הּגילּוי. ּכח ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹההעלם

הּׁשנה, ּכל ּבמׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָלזה

מּצד  ּבאה ׁשּלהם נפׁש' ׁשה'מסירּות ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדכיון

ההסּתר  ׁשעלֿידי ז), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההסּתר

מּגילּוי  ׁשּלמעלה ּדנׁשמה ההעלם לּכחֹות 48מתעֹורר (ּכלּֿכ) ׁשּי זה אין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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הקודמת. בהערה
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לאחרי  (ּגם היּו הּגלּויים לּכחֹות ּובנֹוגע ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹהּגלּויים,

ההּוא" ּד"לילה ּבמּצב ֿ 49ה'מסירּותֿנפׁש') ועל . ְְְְְִֶֶַַַַַָָ

ּבּמאמר  המבאר אין 50ּדר הּׁשינה ׁשּבעת ּדזה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבדּוגמת  הּוא זה על זה הּכחֹות מעלת ְְֲִֶֶַַַַַָֹניּכר

ׁשּׁשם  הּנפׁש, ּבעצם ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּכחֹות

ׁשּיׁש מּובן, ּומּזה ּבהׁשואה. הם הּכחֹות ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל

הּכחֹות  מתעּלים ּדוקא ׁשאז ּבׁשינה, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹמעלה

לּכחֹות  ׁשּיכת אינּה זֹו ׁשּמעלה אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלמקֹורם,

הּגלּויים  ּבּכחֹות ואדרּבה, (ּגילּויים), ְְְְִִִִַַַַַָֹהּגלּויים

נדדה  ההּוא ׁש"ּבּלילה וזה וחּסרֹון. ּגרעֹון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָנעׂשה

ענין  הּוא "הּמל ׁשנת ּד"נדדה ,"הּמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשנת

הּוא  ֿ סֹוף ׁשאֹורֿאין מּזה הּנמׁשכים ְִִִִִֵֶֶַַָהּגילּויים

הּוא  הּגילּוי), (קו ּתכלית אין עד מּטה ְְִִֵַַַַַַָָלמּטה

הּנ"ל  ּבּדרּוׁש וכּמבאר וגילּוי. ּדהעלם ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹהחּבּור

נדדה  ההּוא ׁש"ּבּלילה ּדזה האמצעי, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָלאדמֹו"ר

אחת  ׁשעינֹו הּצבי ּכמׁשל הּוא "הּמל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַׁשנת

קמּוצה  אחת ועינֹו והעלם 51ּפתּוחה ּגילּוי , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

ּדׁשני  החּבּור אז ׁשהיה ּדזה ׁשם, ּומבאר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּביחד.

ּגילּוי  היה ׁשאז לפי הּוא וגילּוי ּדהעלם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָההפכים

והּגילּוי  ההעלם העצמּות, ׁשּלגּבי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעצמּות,

אחר  ּבמקֹום וכּמבאר הפכים. ּדזה 52אינם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

להאיר, ׁשּלא ּוביכלּתֹו להאיר ּביכלּתֹו ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשהעצמּות

ׁשּכתּוב ׁשני  ּדמה לֹומר ויׁש אחד. ענין הם הם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עלֿידי  נעׂשה "הּמל ׁשנת ׁש"ּנדדה ּדזה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמאמר

הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ּדיׂשראל נפׁש' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה'מסירּות

אז, ׁשהיתה העצמּות להמׁשכת ּגם היא ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָהּכּונה
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בשעת 49) שגם בהערות, 818 ע' ח"ג לקו"ש וראה ובכ"מ). פי"ח. (תניא קדה"ש על נפשו מוסר שבקלים קל גם שהרי

שכשבא  (32 (ע' העבודה בקונטרס ממ"ש לזה סתירה ואין הוא. שבקלים קל ועדיין מצוה, באיזו יזהר שלא אפשר המס"נ

משא"כ  בכללות, הוא שם המדובר כי - ממש אחר אדם נעשה כו' מזה ניצל מהשי"ת סיבה ומאיזה בפו"מ מס"נ לידי

ד"לילה  בהמצב ונשאר וחושך, לילה הוא שהגלות ההרגש בו פועל זה שאין ועאכו"כ פרטית. במצוה לזהירות בנוגע

ועצ"ע. .51 שבהערה תו"א וראה ואילך).50)ההוא". 6 ע' שם (סה"מ ג סעיף ה'ש"ת וראה 51)דשנת ספ"ח. שהש"ר

מאמר  המשך שם בתו"א שמביא מזה ולהעיר בפורים. שהי' הנס לענין זה הובא - ד קטז, מג"א ובתו"א א. יד, זח"ב

שאין "בשעה שם דאין המדרש זה ענין שגם - עכ"פ" אחת בעינו עליהם מביט הוא הקב"ה, של רצונו עושין ישראל

במס"נ. שעמדו אף דפורים, הנס לענין שם מובא רצונו, א.52)עושין שמו, ח"ב קונטרסים סה"מ קפח. ע' תרס"ו המשך

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגלוי  היא ופעולתם להם מודע שהאדם והרגש השכל »≈¿Ú‚B·eכוחות

·vÓa ('LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'‰ È¯Á‡Ï Ìb) eÈ‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ«…«¿ƒ»«¿«¬≈«¿ƒ∆∆¿«»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c49.כפול והסתר גלות בתוך ונשארו ¿«¿»«

¯Ó‡na ¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ50 בלי' הרבי דיבורֿהמתחיל של ההוא' לה ¿«∆∆«¿…»««¬»
‡ÔÈהריי"צ  ‰ÈM‰ ˙ÚaL ‰Êc¿∆∆¿≈«≈»≈

‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÁk‰ ˙ÏÚÓ ¯kÈƒ»«¬««…∆«∆
שהאדם  בשעה הכוחות ממצב בשונה

והכוחות  מהרגש נעלה שהשכל ער

החיצוניים הפנימיים  מהכוחות נעלים

הלאה, Ó‚e„a˙וכן ‡e‰ של המצב ¿¿«
˙BÁk‰ האדם נפש Ì‰Lשל BÓk «…¿∆≈

ÌML ,LÙp‰ ÌˆÚa ÌÈÏeÏk¿ƒ¿∆∆«∆∆∆»
‰‡ÂL‰a Ì‰ ˙BÁk‰ Ïk,אחת »«…≈¿«¿»»

על  הנעלים הכוחות של והיתרון

כיוון הכוחות  מורגש לא הנחותים

מוגדרים  לא הכוחות הנפש שבעצם

והשוואה fÓe‰עדיין. דימיון שיש ƒ∆
לכוחות  השינה בעת הנפש כוחות בין

הנפש  בעצם שהם כפי «Ô·eÓ,הנפש
‰ÈLa ‰ÏÚÓ LiL מצב לעומת ∆≈«¬»¿≈»

ער, אדם השינה Ê‡Lשבו בעת ∆»
˙BÁk‰ ÌÈlÚ˙Ó ‡˜Âc«¿»ƒ¿«ƒ«…

Ì¯B˜ÓÏ בשונה) בנפש ושורשם ƒ¿»
ער  האדם כאשר הכוחות של מהמצב

יציאה  של בכיוון הם הכוחות שאז

חוץ, כלפי ÏÚnL‰מהנפש ‡l‡∆»∆«¬»
BÊ השינה בעת הנפש בכוחות שיש

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ˙ÎiL dÈ‡≈»«∆∆«…«¿ƒ
˙BÁka ,‰a¯„‡Â ,(ÌÈÈeÏÈb)ƒƒ¿«¿«»«…
ÔB¯qÁÂ ÔBÚ¯b ‰NÚ ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ«¬∆≈»¿ƒ»
שרואים  כמו לגריעותא, ההוא' 'לילה

הנפש  כוחות השינה שבעת במוחש

פועלים. אינם הגלויים

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L ‰ÊÂ¿∆∆««¿»«»¿»
˙L ‰„„"c ,"CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿»¿»¿«

CÏn‰,עולם של מלכו ,"ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ אלקיים אורות של «∆∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ‰fÓ ÌÈÎLÓp‰«ƒ¿»ƒƒ∆∆≈¿«»«»«≈

ÌÏÚ‰c ¯eaÁ‰ ‡e‰ ,(ÈeÏÈb‰ Â˜) ˙ÈÏÎz של מצב (שנשאר «¿ƒ««ƒ«ƒ¿∆¿≈
העלם) ההוא", ה'שינה').ÈeÏÈ‚Â"בלילה ונפסקה "נדדה" זה עם (ויחד ¿ƒ

Ï"p‰ Le¯ca ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¿««
‰Êc ,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Ï¿«¿»∆¿»ƒ¿∆
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«

‡e‰ "CÏn‰ ז"ל חכמינו כדברי «∆∆
‰vבמדרש ÏLÓkÈ· שאפילו ƒ¿««¿ƒ

את  עוצם הוא אין ישן שהוא בשעה

אלא לגמרי ‡Á˙עיניו BÈÚL∆≈««
‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚÂ ‰Áe˙t51, ¿»¿≈««¿»

¯‡·Óe .„ÁÈa ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈbƒ¿∆¿≈¿««¿»≈
ÌL,האמצעי È‰L‰אדמו"ר ‰Êc »¿∆∆»»
Ê‡"המלך שנת  ש"נדדה בשעה »

ÌÈÎÙ‰‰ ÈLc ¯eaÁ‰«ƒƒ¿≈«¬»ƒ
Ê‡L ÈÙÏ ‡e‰ ÈeÏÈ‚Â ÌÏÚ‰c¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ∆»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ‰È‰ עצמותו »»ƒ»«¿
בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL מכל שנעלה ∆¿«≈»«¿
'גילוי', או 'העלם' של הגדרה

ÌÈ‡ ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«ƒ≈»
ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ .ÌÈÎÙ‰¬»ƒ¿«¿…»¿»

¯Á‡52 בחסידות‰Êc «≈¿∆
¯È‡‰Ï BzÏÎÈa ˙eÓˆÚ‰L∆»«¿ƒ»¿¿»ƒ
Ì‰ÈL ,¯È‡‰Ï ‡lL BzÏÎÈ·eƒ»¿∆…¿»ƒ¿≈∆

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ היכולת עניין ≈ƒ¿»∆»
כוחות  שני ולא הכול, של והשלימות

שונים.

·e˙kL ‰Óc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»
˙L ‰„„p"L ‰Êc ¯Ó‡na««¬»¿∆∆»¿»¿«
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»«¿≈
Ï‡¯NÈc 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ∆∆¿ƒ¿»≈
‡È‰ ‰ek‰ ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»««»»ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï Ìb«¿«¿»«»«¿
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טו d"kyz'd ,(` xn`n) mixet

מּצד  היתה ׁשּלהם נפׁש' ׁשה'מסירּות ְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנה,

אחר 46ההסּתר  ּבמקֹום המבאר 47[ועלּֿדר ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

הּוא  נפׁש' ה'מסירּות ּכח ּגילּוי הּגלּות ְְִִִֶֶֶַַַַָֹׁשּבזמן

ּבחינת  (ּבגילּוי) נמׁש הּבית], מּבזמן ְְְְִִִִִִֵַַַַָיֹותר

ּדלמּטה. ההּוא" ּב"ּלילה ּדלמעלה ההּוא" ְְְְְִִַַַַַַַָָָָ"לילה

ההּוא  ּב"ּבּלילה הּפירּוׁשים ּדׁשני הּקׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו

ענין  ּגֹורם ההּוא" ׁש"ּלילה ,"הּמל ׁשנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָנדדה

ׁשנת  נדדה ההּוא "ּבּלילה ּׁשּכתּוב (ּומה ְְְֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשינה

"ּבּלילה  ׁשהיה ּדהגם הּנס, להדּגיׁש הּוא "ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמל

וׁש"ּלילה  (הּמל ׁשנת נדדה מּכלֿמקֹום ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָההּוא",

זה  ּכי ,"הּמל ׁשנת "נדדה להיֹות ּגרם ְְְִִֶֶֶַַַַָָָההּוא"

ּכמֹו הּוא  הּׁשינה ענין ּגֹורם ההּוא" ְְְִֵֵֶַַַַָָׁש"ּלילה

ּבֹו ׁשּנמׁש עלֿידי אבל עצמֹו, מּצד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָׁשהּוא

הרי  ּדלמעלה, ההּוא" "לילה ּבחינת ְְְְְֲִִֵַַַַָָָׁשרׁשֹו,

."הּמל ׁשנת "נדדה להיֹות ּגֹורם הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָאּדרּבה,

הּוא LÈÂח) "הּמל ׁשנת ּד"נדדה להֹוסיף, ¿≈ְְְְִֶֶַַָָ

ההּוא" מ"ּלילה ּגם יֹותר ְְְִֵַַַַָָלמעלה

ּגֹורם  רק הּוא ההּוא" [ו"לילה ְְְְֵֶַַַַָָׁשּלמעלה

הּוא, והענין .["הּמל ׁשנת "נדדה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָלהמׁשכת

 ֿ ׁשּבאֹור הּגילּוי וכח ההעלם ּכח ו'לילה', ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹּד'יֹום'

לאחרי  ּגם ולכן, ענינים. ׁשני הם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָאיןֿסֹוף,

ּב"ּלילה המׁשכ  ּדלמעלה ההּוא" "לילה ּבחינת ת ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָ

יֹותר, [ועֹוד לילה נׁשאר הּוא ּדלמּטה, ְְְְִִֵַַַַָָההּוא"

ּכח  הּוא ּבֹו ׁשּנמׁש זה ּכי ההּוא"], ְְִִֶֶַַַָָֹ"לילה

ּבנֹוגע  הּוא ועלּֿדרֿזה הּגילּוי. ּכח ולא ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹההעלם

הּׁשנה, ּכל ּבמׁש נפׁש ּבמסירּות ׁשעמדּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָלזה

מּצד  ּבאה ׁשּלהם נפׁש' ׁשה'מסירּות ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדכיון

ההסּתר  ׁשעלֿידי ז), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָההסּתר

מּגילּוי  ׁשּלמעלה ּדנׁשמה ההעלם לּכחֹות 48מתעֹורר (ּכלּֿכ) ׁשּי זה אין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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קיב.46) ע' תרפ"ז סה"מ ואילך),47)ראה קפז ע' תרמ"ח (סה"מ תרמ"ח בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה בארוכה ראה

תרפ"ד  (סה"מ ואילך סי"ב ה'תש"ט) ישנה אני (וד"ה תרפ"ד משכני ד"ה ואילך). רנח ע' תרפ"ה (סה"מ ואילך ס"ב תרפ"ה

ועוד. בתחלתו. אידיש בסה"מ בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה ואילך). 119 ע' ה'תש"ט ואילך. רצב בהנסמן 48)ע' ראה

הקודמת. בהערה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯zÒ‰‰46 נפש למסירות אותם עורר עצמו [C¯cŒÏÚÂוההסתר «∆¿≈¿«∆∆

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰47˙eÏb‰ ÔÓÊaL גילוי אין כאשר דוקא «¿…»¿»«≈∆ƒ¿««»
כך  כל גבוהות בדרגות איננה באלוקות וההשגה ההבנה וגם ÈeÏÈbƒאלוקות

˙Èa‰ ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ‡e‰ 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ Ák ראו כאשר כולם …««¿ƒ∆∆≈ƒƒ¿«««ƒ
שבו  בזמן דווקא כי בגלוי, אלוקות

חלשים  הם והרגש השכל כוחות

נפש' ה'מסירות כוח מתעורר יחסית,

תוקף  נפש'ועל],ביתר ה'מסירות ידי

‰ÏÈÏ" ˙ÈÁa (ÈeÏÈ‚a) CLÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ««¿»
‰ÏÚÓÏc "‡e‰‰ העצמי ההעלם «ƒ¿«¿»

האיןֿסוף  ‰‰e‡"של ‰ÏÈl"a««¿»«
‰hÓÏc.וההסתר ההעלם בתוך ƒ¿«»

ÌÈLe¯Èt‰ ÈLc ¯Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"a¿««¿»«»¿»¿«

,"CÏn‰ אחד ÏÈl"L‰פירוש «∆∆∆«¿»
"‡e‰‰ וגדול כפול והסתר העלם «

‰ÈM‰ ÔÈÚ Ì¯Bb,למעלה ≈ƒ¿««≈»
"ÏÈla‰כביכול  ·e˙kM ‰Óe)«∆»««¿»

‡e‰ "CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰«»¿»¿««∆∆
‰È‰L Ì‚‰c ,Òp‰ LÈb„‰Ï¿«¿ƒ«≈«¬«∆»»

"‡e‰‰ ‰ÏÈla" הייתה כן ואם ««¿»«
למעלה, 'שינה' להיות «ŒÏkÓƒצריכה

(CÏn‰ ˙L ‰„„ ÌB˜Ó»»¿»¿««∆∆
השני  ‰‰e‡"והפירוש ‰ÏÈl"LÂ¿∆«¿»«

˙L ‰„„" ˙BÈ‰Ï Ì¯b»«ƒ¿»¿»¿«
"CÏn‰ הפירושים שני שלכאורה «∆∆

המאמר  תוכן פי על אבל הפכיים, הם

בזה  זה קשורים Ê‰הם Èkƒ∆
ÔÈÚ Ì¯Bb "‡e‰‰ ‰ÏÈl"L∆«¿»«≈ƒ¿«
‡e‰L BÓk ‡e‰ ‰ÈM‰«≈»¿∆

שלמטה  וההעלם »vÓƒ„ה'לילה'
BÓˆÚ,והסתר העלם אכן שהוא «¿

Ba CLÓpL È„ÈŒÏÚ Ï·‡¬»«¿≈∆ƒ¿»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÈÁa ,BL¯L»¿¿ƒ««¿»«
‡e‰ ,‰a¯c‡ È¯‰ ,‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»¬≈«¿«»

העליון  הוא' BÈ‰Ï˙'לילה Ì¯Bb≈ƒ¿
,"CÏn‰ ˙L ‰„„" עניין היפך »¿»¿««∆∆

השינה.

‰„„"c ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Á¿≈¿ƒ¿»¿»

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "CÏn‰ ˙L,מאד נעלית שהיא באלוקות מדריגה ¿««∆∆¿«¿»≈
ÏÚÓlL‰למעלה  "‡e‰‰ ‰ÏÈl"Ó Ìb לעיל כמבואר מעלתו כל עם «ƒ«¿»«∆¿«¿»

"„„‰באריכות  ˙ÎLÓ‰Ï Ì¯Bb ˜¯ ‡e‰ "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â]¿«¿»««≈¿«¿»«»¿»
"CÏn‰ ˙L מהגורם יותר נעלית התוצאה ].אבל ¿««∆∆

,'‰ÏÈÏ'Â 'ÌBÈ'c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿»«¿»
ÌÏÚ‰‰ Ák(לילה)ÈeÏÈb‰ ÁÎÂ …««∆¿≈¿…««ƒ

‰Ì(יום) ,ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aL∆¿≈≈
ÌÈÈÚ ÈL.שוניםÌb ,ÔÎÏÂ ¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈«

˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ È¯Á‡Ï¿«¬≈«¿»«¿ƒ«
‰ÏÚÓÏc "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«ƒ¿«¿»

,‰hÓÏc "‡e‰‰ ‰ÏÈl"a גם ««¿»«ƒ¿«»
יש  וההסתר ההעלם שבתוך לאחר

כיוון  נעלה, מאד ממקור וגילוי המשכה

סוף  סוף ההעלם, מכוח המשכה שזו

‡e‰שלמטה ההוא' »¿Lƒ‡¯ה'לילה
BÈ˙¯,בגדר „BÚÂ] ‰ÏÈÏ שנשאר «¿»¿≈
Ê‰בגדר  Èk ,["‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«ƒ∆

Ba CLÓpL מהאיןֿסוף מלמעלה ∆ƒ¿»
Ák ‡ÏÂ ÌÏÚ‰‰ Ák ‡e‰…««∆¿≈¿……«

.ÈeÏÈb‰«ƒ
‰ÊÏ Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿∆
CLÓa LÙ ˙e¯ÈÒÓa e„ÓÚL∆»¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆

,‰M‰ Ïk עניין זה היה שאמנם »«»»
של  המשכה ופעל והמשיך מאוד נעלה

ההוא' e¯ÈÒÓ'‰L˙'לילה ÔÂÈÎc¿≈»∆«¿ƒ
„vÓ ‰‡a Ì‰lL 'LÙ∆∆∆»∆»»ƒ«
(Ê ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ¯zÒ‰‰«∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿ƒ
וחושך, 'לילה' של מצב מתוך

הייתה  נפש המסירות של וההתעוררות

‰‰zÒ¯כיוון  È„ÈŒÏÚL שהיה ∆«¿≈«∆¿≈
אחשורוש  ‰‰ÌÏÚבימי ¯¯BÚ˙Óƒ¿≈«∆¿≈

ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLc48 ƒ¿»»∆¿«¿»ƒƒ
מלמעלה  נמשך (ולכן רגילים במצבים

העצמי  האלוקי ההעלם מבחינת

מגילוי), CiLשלמעלה ‰Ê ÔÈ‡≈∆«»
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ (CkŒÏk)»««…«¿ƒ
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לאחרי  (ּגם היּו הּגלּויים לּכחֹות ּובנֹוגע ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָֹהּגלּויים,

ההּוא" ּד"לילה ּבמּצב ֿ 49ה'מסירּותֿנפׁש') ועל . ְְְְְִֶֶַַַַַָָ

ּבּמאמר  המבאר אין 50ּדר הּׁשינה ׁשּבעת ּדזה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבדּוגמת  הּוא זה על זה הּכחֹות מעלת ְְֲִֶֶַַַַַָֹניּכר

ׁשּׁשם  הּנפׁש, ּבעצם ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּכחֹות

ׁשּיׁש מּובן, ּומּזה ּבהׁשואה. הם הּכחֹות ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹּכל

הּכחֹות  מתעּלים ּדוקא ׁשאז ּבׁשינה, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹמעלה

לּכחֹות  ׁשּיכת אינּה זֹו ׁשּמעלה אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלמקֹורם,

הּגלּויים  ּבּכחֹות ואדרּבה, (ּגילּויים), ְְְְִִִִַַַַַָֹהּגלּויים

נדדה  ההּוא ׁש"ּבּלילה וזה וחּסרֹון. ּגרעֹון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָנעׂשה

ענין  הּוא "הּמל ׁשנת ּד"נדדה ,"הּמל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָׁשנת

הּוא  ֿ סֹוף ׁשאֹורֿאין מּזה הּנמׁשכים ְִִִִִֵֶֶַַָהּגילּויים

הּוא  הּגילּוי), (קו ּתכלית אין עד מּטה ְְִִֵַַַַַַָָלמּטה

הּנ"ל  ּבּדרּוׁש וכּמבאר וגילּוי. ּדהעלם ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹהחּבּור

נדדה  ההּוא ׁש"ּבּלילה ּדזה האמצעי, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָלאדמֹו"ר

אחת  ׁשעינֹו הּצבי ּכמׁשל הּוא "הּמל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַׁשנת

קמּוצה  אחת ועינֹו והעלם 51ּפתּוחה ּגילּוי , ְְְְְִֵֵֶַַָָ

ּדׁשני  החּבּור אז ׁשהיה ּדזה ׁשם, ּומבאר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּביחד.

ּגילּוי  היה ׁשאז לפי הּוא וגילּוי ּדהעלם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָההפכים

והּגילּוי  ההעלם העצמּות, ׁשּלגּבי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָהעצמּות,

אחר  ּבמקֹום וכּמבאר הפכים. ּדזה 52אינם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹ

להאיר, ׁשּלא ּוביכלּתֹו להאיר ּביכלּתֹו ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשהעצמּות

ׁשּכתּוב ׁשני  ּדמה לֹומר ויׁש אחד. ענין הם הם ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

עלֿידי  נעׂשה "הּמל ׁשנת ׁש"ּנדדה ּדזה ְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּמאמר

הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ּדיׂשראל נפׁש' ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה'מסירּות

אז, ׁשהיתה העצמּות להמׁשכת ּגם היא ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָהּכּונה
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בשעת 49) שגם בהערות, 818 ע' ח"ג לקו"ש וראה ובכ"מ). פי"ח. (תניא קדה"ש על נפשו מוסר שבקלים קל גם שהרי

שכשבא  (32 (ע' העבודה בקונטרס ממ"ש לזה סתירה ואין הוא. שבקלים קל ועדיין מצוה, באיזו יזהר שלא אפשר המס"נ

משא"כ  בכללות, הוא שם המדובר כי - ממש אחר אדם נעשה כו' מזה ניצל מהשי"ת סיבה ומאיזה בפו"מ מס"נ לידי

ד"לילה  בהמצב ונשאר וחושך, לילה הוא שהגלות ההרגש בו פועל זה שאין ועאכו"כ פרטית. במצוה לזהירות בנוגע

ועצ"ע. .51 שבהערה תו"א וראה ואילך).50)ההוא". 6 ע' שם (סה"מ ג סעיף ה'ש"ת וראה 51)דשנת ספ"ח. שהש"ר

מאמר  המשך שם בתו"א שמביא מזה ולהעיר בפורים. שהי' הנס לענין זה הובא - ד קטז, מג"א ובתו"א א. יד, זח"ב

שאין "בשעה שם דאין המדרש זה ענין שגם - עכ"פ" אחת בעינו עליהם מביט הוא הקב"ה, של רצונו עושין ישראל

במס"נ. שעמדו אף דפורים, הנס לענין שם מובא רצונו, א.52)עושין שמו, ח"ב קונטרסים סה"מ קפח. ע' תרס"ו המשך

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בגלוי  היא ופעולתם להם מודע שהאדם והרגש השכל »≈¿Ú‚B·eכוחות

·vÓa ('LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'‰ È¯Á‡Ï Ìb) eÈ‰ ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ«…«¿ƒ»«¿«¬≈«¿ƒ∆∆¿«»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c49.כפול והסתר גלות בתוך ונשארו ¿«¿»«

¯Ó‡na ¯‡·Ó‰ C¯cŒÏÚÂ50 בלי' הרבי דיבורֿהמתחיל של ההוא' לה ¿«∆∆«¿…»««¬»
‡ÔÈהריי"צ  ‰ÈM‰ ˙ÚaL ‰Êc¿∆∆¿≈«≈»≈

‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÁk‰ ˙ÏÚÓ ¯kÈƒ»«¬««…∆«∆
שהאדם  בשעה הכוחות ממצב בשונה

והכוחות  מהרגש נעלה שהשכל ער

החיצוניים הפנימיים  מהכוחות נעלים

הלאה, Ó‚e„a˙וכן ‡e‰ של המצב ¿¿«
˙BÁk‰ האדם נפש Ì‰Lשל BÓk «…¿∆≈

ÌML ,LÙp‰ ÌˆÚa ÌÈÏeÏk¿ƒ¿∆∆«∆∆∆»
‰‡ÂL‰a Ì‰ ˙BÁk‰ Ïk,אחת »«…≈¿«¿»»

על  הנעלים הכוחות של והיתרון

כיוון הכוחות  מורגש לא הנחותים

מוגדרים  לא הכוחות הנפש שבעצם

והשוואה fÓe‰עדיין. דימיון שיש ƒ∆
לכוחות  השינה בעת הנפש כוחות בין

הנפש  בעצם שהם כפי «Ô·eÓ,הנפש
‰ÈLa ‰ÏÚÓ LiL מצב לעומת ∆≈«¬»¿≈»

ער, אדם השינה Ê‡Lשבו בעת ∆»
˙BÁk‰ ÌÈlÚ˙Ó ‡˜Âc«¿»ƒ¿«ƒ«…

Ì¯B˜ÓÏ בשונה) בנפש ושורשם ƒ¿»
ער  האדם כאשר הכוחות של מהמצב

יציאה  של בכיוון הם הכוחות שאז

חוץ, כלפי ÏÚnL‰מהנפש ‡l‡∆»∆«¬»
BÊ השינה בעת הנפש בכוחות שיש

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏ ˙ÎiL dÈ‡≈»«∆∆«…«¿ƒ
˙BÁka ,‰a¯„‡Â ,(ÌÈÈeÏÈb)ƒƒ¿«¿«»«…
ÔB¯qÁÂ ÔBÚ¯b ‰NÚ ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ«¬∆≈»¿ƒ»
שרואים  כמו לגריעותא, ההוא' 'לילה

הנפש  כוחות השינה שבעת במוחש

פועלים. אינם הגלויים

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L ‰ÊÂ¿∆∆««¿»«»¿»
˙L ‰„„"c ,"CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿»¿»¿«

CÏn‰,עולם של מלכו ,"ÌÈÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ אלקיים אורות של «∆∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ‰fÓ ÌÈÎLÓp‰«ƒ¿»ƒƒ∆∆≈¿«»«»«≈

ÌÏÚ‰c ¯eaÁ‰ ‡e‰ ,(ÈeÏÈb‰ Â˜) ˙ÈÏÎz של מצב (שנשאר «¿ƒ««ƒ«ƒ¿∆¿≈
העלם) ההוא", ה'שינה').ÈeÏÈ‚Â"בלילה ונפסקה "נדדה" זה עם (ויחד ¿ƒ

Ï"p‰ Le¯ca ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¿««
‰Êc ,ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Ï¿«¿»∆¿»ƒ¿∆
˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla"L∆««¿»«»¿»¿«

‡e‰ "CÏn‰ ז"ל חכמינו כדברי «∆∆
‰vבמדרש ÏLÓkÈ· שאפילו ƒ¿««¿ƒ

את  עוצם הוא אין ישן שהוא בשעה

אלא לגמרי ‡Á˙עיניו BÈÚL∆≈««
‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚÂ ‰Áe˙t51, ¿»¿≈««¿»

¯‡·Óe .„ÁÈa ÌÏÚ‰Â ÈeÏÈbƒ¿∆¿≈¿««¿»≈
ÌL,האמצעי È‰L‰אדמו"ר ‰Êc »¿∆∆»»
Ê‡"המלך שנת  ש"נדדה בשעה »

ÌÈÎÙ‰‰ ÈLc ¯eaÁ‰«ƒƒ¿≈«¬»ƒ
Ê‡L ÈÙÏ ‡e‰ ÈeÏÈ‚Â ÌÏÚ‰c¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ∆»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏÈb ‰È‰ עצמותו »»ƒ»«¿
בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו

˙eÓˆÚ‰ Èa‚lL מכל שנעלה ∆¿«≈»«¿
'גילוי', או 'העלם' של הגדרה

ÌÈ‡ ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«ƒ≈»
ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ .ÌÈÎÙ‰¬»ƒ¿«¿…»¿»

¯Á‡52 בחסידות‰Êc «≈¿∆
¯È‡‰Ï BzÏÎÈa ˙eÓˆÚ‰L∆»«¿ƒ»¿¿»ƒ
Ì‰ÈL ,¯È‡‰Ï ‡lL BzÏÎÈ·eƒ»¿∆…¿»ƒ¿≈∆

„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ היכולת עניין ≈ƒ¿»∆»
כוחות  שני ולא הכול, של והשלימות

שונים.

·e˙kL ‰Óc ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»
˙L ‰„„p"L ‰Êc ¯Ó‡na««¬»¿∆∆»¿»¿«
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»«¿≈
Ï‡¯NÈc 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ∆∆¿ƒ¿»≈
‡È‰ ‰ek‰ ,‰M‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«»»««»»ƒ
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰Ï Ìb«¿«¿»«»«¿
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d"kyz'dטז ,(` xn`n) mixet

ולכן, הּנׁשמה, מעצם ּבאה נפׁש מסירּות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכי

העצמּות. המׁשיכּו נפׁש' ה'מסירּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָעלֿידי

ּבּמאמר LÈÂט) המבאר עם זה ֿ 53לקּׁשר ּדעל ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ

חּבּור  נעׂשה "הּמל ׁשנת ׁש"ּנדדה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּלמעלה  האֹור ׁשּגם הּפנימי, עם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָהּמּקיף

ּכי  ּבפנימּיּות, נמׁש (מּקיף) ְְְְְִִִִִִִֵַַָמהׁשּתלׁשלּות

[ּדמּקיף  והעלם ּגילּוי הּוא ּופנימי ּדמּקיף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹהּׁשרׁש

עלֿידי  ׁשּנמׁש והּפנימי הּגילּוי, מּצד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָהּוא

המׁשכת  ועלֿידי ההעלם], מּצד הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָצמצּום

נתחּבר  ׁשעלֿידיֿזה אז, ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעצמּות

ּדמּקיף  החּבּור ּגם נעׂשה והּגילּוי, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָההעלם

לכלל  ּכללית יׁשּועה נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּופנימי.

יֹותר 54יׂשראל  ׁשּיכּות יׁש הּמּקיף ּדבבחינת , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

את  המן ׁשע ׂשה ּדזהּו מּׁשם, לקּבל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלּקליּפֹות

אּמה  חמׁשים ּגבֹוּה לקּבל 55העץ עצמֹו ׁשהגּביּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

(מּקיף), מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה הּנּו"ן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָמּׁשער

נעׂשה  ּבפנימּיּות, הּמּקיף ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָועלֿידי

ויקר" וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה היתה ,56"לּיהּודים ְְְְְִִִַָָָָָָ

לנּו ּתהיה .57ּכן ְִֵֶָ
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(53.(10 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה' המאמר.54)סעיף וחותם בסיום אדמו"ר מו"ח כ"ק יד.55)לשון ה, טז.56)אסתר ח, שם

במוצש"ק.57) היא דפורים שהקביעות (תש"נ) זו לשנה במיוחד ושייך ההבדלה. נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‡ ‰˙È‰L בני עמדו שבה נפש המסירות ידי על ונפעל נמשך זה שגם ∆»¿»»

הגזירה, תקופת כל לאורך ÌˆÚÓישראל ‰‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓ Èkƒ¿ƒ∆∆»»≈∆∆
˙eÓˆÚ‰ eÎÈLÓ‰ 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿»≈«¿≈«¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¿

לעצם  יתברך.כי עצמותו את להמשיך כוח יש הנשמה

¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Ë¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
¯Ó‡na53 הריי"צ הרבי של הנזכר ««¬»

˙L ‰„„p"L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆»¿»¿«
ÛÈwn‰ ¯eaÁ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»ƒ««ƒ

ÌÚ,ÈÓÈt‰ בחסידות כמבואר ƒ«¿ƒƒ
בדרך  ומתגלה נמשך האלוקי האור

ש'סובב' מוגבל בלתי אור 'מקיף'

והנבראים, העולמות מעל ו'מקיף'

ומצומצם  מוגבל אור שהוא ו'פנימי'

ובנבראים  בעולמות המתלבש

ה'מקיף' האור כלל ובדרך בפנימיותם.

ובנבראים  בעולמות ונמשך יורד לא

מיוחדים  ובזמנים בעניינים אבל בגלוי,

כך  ועל בפנימיות, מאיר ה'מקיף'

המלך" שנת ש"נדדה שבשעה מבואר

עם  ה'מקיף' של וייחוד חיבור נעשה

ÏÚÓlL‰ה'פנימי' ¯B‡‰ ÌbL∆«»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó'השתלשלות 'סדר ≈ƒ¿«¿¿

והמשכת  ירידת של הרגיל הסדר הוא

שהוא  למטה מלמעלה האלוקי האור

בדרך  נמשך זה ובסדר והדרגה בסדר

שעה  באותה אבל פנימי, אור כלל

שלמעלה  השתלשלות'האור מ'סדר

CLÓ (ÛÈwÓ) והאיר «ƒƒ¿»
L¯M‰ Èk ,˙eiÓÈÙa העליון ÈeÏÈbוהמקור ‡e‰ ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ƒ¿ƒƒƒ«…∆¿«ƒ¿ƒƒƒ

ÌÏÚ‰Â לעיל האמורים האלוקיים הכוחות גבול,[ÛÈwÓcשני הבלי הארת ¿∆¿≈¿«ƒ
מעולמות  vÓ„למעלה ‡e‰ כוחÈeÏÈb‰,שבאיןֿסוףÈÓÈt‰Â הארת ƒ««ƒ¿«¿ƒƒ

המוגבל  ˆÌeˆÓהאור È„ÈŒÏÚ CLÓpLהאלוקי האור ‰e‡ומיעוט ∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿
„vÓכוחÌÏÚ‰‰ שבאיןֿסוף˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ ,[ ƒ««∆¿≈¿«¿≈«¿»«»«¿

Ê‡ ‰˙È‰L,הנס תוקף והתחיל המלך" שנת "נדדה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאשר ∆»¿»»∆«¿≈∆
,ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ¯eaÁ‰ Ìb ‰NÚ ,ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰ ¯aÁ˙ƒ¿«≈«∆¿≈¿«ƒ«¬»««ƒ¿«ƒ¿ƒƒ

(מקיף). והגילוי (פנימי) ההעלם ומקור שורש

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמותו המשכת והייתה המלך" שנת CLÓש"נדדה ¿«¿≈∆ƒ¿«
Ï‡¯NÈ ÏÏÎÏ ˙ÈÏÏk ‰ÚeLÈ54ÛÈwn‰ ˙ÈÁ··c שהיא , כפי ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«««ƒ

השתלשלות, מסדר למעלה עצמה, eÎiL˙מצד LÈ˙BtÈÏwÏ ¯˙BÈ ≈«»≈«¿ƒ
המעלימים  הקדושה היפך של הכוחות

שהקליפה  כשם האלוקות על ומסתירים

הפרי על ÌMÓמסתירה Ïa˜Ï שפע ¿«≈ƒ»
סדר  מה'פנימי', (בשונה וחיות

השפעה  אין שממנו השתלשלות,

‡˙לקליפות), ÔÓ‰ ‰NÚL e‰Êc¿∆∆»»»»∆
ıÚ‰ מרדכי את עליו לתלות שרצה »≈

‰n‡ ÌÈLÓÁ dB·b55 »«¬ƒƒ«»
¯ÚMÓ Ïa˜Ï BÓˆÚ dÈa‚‰L∆ƒ¿ƒ««¿¿«≈ƒ««
‰ÏÚÓlL Ô"ep‰«∆¿«¿»

,(ÛÈwÓ) ˙eÏLÏzL‰Ó ספירת ≈ƒ¿«¿¿«ƒ
לחמישים  מחולקת העליונה הבינה

'שערים'. המכונות דרגות

שישנם  בגמרא ז"ל חכמינו אמרו

למשה  ניתנו וכולם בינה שערי חמישים

'ותחסרהו  שנאמר אחת, חסר רבינו

בפטירתו  שרק ואמרו מאלוקים' מעט

שנקבר  בכך כנרמז הנו"ן לשער זכה

ספירת  לגבי (וגם בו" "נו"ן נבו, בהר

שהאדם  נאמר ימים מ"ט שהיא העומר

השער  עד בעבודתו להגיע מסוגל

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט,

ומבואר  השבועות) בחג מלמעלה

באלוקות  שלמעלה וחסידות בקבלה

ממנה  ההשפעה שבאמצעותם 'שערים' חמישים העליונה הבינה בספירת יש

נעלה  הכי שהוא הנו"ן משער השפעה אין כלל ובדרך ונמשכת, יורדת

'סדר  פי על שזהו אלא השערים, לקבל מחמישים רצה והמן השתלשלות'

חיות  לקבל יכולה שהקליפה וכאמור השתלשלות, מסדר מלמעלה השפעה

מהפנימי, מאשר יותר ‰ÛÈwnמה'מקיף' CLÓpL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«««ƒ
,˙eiÓÈÙa ואז המן מחשבת ‰È˙‰התבטלה ÌÈ„e‰iÏ" ‰NÚ ƒ¿ƒƒ«¬»«¿ƒ»¿»

"¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡56eÏ ‰È‰z Ôk ,57. »¿ƒ¿»¿»ƒ»≈ƒ¿∆»
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,('a xn`n) mixet .c"qa
d"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰ÏÈ‚Ó,עׂשר ּבׁשנים עׂשר, ּבאחד נקראת ¿ƒ»ְְְִִֵֵַַָָָָ

ּבחמׁשה  עׂשר, ּבארּבעה עׂשר, ְְְֲִִַַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

יֹותר  ולא ּפחֹות לא אדמֹו"ר 1עׂשר, כ"ק ּומבאר . ְְְֵֵַָָָָֹֹ

אדמֹו"ר 2מהר"ׁש כ"ק ּבמאמר הּוא (וכן ְְְֲֲֵַַַַַ

תרע"ה  ּבפּורים נׁשמתֹוֿעדן לפני 3מהֹורׁש"ּב , ְְְְִִִֵֵֶַָָ

ה'ּׁשל"ה' ּדברי יסֹוד על ׁשנה), ׁש'אחד 4חמּׁשים , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עׂשר' ו'חמׁשה הוי', ּדׁשם ו"ה ּבחינת הּוא ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָעׂשר'

המגלה, ּבקריאת העלּיה ותכלית הּסּיּום ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

ּדׁשם  י"ה ּבחינת הּוא ּכתיב) יעבֹור" "ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַֹׁשהרי

י"ב  ּדי"א ׁשהּמסּפר מהּידּוע ּגם (ּולהעיר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהוי'

ּבגימטרּיא  ס"ה, הּוא ּביחד וט"ו י"ד ְְְְִִַַַָי"ג

אדנ"י)5אדנ"י  ּבגימטרּיא (היכל ההיכל ׁשּזהּו ,ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

נאמר  זה ועל הוי', קדׁשֹו).6ּדׁשם ּבהיכל והוי' ְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הינּו, עׂשר", ּבאחד נקראת "מגלה ְְְְְִִֵֶַַַָָָוזהּו

מעצמּה ׁשּנקראת ּכפי המגלה, קריאת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהתחלת

לפי  והינּו ו"ה, מּבחינת היא הוי', ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָעלֿידי

למעלה, ּדמּלמּטה ּבאֹופן היא האדם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשעבֹודת

הּׁשמימה" מּגיע "ראׁשֹו ׁשּבא 7ואחרּֿכ עד , ְְִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהענין  וזהּו עׂשר). (חמׁשה י"ה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָלבחינת

ארּבעה  (לפני כּו' עׂשר ּבאחד נקראת ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּדמגילה

ׁשהם  ּבּכפרים, רק הּוא עׂשר) וחמׁשה ְֲִִֵֶַַַָָָָָָעׂשר

חֹומה  מּוקפֹות ׁשאינן ּגדֹולֹות מעירֹות ּגם ְְֲֵֵֶַַָָָָָלמּטה
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מגילה.1) מסכת ואילך).2)ריש פג ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט נקראת מגילה שממאמר 3)ד"ה אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואילך). שיא (ע' בסופו תער"בֿתרע"ו המאמרים בספר לאח"ז נדפסה ההנחה - תחתֿידו. ואינה הנחה, רק יש שכט,4)זה

ב. של, שם.5)א. ערכי 6)של"ה (שער כג שער פרדס א. לד, יתרו ז"ח ב). לג, א. (לב, תי"ח תקו"ז וראה כ. ב, חבקוק

ד. כא, נשא א. ד, פקודי לקו"ת שם. נתיב וביאיר יא ה, מאו"א היכל. מערכת פ"ה יב.7)הכינויים) כח, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מגילה: מסכת בתחילת במשנה שנינו

‰ÏÈ‚Ó בליל אחת (פעם בפורים אותה לקרוא חכמים שתקנו אסתר מגילת ¿ƒ»
ובערים  באדר בי"ד הפרזות בערי שחל פורים ביום נוספת ופעם פורים

באדר) בט"ו חומה (המבוארים הרי המוקפות מסויימים ובמצבים במקומות

ובגמרא) בתאריכים ˜¯‡˙במשנה ƒ¿≈
לפעמים  כלומר אדר, בחודש הבאים

ימים  מספר גם הקריאה את מקדימים

המגילה  את וקוראים הפורים ימי לפני

¯NÚ „Á‡a,אדר י"א ביום ¿««»»
¯NÚ ÌÈLa,אדר י"ב ביום ƒ¿≈»»

¯NÚ ‰LÏLa,אדר י"ג ביום ƒ¿…»»»
¯NÚ ‰Úa¯‡a,אדר י"ד ביום ¿«¿»»»»
¯NÚ ‰LÓÁa ט"ו Ï‡אדר,ביום «¬ƒ»»»…

˙BÁt לפני הקריאה את מקדימים אין »
אדר  BÈ˙¯י"א ‡ÏÂ1 מאחרים ואין ¿…≈

אדר. ט"ו אחרי הקריאה את

¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
L"¯‰Ó2 האדמו"ר שמואל, רבי «¬«

חב"ד  אדמו"רי בשושלת ≈¿(ÔÎÂהרביעי
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Óa ‡e‰¿«¬««¿

a"L¯B‰Ó,דובער שלום רבי בנו ¿»«
אדמו"רי  בשושלת החמישי האדמו"ר

ÌÈ¯eÙaחב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿ƒ
‰"Ú¯˙3‰L ÌÈMÓÁ ÈÙÏ ,ƒ¿≈¬ƒƒ»»

הרבי  עלֿידי זה מאמר אמירת מעת

תשכ"ה), È¯·cבפורים „BÒÈ ÏÚ«¿ƒ¿≈
'‰"ÏM'‰4, לוחות 'שני ספר «¿»

הלוי  ישעיה רבי (מאת הברית'

‰e‡הורוביץ) '¯NÚ „Á‡'L∆««»»
על  הרומז ÌLcו"הÈÁa˙מספר ¿ƒ«¿≈

'ÈÂ‰ שם של האחרונות האותיות שתי ¬»»
שהם  ה"א) וא"ו, ה"א, (יו"ד, הוי'

עשר, אחד «LÓÁ'Â«¬ƒ‰בגימטריא
e‰fL) '¯NÚ,עשרה חמש המספר »»∆∆

היום  באדר, ט"ו יום של מספרו

המגילה  את לקרוא אפשר בו האחרון

˙ÈÏÎ˙Â Ìeiq‰של È¯‰Lהשיא ,‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜a ‰iÏÚ‰ «ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆¬≈
·È˙k "¯B·ÚÈ ‡ÏÂ" וקיבלו "קיימו במגילה נאמר הפורים ימי על ¿…«¬¿ƒ

ומ"ולא  יעבור..." ולא עליהם הנלווים כל ועל זרעם ועל עליהם היהודים

מט"ו) יותר מאוחר ליום המגילה קריאת את מאחרים שאין למדו יעבור"

'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È ˙ÈÁa ‡e‰'הוי שם של הראשונות האותיות שתי ¿ƒ«¿≈¬»»
עשרה  חמש בגימטריא Èc"‡שהם ¯tÒn‰L Úe„i‰Ó Ìb ¯ÈÚ‰Ïe)¿»ƒ«≈«»«∆«ƒ¿»¿

„ÁÈa Â"ËÂ „"È ‚"È ·"È הללו המספרים כל של הכולל הסכום ¿¿««
i¯ËÓÈ‚a‡בגימטריא  ,‡e‰ שם È"„‡5e‰fLשל זה , ‰‰ÏÎÈשם ¿ƒ«¿ƒ»∆∆«≈»

(È"„‡ ‡i¯ËÓÈ‚a ÏÎÈ‰)≈»¿ƒ«¿ƒ»
,'ÈÂ‰ ÌLc'הוי שם שבו האמצעי ¿≈¬»»

שנהוג  וכפי ומתבטא ומתגלה שוכן

אדנ"י  בשם הוי' שם את לבטא למעשה

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ6ÏÎÈ‰a 'ÈÂ‰Â ¿«∆∆¡««¬»»¿≈«
,BL„˜ שהוא אדנ"י לשם והכוונה »¿

של  הוי'ה'היכל' ).שם
„Á‡a ˙‡¯˜ ‰Ï‚Ó" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈¿««

˙ÏÁ˙‰L ,eÈ‰ ,"¯NÚ השלב »»«¿∆«¿»«
של הראשון  »È¯¿̃ƒ‡˙וההתחלתי

˙‡¯˜pL ÈÙk ,‰Ï‚Ó‰«¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈
,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ dÓˆÚÓ≈«¿»«¿≈≈¬»»

,‰"Â ˙ÈÁaÓ ‡È‰ היא ההתחלה ƒƒ¿ƒ«
הוי' שם של האחרונות מהאותיות

יחסית  נמוכה בחינה המסמלות

בחינה  המסמלות הראשונות לאותיות

נעלית  B·ÚL„˙יותר ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¬«
‰hÓlÓc ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ יותר בדרגות היא ההתחלה ¿«¿»
ועולה CkŒ¯Á‡Âנמוכות  מטפס ¿««»

של  בכיוון למדריגה ממדריגה

"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯"7, …«ƒ««»»¿»
‰"È ˙ÈÁ·Ï ‡aL „Ú«∆»ƒ¿ƒ«

(¯NÚ ‰LÓÁ) האותיות ¬ƒ»»»
המסמלות  הוי' שם של הראשונות

לאותיות  ביחס נעלית מדריגה

תחתונה. מדריגה המסמלות האחרונות

˙‡¯˜ ‰ÏÈ‚Óc ÔÈÚ‰L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
‰Úa¯‡ ÈÙÏ) 'eÎ ¯NÚ „Á‡a¿««»»ƒ¿≈«¿»»
˜¯ ‡e‰ (¯NÚ ‰LÓÁÂ ¯NÚ»»«¬ƒ»»»«

,ÌÈ¯Ùka שבני במשנה כמבואר «¿»ƒ
המגילה  קריאת את מקדימים הכפרים

והיו  בשבוע קבועים בימים לעיר ולהיכנס לבוא היה דרכם כי עשר לאחד

להם  אין כי לפורים, הסמוך הכניסה' ל'יום המגילה קריאת את מקדימים

בכפרים נמצאים כשהם המגילה את לקרוא דרגה Ì‰Lאפשרות הם הכפרים ∆≈
ÓBÁ‰רוחנית  ˙BÙ˜eÓ ÔÈ‡L ˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÓ Ìb ‰hÓÏ¿«»«≈¬»¿∆≈»»»
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יז d"kyz'd ,(` xn`n) mixet

ולכן, הּנׁשמה, מעצם ּבאה נפׁש מסירּות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכי

העצמּות. המׁשיכּו נפׁש' ה'מסירּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָעלֿידי

ּבּמאמר LÈÂט) המבאר עם זה ֿ 53לקּׁשר ּדעל ¿≈ְְְֲִֵֶַַַַַָָֹ

חּבּור  נעׂשה "הּמל ׁשנת ׁש"ּנדדה ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּלמעלה  האֹור ׁשּגם הּפנימי, עם ְְְִִִִֶֶַַַַַָָהּמּקיף

ּכי  ּבפנימּיּות, נמׁש (מּקיף) ְְְְְִִִִִִִֵַַָמהׁשּתלׁשלּות

[ּדמּקיף  והעלם ּגילּוי הּוא ּופנימי ּדמּקיף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹהּׁשרׁש

עלֿידי  ׁשּנמׁש והּפנימי הּגילּוי, מּצד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָהּוא

המׁשכת  ועלֿידי ההעלם], מּצד הּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָצמצּום

נתחּבר  ׁשעלֿידיֿזה אז, ׁשהיתה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעצמּות

ּדמּקיף  החּבּור ּגם נעׂשה והּגילּוי, ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָההעלם

לכלל  ּכללית יׁשּועה נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּופנימי.

יֹותר 54יׂשראל  ׁשּיכּות יׁש הּמּקיף ּדבבחינת , ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ

את  המן ׁשע ׂשה ּדזהּו מּׁשם, לקּבל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלּקליּפֹות

אּמה  חמׁשים ּגבֹוּה לקּבל 55העץ עצמֹו ׁשהגּביּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

(מּקיף), מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה הּנּו"ן ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָמּׁשער

נעׂשה  ּבפנימּיּות, הּמּקיף ׁשּנמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָועלֿידי

ויקר" וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה היתה ,56"לּיהּודים ְְְְְִִִַָָָָָָ

לנּו ּתהיה .57ּכן ְִֵֶָ
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(53.(10 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה' המאמר.54)סעיף וחותם בסיום אדמו"ר מו"ח כ"ק יד.55)לשון ה, טז.56)אסתר ח, שם

במוצש"ק.57) היא דפורים שהקביעות (תש"נ) זו לשנה במיוחד ושייך ההבדלה. נוסח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ê‡ ‰˙È‰L בני עמדו שבה נפש המסירות ידי על ונפעל נמשך זה שגם ∆»¿»»

הגזירה, תקופת כל לאורך ÌˆÚÓישראל ‰‡a LÙ ˙e¯ÈÒÓ Èkƒ¿ƒ∆∆»»≈∆∆
˙eÓˆÚ‰ eÎÈLÓ‰ 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ È„ÈŒÏÚ ,ÔÎÏÂ ,‰ÓLp‰«¿»»¿»≈«¿≈«¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»«¿

לעצם  יתברך.כי עצמותו את להמשיך כוח יש הנשמה

¯‡·Ó‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (Ë¿≈¿«≈∆ƒ«¿…»
¯Ó‡na53 הריי"צ הרבי של הנזכר ««¬»

˙L ‰„„p"L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆»¿»¿«
ÛÈwn‰ ¯eaÁ ‰NÚ "CÏn‰«∆∆«¬»ƒ««ƒ

ÌÚ,ÈÓÈt‰ בחסידות כמבואר ƒ«¿ƒƒ
בדרך  ומתגלה נמשך האלוקי האור

ש'סובב' מוגבל בלתי אור 'מקיף'

והנבראים, העולמות מעל ו'מקיף'

ומצומצם  מוגבל אור שהוא ו'פנימי'

ובנבראים  בעולמות המתלבש

ה'מקיף' האור כלל ובדרך בפנימיותם.

ובנבראים  בעולמות ונמשך יורד לא

מיוחדים  ובזמנים בעניינים אבל בגלוי,

כך  ועל בפנימיות, מאיר ה'מקיף'

המלך" שנת ש"נדדה שבשעה מבואר

עם  ה'מקיף' של וייחוד חיבור נעשה

ÏÚÓlL‰ה'פנימי' ¯B‡‰ ÌbL∆«»∆¿«¿»
˙eÏLÏzL‰Ó'השתלשלות 'סדר ≈ƒ¿«¿¿

והמשכת  ירידת של הרגיל הסדר הוא

שהוא  למטה מלמעלה האלוקי האור

בדרך  נמשך זה ובסדר והדרגה בסדר

שעה  באותה אבל פנימי, אור כלל

שלמעלה  השתלשלות'האור מ'סדר

CLÓ (ÛÈwÓ) והאיר «ƒƒ¿»
L¯M‰ Èk ,˙eiÓÈÙa העליון ÈeÏÈbוהמקור ‡e‰ ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ƒ¿ƒƒƒ«…∆¿«ƒ¿ƒƒƒ

ÌÏÚ‰Â לעיל האמורים האלוקיים הכוחות גבול,[ÛÈwÓcשני הבלי הארת ¿∆¿≈¿«ƒ
מעולמות  vÓ„למעלה ‡e‰ כוחÈeÏÈb‰,שבאיןֿסוףÈÓÈt‰Â הארת ƒ««ƒ¿«¿ƒƒ

המוגבל  ˆÌeˆÓהאור È„ÈŒÏÚ CLÓpLהאלוקי האור ‰e‡ומיעוט ∆ƒ¿»«¿≈ƒ¿
„vÓכוחÌÏÚ‰‰ שבאיןֿסוף˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚÂ ,[ ƒ««∆¿≈¿«¿≈«¿»«»«¿

Ê‡ ‰˙È‰L,הנס תוקף והתחיל המלך" שנת "נדדה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰כאשר ∆»¿»»∆«¿≈∆
,ÈÓÈÙe ÛÈwÓc ¯eaÁ‰ Ìb ‰NÚ ,ÈeÏÈb‰Â ÌÏÚ‰‰ ¯aÁ˙ƒ¿«≈«∆¿≈¿«ƒ«¬»««ƒ¿«ƒ¿ƒƒ

(מקיף). והגילוי (פנימי) ההעלם ומקור שורש

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עצמותו המשכת והייתה המלך" שנת CLÓש"נדדה ¿«¿≈∆ƒ¿«
Ï‡¯NÈ ÏÏÎÏ ˙ÈÏÏk ‰ÚeLÈ54ÛÈwn‰ ˙ÈÁ··c שהיא , כפי ¿»¿»ƒƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«««ƒ

השתלשלות, מסדר למעלה עצמה, eÎiL˙מצד LÈ˙BtÈÏwÏ ¯˙BÈ ≈«»≈«¿ƒ
המעלימים  הקדושה היפך של הכוחות

שהקליפה  כשם האלוקות על ומסתירים

הפרי על ÌMÓמסתירה Ïa˜Ï שפע ¿«≈ƒ»
סדר  מה'פנימי', (בשונה וחיות

השפעה  אין שממנו השתלשלות,

‡˙לקליפות), ÔÓ‰ ‰NÚL e‰Êc¿∆∆»»»»∆
ıÚ‰ מרדכי את עליו לתלות שרצה »≈

‰n‡ ÌÈLÓÁ dB·b55 »«¬ƒƒ«»
¯ÚMÓ Ïa˜Ï BÓˆÚ dÈa‚‰L∆ƒ¿ƒ««¿¿«≈ƒ««
‰ÏÚÓlL Ô"ep‰«∆¿«¿»

,(ÛÈwÓ) ˙eÏLÏzL‰Ó ספירת ≈ƒ¿«¿¿«ƒ
לחמישים  מחולקת העליונה הבינה

'שערים'. המכונות דרגות

שישנם  בגמרא ז"ל חכמינו אמרו

למשה  ניתנו וכולם בינה שערי חמישים

'ותחסרהו  שנאמר אחת, חסר רבינו

בפטירתו  שרק ואמרו מאלוקים' מעט

שנקבר  בכך כנרמז הנו"ן לשער זכה

ספירת  לגבי (וגם בו" "נו"ן נבו, בהר

שהאדם  נאמר ימים מ"ט שהיא העומר

השער  עד בעבודתו להגיע מסוגל

משפיעים  הנו"ן שער ואת המ"ט,

ומבואר  השבועות) בחג מלמעלה

באלוקות  שלמעלה וחסידות בקבלה

ממנה  ההשפעה שבאמצעותם 'שערים' חמישים העליונה הבינה בספירת יש

נעלה  הכי שהוא הנו"ן משער השפעה אין כלל ובדרך ונמשכת, יורדת

'סדר  פי על שזהו אלא השערים, לקבל מחמישים רצה והמן השתלשלות'

חיות  לקבל יכולה שהקליפה וכאמור השתלשלות, מסדר מלמעלה השפעה

מהפנימי, מאשר יותר ‰ÛÈwnמה'מקיף' CLÓpL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«««ƒ
,˙eiÓÈÙa ואז המן מחשבת ‰È˙‰התבטלה ÌÈ„e‰iÏ" ‰NÚ ƒ¿ƒƒ«¬»«¿ƒ»¿»

"¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡56eÏ ‰È‰z Ôk ,57. »¿ƒ¿»¿»ƒ»≈ƒ¿∆»
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰ÏÈ‚Ó,עׂשר ּבׁשנים עׂשר, ּבאחד נקראת ¿ƒ»ְְְִִֵֵַַָָָָ

ּבחמׁשה  עׂשר, ּבארּבעה עׂשר, ְְְֲִִַַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

יֹותר  ולא ּפחֹות לא אדמֹו"ר 1עׂשר, כ"ק ּומבאר . ְְְֵֵַָָָָֹֹ

אדמֹו"ר 2מהר"ׁש כ"ק ּבמאמר הּוא (וכן ְְְֲֲֵַַַַַ

תרע"ה  ּבפּורים נׁשמתֹוֿעדן לפני 3מהֹורׁש"ּב , ְְְְִִִֵֵֶַָָ

ה'ּׁשל"ה' ּדברי יסֹוד על ׁשנה), ׁש'אחד 4חמּׁשים , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עׂשר' ו'חמׁשה הוי', ּדׁשם ו"ה ּבחינת הּוא ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָעׂשר'

המגלה, ּבקריאת העלּיה ותכלית הּסּיּום ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

ּדׁשם  י"ה ּבחינת הּוא ּכתיב) יעבֹור" "ולא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַֹׁשהרי

י"ב  ּדי"א ׁשהּמסּפר מהּידּוע ּגם (ּולהעיר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהוי'

ּבגימטרּיא  ס"ה, הּוא ּביחד וט"ו י"ד ְְְְִִַַַָי"ג

אדנ"י)5אדנ"י  ּבגימטרּיא (היכל ההיכל ׁשּזהּו ,ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

נאמר  זה ועל הוי', קדׁשֹו).6ּדׁשם ּבהיכל והוי' ְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הינּו, עׂשר", ּבאחד נקראת "מגלה ְְְְְִִֵֶַַַָָָוזהּו

מעצמּה ׁשּנקראת ּכפי המגלה, קריאת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהתחלת

לפי  והינּו ו"ה, מּבחינת היא הוי', ׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָעלֿידי

למעלה, ּדמּלמּטה ּבאֹופן היא האדם ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשעבֹודת

הּׁשמימה" מּגיע "ראׁשֹו ׁשּבא 7ואחרּֿכ עד , ְְִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהענין  וזהּו עׂשר). (חמׁשה י"ה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָלבחינת

ארּבעה  (לפני כּו' עׂשר ּבאחד נקראת ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּדמגילה

ׁשהם  ּבּכפרים, רק הּוא עׂשר) וחמׁשה ְֲִִֵֶַַַָָָָָָעׂשר

חֹומה  מּוקפֹות ׁשאינן ּגדֹולֹות מעירֹות ּגם ְְֲֵֵֶַַָָָָָלמּטה
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מגילה.1) מסכת ואילך).2)ריש פג ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט נקראת מגילה שממאמר 3)ד"ה אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

ואילך). שיא (ע' בסופו תער"בֿתרע"ו המאמרים בספר לאח"ז נדפסה ההנחה - תחתֿידו. ואינה הנחה, רק יש שכט,4)זה

ב. של, שם.5)א. ערכי 6)של"ה (שער כג שער פרדס א. לד, יתרו ז"ח ב). לג, א. (לב, תי"ח תקו"ז וראה כ. ב, חבקוק

ד. כא, נשא א. ד, פקודי לקו"ת שם. נתיב וביאיר יא ה, מאו"א היכל. מערכת פ"ה יב.7)הכינויים) כח, ויצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מגילה: מסכת בתחילת במשנה שנינו

‰ÏÈ‚Ó בליל אחת (פעם בפורים אותה לקרוא חכמים שתקנו אסתר מגילת ¿ƒ»
ובערים  באדר בי"ד הפרזות בערי שחל פורים ביום נוספת ופעם פורים

באדר) בט"ו חומה (המבוארים הרי המוקפות מסויימים ובמצבים במקומות

ובגמרא) בתאריכים ˜¯‡˙במשנה ƒ¿≈
לפעמים  כלומר אדר, בחודש הבאים

ימים  מספר גם הקריאה את מקדימים

המגילה  את וקוראים הפורים ימי לפני

¯NÚ „Á‡a,אדר י"א ביום ¿««»»
¯NÚ ÌÈLa,אדר י"ב ביום ƒ¿≈»»

¯NÚ ‰LÏLa,אדר י"ג ביום ƒ¿…»»»
¯NÚ ‰Úa¯‡a,אדר י"ד ביום ¿«¿»»»»
¯NÚ ‰LÓÁa ט"ו Ï‡אדר,ביום «¬ƒ»»»…

˙BÁt לפני הקריאה את מקדימים אין »
אדר  BÈ˙¯י"א ‡ÏÂ1 מאחרים ואין ¿…≈

אדר. ט"ו אחרי הקריאה את

¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
L"¯‰Ó2 האדמו"ר שמואל, רבי «¬«

חב"ד  אדמו"רי בשושלת ≈¿(ÔÎÂהרביעי
¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯Ó‡Óa ‡e‰¿«¬««¿

a"L¯B‰Ó,דובער שלום רבי בנו ¿»«
אדמו"רי  בשושלת החמישי האדמו"ר

ÌÈ¯eÙaחב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿ƒ
‰"Ú¯˙3‰L ÌÈMÓÁ ÈÙÏ ,ƒ¿≈¬ƒƒ»»

הרבי  עלֿידי זה מאמר אמירת מעת

תשכ"ה), È¯·cבפורים „BÒÈ ÏÚ«¿ƒ¿≈
'‰"ÏM'‰4, לוחות 'שני ספר «¿»

הלוי  ישעיה רבי (מאת הברית'

‰e‡הורוביץ) '¯NÚ „Á‡'L∆««»»
על  הרומז ÌLcו"הÈÁa˙מספר ¿ƒ«¿≈

'ÈÂ‰ שם של האחרונות האותיות שתי ¬»»
שהם  ה"א) וא"ו, ה"א, (יו"ד, הוי'

עשר, אחד «LÓÁ'Â«¬ƒ‰בגימטריא
e‰fL) '¯NÚ,עשרה חמש המספר »»∆∆

היום  באדר, ט"ו יום של מספרו

המגילה  את לקרוא אפשר בו האחרון

˙ÈÏÎ˙Â Ìeiq‰של È¯‰Lהשיא ,‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜a ‰iÏÚ‰ «ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆¬≈
·È˙k "¯B·ÚÈ ‡ÏÂ" וקיבלו "קיימו במגילה נאמר הפורים ימי על ¿…«¬¿ƒ

ומ"ולא  יעבור..." ולא עליהם הנלווים כל ועל זרעם ועל עליהם היהודים

מט"ו) יותר מאוחר ליום המגילה קריאת את מאחרים שאין למדו יעבור"

'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È ˙ÈÁa ‡e‰'הוי שם של הראשונות האותיות שתי ¿ƒ«¿≈¬»»
עשרה  חמש בגימטריא Èc"‡שהם ¯tÒn‰L Úe„i‰Ó Ìb ¯ÈÚ‰Ïe)¿»ƒ«≈«»«∆«ƒ¿»¿

„ÁÈa Â"ËÂ „"È ‚"È ·"È הללו המספרים כל של הכולל הסכום ¿¿««
i¯ËÓÈ‚a‡בגימטריא  ,‡e‰ שם È"„‡5e‰fLשל זה , ‰‰ÏÎÈשם ¿ƒ«¿ƒ»∆∆«≈»

(È"„‡ ‡i¯ËÓÈ‚a ÏÎÈ‰)≈»¿ƒ«¿ƒ»
,'ÈÂ‰ ÌLc'הוי שם שבו האמצעי ¿≈¬»»

שנהוג  וכפי ומתבטא ומתגלה שוכן

אדנ"י  בשם הוי' שם את לבטא למעשה

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ6ÏÎÈ‰a 'ÈÂ‰Â ¿«∆∆¡««¬»»¿≈«
,BL„˜ שהוא אדנ"י לשם והכוונה »¿

של  הוי'ה'היכל' ).שם
„Á‡a ˙‡¯˜ ‰Ï‚Ó" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈¿««

˙ÏÁ˙‰L ,eÈ‰ ,"¯NÚ השלב »»«¿∆«¿»«
של הראשון  »È¯¿̃ƒ‡˙וההתחלתי

˙‡¯˜pL ÈÙk ,‰Ï‚Ó‰«¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈
,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ dÓˆÚÓ≈«¿»«¿≈≈¬»»

,‰"Â ˙ÈÁaÓ ‡È‰ היא ההתחלה ƒƒ¿ƒ«
הוי' שם של האחרונות מהאותיות

יחסית  נמוכה בחינה המסמלות

בחינה  המסמלות הראשונות לאותיות

נעלית  B·ÚL„˙יותר ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¬«
‰hÓlÓc ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ יותר בדרגות היא ההתחלה ¿«¿»
ועולה CkŒ¯Á‡Âנמוכות  מטפס ¿««»

של  בכיוון למדריגה ממדריגה

"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡¯"7, …«ƒ««»»¿»
‰"È ˙ÈÁ·Ï ‡aL „Ú«∆»ƒ¿ƒ«

(¯NÚ ‰LÓÁ) האותיות ¬ƒ»»»
המסמלות  הוי' שם של הראשונות

לאותיות  ביחס נעלית מדריגה

תחתונה. מדריגה המסמלות האחרונות

˙‡¯˜ ‰ÏÈ‚Óc ÔÈÚ‰L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
‰Úa¯‡ ÈÙÏ) 'eÎ ¯NÚ „Á‡a¿««»»ƒ¿≈«¿»»
˜¯ ‡e‰ (¯NÚ ‰LÓÁÂ ¯NÚ»»«¬ƒ»»»«

,ÌÈ¯Ùka שבני במשנה כמבואר «¿»ƒ
המגילה  קריאת את מקדימים הכפרים

והיו  בשבוע קבועים בימים לעיר ולהיכנס לבוא היה דרכם כי עשר לאחד

להם  אין כי לפורים, הסמוך הכניסה' ל'יום המגילה קריאת את מקדימים

בכפרים נמצאים כשהם המגילה את לקרוא דרגה Ì‰Lאפשרות הם הכפרים ∆≈
ÓBÁ‰רוחנית  ˙BÙ˜eÓ ÔÈ‡L ˙BÏB„b ˙B¯ÈÚÓ Ìb ‰hÓÏ¿«»«≈¬»¿∆≈»»»
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ÌÓ‡ּבחינת הּׁשלמּות ּגם ׁשּבּתכלית ּבינה »¿»ְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּבחינת  עׂשר, ּבחמׁשה נקראת ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּד"מגלה

והרי  והּׂשגה, הבנה ׁשל ענין עדין היא ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָי"ה,

לבחינת  לבא היא הּפּורים ּדחג הּׁשלמּות ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּתכלית

ידע" ּדלא ׁשההבנה 18"עד הּוא, הענין א . ְְֲִֶַַַַָָָָָֹ

המגלה, קריאת ּבעת היא (ּבינה) ְְְְִִִִֵַַַַָָָָוההּׂשגה

כּו' ּבכּונה להיֹות איֿאפׁשר 19ׁשּצריכה ּובמילא , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

לאחרי  אבל ידע". ּד"לא ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה

ּבינה, (ּבחינת עׂשר" ּבחמׁשה נקראת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָׁש"ּמגלה

לבחינת  ּגם לבא וצרי יכֹול אזי ּדֿי"ה), ה' ְְְֲִִִַַַָָָֹאֹות

ידע", ּדלא "עד יּו"ד, ׁשל קּוצֹו ּגם ּכֹולל ְֵֶַַַַָֹהּיּו"ד,

והּׂשגה. ּדהבנה וההגּבלה מהּמדידה ְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

הּׁשלמּות p‰Â‰ג) לּתכלית ׁשּבאים לאחרי  ּגם ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָ

הרי  ידע", ּדלא "עד הּפּורים, ְְֲִֵַַַַָֹּדחג

הּׁשנה  ּבכל יּומׁש זה ׁשּכל היא הּתכלית ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָעיקר

מּתכלית  ההמׁשכה להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכּולּה.

על  הּנה החֹול, ּבימֹות - ידע" ּדלא ּד"עד ְְִִִֵַַַַָָֹהעילּוי

ּבזה, והענין טֹובים'. ּדה'ּימים הּממּוצע יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה

"מקראי  ּבׁשם נקראים טֹובים' ה'ּימים ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּדהּנה,

ּבּזהר 20קדׁש" ואיתא זמינין 21, אינּון ּתלתא ְְְִִִִֶַַָָָֹֹ

ּכי  כּו', רֹוב 22מקדׁש עלּֿפי חלים הם הּמֹועדים ֲִִִִִֵֶַַָֹ

ּבֹו ּכׁשחל ּדחֹול הּיֹום ואז ּדחֹול, יֹומין ְְְְְִִֶַָָּבׁשית

לבחינת  ונזמן נקרא ׁשהּוא הינּו טֹוב', ְְְְְִִִִֶַַָָ'יֹום

(צו  ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר )23הּקדׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּכתיב  קדׁש24ׁשּבׁשּבת ּכי הּׁשּבת את ּוׁשמרּתם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

העליֹון  קדׁש ּבחינת היא ּבעצמּה ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹהיא,

ּבגרמיּה מּלה טֹוב'25(קדׁש 'יֹום מהּֿׁשאיןּֿכן ,( ְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
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א. רסט, א. קטז, דא"ח עם סידור ד. עט, ב.18)לסוכות ז, ה"ה.19)מגילה פ"ב מגילה הל' ב.20)רמב"ם כג, אמור

א.21) צד, ג.22)ח"ג א, ויקרא לקו"ת ואילך.23)ראה א יד.24)יב, לא, ב.25)תשא צד, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡¯˜ ‰Ï‚Ó"c ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzaL ‰Èa ˙ÈÁa Ìb ÌÓ‡»¿»«¿ƒ«ƒ»∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

,‰"È ˙ÈÁa ,"¯NÚ ‰LÓÁa דבינה ה"א שבבחינת לעיל כאמור «¬ƒ»»»¿ƒ«
י"ה  האותיות בשתי קשורה הבינה ולכן דחכמה היו"ד בחינת גם נמשכת

עשר, חמשה È¯‰Âבגימטריא ,‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÈÚ ÔÈ„Ú ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿»∆¬»»¿«»»«¬≈
ÌÈ¯et‰ ‚Ác ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿≈¿««ƒ
‡Ïc „Ú" ˙ÈÁ·Ï ‡·Ï ‡È‰ƒ»…ƒ¿ƒ««¿…

"Ú„È18 חייב" ז"ל חכמינו כמאמר »«
ידע  דלא עד בפוריא לבסומי אדם

המן  ארור בין ולהבדיל) (להבחין

ידע", ש"לא מרדכי", למעלה לברוך

יותר  נעלה עניין הוא ודעת, מטעם

האמור  את לבאר ויש והשגה, מהבנה

ב'מגילה  נעלית הכי שהבחינה לעיל

הבנה  הבינה, בעניין קשורה נקראת'

והשגה.

‰·‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¬»»
˙Úa ‡È‰ (‰Èa) ‰‚O‰‰Â¿««»»ƒ»ƒ¿≈

,‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜ חשיבות שהרי ¿ƒ««¿ƒ»
בינה, בחינת ט"ו, המספר ושלימות

נקראת' ל'מגילה בקשר היא

'eÎ ‰eÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL19, ∆¿ƒ»ƒ¿¿«»»
להלכה, שנפסק ‡ŒÈכפי ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ

‰È‰iL ¯LÙ‡ קריאת בעת האדם ∆¿»∆ƒ¿∆
Ï"c‡המגילה  ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿…

‰Ï‚n"L È¯Á‡Ï Ï·‡ ."Ú„È»«¬»¿«¬≈∆¿ƒ»
"¯NÚ ‰LÓÁa ˙‡¯˜ƒ¿≈«¬ƒ»»»
Œc '‰ ˙B‡ ,‰Èa ˙ÈÁa)¿ƒ«ƒ»¿

,(‰"È שלב את עבר שהאדם לאחר

וההשגה CÈ¯ˆÂההבנה ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»¿»ƒ
,„"ei‰ ˙ÈÁ·Ï Ìb ‡·Ï כפי »…«ƒ¿ƒ««

החכמה  בחינת עצמה, מצד שהיא

בחינת  של והשגה מההבנה שלמעלה

ÏLהבינה, Bˆe˜ Ìb ÏÏBk≈«∆
,„"eÈ עצמה ביו"ד הנעלית הבחינה

‰ÏÚÓÏ ,"Ú„È ‡Ïc „Ú"«¿…»«¿«¿»
‰·‰c ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó≈«¿ƒ»¿««¿»»«¬»»

‰‚O‰Â והשגה הבנה שגם כיוון ¿«»»
כמה  עד והגבלה, במדידה היא נעלית

מהבנה  למעלה היינו ידע" דלא ו"עד להשיג, האדם של ויכולתו שבכוחו

האדם. שכל של וההגבלה מהמדידה למעלה והשגה,

,ÌÈ¯et‰ ‚Ác ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzÏ ÌÈ‡aL È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿«¬≈∆»ƒ¿«¿ƒ«¿≈¿««ƒ
,"Ú„È ‡Ïc „Ú" לאחר כאשר היא פורים של שהשלמות לעיל כמבואר «¿…»«

שלמעלה  ידע" דלא "עד עשר', ל'חמשה מגיעים עשר' ב'אחד' ההתחלה

והשגה, ההבנה של והגבלה ÏkLממדידה ‡È‰ ˙ÈÏÎz‰ ¯˜ÈÚ È¯‰¬≈ƒ«««¿ƒƒ∆»
‰Ê בפורים אליהם שהגיעו והמעלות וישפיע CLÓeÈהמדריגות ויפעל ∆¿«

‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k C‡ .dÏek ‰M‰ ÏÎa וההשפעה ¿»«»»»«¿≈∆«ƒ¿««¿»»
‡Ïc „Ú"c ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎzÓƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿…

"Ú„È- הפורים בימי שהוא כפי »«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa כל של הרגילים ƒ«

בדרגה  נמצאים לא שבהם כולה השנה

פורים, של Ê‰הנעלית ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆
ÌÈÓi'‰c ÚˆeÓn‰ BLÈ∆¿«¿»¿«»ƒ

'ÌÈ·BË שבמהלך והמועדים החגים ƒ
'גשר' שמהווה 'ממוצע' הם השנה

פורים  של הנעלים העניינים בין וחיבור

דלא  "עד שלהם, השלמות לתכלית (עד

כולה, השנה כל של החול לימי ידע")

ומבאר. שממשיך כפי

ÌÈÓi'‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«»ƒ
'ÌÈ·BË והמועדים ÌÈ‡¯˜החגים ƒƒ¿»ƒ

˜„L"בתורה  È‡¯˜Ó" ÌLa20, ¿≈ƒ¿»≈…∆
‡˙È‡Â מובא¯‰fa21‡˙Ïz ¿ƒ»«…«¿»»

,'eÎ L„˜Ó ÔÈÈÓÊ ÔeÈ‡ƒ¿ƒƒƒ…∆
חג  הרגלים שלושת (היינו שלושה

הם  הסוכות) וחג השבועות חג הפסח,

מקודש  ‰Èk22ÌÈ„ÚBnמזומנים ƒ«¬ƒ
˙ÈLa ·B¯ ÈtŒÏÚ ÌÈÏÁ Ì‰≈»ƒ«ƒ¿ƒ

,ÏBÁc ÔÈÓBÈ החול ימי Ê‡Âבששת ƒ¿¿»
ÏBÁc ÌBi‰ אחד חול, יום אותו «¿

המעשה, ימי Baמששת ÏÁLk¿∆»
‡e‰L eÈ‰ ,'·BË ÌBÈ' יום «¿∆

ÈÁ·Ï˙החול  ÔÓÊÂ ‡¯˜ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
L„w‰ מקודש הופך הוא שהרי «…∆

Bz¯‰'לחול, ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈»
הזקן  (ˆÂלאדמו"ר e˙L¯t23( »»»≈«

·È˙k ˙aLaL24˙‡ Ìz¯ÓLe ∆¿«»¿ƒ¿«¿∆∆
‡È‰L ,‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰««»ƒ…∆ƒ∆ƒ

ÈÁa˙השבת  ‡È‰ dÓˆÚa¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ L„˜ יום הוא השבת ויום …∆»∆¿

עצמו  מצד lÓ‰קדוש L„˜)…∆ƒ»
dÈÓ¯‚a25 שמתייחסת 'קדוש' מהמילה  בשונה כלומר עצמה, בפני מילה ¿«¿≈

המילה  קדושה, עליו שחלה אלא קדוש בהכרח לא הוא עצמו שמצד לדבר

עצמו  שהדבר פירושה אחר, משהו של מצב כתיאור לא עצמה, בפני 'קודש'

˜„L",קדוש  ‡¯˜Ó" ‡¯˜ '·BË ÌBÈ' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לא ), «∆≈≈ƒ¿»ƒ¿»…∆
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d"kyz'd ,(a xn`n) mixet

ּבאר  עיר ׁשּקֹורין  היא "איזֹו ּכי  עׂשר, ּבעה ְְִִִִֵֶַָָָָ

ּבטלנין" עׂשרה ּבּה ׁשּיׁש ּכל ׁשּבטלין 8ּגדֹולה, , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

צּבּור 9מּמלאכּתן  מּׁשל וניזֹונין ועֹוסקין 10, , ְְְְְִִִִִִֶַָ

צּבּור  ּתֹורה 11ּבצרכי ּבתלמּוד ענין 12אֹו ּוכללּות , ְְְְְְִִֵַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא ּומהלל 13ה'עיר' הוי' ּגדֹול ְְֲִֶָָָָָָֻ

ּגם  הּנה הוי', ׁשּֿגדֹול וכיון אלקינּו, ּבעיר ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹמאד

לעיר  ועד ּגדֹולה, עיר היא אלקינּו") ("עיר ְְְֱִִִִִֵַָָֹהעיר

אמנם, ּגדֹול. יּׁשּוב ּבּה ׁשּיׁש ּבפׁשטּות, ְְְְִֵֶַָָָָָּגדֹולה

ּכפר  זה הרי מּכאן ּגם 8ּפחֹות הּנה ּומּכלֿמקֹום, . ְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה ּד"אֹורה הענינים ּכל יׁשנם ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָּבּכפר

–14ויקר" נקראת" ּד"מגלה הענין ּגם ויׁשנֹו , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבאים  ׁשאחרּֿכ ועד ו"ה. ּבחינת עׂשר, ְְְִִֶַַַַַַָָָָּבאחד

ּדחמׁשהֿעׂשר  הענין ׁשּזהּו הּׁשלמּות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלּתכלית

(ּבחינת  סיהרא ּדקימא עּתה), עֹומדים ְְְְֲִִִֶַַַָָָ(ׁשּבֹו

ּבאׁשלמּותא  ּבׁשם 15הּמלכּות) ּגם הּנה ׁשּלכן , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

י"ה. ּבבחינת ׁשּמּגיעים ּבאֹופן זה הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָהוי'

נקראת"p‰Â‰ב) ּד"מגלה הענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵָָָָ

לּתכלית  עד כּו' עׂשר ְְְִַַַַָָ(ּבאחד

הענין  ּכללּות עם קׁשּור עׂשר, ּבחמׁשה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהּׁשלמּות)

עלֿידי  היּו הּפּורים עניני ּכל ּכי הּפּורים, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָּדחג

ּבינה 16יין  ּבחינת הּוא ויין היא 17, ּבינה ּובחינת , ְְְִִִִִִִַַַַָָ

אחרֹונה  ה' (ולא י"ה ׁשּבבחינת ראׁשֹונה ְְֲִִִֶַַָָֹה'

(ּדֿי"ה) הּיּו"ד ׁשּגם זאת, ועֹוד ו"ה), ְְְִִֶֶַַַֹׁשּבבחינת

הּבינה. ּבחינת (ראׁשֹונה), ּבֿה' אחרּֿכ ְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ב.8) ג, שם.9)מגילה א.10)פירש"י ה, מגילה א.11)פירש"י פב, ב"ק מגילה 12)פירש"י להרמב"ם המשניות פירוש

מ"ג. ואילך.13)פ"א שפח ע' ח"ב תרל"ה סה"מ א. נו, וארא תו"א א. ה, ח"ג א. רלה, ח"ב זהר ראה וראה ב. מח, תהלים

ואילך. קעג ע' טז.14)תרס"א ח, כו.15)אסתר פט"ו, שמו"ר א. רטו, א. פה, זח"ב ר"ס 16)ראה או"ח רבה אלי' ראה

.315 ע' חט"ו התוועדויות - מנחם תורת וראה פורים". "דיני אבודרהם דרושים 17)תרצה. לקו"ת א. קכז, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ¯BwL המגילה את NÚ¯בהם ‰Úa¯‡a,באדרÈk הערים שבהם לגבי ∆ƒ¿«¿»»»»ƒ

ז"ל  חכמינו אמרו עשר בארבעה Ïkקוראים ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‡È‰ BÊÈ‡"≈ƒƒ¿»»
‰¯NÚ da LiL שהם ÔÈÏËa8ÔzÎ‡ÏnÓ"אנשים ÔÈÏËaL ,9, ∆≈»¬»»«¿»ƒ∆¿≈ƒƒ¿«¿»

לפרנסתם שאינם  במלאכה ˆea¯עסוקים ÏMÓ ÔÈBÊÈÂ10ÔÈ˜ÒBÚÂ , ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
¯eaˆ ÈÎ¯ˆa11„eÓÏ˙a B‡ ¿»¿≈ƒ¿«¿

‰¯Bz12'¯ÈÚ'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe , »¿»ƒ¿«»ƒ
‡e‰ וחשיבות גדולה על ורומז מורה

נעלה  רוחני e˙kL·למצב BÓk13 ¿∆»
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏ‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿À»¿…¿ƒ

,eÈ˜Ï‡ וגילוי ביטוי יש 'עיר' במלה ¡…≈
ה' גדולת ‰ÈÂ',של ÏB„bL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¬»»

שמתגלה  היא האלוקות בעיר ומאירה

וחשיבות  גדולה Ìbבבחינת ‰p‰ƒ≈«
‡È‰ ("eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ") ¯ÈÚ‰»ƒƒ¡…≈ƒ

‰ÏB„b ¯ÈÚ,וחשובה¯ÈÚÏ „ÚÂ ƒ¿»¿«¿ƒ
da LiL ,˙eËLÙa ‰ÏB„b¿»¿«¿∆≈»

ÏB„b ·eMÈ.רבים אנשים של ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÁt ,ÌÓ‡ שאין מקום »¿»»ƒ»

חשיבות  לו ואין בטלנים' 'עשרה בו

עיר  של Ùk¯וגדולה ‰Ê È¯‰8 ¬≈∆¿»
עיר  כמו התושבים במספר גדול שאינו

מהעיר. נעלה פחות רוחני מצב ומסמל

¯Ùka Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈««¿»
לעיר, ביחס הנמוכה דרגתו למרות

‰¯B‡"c ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌLÈ∆¿»»»ƒ¿»ƒ¿»
"¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ14, ¿ƒ¿»¿»ƒ»

העניינים  ביטוי לידי באים שבהם

כמפורש  הפורים ימי של והמעלות

ושמחה  אורה היתה "ליהודים במגילה

דורשים  ז"ל וחכמינו ויקר" וששון

הללו  הדברים את ¿∆¿BLÈÂומפרשים
שאינם  למרות הערים בכפרים, במעלת

Y "˙‡¯˜ ‰Ï‚Ó"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
היא  המגילה קריאת שבכפרים אלא

‰"Â ˙ÈÁa ,¯NÚ „Á‡a הולכים זו ומהתחלה לעיל. כמבואר ¿««»»¿ƒ«
למעלה  מלמטה ÈÏÎzÏ˙ומתקדמים ÌÈ‡a CkŒ¯Á‡L „ÚÂ¿«∆««»»ƒ¿«¿ƒ

‰zÚ ÌÈ„ÓBÚ BaL) ¯NÚŒ‰LÓÁc ÔÈÚ‰ e‰fL ,˙eÓÏM‰«¿≈∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ»»»∆¿ƒ«»
לט"ו  באור היינו פורים, במוצאי שהתקיימה בהתוועדות זה מאמר אמירת בעת

בחודש ),אדר  עשר היום וחמישה ÈÒ‰¯‡הוא ‡ÓÈ˜c הלבנה˙ÈÁa) ¿«¿»ƒ¬»¿ƒ«
˙eÎÏn‰ ועניין תוכן לה שאין הספירות מעשר והאחרונה התחתונה הספירה ««¿

ללבנה  נמשלה ולכן שמעליה מהספירות והשפעתה אורה את ומקבלת משלה

מהשמש  אורה את ומקבלת משלה אור לה eÓÏL‡a˙‡שאין (15 ¿«¿»»
העובדה  השתקפות היא מלא הירח בחודש שבט"ו והעובדה בשלימותה,

רוחנית  שלימות יש זה Ê‰שביום È¯‰ 'ÈÂ‰ ÌLa Ìb ‰p‰ ÔÎlL∆»≈ƒ≈«¿≈¬»»¬≈∆
È"‰בשלימות  ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbnL ÔÙB‡a את המסמלות האותיות ¿∆∆«ƒƒƒ¿ƒ«

הוי' שם של והשלימות הנעלית הדרגה

כמבואר  עשר, חמישה בגימטריא והם

לעיל.

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â התוכן ·) ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
˜¯‡˙"הכללי  ‰Ï‚Ó"cƒ¿ƒ»ƒ¿≈

eÎ'שתחילתו ( ¯NÚ „Á‡a ומשם ¿««»»
למדריגה  ממדריגה »Ú„עולים

‰LÓÁa (˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzÏ¿«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÌÚ ¯eL˜ ,¯NÚ»»»ƒ¿»»ƒ¿»
ÈÈÚ Ïk Èk ,ÌÈ¯et‰ ‚Ác¿««ƒƒ»ƒ¿¿≈

ÔÈÈ È„ÈŒÏÚ eÈ‰ ÌÈ¯et‰16, כפי «ƒ»«¿≈«ƒ
במגילת  ובפרטיות באריכות שמסופר

‰eאסתר  ÔÈÈÂ‰Èa ˙ÈÁa ‡17 ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»
(וכמובא  וחסידות בקבלה כמבואר

הנה  "כי הזקן, לרבנו תורה' ב'לקוטי

את  החדלתי ט') (שופטים כתיב ביין

ואנשים, אלוקים המשמח תירושי

היא  הבנים אם דבינה ידוע בהיות

שמחה. הבנים אם שכתוב כמו השמחה

נמשך  לכן ההעלם גילוי היא השמחה כי

כשמבין  שהוא בינה מבחינת דוקא

בגילוי  שנמשך חכמה תעלומות ומשיג

בטוב  אותו שמשיג ממש והשגה בהבנה

כשעדיין  כן שאין מה השמחה. יהיה  אז

הוא  רק היטב בהשגה הדבר משיג אינו

בגילוי  ואינו חכמתו בכח נעלם עדיין

ושמחה  עונג יקבל לא ממש אצלו

‰'כלל"), ‡È‰ ‰Èa ˙ÈÁ·e¿ƒ«ƒ»ƒ
‰"È ˙ÈÁ·aL ‰BL‡¯ כמבואר ƒ»∆ƒ¿ƒ«

של  האותיות שארבעת וחסידות בקבלה

מידות, – וא"ו בינה, – ה"א חכמה, – יו"ד הספירות לעשר רומזות הוי' שם

מלכות  – Â"‰ה"א ˙ÈÁ·aL ‰B¯Á‡ '‰ ‡ÏÂ) נחותה מדריגה שהיא ¿…«¬»∆ƒ¿ƒ«
הראשונה  לה"א (Èc"‰)ביחס „"ei‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ בחינת ), ¿…∆««¿

ביותר  והנעלית הספירות ראשית שהיא Œa‰'החכמה CkŒ¯Á‡ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««»¿
‰Èa‰ ˙ÈÁa ,(‰BL‡¯) בבחינת הם ובינה שחכמה בחסידות כמבואר ƒ»¿ƒ««ƒ»

מחכמה  ההשפעה כי נפרדים), שלא חברים (שני מתפרשין" דלא רעין "תרין

תמיד. נמשכת לבינה
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יט z`xwp dlibn

ÌÓ‡ּבחינת הּׁשלמּות ּגם ׁשּבּתכלית ּבינה »¿»ְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּבחינת  עׂשר, ּבחמׁשה נקראת ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּד"מגלה

והרי  והּׂשגה, הבנה ׁשל ענין עדין היא ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָי"ה,

לבחינת  לבא היא הּפּורים ּדחג הּׁשלמּות ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּתכלית

ידע" ּדלא ׁשההבנה 18"עד הּוא, הענין א . ְְֲִֶַַַַָָָָָֹ

המגלה, קריאת ּבעת היא (ּבינה) ְְְְִִִִֵַַַַָָָָוההּׂשגה

כּו' ּבכּונה להיֹות איֿאפׁשר 19ׁשּצריכה ּובמילא , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

לאחרי  אבל ידע". ּד"לא ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה

ּבינה, (ּבחינת עׂשר" ּבחמׁשה נקראת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָׁש"ּמגלה

לבחינת  ּגם לבא וצרי יכֹול אזי ּדֿי"ה), ה' ְְְֲִִִַַַָָָֹאֹות

ידע", ּדלא "עד יּו"ד, ׁשל קּוצֹו ּגם ּכֹולל ְֵֶַַַַָֹהּיּו"ד,

והּׂשגה. ּדהבנה וההגּבלה מהּמדידה ְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָלמעלה

הּׁשלמּות p‰Â‰ג) לּתכלית ׁשּבאים לאחרי  ּגם ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָ

הרי  ידע", ּדלא "עד הּפּורים, ְְֲִֵַַַַָֹּדחג

הּׁשנה  ּבכל יּומׁש זה ׁשּכל היא הּתכלית ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָעיקר

מּתכלית  ההמׁשכה להיֹות ׁשּתּוכל ּכדי א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכּולּה.

על  הּנה החֹול, ּבימֹות - ידע" ּדלא ּד"עד ְְִִִֵַַַַָָֹהעילּוי

ּבזה, והענין טֹובים'. ּדה'ּימים הּממּוצע יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה

"מקראי  ּבׁשם נקראים טֹובים' ה'ּימים ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּדהּנה,

ּבּזהר 20קדׁש" ואיתא זמינין 21, אינּון ּתלתא ְְְִִִִֶַַָָָֹֹ

ּכי  כּו', רֹוב 22מקדׁש עלּֿפי חלים הם הּמֹועדים ֲִִִִִֵֶַַָֹ

ּבֹו ּכׁשחל ּדחֹול הּיֹום ואז ּדחֹול, יֹומין ְְְְְִִֶַָָּבׁשית

לבחינת  ונזמן נקרא ׁשהּוא הינּו טֹוב', ְְְְְִִִִֶַַָָ'יֹום

(צו  ּפרׁשתנּו ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר )23הּקדׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּכתיב  קדׁש24ׁשּבׁשּבת ּכי הּׁשּבת את ּוׁשמרּתם ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

העליֹון  קדׁש ּבחינת היא ּבעצמּה ׁשהיא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹהיא,

ּבגרמיּה מּלה טֹוב'25(קדׁש 'יֹום מהּֿׁשאיןּֿכן ,( ְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
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א. רסט, א. קטז, דא"ח עם סידור ד. עט, ב.18)לסוכות ז, ה"ה.19)מגילה פ"ב מגילה הל' ב.20)רמב"ם כג, אמור

א.21) צד, ג.22)ח"ג א, ויקרא לקו"ת ואילך.23)ראה א יד.24)יב, לא, ב.25)תשא צד, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙‡¯˜ ‰Ï‚Ó"c ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzaL ‰Èa ˙ÈÁa Ìb ÌÓ‡»¿»«¿ƒ«ƒ»∆¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

,‰"È ˙ÈÁa ,"¯NÚ ‰LÓÁa דבינה ה"א שבבחינת לעיל כאמור «¬ƒ»»»¿ƒ«
י"ה  האותיות בשתי קשורה הבינה ולכן דחכמה היו"ד בחינת גם נמשכת

עשר, חמשה È¯‰Âבגימטריא ,‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ÔÈÚ ÔÈ„Ú ‡È‰ƒ¬«ƒƒ¿»∆¬»»¿«»»«¬≈
ÌÈ¯et‰ ‚Ác ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«¿≈¿««ƒ
‡Ïc „Ú" ˙ÈÁ·Ï ‡·Ï ‡È‰ƒ»…ƒ¿ƒ««¿…

"Ú„È18 חייב" ז"ל חכמינו כמאמר »«
ידע  דלא עד בפוריא לבסומי אדם

המן  ארור בין ולהבדיל) (להבחין

ידע", ש"לא מרדכי", למעלה לברוך

יותר  נעלה עניין הוא ודעת, מטעם

האמור  את לבאר ויש והשגה, מהבנה

ב'מגילה  נעלית הכי שהבחינה לעיל

הבנה  הבינה, בעניין קשורה נקראת'

והשגה.

‰·‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¬»»
˙Úa ‡È‰ (‰Èa) ‰‚O‰‰Â¿««»»ƒ»ƒ¿≈

,‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜ חשיבות שהרי ¿ƒ««¿ƒ»
בינה, בחינת ט"ו, המספר ושלימות

נקראת' ל'מגילה בקשר היא

'eÎ ‰eÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL19, ∆¿ƒ»ƒ¿¿«»»
להלכה, שנפסק ‡ŒÈכפי ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ

‰È‰iL ¯LÙ‡ קריאת בעת האדם ∆¿»∆ƒ¿∆
Ï"c‡המגילה  ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿…

‰Ï‚n"L È¯Á‡Ï Ï·‡ ."Ú„È»«¬»¿«¬≈∆¿ƒ»
"¯NÚ ‰LÓÁa ˙‡¯˜ƒ¿≈«¬ƒ»»»
Œc '‰ ˙B‡ ,‰Èa ˙ÈÁa)¿ƒ«ƒ»¿

,(‰"È שלב את עבר שהאדם לאחר

וההשגה CÈ¯ˆÂההבנה ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»¿»ƒ
,„"ei‰ ˙ÈÁ·Ï Ìb ‡·Ï כפי »…«ƒ¿ƒ««

החכמה  בחינת עצמה, מצד שהיא

בחינת  של והשגה מההבנה שלמעלה

ÏLהבינה, Bˆe˜ Ìb ÏÏBk≈«∆
,„"eÈ עצמה ביו"ד הנעלית הבחינה

‰ÏÚÓÏ ,"Ú„È ‡Ïc „Ú"«¿…»«¿«¿»
‰·‰c ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó≈«¿ƒ»¿««¿»»«¬»»

‰‚O‰Â והשגה הבנה שגם כיוון ¿«»»
כמה  עד והגבלה, במדידה היא נעלית

מהבנה  למעלה היינו ידע" דלא ו"עד להשיג, האדם של ויכולתו שבכוחו

האדם. שכל של וההגבלה מהמדידה למעלה והשגה,

,ÌÈ¯et‰ ‚Ác ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzÏ ÌÈ‡aL È¯Á‡Ï Ìb ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿«¬≈∆»ƒ¿«¿ƒ«¿≈¿««ƒ
,"Ú„È ‡Ïc „Ú" לאחר כאשר היא פורים של שהשלמות לעיל כמבואר «¿…»«

שלמעלה  ידע" דלא "עד עשר', ל'חמשה מגיעים עשר' ב'אחד' ההתחלה

והשגה, ההבנה של והגבלה ÏkLממדידה ‡È‰ ˙ÈÏÎz‰ ¯˜ÈÚ È¯‰¬≈ƒ«««¿ƒƒ∆»
‰Ê בפורים אליהם שהגיעו והמעלות וישפיע CLÓeÈהמדריגות ויפעל ∆¿«

‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k C‡ .dÏek ‰M‰ ÏÎa וההשפעה ¿»«»»»«¿≈∆«ƒ¿««¿»»
‡Ïc „Ú"c ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎzÓƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿…

"Ú„È- הפורים בימי שהוא כפי »«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa כל של הרגילים ƒ«

בדרגה  נמצאים לא שבהם כולה השנה

פורים, של Ê‰הנעלית ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆
ÌÈÓi'‰c ÚˆeÓn‰ BLÈ∆¿«¿»¿«»ƒ

'ÌÈ·BË שבמהלך והמועדים החגים ƒ
'גשר' שמהווה 'ממוצע' הם השנה

פורים  של הנעלים העניינים בין וחיבור

דלא  "עד שלהם, השלמות לתכלית (עד

כולה, השנה כל של החול לימי ידע")

ומבאר. שממשיך כפי

ÌÈÓi'‰ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«»ƒ
'ÌÈ·BË והמועדים ÌÈ‡¯˜החגים ƒƒ¿»ƒ

˜„L"בתורה  È‡¯˜Ó" ÌLa20, ¿≈ƒ¿»≈…∆
‡˙È‡Â מובא¯‰fa21‡˙Ïz ¿ƒ»«…«¿»»

,'eÎ L„˜Ó ÔÈÈÓÊ ÔeÈ‡ƒ¿ƒƒƒ…∆
חג  הרגלים שלושת (היינו שלושה

הם  הסוכות) וחג השבועות חג הפסח,

מקודש  ‰Èk22ÌÈ„ÚBnמזומנים ƒ«¬ƒ
˙ÈLa ·B¯ ÈtŒÏÚ ÌÈÏÁ Ì‰≈»ƒ«ƒ¿ƒ

,ÏBÁc ÔÈÓBÈ החול ימי Ê‡Âבששת ƒ¿¿»
ÏBÁc ÌBi‰ אחד חול, יום אותו «¿

המעשה, ימי Baמששת ÏÁLk¿∆»
‡e‰L eÈ‰ ,'·BË ÌBÈ' יום «¿∆

ÈÁ·Ï˙החול  ÔÓÊÂ ‡¯˜ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
L„w‰ מקודש הופך הוא שהרי «…∆

Bz¯‰'לחול, ÈËewÏ'a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿ƒ≈»
הזקן  (ˆÂלאדמו"ר e˙L¯t23( »»»≈«

·È˙k ˙aLaL24˙‡ Ìz¯ÓLe ∆¿«»¿ƒ¿«¿∆∆
‡È‰L ,‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰««»ƒ…∆ƒ∆ƒ

ÈÁa˙השבת  ‡È‰ dÓˆÚa¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÔBÈÏÚ‰ L„˜ יום הוא השבת ויום …∆»∆¿

עצמו  מצד lÓ‰קדוש L„˜)…∆ƒ»
dÈÓ¯‚a25 שמתייחסת 'קדוש' מהמילה  בשונה כלומר עצמה, בפני מילה ¿«¿≈

המילה  קדושה, עליו שחלה אלא קדוש בהכרח לא הוא עצמו שמצד לדבר

עצמו  שהדבר פירושה אחר, משהו של מצב כתיאור לא עצמה, בפני 'קודש'

˜„L",קדוש  ‡¯˜Ó" ‡¯˜ '·BË ÌBÈ' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לא ), «∆≈≈ƒ¿»ƒ¿»…∆
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d"kyz'd ,(a xn`n) mixet

ּבאר  עיר ׁשּקֹורין  היא "איזֹו ּכי  עׂשר, ּבעה ְְִִִִֵֶַָָָָ

ּבטלנין" עׂשרה ּבּה ׁשּיׁש ּכל ׁשּבטלין 8ּגדֹולה, , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

צּבּור 9מּמלאכּתן  מּׁשל וניזֹונין ועֹוסקין 10, , ְְְְְִִִִִִֶַָ

צּבּור  ּתֹורה 11ּבצרכי ּבתלמּוד ענין 12אֹו ּוכללּות , ְְְְְְִִֵַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא ּומהלל 13ה'עיר' הוי' ּגדֹול ְְֲִֶָָָָָָֻ

ּגם  הּנה הוי', ׁשּֿגדֹול וכיון אלקינּו, ּבעיר ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹמאד

לעיר  ועד ּגדֹולה, עיר היא אלקינּו") ("עיר ְְְֱִִִִִֵַָָֹהעיר

אמנם, ּגדֹול. יּׁשּוב ּבּה ׁשּיׁש ּבפׁשטּות, ְְְְִֵֶַָָָָָּגדֹולה

ּכפר  זה הרי מּכאן ּגם 8ּפחֹות הּנה ּומּכלֿמקֹום, . ְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה ּד"אֹורה הענינים ּכל יׁשנם ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָּבּכפר

–14ויקר" נקראת" ּד"מגלה הענין ּגם ויׁשנֹו , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבאים  ׁשאחרּֿכ ועד ו"ה. ּבחינת עׂשר, ְְְִִֶַַַַַַָָָָּבאחד

ּדחמׁשהֿעׂשר  הענין ׁשּזהּו הּׁשלמּות, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָלּתכלית

(ּבחינת  סיהרא ּדקימא עּתה), עֹומדים ְְְְֲִִִֶַַַָָָ(ׁשּבֹו

ּבאׁשלמּותא  ּבׁשם 15הּמלכּות) ּגם הּנה ׁשּלכן , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

י"ה. ּבבחינת ׁשּמּגיעים ּבאֹופן זה הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָהוי'

נקראת"p‰Â‰ב) ּד"מגלה הענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵָָָָ

לּתכלית  עד כּו' עׂשר ְְְִַַַַָָ(ּבאחד

הענין  ּכללּות עם קׁשּור עׂשר, ּבחמׁשה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָהּׁשלמּות)

עלֿידי  היּו הּפּורים עניני ּכל ּכי הּפּורים, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָּדחג

ּבינה 16יין  ּבחינת הּוא ויין היא 17, ּבינה ּובחינת , ְְְִִִִִִִַַַַָָ

אחרֹונה  ה' (ולא י"ה ׁשּבבחינת ראׁשֹונה ְְֲִִִֶַַָָֹה'

(ּדֿי"ה) הּיּו"ד ׁשּגם זאת, ועֹוד ו"ה), ְְְִִֶֶַַַֹׁשּבבחינת

הּבינה. ּבחינת (ראׁשֹונה), ּבֿה' אחרּֿכ ְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכת
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ÔÈ¯BwL המגילה את NÚ¯בהם ‰Úa¯‡a,באדרÈk הערים שבהם לגבי ∆ƒ¿«¿»»»»ƒ

ז"ל  חכמינו אמרו עשר בארבעה Ïkקוראים ,‰ÏB„b ¯ÈÚ ‡È‰ BÊÈ‡"≈ƒƒ¿»»
‰¯NÚ da LiL שהם ÔÈÏËa8ÔzÎ‡ÏnÓ"אנשים ÔÈÏËaL ,9, ∆≈»¬»»«¿»ƒ∆¿≈ƒƒ¿«¿»

לפרנסתם שאינם  במלאכה ˆea¯עסוקים ÏMÓ ÔÈBÊÈÂ10ÔÈ˜ÒBÚÂ , ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
¯eaˆ ÈÎ¯ˆa11„eÓÏ˙a B‡ ¿»¿≈ƒ¿«¿

‰¯Bz12'¯ÈÚ'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe , »¿»ƒ¿«»ƒ
‡e‰ וחשיבות גדולה על ורומז מורה

נעלה  רוחני e˙kL·למצב BÓk13 ¿∆»
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏ‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿À»¿…¿ƒ

,eÈ˜Ï‡ וגילוי ביטוי יש 'עיר' במלה ¡…≈
ה' גדולת ‰ÈÂ',של ÏB„bL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¬»»

שמתגלה  היא האלוקות בעיר ומאירה

וחשיבות  גדולה Ìbבבחינת ‰p‰ƒ≈«
‡È‰ ("eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ") ¯ÈÚ‰»ƒƒ¡…≈ƒ

‰ÏB„b ¯ÈÚ,וחשובה¯ÈÚÏ „ÚÂ ƒ¿»¿«¿ƒ
da LiL ,˙eËLÙa ‰ÏB„b¿»¿«¿∆≈»

ÏB„b ·eMÈ.רבים אנשים של ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÁt ,ÌÓ‡ שאין מקום »¿»»ƒ»

חשיבות  לו ואין בטלנים' 'עשרה בו

עיר  של Ùk¯וגדולה ‰Ê È¯‰8 ¬≈∆¿»
עיר  כמו התושבים במספר גדול שאינו

מהעיר. נעלה פחות רוחני מצב ומסמל

¯Ùka Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈««¿»
לעיר, ביחס הנמוכה דרגתו למרות

‰¯B‡"c ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌLÈ∆¿»»»ƒ¿»ƒ¿»
"¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ14, ¿ƒ¿»¿»ƒ»

העניינים  ביטוי לידי באים שבהם

כמפורש  הפורים ימי של והמעלות

ושמחה  אורה היתה "ליהודים במגילה

דורשים  ז"ל וחכמינו ויקר" וששון

הללו  הדברים את ¿∆¿BLÈÂומפרשים
שאינם  למרות הערים בכפרים, במעלת

Y "˙‡¯˜ ‰Ï‚Ó"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
היא  המגילה קריאת שבכפרים אלא

‰"Â ˙ÈÁa ,¯NÚ „Á‡a הולכים זו ומהתחלה לעיל. כמבואר ¿««»»¿ƒ«
למעלה  מלמטה ÈÏÎzÏ˙ומתקדמים ÌÈ‡a CkŒ¯Á‡L „ÚÂ¿«∆««»»ƒ¿«¿ƒ

‰zÚ ÌÈ„ÓBÚ BaL) ¯NÚŒ‰LÓÁc ÔÈÚ‰ e‰fL ,˙eÓÏM‰«¿≈∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ»»»∆¿ƒ«»
לט"ו  באור היינו פורים, במוצאי שהתקיימה בהתוועדות זה מאמר אמירת בעת

בחודש ),אדר  עשר היום וחמישה ÈÒ‰¯‡הוא ‡ÓÈ˜c הלבנה˙ÈÁa) ¿«¿»ƒ¬»¿ƒ«
˙eÎÏn‰ ועניין תוכן לה שאין הספירות מעשר והאחרונה התחתונה הספירה ««¿

ללבנה  נמשלה ולכן שמעליה מהספירות והשפעתה אורה את ומקבלת משלה

מהשמש  אורה את ומקבלת משלה אור לה eÓÏL‡a˙‡שאין (15 ¿«¿»»
העובדה  השתקפות היא מלא הירח בחודש שבט"ו והעובדה בשלימותה,

רוחנית  שלימות יש זה Ê‰שביום È¯‰ 'ÈÂ‰ ÌLa Ìb ‰p‰ ÔÎlL∆»≈ƒ≈«¿≈¬»»¬≈∆
È"‰בשלימות  ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbnL ÔÙB‡a את המסמלות האותיות ¿∆∆«ƒƒƒ¿ƒ«

הוי' שם של והשלימות הנעלית הדרגה

כמבואר  עשר, חמישה בגימטריא והם

לעיל.

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â התוכן ·) ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
˜¯‡˙"הכללי  ‰Ï‚Ó"cƒ¿ƒ»ƒ¿≈

eÎ'שתחילתו ( ¯NÚ „Á‡a ומשם ¿««»»
למדריגה  ממדריגה »Ú„עולים

‰LÓÁa (˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzÏ¿«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÌÚ ¯eL˜ ,¯NÚ»»»ƒ¿»»ƒ¿»
ÈÈÚ Ïk Èk ,ÌÈ¯et‰ ‚Ác¿««ƒƒ»ƒ¿¿≈

ÔÈÈ È„ÈŒÏÚ eÈ‰ ÌÈ¯et‰16, כפי «ƒ»«¿≈«ƒ
במגילת  ובפרטיות באריכות שמסופר

‰eאסתר  ÔÈÈÂ‰Èa ˙ÈÁa ‡17 ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»
(וכמובא  וחסידות בקבלה כמבואר

הנה  "כי הזקן, לרבנו תורה' ב'לקוטי

את  החדלתי ט') (שופטים כתיב ביין

ואנשים, אלוקים המשמח תירושי

היא  הבנים אם דבינה ידוע בהיות

שמחה. הבנים אם שכתוב כמו השמחה

נמשך  לכן ההעלם גילוי היא השמחה כי

כשמבין  שהוא בינה מבחינת דוקא

בגילוי  שנמשך חכמה תעלומות ומשיג

בטוב  אותו שמשיג ממש והשגה בהבנה

כשעדיין  כן שאין מה השמחה. יהיה  אז

הוא  רק היטב בהשגה הדבר משיג אינו

בגילוי  ואינו חכמתו בכח נעלם עדיין

ושמחה  עונג יקבל לא ממש אצלו

‰'כלל"), ‡È‰ ‰Èa ˙ÈÁ·e¿ƒ«ƒ»ƒ
‰"È ˙ÈÁ·aL ‰BL‡¯ כמבואר ƒ»∆ƒ¿ƒ«

של  האותיות שארבעת וחסידות בקבלה

מידות, – וא"ו בינה, – ה"א חכמה, – יו"ד הספירות לעשר רומזות הוי' שם

מלכות  – Â"‰ה"א ˙ÈÁ·aL ‰B¯Á‡ '‰ ‡ÏÂ) נחותה מדריגה שהיא ¿…«¬»∆ƒ¿ƒ«
הראשונה  לה"א (Èc"‰)ביחס „"ei‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ בחינת ), ¿…∆««¿

ביותר  והנעלית הספירות ראשית שהיא Œa‰'החכמה CkŒ¯Á‡ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««»¿
‰Èa‰ ˙ÈÁa ,(‰BL‡¯) בבחינת הם ובינה שחכמה בחסידות כמבואר ƒ»¿ƒ««ƒ»

מחכמה  ההשפעה כי נפרדים), שלא חברים (שני מתפרשין" דלא רעין "תרין

תמיד. נמשכת לבינה
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z`xwpכ dlibn

e‰ÊÂ ּבהלכֹות מגלה, מּסכת סּיּום ׁשּלאחרי ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַּפסח

מגלה', מּסכת על 'הדרן הּנה ּבחג, החג ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהלכֹות

"מגלה  הּמּסכת, להתחלת הּפעם עֹוד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשחֹוזרים

החֹול  ּבימֹות היא המגלה ׁשּקריאת כּו', ְְְִִִִִֵֶַַַָנקראת"

לא  ּבׁשּבת "מגלה [ׁשהרי הּׁשּבת ּביֹום לא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹּדוקא,

מגלה  ּבקריאת חּיבין הּכל טעמא, מאי ְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹקרינן,

ׁשּמא  ּגזרה מגלה, ּבמקרא ּבקיאין הּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹואין

ויעבירּנה  ללמֹוד הּבקי אצל ויל ּבידֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּטלנה

הרּבים  ּברׁשּות אּמֹות ּבזמן 31ארּבע לא ואפילּו ,[ ְְְֲִִִִַַַַַַָֹ

טֹובים' ּב'ימים ּכמֹו קדׁש", "מקרא ְְְִִִֶֶָָֹׁשהּוא

המגלה  קריאת אּלא מלאכה, ּבעׂשּית  ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאסּורים

מלאכה  ּבעׂשּית ׁשּמּוּתר ּביֹום ּדוקא ,32היא ְְְֲִִֶַַַָָָָ

ּתכלית  ּגם זה ּביֹום ממׁשיכים ֿ כן ְְְְִִִִֵֶַַַַַואףֿעלּֿפי

ּגם  היא ּכזה ּובאֹופן ידע". ּדלא ּד"עד ְְְִִֶֶַַַָָָֹהעילּוי

ּבימֹות  הּפּורים, מימי ידע" ּדלא ּד"עד ְְְִִִֵַַַַַָָָֹההמׁשכה

ה'ּימים  (ּבאמצעּות ּכּולּה הּׁשנה ּדכל ְְְִֶַַַָָָָָָהחֹול

הּקטּנה  ּבאצּבעֹו ׁשּבעבֹודתֹו מצליחֹו33טֹובים'), ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

ּברּוחנּיּות  והן ּבגׁשמ ּיּות הן ְְְְִִֵֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

יֹודע  ׁשאינֹו עד והּׂשגה, מהבנה ׁשּלמעלה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאֹופן

זֹו. הצלחה לֹו ּבאה ְֵַַָָָָּכיצד

הּפּורים LÈÂה) מימי ההמׁשכה ּבענין להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֵַַַַָָ

ּדכיון  ּכּולּה, הּׁשנה ּדכל החֹול ְְִֵַַָָָָָלימֹות

והגּבלה, מּמדידה למעלה הּוא הּפּורים ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשענין

נצחי  ּבאֹופן נמׁש זה הרי לכן ידע", ּדלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"עד

ׁש"ּימי  ׁשּזהּו ּכּולּה), הּׁשנה ּכל ּבמׁש ּגם ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(ּכֹולל

ׁשּנאמר  יּבטלּו, לא הּיהּודים 34הּפּורים מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים וימי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

מּזרעם" יסּוף לא טֹובים'35וזכרם ה'ּימים ּבאמצעּות נעׂשה זה ׁשענין ּגם וזהּו . ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

החג  הלכֹות ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ּפסח הלכֹות ג), סעיף לעיל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ(ּכּנזּכר

ּבטלין  אינן "הלכֹות ּגם ׁשהרי ּדיקא, הלכֹות ד), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחג

מציאּותם 36לעֹולם" ּתהיה ּכּולּה הּׁשנה ּכל ׁשּבמׁש ּגם ּפֹועלים ועלֿידיֿזה . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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ב.31) ד, ב.32)מגילה צט, הפורים שער אורה שערי א. ק, אסתר מגילת תו"א גם בתחילתו.33)ראה קה"ר אסתר 34)ראה

כח. מגילה.35)ט, הל' סוף שם.36)רמב"ם רמב"ם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ לכך הפנימי Ï‚Ó‰,הטעם ˙ÎqÓ ÌeiÒ È¯Á‡lL של שתוכנו ¿∆∆¿«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

הוא  Úaˆ¯˙,הסיום ˙¯ˆÚ ˙BÎÏ‰ ,ÁÒÙa ÁÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿∆«¿∆«ƒ¿¬∆∆«¬∆∆
‰p‰ ,‚Áa ‚Á‰ ˙BÎÏ‰ אומריםCÏÚ Ô¯„‰'עלייך ÎqÓ˙נחזור ƒ¿∆»∆»ƒ≈«¿»¬»«∆∆

‰Ï‚Ó" ,˙Îqn‰ ˙ÏÁ˙‰Ï ÌÚt‰ „BÚ ÌÈ¯ÊBÁL ,'‰Ï‚Ó¿ƒ»∆¿ƒ«««¿«¿»«««∆∆¿ƒ»
˙‡È¯wL ,'eÎ "˙‡¯˜ƒ¿≈∆¿ƒ«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ‡È‰ ‰Ï‚Ó‰«¿ƒ»ƒƒ«
˙aM‰ ÌBÈa ‡Ï ,‡˜Âc«¿»…¿««»

È¯‰L] ז"ל חכמינו "Ï‚Ó‰אמרו ∆¬≈¿ƒ»
ÔÈ¯˜ ‡Ï ˙aLa,קוראים אנו אין ¿«»…»ƒ»

,‡ÓÚË È‡Óכי היא ‰Ïkוהסיבה ««¬»«…
ÔÈ‡Â ‰Ï‚Ó ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿≈
,‰Ï‚Ó ‡¯˜Óa ÔÈ‡È˜a Ïk‰«…¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb שאינו מישהו ¿≈»∆»ƒ¿∆»
בקריאה ‡ˆÏבקי CÏÈÂ B„Èa¿»¿≈≈≈∆

„BÓÏÏ È˜a‰ לקרוא כיצד «»ƒƒ¿
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰31, ולכן בשבת, האסור דבר »«ƒ
המגילה  את לקרוא שלא חכמים קבעו

בשבת  Ï‡בפורים eÏÈÙ‡Â ,[«¬ƒ…
ÔÓÊa השבת כמו נעלה אינו שאמנם ƒ¿«

הוא  גם אבל עצמה מצד קדושה שהיא

נעלה  "Ó˜¯‡זמן ‡e‰L∆ƒ¿»
'ÌÈ·BË ÌÈÓÈ'a BÓk ,"L„…̃∆¿¿»ƒƒ
,‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ÌÈ¯eÒ‡L∆¬ƒ«¬ƒ«¿»»
‡È‰ ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ««¿ƒ»ƒ
˙iNÚa ¯zenL ÌBÈa ‡˜Âc«¿»¿∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ32,לגמרי חול של יום ¿»»
ÌÈÎÈLÓÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈«¿ƒƒ

גילוי לידי Ìbומביאים ‰Ê ÌBÈa¿∆«
ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎz פורים Ú"c„של «¿ƒ»ƒ¿«
,"Ú„È ‡Ïc,מהשגה למעלה ¿…»«

כמבואר  והגבלה, ממדידה למעלה

Ìbלעיל. ‡È‰ ‰Êk ÔÙB‡·e¿∆»∆ƒ«
"Ú„È ‡Ïc „Ú"c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«¿…»«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÓƒ≈«ƒƒ«
˙eÚˆÓ‡a) dÏek ‰M‰ ÏÎc¿»«»»»¿∆¿»

aL ,('ÌÈ·BË ÌÈÓi'‰B˙„B·Ú «»ƒƒ∆«¬»
‰pËw‰ BÚaˆ‡a33 כאשר גם ¿∆¿»«¿«»

מאד  קטנה פעולה עושה מצידו האדם

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÁÈÏˆÓ«¿ƒ«»»
˙eiÁe¯a Ô‰Â ˙eiÓL‚a Ô‰≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ
‰·‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈¬»»

,‰‚O‰Â והגבלה ממדידה למעלה היא ההצלחה כךÚ„וגם BÈ‡Lכדי ¿«»»«∆≈
.BÊ ‰ÁÏˆ‰ BÏ ‰‡a „ˆÈk Ú„BÈ≈«≈«»»«¿»»

˙BÓÈÏ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿ƒ¿«««¿»»ƒ≈«ƒƒ
,dÏek ‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰,באריכות לעיל ÔÈÚLהמבואר ÔÂÈÎc «¿»«»»»¿≈»∆ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈ¯et‰«ƒ¿«¿»
‡Ïc „Ú" ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿…

,"Ú„È,לעיל Ê‰כמבואר È¯‰ ÔÎÏ »«»≈¬≈∆
פורים  של והפעולה «¿CLÓƒההשפעה

CLÓa Ìb ÏÏBk) ÈÁˆ ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ≈«¿∆∆
dÏek ‰M‰ Ïk בחלק רק ולא »«»»»

זה  עניין כלומר, השנה), מימות

למעלה  היא וההשפעה שההמשכה

בכך  גם ביטוי לידי בא מהגבלות

הפסק  לה ואין נצחית היא שההשפעה

e‰fLז"ל חכמינו ÈÓi"Lשאמרו ∆∆∆¿≈
¯Ó‡pL ,eÏËaÈ ‡Ï ÌÈ¯et‰34 «ƒ…ƒ»¿∆∆¡«

‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂƒ≈«ƒ»≈∆…
Ì¯ÎÊÂ ÌÈ„e‰i‰ CBzÓ e¯·ÚÈ««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï35.לעולם …»ƒ«¿»
‰Ê ÔÈÚL Ìb e‰ÊÂ המשכת של ¿∆«∆ƒ¿»∆

כל  על הפורים ימי של והמעלה התוכן

‰'ÌÈÓiהשנה ˙eÚˆÓ‡a ‰NÚ«¬∆¿∆¿»«»ƒ
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) 'ÌÈ·BËƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ

לגבי ‚), מגילה מסכת בסיום שנזכרו

ÁÒÙa,לימוד  ÁÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿∆«¿∆«
˙BÎÏ‰ ,˙¯ˆÚa ˙¯ˆÚ ˙BÎÏ‰ƒ¿¬∆∆«¬∆∆ƒ¿
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‚Áa ‚Á‰∆»∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

,‡˜Èc ˙BÎÏ‰ עניין „), דווקא ¬»«¿»
עניין  זה בהקשר נזכר ולא ההלכות

החגים של Ìbאחר È¯‰L∆¬≈«
ÔÈÏËa ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰"¬»≈»¿≈ƒ

"ÌÏBÚÏ36 מתבטא בהלכות וגם ¿»
הנצחיות. עניין

Ìb ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ«
dÏek ‰M‰ Ïk CLÓaL בכל ∆¿∆∆»«»»»
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d"kyz'd ,(a xn`n) mixet

מּקדׁש ּבעלמא הארה קדׁש", "מקרא ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹֹנקרא

ּוכמֹו לחברֹו, ׁשּקֹורא ּכאדם כּו', ְְְֲֵֵֶֶַָָָהעליֹון

רק  ׁשהּוא ּבׁשמֹו היא לחברֹו ּבאדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּקריאה

ענין  הּוא ּכ ּבלבד, מּמּנּו התּפּׁשטּות והארה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָזיו

ונמצא, כּו'. הארה רק ׁשהּוא קדׁש" ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ"מקרא

(המׁשכת) הזמנת הּוא טֹובים' ה'ּימים ְְְִִִֶַַַַַַָָָׁשענין

החֹול. ּבימֹות הוי' ּדֿׁשם  י"ה מּבחינת ְְְֲִִִֵַַַָָהּקדּוׁשה

להיֹות  ּתּוכל ׁשעלֿידיֿזה הּממּוצע זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָולכן

ידע" ּדלא ּד"עד העילּוי ּבּתכלית ההמׁשכה ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹּגם

הּׁשנה  ׁשּבכל החֹול ּבימֹות הּפּורים, ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבחג

ָּכּולּה.

והּׁשּיכּות ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הּקׁשר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֶֶַַַָָ

מגלה, מּסכת ְְְִֶֶַַַָָּדהתחלת

סּיּום  עם עׂשר, ּבחמׁשה כּו' נקראת ְְֲִִִִִֵַָָָָמגילה

יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָהּמּסכת,

ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ּפסח ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַהלכֹות

ּדימי  הּׁשלמּות ׁשּלאחרי הינּו, ּבחג, החג ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהלכֹות

עׂשר) ּבחמׁשה כּו' נקראת (מגילה ְְֲִִִִֵַַָָָָהּפּורים

הּׁשנה  ּדכל הח ֹול ּבימֹות ההמׁשכה  להיֹות ְְְְִִִַַַַָָָָָָצריכה

(הלכֹות  טֹובים' ּדה'ּימים הּממּוצע עלֿידי ְְְְִִִֵַַַָָָּכּולּה,

החג  הלכֹות ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָּפסח

הּקּוין  ג' הם ׁשּכללּותם החסד,26ּבחג), קו , ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפסח  הלכֹות ענין הּוא אבינּו, אברהם ְְְֲִִִֶַַַַָָָעבֹודת

מּתֹו ׁשהיתה יצחק עבֹודת הּגבּורה, קו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָּבפסח.

ּכי 27ּפחד  ּבעצרת, עצרת הלכֹות ענין ׁשּזהּו , ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַ

ּכתיב  וּיחרד 28ּבמּתןּֿתֹורה מאד חזק ׁשֹופר וקֹול ְְְְֱִֶַַַַָָָָֹ

ּבּמדרׁש וכדאיתא גֹו', העם הּׁשֹופר 29ּכל ׁשּקֹול ְְְִִִֶַַָָָָָָ

החג  והלכֹות יצחק. ׁשל אילֹו ׁשל מהּׁשֹופר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהיה

) ׁשּבֹוּבחג ּדיעקב, העבֹודה על קאי הּסּוּכֹות) חג ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

'ימים 30נאמר  ועלֿידי סּוּכֹות. עׂשה ּולמקנהּו ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָ

ּבימֹות  ׁשּנמׁש ּבאֹופן כּו', נקראת" ּד"מגלה הענין ונסּתּים נׁשלם אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובים'

ּכּולּה. הּׁשנה ּדכל ְַַָָָָהחֹול
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תיז.26) סו"ס טואו"ח ב. רנז, זח"ג מב.27)ראה לא, טז.28)ויצא יט, ספל"א.29)יתרו דר"א יז.30)פרקי לג, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  עצמו ÓÏÚa‡רק קודש eÎ',בלבד ‰‡¯‰ ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ ∆»»¿»¿»ƒ…∆»∆¿

B¯·ÁÏ ‡¯BwL Ì„‡k,עצמו האדם איננה BÓÎeשהקריאה ¿»»∆≈«¬≈¿
BÓLa ‡È‰ B¯·ÁÏ Ì„‡a ‰‡È¯w‰L הנקרא החבר e‰L‡של ∆«¿ƒ»»»»«¬≈ƒƒ¿∆

epnÓ ˙eËMt˙‰ ‰¯‡‰Â ÂÈÊ המציאות ¯˜ החבר מעצם Ïa·„של «ƒ¿∆»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«
שלו, והמהות העצם לא ‰e‡אך Ck»

‡e‰L "L„˜ ‡¯˜Ó" ÔÈÚ לא ƒ¿«ƒ¿»…∆∆
אלא  עצמו eÎ'.הקודש ‰¯‡‰ ˜«̄∆»»

ÌÈÓi'‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»ƒ
'ÌÈ·BË החגים של המשמעות ƒ

קודש' 'מקרא ‰ÓÊ˙הנקראים ‡e‰«¿»«
˙ÈÁaÓ ‰Le„w‰ (˙ÎLÓ‰)«¿»««¿»ƒ¿ƒ«

'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È הנעלית הקדושה ¿≈¬»
שם  של הראשונות באותיות שקשורה

‰ÏBÁהוי' ˙BÓÈa שמצד ימים ƒ«
קדושה. בהם אין עצמם

‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ המועדים ימי ¿»≈¬≈∆
ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÚˆeÓn‰«¿»∆«¿≈∆«

Ìb ˙BÈ‰Ï אפילו‰ÎLÓ‰‰ ƒ¿«««¿»»
‡Ïc „Ú"c ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎza¿«¿ƒ»ƒ¿«¿…

,ÌÈ¯et‰ ‚ÁaL "Ú„È למרות »«∆¿««ƒ
לעיל,גודל  כמבואר BÓÈaƒ˙מעלתה,

dÏek ‰M‰ ÏÎaL ÏBÁ‰«∆¿»«»»»
אין  עצמם קדושה.שמצד בהם

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈
˙ÏÁ˙‰c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰«∆∆¿««»¿«¿»«

,‰Ï‚Ó ˙ÎqÓ במשנה‰ÏÈ‚Ó «∆∆¿ƒ»¿ƒ»
,¯NÚ ‰LÓÁa 'eÎ ˙‡¯˜ƒ¿≈«¬ƒ»»»

המאמר, בתחילת לעיל ÌÚƒשהובאה
ÔÈÏ‡BL eÈ‰iL ,˙Îqn‰ ÌeiÒƒ««∆∆∆ƒ¿¬ƒ

ÔÈL¯B„Â מהחגים אחד כל לפני ¿¿ƒ
,ÌBÈ ÏL BÈÚa וילמדו˙BÎÏ‰ ¿ƒ¿»∆ƒ¿

˙¯ˆÚ ˙BÎÏ‰ ,ÁÒÙa ÁÒt חג ∆«¿∆«ƒ¿¬∆∆
‰Á‚השבועות  ˙BÎÏ‰ ,˙¯ˆÚa«¬∆∆ƒ¿∆»

הסוכות  È¯Á‡lLחג ,eÈ‰ ,‚Áa∆»«¿∆¿«¬≈
ÌÈ¯et‰ ÈÓÈc ˙eÓÏM‰«¿≈ƒ≈«ƒ
הראשון  שהשלב לעיל (כמבואר

'באחד  הוא פורים של וההתחלתי

עולים  ומזה עד עשר' לדרגה מדרגה

של  eÎ'לשלמות ˙‡¯˜ ‰ÏÈ‚Ó¿ƒ»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (¯NÚ ‰LÓÁa«¬ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ עד הפורים, ענייני של ««¿»»
ידע", דלא "עד בחינת לתכליתם,

‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«¿»«»»

) 'ÌÈ·BË ÌÈÓi'‰c ÚˆeÓn‰ È„ÈŒÏÚ ,dÏek בסיום המנויים »«¿≈«¿»¿«»ƒƒ
לימוד  על ז"ל חכמינו בדברי ‰BÎÏ˙המסכת ,ÁÒÙa ÁÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿∆«¿∆«ƒ¿

Ì˙eÏÏkL ,(‚Áa ‚Á‰ ˙BÎÏ‰ ,˙¯ˆÚa ˙¯ˆÚ של הכללי  התוכן ¬∆∆«¬∆∆ƒ¿∆»∆»∆¿»»
הוא  ‰ÔÈewהחגים '‚ Ì‰26,העליונות המידות מתחלקות שבהם הכלליים ≈««ƒ

Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú ,„ÒÁ‰ Â«̃«∆∆¬««¿»»
eÈ·‡ מאהבה ה' את שעבד »ƒ

החסד, מקו ÔÈÚשנמשכת ‡e‰ƒ¿«
a ÁÒt ˙BÎÏ‰ÁÒÙ שבו החג ƒ¿∆«¿∆«

ישראל  לבני התקרב הקדושֿברוךֿהוא

B·Ú„˙וגאלם. ,‰¯e·b‰ Â«̃«¿»¬«
„Át CBzÓ ‰˙È‰L ˜ÁˆÈ27, ƒ¿»∆»¿»ƒ««

מיראה  ה' את עבד אבינו יצחק כי

הגבורה מקו ÔÈÚשנמשכת e‰fL∆∆ƒ¿«
,˙¯ˆÚa ˙¯ˆÚ ˙BÎÏ‰ חג ƒ¿¬∆∆«¬∆∆

BzŒÔzÓa¯‰השבועות, Èkƒ¿««»
·È˙k28„‡Ó ˜ÊÁ ¯ÙBL ÏB˜Â ¿ƒ¿»»»¿…

,'B‚ ÌÚ‰ Ïk „¯ÁiÂ והחרדה «∆¡«»»»
ה' יראת כמובא È‡„ÎÂ˙‡היא ¿ƒ¿ƒ»

L¯„na29¯ÙBM‰ ÏBwL במתן «ƒ¿»∆«»
‡BÏÈתורה  ÏL ¯ÙBM‰Ó ‰È‰»»≈«»∆≈

˜ÁˆÈ ÏL מיוחד קשר שיש ונמצא ∆ƒ¿»
זמן  השבועות, לחג אבינו יצחק בין

תורה. Áa‚מתן ‚Á‰ ˙BÎÏ‰Â¿ƒ¿∆»∆»
È‡˜ (˙Bkeq‰ ‚Á) מכווןÏÚ ««»≈«

¯Ó‡ BaL ,·˜ÚÈc ‰„B·Ú‰30 »¬»¿«¬…∆∆¡«
˙BkeÒ ‰NÚ e‰˜ÓÏe הרי ¿ƒ¿≈»»

לחג  במיוחד קשור אבינו שיעקב

ÌÈ·BË'הסוכות. ÌÈÓÈ' È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»ƒƒ
el‡הרגלים ÌÏLשלושת ≈ƒ¿«

‰Ï‚Ó"c ÔÈÚ‰ ÌizÒÂ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CLÓpL ÔÙB‡a ,'eÎ "˙‡¯˜ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»
‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«¿»«»»

dÏek ופער הערך ריחוק יש אמנם כי »
פורים, של הנעלית המדריגה בין גדול

החול, לימות - ידע" דלא "עד בחינת

והמועדים  החגים ידי על אבל

ענייני  החול, בימות קדושה שמחדירים
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כי z`xwp dlibn

e‰ÊÂ ּבהלכֹות מגלה, מּסכת סּיּום ׁשּלאחרי ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַּפסח

מגלה', מּסכת על 'הדרן הּנה ּבחג, החג ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהלכֹות

"מגלה  הּמּסכת, להתחלת הּפעם עֹוד ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשחֹוזרים

החֹול  ּבימֹות היא המגלה ׁשּקריאת כּו', ְְְִִִִִֵֶַַַָנקראת"

לא  ּבׁשּבת "מגלה [ׁשהרי הּׁשּבת ּביֹום לא ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹּדוקא,

מגלה  ּבקריאת חּיבין הּכל טעמא, מאי ְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹקרינן,

ׁשּמא  ּגזרה מגלה, ּבמקרא ּבקיאין הּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹואין

ויעבירּנה  ללמֹוד הּבקי אצל ויל ּבידֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּטלנה

הרּבים  ּברׁשּות אּמֹות ּבזמן 31ארּבע לא ואפילּו ,[ ְְְֲִִִִַַַַַַָֹ

טֹובים' ּב'ימים ּכמֹו קדׁש", "מקרא ְְְִִִֶֶָָֹׁשהּוא

המגלה  קריאת אּלא מלאכה, ּבעׂשּית  ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאסּורים

מלאכה  ּבעׂשּית ׁשּמּוּתר ּביֹום ּדוקא ,32היא ְְְֲִִֶַַַָָָָ

ּתכלית  ּגם זה ּביֹום ממׁשיכים ֿ כן ְְְְִִִִֵֶַַַַַואףֿעלּֿפי

ּגם  היא ּכזה ּובאֹופן ידע". ּדלא ּד"עד ְְְִִֶֶַַַָָָֹהעילּוי

ּבימֹות  הּפּורים, מימי ידע" ּדלא ּד"עד ְְְִִִֵַַַַַָָָֹההמׁשכה

ה'ּימים  (ּבאמצעּות ּכּולּה הּׁשנה ּדכל ְְְִֶַַַָָָָָָהחֹול

הּקטּנה  ּבאצּבעֹו ׁשּבעבֹודתֹו מצליחֹו33טֹובים'), ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

ּברּוחנּיּות  והן ּבגׁשמ ּיּות הן ְְְְִִֵֵַַָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

יֹודע  ׁשאינֹו עד והּׂשגה, מהבנה ׁשּלמעלה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבאֹופן

זֹו. הצלחה לֹו ּבאה ְֵַַָָָָּכיצד

הּפּורים LÈÂה) מימי ההמׁשכה ּבענין להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֵַַַַָָ

ּדכיון  ּכּולּה, הּׁשנה ּדכל החֹול ְְִֵַַָָָָָלימֹות

והגּבלה, מּמדידה למעלה הּוא הּפּורים ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשענין

נצחי  ּבאֹופן נמׁש זה הרי לכן ידע", ּדלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"עד

ׁש"ּימי  ׁשּזהּו ּכּולּה), הּׁשנה ּכל ּבמׁש ּגם ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(ּכֹולל

ׁשּנאמר  יּבטלּו, לא הּיהּודים 34הּפּורים מּתֹו יעברּו לא האּלה הּפּורים וימי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

מּזרעם" יסּוף לא טֹובים'35וזכרם ה'ּימים ּבאמצעּות נעׂשה זה ׁשענין ּגם וזהּו . ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

החג  הלכֹות ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ּפסח הלכֹות ג), סעיף לעיל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ(ּכּנזּכר

ּבטלין  אינן "הלכֹות ּגם ׁשהרי ּדיקא, הלכֹות ד), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחג

מציאּותם 36לעֹולם" ּתהיה ּכּולּה הּׁשנה ּכל ׁשּבמׁש ּגם ּפֹועלים ועלֿידיֿזה . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ לכך הפנימי Ï‚Ó‰,הטעם ˙ÎqÓ ÌeiÒ È¯Á‡lL של שתוכנו ¿∆∆¿«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

הוא  Úaˆ¯˙,הסיום ˙¯ˆÚ ˙BÎÏ‰ ,ÁÒÙa ÁÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿∆«¿∆«ƒ¿¬∆∆«¬∆∆
‰p‰ ,‚Áa ‚Á‰ ˙BÎÏ‰ אומריםCÏÚ Ô¯„‰'עלייך ÎqÓ˙נחזור ƒ¿∆»∆»ƒ≈«¿»¬»«∆∆

‰Ï‚Ó" ,˙Îqn‰ ˙ÏÁ˙‰Ï ÌÚt‰ „BÚ ÌÈ¯ÊBÁL ,'‰Ï‚Ó¿ƒ»∆¿ƒ«««¿«¿»«««∆∆¿ƒ»
˙‡È¯wL ,'eÎ "˙‡¯˜ƒ¿≈∆¿ƒ«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ‡È‰ ‰Ï‚Ó‰«¿ƒ»ƒƒ«
˙aM‰ ÌBÈa ‡Ï ,‡˜Âc«¿»…¿««»

È¯‰L] ז"ל חכמינו "Ï‚Ó‰אמרו ∆¬≈¿ƒ»
ÔÈ¯˜ ‡Ï ˙aLa,קוראים אנו אין ¿«»…»ƒ»

,‡ÓÚË È‡Óכי היא ‰Ïkוהסיבה ««¬»«…
ÔÈ‡Â ‰Ï‚Ó ˙‡È¯˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿≈
,‰Ï‚Ó ‡¯˜Óa ÔÈ‡È˜a Ïk‰«…¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÏhÈ ‡nL ‰¯Êb שאינו מישהו ¿≈»∆»ƒ¿∆»
בקריאה ‡ˆÏבקי CÏÈÂ B„Èa¿»¿≈≈≈∆

„BÓÏÏ È˜a‰ לקרוא כיצד «»ƒƒ¿
˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰p¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿

ÌÈa¯‰31, ולכן בשבת, האסור דבר »«ƒ
המגילה  את לקרוא שלא חכמים קבעו

בשבת  Ï‡בפורים eÏÈÙ‡Â ,[«¬ƒ…
ÔÓÊa השבת כמו נעלה אינו שאמנם ƒ¿«

הוא  גם אבל עצמה מצד קדושה שהיא

נעלה  "Ó˜¯‡זמן ‡e‰L∆ƒ¿»
'ÌÈ·BË ÌÈÓÈ'a BÓk ,"L„…̃∆¿¿»ƒƒ
,‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ÌÈ¯eÒ‡L∆¬ƒ«¬ƒ«¿»»
‡È‰ ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ‡l‡∆»¿ƒ««¿ƒ»ƒ
˙iNÚa ¯zenL ÌBÈa ‡˜Âc«¿»¿∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ32,לגמרי חול של יום ¿»»
ÌÈÎÈLÓÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈«¿ƒƒ

גילוי לידי Ìbומביאים ‰Ê ÌBÈa¿∆«
ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎz פורים Ú"c„של «¿ƒ»ƒ¿«
,"Ú„È ‡Ïc,מהשגה למעלה ¿…»«

כמבואר  והגבלה, ממדידה למעלה

Ìbלעיל. ‡È‰ ‰Êk ÔÙB‡·e¿∆»∆ƒ«
"Ú„È ‡Ïc „Ú"c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«¿…»«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ,ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÓƒ≈«ƒƒ«
˙eÚˆÓ‡a) dÏek ‰M‰ ÏÎc¿»«»»»¿∆¿»

aL ,('ÌÈ·BË ÌÈÓi'‰B˙„B·Ú «»ƒƒ∆«¬»
‰pËw‰ BÚaˆ‡a33 כאשר גם ¿∆¿»«¿«»

מאד  קטנה פעולה עושה מצידו האדם

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÁÈÏˆÓ«¿ƒ«»»
˙eiÁe¯a Ô‰Â ˙eiÓL‚a Ô‰≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ
‰·‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈¬»»

,‰‚O‰Â והגבלה ממדידה למעלה היא ההצלחה כךÚ„וגם BÈ‡Lכדי ¿«»»«∆≈
.BÊ ‰ÁÏˆ‰ BÏ ‰‡a „ˆÈk Ú„BÈ≈«≈«»»«¿»»

˙BÓÈÏ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿ƒ¿«««¿»»ƒ≈«ƒƒ
,dÏek ‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰,באריכות לעיל ÔÈÚLהמבואר ÔÂÈÎc «¿»«»»»¿≈»∆ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈ¯et‰«ƒ¿«¿»
‡Ïc „Ú" ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿…

,"Ú„È,לעיל Ê‰כמבואר È¯‰ ÔÎÏ »«»≈¬≈∆
פורים  של והפעולה «¿CLÓƒההשפעה

CLÓa Ìb ÏÏBk) ÈÁˆ ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ≈«¿∆∆
dÏek ‰M‰ Ïk בחלק רק ולא »«»»»

זה  עניין כלומר, השנה), מימות

למעלה  היא וההשפעה שההמשכה

בכך  גם ביטוי לידי בא מהגבלות

הפסק  לה ואין נצחית היא שההשפעה

e‰fLז"ל חכמינו ÈÓi"Lשאמרו ∆∆∆¿≈
¯Ó‡pL ,eÏËaÈ ‡Ï ÌÈ¯et‰34 «ƒ…ƒ»¿∆∆¡«

‡Ï ‰l‡‰ ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂƒ≈«ƒ»≈∆…
Ì¯ÎÊÂ ÌÈ„e‰i‰ CBzÓ e¯·ÚÈ««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï35.לעולם …»ƒ«¿»
‰Ê ÔÈÚL Ìb e‰ÊÂ המשכת של ¿∆«∆ƒ¿»∆

כל  על הפורים ימי של והמעלה התוכן

‰'ÌÈÓiהשנה ˙eÚˆÓ‡a ‰NÚ«¬∆¿∆¿»«»ƒ
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) 'ÌÈ·BËƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ

לגבי ‚), מגילה מסכת בסיום שנזכרו

ÁÒÙa,לימוד  ÁÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿∆«¿∆«
˙BÎÏ‰ ,˙¯ˆÚa ˙¯ˆÚ ˙BÎÏ‰ƒ¿¬∆∆«¬∆∆ƒ¿
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk) ‚Áa ‚Á‰∆»∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

,‡˜Èc ˙BÎÏ‰ עניין „), דווקא ¬»«¿»
עניין  זה בהקשר נזכר ולא ההלכות

החגים של Ìbאחר È¯‰L∆¬≈«
ÔÈÏËa ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰"¬»≈»¿≈ƒ

"ÌÏBÚÏ36 מתבטא בהלכות וגם ¿»
הנצחיות. עניין

Ìb ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ«
dÏek ‰M‰ Ïk CLÓaL בכל ∆¿∆∆»«»»»
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d"kyz'd ,(a xn`n) mixet

מּקדׁש ּבעלמא הארה קדׁש", "מקרא ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹֹנקרא

ּוכמֹו לחברֹו, ׁשּקֹורא ּכאדם כּו', ְְְֲֵֵֶֶַָָָהעליֹון

רק  ׁשהּוא ּבׁשמֹו היא לחברֹו ּבאדם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּקריאה

ענין  הּוא ּכ ּבלבד, מּמּנּו התּפּׁשטּות והארה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָזיו

ונמצא, כּו'. הארה רק ׁשהּוא קדׁש" ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ"מקרא

(המׁשכת) הזמנת הּוא טֹובים' ה'ּימים ְְְִִִֶַַַַַַָָָׁשענין

החֹול. ּבימֹות הוי' ּדֿׁשם  י"ה מּבחינת ְְְֲִִִֵַַַָָהּקדּוׁשה

להיֹות  ּתּוכל ׁשעלֿידיֿזה הּממּוצע זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָולכן

ידע" ּדלא ּד"עד העילּוי ּבּתכלית ההמׁשכה ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹּגם

הּׁשנה  ׁשּבכל החֹול ּבימֹות הּפּורים, ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבחג

ָּכּולּה.

והּׁשּיכּות ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) הּקׁשר לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֶֶַַַָָ

מגלה, מּסכת ְְְִֶֶַַַָָּדהתחלת

סּיּום  עם עׂשר, ּבחמׁשה כּו' נקראת ְְֲִִִִִֵַָָָָמגילה

יֹום, ׁשל ּבענינֹו ודֹורׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָהּמּסכת,

ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ּפסח ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַהלכֹות

ּדימי  הּׁשלמּות ׁשּלאחרי הינּו, ּבחג, החג ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהלכֹות

עׂשר) ּבחמׁשה כּו' נקראת (מגילה ְְֲִִִִֵַַָָָָהּפּורים

הּׁשנה  ּדכל הח ֹול ּבימֹות ההמׁשכה  להיֹות ְְְְִִִַַַַָָָָָָצריכה

(הלכֹות  טֹובים' ּדה'ּימים הּממּוצע עלֿידי ְְְְִִִֵַַַָָָּכּולּה,

החג  הלכֹות ּבעצרת, עצרת הלכֹות ּבפסח, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָּפסח

הּקּוין  ג' הם ׁשּכללּותם החסד,26ּבחג), קו , ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפסח  הלכֹות ענין הּוא אבינּו, אברהם ְְְֲִִִֶַַַַָָָעבֹודת

מּתֹו ׁשהיתה יצחק עבֹודת הּגבּורה, קו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָּבפסח.

ּכי 27ּפחד  ּבעצרת, עצרת הלכֹות ענין ׁשּזהּו , ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַ

ּכתיב  וּיחרד 28ּבמּתןּֿתֹורה מאד חזק ׁשֹופר וקֹול ְְְְֱִֶַַַַָָָָֹ

ּבּמדרׁש וכדאיתא גֹו', העם הּׁשֹופר 29ּכל ׁשּקֹול ְְְִִִֶַַָָָָָָ

החג  והלכֹות יצחק. ׁשל אילֹו ׁשל מהּׁשֹופר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהיה

) ׁשּבֹוּבחג ּדיעקב, העבֹודה על קאי הּסּוּכֹות) חג ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

'ימים 30נאמר  ועלֿידי סּוּכֹות. עׂשה ּולמקנהּו ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָ

ּבימֹות  ׁשּנמׁש ּבאֹופן כּו', נקראת" ּד"מגלה הענין ונסּתּים נׁשלם אּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובים'

ּכּולּה. הּׁשנה ּדכל ְַַָָָָהחֹול
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תיז.26) סו"ס טואו"ח ב. רנז, זח"ג מב.27)ראה לא, טז.28)ויצא יט, ספל"א.29)יתרו דר"א יז.30)פרקי לג, וישלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  עצמו ÓÏÚa‡רק קודש eÎ',בלבד ‰‡¯‰ ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ ∆»»¿»¿»ƒ…∆»∆¿

B¯·ÁÏ ‡¯BwL Ì„‡k,עצמו האדם איננה BÓÎeשהקריאה ¿»»∆≈«¬≈¿
BÓLa ‡È‰ B¯·ÁÏ Ì„‡a ‰‡È¯w‰L הנקרא החבר e‰L‡של ∆«¿ƒ»»»»«¬≈ƒƒ¿∆

epnÓ ˙eËMt˙‰ ‰¯‡‰Â ÂÈÊ המציאות ¯˜ החבר מעצם Ïa·„של «ƒ¿∆»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«
שלו, והמהות העצם לא ‰e‡אך Ck»

‡e‰L "L„˜ ‡¯˜Ó" ÔÈÚ לא ƒ¿«ƒ¿»…∆∆
אלא  עצמו eÎ'.הקודש ‰¯‡‰ ˜«̄∆»»

ÌÈÓi'‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»ƒ
'ÌÈ·BË החגים של המשמעות ƒ

קודש' 'מקרא ‰ÓÊ˙הנקראים ‡e‰«¿»«
˙ÈÁaÓ ‰Le„w‰ (˙ÎLÓ‰)«¿»««¿»ƒ¿ƒ«

'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È הנעלית הקדושה ¿≈¬»
שם  של הראשונות באותיות שקשורה

‰ÏBÁהוי' ˙BÓÈa שמצד ימים ƒ«
קדושה. בהם אין עצמם

‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ המועדים ימי ¿»≈¬≈∆
ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÚˆeÓn‰«¿»∆«¿≈∆«

Ìb ˙BÈ‰Ï אפילו‰ÎLÓ‰‰ ƒ¿«««¿»»
‡Ïc „Ú"c ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎza¿«¿ƒ»ƒ¿«¿…

,ÌÈ¯et‰ ‚ÁaL "Ú„È למרות »«∆¿««ƒ
לעיל,גודל  כמבואר BÓÈaƒ˙מעלתה,

dÏek ‰M‰ ÏÎaL ÏBÁ‰«∆¿»«»»»
אין  עצמם קדושה.שמצד בהם

¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈
˙ÏÁ˙‰c ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰«∆∆¿««»¿«¿»«

,‰Ï‚Ó ˙ÎqÓ במשנה‰ÏÈ‚Ó «∆∆¿ƒ»¿ƒ»
,¯NÚ ‰LÓÁa 'eÎ ˙‡¯˜ƒ¿≈«¬ƒ»»»

המאמר, בתחילת לעיל ÌÚƒשהובאה
ÔÈÏ‡BL eÈ‰iL ,˙Îqn‰ ÌeiÒƒ««∆∆∆ƒ¿¬ƒ

ÔÈL¯B„Â מהחגים אחד כל לפני ¿¿ƒ
,ÌBÈ ÏL BÈÚa וילמדו˙BÎÏ‰ ¿ƒ¿»∆ƒ¿

˙¯ˆÚ ˙BÎÏ‰ ,ÁÒÙa ÁÒt חג ∆«¿∆«ƒ¿¬∆∆
‰Á‚השבועות  ˙BÎÏ‰ ,˙¯ˆÚa«¬∆∆ƒ¿∆»

הסוכות  È¯Á‡lLחג ,eÈ‰ ,‚Áa∆»«¿∆¿«¬≈
ÌÈ¯et‰ ÈÓÈc ˙eÓÏM‰«¿≈ƒ≈«ƒ
הראשון  שהשלב לעיל (כמבואר

'באחד  הוא פורים של וההתחלתי

עולים  ומזה עד עשר' לדרגה מדרגה

של  eÎ'לשלמות ˙‡¯˜ ‰ÏÈ‚Ó¿ƒ»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (¯NÚ ‰LÓÁa«¬ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ עד הפורים, ענייני של ««¿»»
ידע", דלא "עד בחינת לתכליתם,

‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«¿»«»»

) 'ÌÈ·BË ÌÈÓi'‰c ÚˆeÓn‰ È„ÈŒÏÚ ,dÏek בסיום המנויים »«¿≈«¿»¿«»ƒƒ
לימוד  על ז"ל חכמינו בדברי ‰BÎÏ˙המסכת ,ÁÒÙa ÁÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿∆«¿∆«ƒ¿

Ì˙eÏÏkL ,(‚Áa ‚Á‰ ˙BÎÏ‰ ,˙¯ˆÚa ˙¯ˆÚ של הכללי  התוכן ¬∆∆«¬∆∆ƒ¿∆»∆»∆¿»»
הוא  ‰ÔÈewהחגים '‚ Ì‰26,העליונות המידות מתחלקות שבהם הכלליים ≈««ƒ

Ì‰¯·‡ ˙„B·Ú ,„ÒÁ‰ Â«̃«∆∆¬««¿»»
eÈ·‡ מאהבה ה' את שעבד »ƒ

החסד, מקו ÔÈÚשנמשכת ‡e‰ƒ¿«
a ÁÒt ˙BÎÏ‰ÁÒÙ שבו החג ƒ¿∆«¿∆«

ישראל  לבני התקרב הקדושֿברוךֿהוא

B·Ú„˙וגאלם. ,‰¯e·b‰ Â«̃«¿»¬«
„Át CBzÓ ‰˙È‰L ˜ÁˆÈ27, ƒ¿»∆»¿»ƒ««

מיראה  ה' את עבד אבינו יצחק כי

הגבורה מקו ÔÈÚשנמשכת e‰fL∆∆ƒ¿«
,˙¯ˆÚa ˙¯ˆÚ ˙BÎÏ‰ חג ƒ¿¬∆∆«¬∆∆

BzŒÔzÓa¯‰השבועות, Èkƒ¿««»
·È˙k28„‡Ó ˜ÊÁ ¯ÙBL ÏB˜Â ¿ƒ¿»»»¿…

,'B‚ ÌÚ‰ Ïk „¯ÁiÂ והחרדה «∆¡«»»»
ה' יראת כמובא È‡„ÎÂ˙‡היא ¿ƒ¿ƒ»

L¯„na29¯ÙBM‰ ÏBwL במתן «ƒ¿»∆«»
‡BÏÈתורה  ÏL ¯ÙBM‰Ó ‰È‰»»≈«»∆≈

˜ÁˆÈ ÏL מיוחד קשר שיש ונמצא ∆ƒ¿»
זמן  השבועות, לחג אבינו יצחק בין

תורה. Áa‚מתן ‚Á‰ ˙BÎÏ‰Â¿ƒ¿∆»∆»
È‡˜ (˙Bkeq‰ ‚Á) מכווןÏÚ ««»≈«

¯Ó‡ BaL ,·˜ÚÈc ‰„B·Ú‰30 »¬»¿«¬…∆∆¡«
˙BkeÒ ‰NÚ e‰˜ÓÏe הרי ¿ƒ¿≈»»

לחג  במיוחד קשור אבינו שיעקב

ÌÈ·BË'הסוכות. ÌÈÓÈ' È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»ƒƒ
el‡הרגלים ÌÏLשלושת ≈ƒ¿«

‰Ï‚Ó"c ÔÈÚ‰ ÌizÒÂ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CLÓpL ÔÙB‡a ,'eÎ "˙‡¯˜ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»
‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«¿»«»»

dÏek ופער הערך ריחוק יש אמנם כי »
פורים, של הנעלית המדריגה בין גדול

החול, לימות - ידע" דלא "עד בחינת

והמועדים  החגים ידי על אבל

ענייני  החול, בימות קדושה שמחדירים

השנה. ימות לכל נמשכים פורים
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כב

Îxc` f"h ,ev zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,ipy
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰ÏÈla1הּמל ׁשנת נדדה ונתּבאר 2ההּוא , ««¿»ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

על  (מיּוסד ּפּורים ׁשל ּבּמאמר ְְֲִֵֶַַַָָלעיל

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק הּמנהג 3מאמר טעם (4 ְְֲִַַַַַַָ

קֹולֹו להגּביּה צרי ההּוא" ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמ"ּבּלילה

ׁשל  ׁשּתקּפֹו הינּו הּנס, עיקר ׁשּזהּו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבקריאתֹו,

ׁשנת  נדדה ההּוא ׁש"ּבּלילה ּבכ התּבּטא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָנס

"עֹולם 5הּמל ׁשל מלּכֹו מעמד 6, אז ׁשהיה ּדאף , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכללּות  ׁשּזהּו ׁשינה, זמן ׁשהּוא לילה, ׁשל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּצב

יׁשנה  אני הּגלּות, אּלא 8ּבגלּותא 7ענין עֹוד ולא , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

ההּוא", ּד"לילה ּבאֹופן היה ּגּופא ְְְְֶֶַַַַָָָָָׁשהּלילה

אסּתיר" "הסּתר ההעלם, ּתכלית על 9ׁשּמֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ

ׁשל  מלּכֹו ׁשנת "נדדה מּכלֿמקֹום ּכפּול), ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ(הסּתר

ָעֹולם".

הּלילה LÈÂב) ענין ּכללּות ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבנֹוגע  ׁשהּוא ּכפי הּׁשינה, זמן ְְְִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

ּגם  ּכן נע ׂשה ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעבֹודת

הּׁשינה  ּבׁשעת ּגם ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה.

ׁשנּוי  ׁשּיׁש אּלא ּבׁשלמּות, האברים ּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשנם

ואינּה סגּורה היא ׁשהעין ּבעין, ּבעיקר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנּכר

כּו'. ׁשֹומעת אינּה האזן ועלּֿדרֿזה ְֵֶֶֶֶַַַָָָֹרֹואה,

מרֹום  ׂשאּו ּכתיב ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָוענינֹו

ּוראּו אּלה עיניכם ּברא ׁשמי10מי אראה ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכֹוננּתה  אׁשר וכֹוכבים ירח אצּבעֹותי ,11מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּד"מה  הענינים ּפרטי לכל ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

הוי'" מעׂשי הוי'"12רּבּו מעׂשי ּגדלּו ,13ּו"מה ְֲֲֲֲֶֶַַַַָָָָָ
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הפורים 1) דחג מהמאמר ענינים כמה וכולל שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה דפורים, (הא') למאמר המשך הוא זה מאמר

המוגה. במאמר נכללו א.2)שלא ו, ואילך).3)אסתר 5 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה -4)ד"ה מהרי"ל מנהגי

סקי"ז. סתר"צ לאו"ח במג"א ואילך.5)הובא קעט ס"ע תרפ"א (סה"מ תרפ"א אינש חייב רד"ה וראה א. יט, מגילה ראה

.(107 ע' בתחלתו).6)תש"ח תתרנז (רמז עה"פ אסתר יל"ש סע"ב. טו, ב.7)מגילה ה, א.8)שה"ש צה, לא,9)זח"ג וילך

ב. קלט, חולין וראה כו.10)יח. מ, ד.11)ישעי' ח, כד.12)תהלים קד, ו.13)שם צב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אסתר: במגילת נאמר

‰ÏÈla1CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰2¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿ƒ¿»≈¿≈««¬»
ÌÈ¯et ÏL,זו בשנה פורים בהתוועדות אמר שהרבי החסידות במאמר ∆ƒ

‡„BÓ"¯תשכ"ה Á"ÂÓ ˜"Î ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒeÈÓ)3,הריי"צ הרבי ¿»««¬««¿
ה'ש"ת  ‰n‰‚משנת ÌÚË (4 «««ƒ¿»

CÈ¯ˆ "‡e‰‰ ‰ÏÈla"nL∆ƒ««¿»«»ƒ
המגילה  את ˜BÏBהקורא dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«

¯˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ ,B˙‡È¯˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«
Bt˜zL eÈ‰ ,Òp‰ והחוזק התוקף «≈«¿∆»¿

Ò ÏL ישראל עם של ההצלה ∆≈
ÏÈla"L‰בפורים CÎa ‡ha˙‰ƒ¿«≈¿»∆««¿»

"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰5, «»¿»¿««∆∆
המלך  על מדובר פשוטו ולפי

ז"ל  חכמינו מדרשי לפי אבל אחשורוש

של  כביכול, שנתו', ש'נדדה הכוונה

ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ6 ֿ הקדושֿברוך «¿∆»
‡Êהוא, ‰È‰L Û‡c שבה בתקופה ¿«∆»»»

פורים  נס והתרחש המן גזירת נגזרה

,‰ÏÈÏ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ המסמל «¬»«»∆«¿»
והסתר, העלם ÔÓÊחושך, ‡e‰L∆¿«

ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,‰ÈL≈»∆∆¿»ƒ¿«
˙eÏb‰ אלוקות רואים לא כאשר «»

רוחני  במצב נמצא ישראל ועם בגלוי

הפסוק  על ז"ל חכמינו כמאמר ירוד,

ער" ולבי ישנה "אני השירים' ב'שיר

‰LÈ È‡7‡˙eÏ‚a8, של מצבם ¬ƒ¿≈»¿»»
למצבו  נמשל הגלות בעת ישראל בני

ישן, אדם BÚ„של ‡ÏÂ לכך בנוסף ¿…
ו'שינה' 'לילה' של זמן «∆‡l‡שהיה

‡Ùeb ‰ÏÈl‰Lעצמו‰È‰ ∆««¿»»»»
,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿»«
('גוף  נסתר לשון הוא "הוא" והביטוי

"אתה", ראשון', ל'גוף בניגוד שלישי',

גילוי) ועניינו נוכח לשון שהוא

‰¯BnL"לילה" רק לא של זה עניין ∆∆
מורה, ההוא" "בלילה »ÏÚאלא

¯zÒ‰" ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«∆¿≈«¿≈
"¯ÈzÒ‡9,(ÏeÙk ¯zÒ‰) «¿ƒ∆¿≈»

ÌB˜ÓŒÏkÓ הרוחני המצב למרות ƒ»»
ירוד, BkÏÓהכלֿכך ˙L ‰„„"»¿»¿««¿

"ÌÏBÚ ÏL מגזירת ישראל בני את להציל כביכול, 'ער', והקדושֿברוךֿהוא ∆»
הנס. של ותקפו עיקרו מתחיל זה מפסוק ולכן המן,

ÔÓÊ ‡e‰L ‰ÏÈl‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿«««¿»∆¿«
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba ‡e‰L ÈÙk ,‰ÈM‰ הרוחנית ה' עבודת «≈»¿ƒ∆¿≈««¬«»»»

האדם על ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המוטלת
'שינה' של במצב למטה כאן שהאדם

‰ÏÚÓÏ Ìb Ôk ‰NÚ וצריך «¬∆≈«¿«¿»
של  מצב למטה שיהיה כך לידי להביא

שגם  יפעל וזה יהיה עירנות למעלה

שינה, של מצב ולא המלך' שנת 'נדדה

ומבאר. שממשיך כפי

˙ÚLa Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈ¯·‡‰ Ïk ÌLÈ ‰ÈM‰ של «≈»∆¿»»»≈»ƒ

בשעה eÓÏLa˙האדם  כמו בדיוק ƒ¿≈
ער, ÈeLשהאדם LiL ‡l‡ ביחס ∆»∆≈ƒ

ער האדם שבו השינוי kpL¯למצב ∆ƒ»
ÔÈÚ‰Lהזה ,ÔÈÚa ¯˜ÈÚa בעת ¿ƒ»»«ƒ∆»«ƒ

dÈ‡Âהשינה ‰¯e‚Ò ‡È‰ƒ¿»¿≈»
ÔÊ‡‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰‡B¯ אף »¿«∆∆∆»…∆

בשעה  כמו בשלמות קיימת שהיא

האוזן מכלֿמקום ער, «≈‡dÈשהאדם
˙„B·Úa BÈÚÂ .'eÎ ˙ÚÓBL««¿ƒ¿»«¬«
e‡N ·È˙k ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈¿ƒ¿
‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó»≈≈∆¿ƒ»»

‰l‡10, ולהתבונן 'להביט' האדם על ≈∆
ומעין  הבורא, על מזה ולהבין בשמים

נוסף בפסוק נאמר ‡¯‡‰זה Èkƒ∆¿∆
Á¯È EÈ˙BÚaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL»∆«¬≈∆¿¿∆»≈«

‰zBk ¯L‡ ÌÈ·ÎBÎÂ11 וגם ¿»ƒ¬∆»¿»
מביט  שהאדם הוא הפסוק תוכן כאן

ובכוכבים  בירח בשמים, ומתבונן

אותם, וברא שכונן מי את בהם ורואה

ÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿»
ea¯ ‰Ó"c ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»«

"'ÈÂ‰ EÈNÚÓ12eÏ„b ‰Ó"e «¬∆¬»»«»¿
"'ÈÂ‰ EÈNÚÓ13ÈË¯Ùe , «¬∆¬»»¿»≈

'eÎ ˙ÈË¯t ‰ÁbL‰c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒ
את  מביאה אלה בכל שההתבוננות

באלוקות. והכרה לידיעה האדם

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ÔÎÂ14 ¿≈»¿«≈«
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d"kyz'd ,(a xn`n) mixet

אּלא  ּבטלים, ׁשאינם ּבאֹופן יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשל

ׁשליחּותם  ּוממּלאים נצחי, ּבּתֹוקף ְְְְְְִִִִִֶַָעֹומדים

ּבית  ּבנין את ׁשּפֹועלים ועד ּדין, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבעלמא

נצחי  ּבנין הּׁשליׁשי, ֿ 37הּמקּדׁש הּקדֹוׁש עבּור , ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

 ֿ ּדנצח ּבאֹופן הּוא הּגל ּות ּבזמן ׁשּגם ְְְִֶֶֶַַַַָָּברּוֿהּוא,

הפסק  לֹו ׁשאין ּבאֹופן 38סלהֿועד ּבא זה וכל . ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ּגלּוי  מּלׁשֹון המגלה, ענין ּגם ׁשּזהּו ּגלּוי, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָׁשל

חּיים' עץ ּב'פרי הּיעּוד 39(ּכדאיתא ּבקּיּום ,(40 ְְְִִִִִִִֵַַָ

הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָונגלה

ִֵּדּבר.
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ח.37) תיקון תקו"ז א. רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר א.38)ראה נד, מגילת 39)עירובין בתו"א הובא פ"ה. הפורים שער

א. קיט, ה.40)אסתר מ, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסויימים  בזמנים רק ולא הזמנים,

ÏLמוגבלים Ì˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ»∆
ÌÈ‡L ÔÙB‡a Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿∆∆≈»

‡l‡ ,ÌÈÏËa ישראל בני ¿≈ƒ∆»
,ÈÁˆ Û˜Bza ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ

Ì˙eÁÈÏL ÌÈ‡lÓÓe תפקידם ¿«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈc,ומטרתם  ‡ÓÏÚa,הזה בעולם ¿»¿»≈

˙Èa ÔÈa ˙‡ ÌÈÏÚBtL „ÚÂ¿«∆¬ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»

ÈÁˆ37ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯e·Ú , ƒ¿ƒ¬«»»
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ,‡e‰ של זמן ∆«ƒ¿««»

רוחנית הקדושֿברוךֿהוא ‰e‡ירידה

הנצחי  בתוקף שינוי בו חל לא עצמו

והוא Œ‰ÏÒŒÁˆcשלו ÔÙB‡a¿∆¿∆«∆»
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L „ÚÂ38. »∆∆≈∆¿≈

,ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a ‡a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»¿∆∆ƒ
,‰Ï‚Ó‰ ÔÈÚ Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿««¿ƒ»
È¯Ù'a ‡˙È‡„k) ÈeÏb ÔBLlÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

'ÌÈiÁ ıÚ39 האריז"ל ),מכתבי ≈«ƒ
„eÚi‰ Ìei˜a40„B·k ‰Ï‚Â ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿

Èk ÂcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰¬»»¿»»»»«¿»ƒ
¯ac 'ÈÂ‰ Èt ימות על יעוד ƒ¬»»ƒ≈

ענין  יהיה שבהם המדגיש המשיח

הגילוי.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אדר, תשכ"א

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מלאכתו מלאכת שמים מו"ה שמואל שי'

שלום וברכה!

מהעובדים  כאו"א  שבכל  בודאי  לראש  לכל  הנה,  וכו',  עזר  מקבל  שאינו  לכתבו  בהנוגע   ...

עזרי  מ"ש  בפועל  מתקיים  נשיאינו,  רבותינו  במסגרת  ובפרט  הקדש  טהרת  על  חינוך  ה'  במלאכת 

מעם ה' עושה שמים וארץ ]שיש לפרש בזה, עושה מלשון עשי' וכפי', אשר כופה ומשדד ה' העלמות 

והסתרים שבטבע, ועד לאופן שנתהפכים למסייעים, וכענין ימי הפורים דאזלינן מנייהו שעמי הארץ 

מתיהדים וגו' ונהפוך הוא וגו'. ובודאי לדכוותי' שראה זה במוחש בעבר הקרוב, אין צורך לאריכות 

ולהביא ראיות לדבר הפשוט[.

תקותי שמ"ש בחותם מכתבו, בהנוגע לעצמו - הנה מתאים להכתוב לעיל - "הגיע" העזר מן 

ה' גם בו ופועל פעולתו.

ויהי רצון שבעמדנו בסיום וחותם חדש אדר, דנצטוינו להרבות בשמחה, וערב חדש ניסן, חדש 

הגאולה מכל המצרים וגבולים, הנה יראה זה גם בעבודתו בקדש, בב"ר בהסמינר ולמקצוע, ויבשר 

טוב - טוב באופן הנראה גם לעיני בשר ועד שיוכל להתנהג מתאים למ"ש ואתהלכה ברחבה - בכל עניני 

המוסד ומתוך הרחבה גם בעניניו הפרטים,

ובזה מענה נוסף גם על סיומו במכתבו בהנוגע להזזה וכו' - וע"ד סיפור ששמעתי מכ"ק מו"ח 

אדמו"ר אודות חסידו של רבנו הזקן ר' מרדכי ליפלער, שהי' מנצח את היצר בטענה, שאיך אפשרי 

אדירה  המלוכה  בבית  המלכים,  בבית  מהלכים  לו  ויש  עשיר  שהוא  יודעים  והכל  לפיתויו  שישמע 

כרוסיא בימים ההם, ולכל לראש - שהנהו חסידו של רבנו הזקן...



כג

Îxc` f"h ,ev zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,ipy
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰ÏÈla1הּמל ׁשנת נדדה ונתּבאר 2ההּוא , ««¿»ְְְְִֵֶֶַַַָָָ

על  (מיּוסד ּפּורים ׁשל ּבּמאמר ְְֲִֵֶַַַָָלעיל

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק הּמנהג 3מאמר טעם (4 ְְֲִַַַַַַָ

קֹולֹו להגּביּה צרי ההּוא" ְְְִִִֶַַַַַָָׁשּמ"ּבּלילה

ׁשל  ׁשּתקּפֹו הינּו הּנס, עיקר ׁשּזהּו לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבקריאתֹו,

ׁשנת  נדדה ההּוא ׁש"ּבּלילה ּבכ התּבּטא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָנס

"עֹולם 5הּמל ׁשל מלּכֹו מעמד 6, אז ׁשהיה ּדאף , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכללּות  ׁשּזהּו ׁשינה, זמן ׁשהּוא לילה, ׁשל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָּומּצב

יׁשנה  אני הּגלּות, אּלא 8ּבגלּותא 7ענין עֹוד ולא , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

ההּוא", ּד"לילה ּבאֹופן היה ּגּופא ְְְְֶֶַַַַָָָָָׁשהּלילה

אסּתיר" "הסּתר ההעלם, ּתכלית על 9ׁשּמֹורה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַ

ׁשל  מלּכֹו ׁשנת "נדדה מּכלֿמקֹום ּכפּול), ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ(הסּתר

ָעֹולם".

הּלילה LÈÂב) ענין ּכללּות ּולבאר להֹוסיף ¿≈ְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבנֹוגע  ׁשהּוא ּכפי הּׁשינה, זמן ְְְִֵֵֶֶַַַָׁשהּוא

ּגם  ּכן נע ׂשה ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָלעבֹודת

הּׁשינה  ּבׁשעת ּגם ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלמעלה.

ׁשנּוי  ׁשּיׁש אּלא ּבׁשלמּות, האברים ּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָיׁשנם

ואינּה סגּורה היא ׁשהעין ּבעין, ּבעיקר ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּנּכר

כּו'. ׁשֹומעת אינּה האזן ועלּֿדרֿזה ְֵֶֶֶֶַַַָָָֹרֹואה,

מרֹום  ׂשאּו ּכתיב ּדהּנה האדם, ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָוענינֹו

ּוראּו אּלה עיניכם ּברא ׁשמי10מי אראה ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכֹוננּתה  אׁשר וכֹוכבים ירח אצּבעֹותי ,11מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּד"מה  הענינים ּפרטי לכל ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

הוי'" מעׂשי הוי'"12רּבּו מעׂשי ּגדלּו ,13ּו"מה ְֲֲֲֲֶֶַַַַָָָָָ
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הפורים 1) דחג מהמאמר ענינים כמה וכולל שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה דפורים, (הא') למאמר המשך הוא זה מאמר

המוגה. במאמר נכללו א.2)שלא ו, ואילך).3)אסתר 5 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה -4)ד"ה מהרי"ל מנהגי

סקי"ז. סתר"צ לאו"ח במג"א ואילך.5)הובא קעט ס"ע תרפ"א (סה"מ תרפ"א אינש חייב רד"ה וראה א. יט, מגילה ראה

.(107 ע' בתחלתו).6)תש"ח תתרנז (רמז עה"פ אסתר יל"ש סע"ב. טו, ב.7)מגילה ה, א.8)שה"ש צה, לא,9)זח"ג וילך

ב. קלט, חולין וראה כו.10)יח. מ, ד.11)ישעי' ח, כד.12)תהלים קד, ו.13)שם צב, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אסתר: במגילת נאמר

‰ÏÈla1CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰2¯Ó‡na ÏÈÚÏ ¯‡a˙Â , ««¿»«»¿»¿««∆∆¿ƒ¿»≈¿≈««¬»
ÌÈ¯et ÏL,זו בשנה פורים בהתוועדות אמר שהרבי החסידות במאמר ∆ƒ

‡„BÓ"¯תשכ"ה Á"ÂÓ ˜"Î ¯Ó‡Ó ÏÚ „ÒeÈÓ)3,הריי"צ הרבי ¿»««¬««¿
ה'ש"ת  ‰n‰‚משנת ÌÚË (4 «««ƒ¿»

CÈ¯ˆ "‡e‰‰ ‰ÏÈla"nL∆ƒ««¿»«»ƒ
המגילה  את ˜BÏBהקורא dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«

¯˜ÈÚ e‰fL ÈÙÏ ,B˙‡È¯˜aƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆ƒ«
Bt˜zL eÈ‰ ,Òp‰ והחוזק התוקף «≈«¿∆»¿

Ò ÏL ישראל עם של ההצלה ∆≈
ÏÈla"L‰בפורים CÎa ‡ha˙‰ƒ¿«≈¿»∆««¿»

"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰5, «»¿»¿««∆∆
המלך  על מדובר פשוטו ולפי

ז"ל  חכמינו מדרשי לפי אבל אחשורוש

של  כביכול, שנתו', ש'נדדה הכוונה

ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ6 ֿ הקדושֿברוך «¿∆»
‡Êהוא, ‰È‰L Û‡c שבה בתקופה ¿«∆»»»

פורים  נס והתרחש המן גזירת נגזרה

,‰ÏÈÏ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ המסמל «¬»«»∆«¿»
והסתר, העלם ÔÓÊחושך, ‡e‰L∆¿«

ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL ,‰ÈL≈»∆∆¿»ƒ¿«
˙eÏb‰ אלוקות רואים לא כאשר «»

רוחני  במצב נמצא ישראל ועם בגלוי

הפסוק  על ז"ל חכמינו כמאמר ירוד,

ער" ולבי ישנה "אני השירים' ב'שיר

‰LÈ È‡7‡˙eÏ‚a8, של מצבם ¬ƒ¿≈»¿»»
למצבו  נמשל הגלות בעת ישראל בני

ישן, אדם BÚ„של ‡ÏÂ לכך בנוסף ¿…
ו'שינה' 'לילה' של זמן «∆‡l‡שהיה

‡Ùeb ‰ÏÈl‰Lעצמו‰È‰ ∆««¿»»»»
,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿»«
('גוף  נסתר לשון הוא "הוא" והביטוי

"אתה", ראשון', ל'גוף בניגוד שלישי',

גילוי) ועניינו נוכח לשון שהוא

‰¯BnL"לילה" רק לא של זה עניין ∆∆
מורה, ההוא" "בלילה »ÏÚאלא

¯zÒ‰" ,ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«∆¿≈«¿≈
"¯ÈzÒ‡9,(ÏeÙk ¯zÒ‰) «¿ƒ∆¿≈»

ÌB˜ÓŒÏkÓ הרוחני המצב למרות ƒ»»
ירוד, BkÏÓהכלֿכך ˙L ‰„„"»¿»¿««¿

"ÌÏBÚ ÏL מגזירת ישראל בני את להציל כביכול, 'ער', והקדושֿברוךֿהוא ∆»
הנס. של ותקפו עיקרו מתחיל זה מפסוק ולכן המן,

ÔÓÊ ‡e‰L ‰ÏÈl‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ¯‡·Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (·¿≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿«««¿»∆¿«
,Ì„‡‰ ˙„B·ÚÏ Ú‚Ba ‡e‰L ÈÙk ,‰ÈM‰ הרוחנית ה' עבודת «≈»¿ƒ∆¿≈««¬«»»»

האדם על ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המוטלת
'שינה' של במצב למטה כאן שהאדם

‰ÏÚÓÏ Ìb Ôk ‰NÚ וצריך «¬∆≈«¿«¿»
של  מצב למטה שיהיה כך לידי להביא

שגם  יפעל וזה יהיה עירנות למעלה

שינה, של מצב ולא המלך' שנת 'נדדה

ומבאר. שממשיך כפי

˙ÚLa Ìb ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«ƒ¿«
ÌÈ¯·‡‰ Ïk ÌLÈ ‰ÈM‰ של «≈»∆¿»»»≈»ƒ

בשעה eÓÏLa˙האדם  כמו בדיוק ƒ¿≈
ער, ÈeLשהאדם LiL ‡l‡ ביחס ∆»∆≈ƒ

ער האדם שבו השינוי kpL¯למצב ∆ƒ»
ÔÈÚ‰Lהזה ,ÔÈÚa ¯˜ÈÚa בעת ¿ƒ»»«ƒ∆»«ƒ

dÈ‡Âהשינה ‰¯e‚Ò ‡È‰ƒ¿»¿≈»
ÔÊ‡‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰‡B¯ אף »¿«∆∆∆»…∆

בשעה  כמו בשלמות קיימת שהיא

האוזן מכלֿמקום ער, «≈‡dÈשהאדם
˙„B·Úa BÈÚÂ .'eÎ ˙ÚÓBL««¿ƒ¿»«¬«
e‡N ·È˙k ‰p‰c ,Ì„‡‰»»»¿ƒ≈¿ƒ¿
‡¯a ÈÓ e‡¯e ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó»≈≈∆¿ƒ»»

‰l‡10, ולהתבונן 'להביט' האדם על ≈∆
ומעין  הבורא, על מזה ולהבין בשמים

נוסף בפסוק נאמר ‡¯‡‰זה Èkƒ∆¿∆
Á¯È EÈ˙BÚaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL»∆«¬≈∆¿¿∆»≈«

‰zBk ¯L‡ ÌÈ·ÎBÎÂ11 וגם ¿»ƒ¬∆»¿»
מביט  שהאדם הוא הפסוק תוכן כאן

ובכוכבים  בירח בשמים, ומתבונן

אותם, וברא שכונן מי את בהם ורואה

ÏÎÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿»
ea¯ ‰Ó"c ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ¿»«

"'ÈÂ‰ EÈNÚÓ12eÏ„b ‰Ó"e «¬∆¬»»«»¿
"'ÈÂ‰ EÈNÚÓ13ÈË¯Ùe , «¬∆¬»»¿»≈

'eÎ ˙ÈË¯t ‰ÁbL‰c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿»ƒ
את  מביאה אלה בכל שההתבוננות

באלוקות. והכרה לידיעה האדם

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ÔÎÂ14 ¿≈»¿«≈«

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

d"kyz'd ,(a xn`n) mixet

אּלא  ּבטלים, ׁשאינם ּבאֹופן יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשל

ׁשליחּותם  ּוממּלאים נצחי, ּבּתֹוקף ְְְְְְִִִִִֶַָעֹומדים

ּבית  ּבנין את ׁשּפֹועלים ועד ּדין, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבעלמא

נצחי  ּבנין הּׁשליׁשי, ֿ 37הּמקּדׁש הּקדֹוׁש עבּור , ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

 ֿ ּדנצח ּבאֹופן הּוא הּגל ּות ּבזמן ׁשּגם ְְְִֶֶֶַַַַָָּברּוֿהּוא,

הפסק  לֹו ׁשאין ּבאֹופן 38סלהֿועד ּבא זה וכל . ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ּגלּוי  מּלׁשֹון המגלה, ענין ּגם ׁשּזהּו ּגלּוי, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָׁשל

חּיים' עץ ּב'פרי הּיעּוד 39(ּכדאיתא ּבקּיּום ,(40 ְְְִִִִִִִֵַַָ

הוי' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר כל וראּו הוי' ּכבֹוד ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָונגלה

ִֵּדּבר.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ח.37) תיקון תקו"ז א. רכא, ח"ג א. כח, ח"א זהר א.38)ראה נד, מגילת 39)עירובין בתו"א הובא פ"ה. הפורים שער

א. קיט, ה.40)אסתר מ, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מסויימים  בזמנים רק ולא הזמנים,

ÏLמוגבלים Ì˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ»∆
ÌÈ‡L ÔÙB‡a Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿∆∆≈»

‡l‡ ,ÌÈÏËa ישראל בני ¿≈ƒ∆»
,ÈÁˆ Û˜Bza ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ

Ì˙eÁÈÏL ÌÈ‡lÓÓe תפקידם ¿«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈc,ומטרתם  ‡ÓÏÚa,הזה בעולם ¿»¿»≈

˙Èa ÔÈa ˙‡ ÌÈÏÚBtL „ÚÂ¿«∆¬ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»

ÈÁˆ37ŒCe¯aŒLB„w‰ ¯e·Ú , ƒ¿ƒ¬«»»
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ,‡e‰ של זמן ∆«ƒ¿««»

רוחנית הקדושֿברוךֿהוא ‰e‡ירידה

הנצחי  בתוקף שינוי בו חל לא עצמו

והוא Œ‰ÏÒŒÁˆcשלו ÔÙB‡a¿∆¿∆«∆»
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L „ÚÂ38. »∆∆≈∆¿≈

,ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a ‡a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»¿∆∆ƒ
,‰Ï‚Ó‰ ÔÈÚ Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿««¿ƒ»
È¯Ù'a ‡˙È‡„k) ÈeÏb ÔBLlÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

'ÌÈiÁ ıÚ39 האריז"ל ),מכתבי ≈«ƒ
„eÚi‰ Ìei˜a40„B·k ‰Ï‚Â ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿

Èk ÂcÁÈ ¯Na ÏÎ e‡¯Â 'ÈÂ‰¬»»¿»»»»«¿»ƒ
¯ac 'ÈÂ‰ Èt ימות על יעוד ƒ¬»»ƒ≈

ענין  יהיה שבהם המדגיש המשיח

הגילוי.
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jlndכד zpy dccp `edd dlila

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמאמר ּבׁשביל 27"ּבראׁשית 26ּגם ְְְֲִִִֵֵַַַַ

ׁשּכתּוב  ּדמה כּו', את 27יׂשראל" אלקים "ּברא ְְֱִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכל  את ּכֹולל זה הרי הארץ", ואת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמים

עד  העליֹונים הרּוחנּיים  מהעֹולמֹות ְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּבריאה,

ּגם  וכֹולל ּכפׁשּוטם, וארץ ּבּׁשמים מּטה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָלמּטה

ּב'זהר' ּכמבאר הּספירֹות, ענין זה 28את ועל . ְְְְִִֶֶַַַַַַָֹֹ

יׂשראל  ּבׁשביל הּוא זה ׁשּכל "ּבראׁשית", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָנאמר

ּתכלית  - ּגּופא ויׂשראל "ראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשּנקראּו

ׁשּנקראת  הּתֹורה ּבׁשביל היא ְְְִִִִִֵֶַָָָּבריאתם

והּׁשמיעה,26"ראׁשית" הראּיה ענין ּכללּות וזהּו . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּומּזה  ּכדבעי. העבֹודה עניני ּכל נעׂשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעלֿידן

ּכאׁשר  הּוא האדם ּבעבֹודת הּׁשינה ׁשענין ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמּובן

הּנ"ל. והּׁשמיעה הראּיה ענין ְְְְִִִֵַַַַָָָָחסר

e‰ÊÂ(הּׁשינה זמן הּוא (ׁשאז הּלילה ענין ּגם ¿∆ְְְִֵֶַַַַַַָָָ

יֹום  ׁשּבין מהחלּוק ּכּמּובן ֲִֵֵֶַַָָָּבעבֹודה,

נאמר  זה (ׁשעל יֹום 29ולילה בקר ויהי ערב ויהי ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּב'זהר'אחד, אחד"30ואיתא "יֹום ׁשּיהיה ׁשּכדי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁש ׁשּבּיֹום ולילה), יֹום ובקר, ערב להיֹות ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצרי

ּכפי  הענינים ּכל את רֹואים ואז ּבעֹולם, ְְְִִִִֶָָָָָָאֹור

ׁשּנמׁש ׁשהאֹור והינּו, כּו', מקֹומם על ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהם

ּבׁשאר  (ועלּֿדרֿזה הּׁשמׁש אֹור ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָמּלמעלה,

ּבאֹור  הּנראה הּדבר את ּבֹורא אינֹו אֹור), ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָעניני

וכל  הּדבר את רֹואים האֹור ׁשעלֿידי אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה,

הּנה  ּבּלילה, מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. מּסביבֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּנעׂשה

מּכלֿמקֹום  עצמם, ּבּדברים ׁשנּוי נעׂשה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאף

ּכמֹו אֹותם רֹואה אינֹו ּבמחיצתם ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָהאדם

מחּפּוׂש וחּפּוׂש ׁשקלאֿוטריא וצרי 31ׁשהם, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

וענינֹו, מקֹומֹו ּדבר, ּכל ׁשל מהּותֹו לברר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּכדי

ועלּֿדרֿזה  כּו'. עּמֹו להתנהג צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָוכיצד

ּומּצב  מעמד על מֹורה ׁש"יֹום" האדם, ֲֲֶֶַַַַַָָָָָּבעבֹודת
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‰Ê ÔÈÚÂהמצוות בקיום ה' עבודת היא הבריאה Ìbשתכלית ÊÓe¯Ó ¿ƒ¿»∆¿»«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óa26˙ÈL‡¯a"27 נאמר עליה העולם בריאת ¿«¬««≈¿≈ƒ
היא אלוקים' ברא Ï‡¯NÈ"'בראשית ÏÈ·La'ראשית' eÎ',שנקראו ƒ¿ƒƒ¿»≈

·e˙kL ‰Óc27È¯‰ ,"ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a" ¿«∆»»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆¬≈
,‰‡È¯a‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk ‰Ê∆≈∆»«¿ƒ»
ÌÈiÁe¯‰ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»»»ƒƒ
‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«¿«»«»

ı¯‡Â ÌÈÓMa הגשמיים «»«ƒ»»∆
ÔÈÚ ˙‡ Ìb ÏÏBÎÂ ,ÌËeLÙkƒ¿»¿≈«∆ƒ¿«

˙B¯ÈÙq‰ האלוקיות הספירות עשר «¿ƒ
שבאמצעותם  (הכוחות העליונות

את  ומנהיג בורא הקדושֿברוךֿהוא

Ê'a‰¯'העולמות), ¯‡·Ók28. «¿…»«…«
,"˙ÈL‡¯a" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿≈ƒ

‰Ê ÏkL כולה,כל הבריאה ∆»∆
ועד  הנעלים הרוחניים מהעולמות

הכול  (שכאמור הגשמי הזה העולם

לרוחניות) (הרומזים ב'שמים' נכלל

לגשמיות), (הרומזת ‰e‡ו'ארץ'
e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿

"˙ÈL‡¯" המטרה הם וישראל ≈ƒ
ושל  העולמות כל של והתכלית
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- ‰È‡עצמם Ì˙‡È¯a ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»»ƒ

˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
"˙ÈL‡¯"26 ז"ל חכמינו כמאמר ≈ƒ

היינו  ראשית, ב' בשביל "בראשית",

עניינים  שני בשביל נברא שהעולם

והתורה. בניֿישראל 'ראשית', שנקראו

Ïk e‰ÊÂ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ˙eÏ ¿∆¿»ƒ¿«»¿ƒ»
Ô„ÈŒÏÚL ,‰ÚÈÓM‰Â כאשר ¿«¿ƒ»∆«»»

את  בה ורואה בבריאה מתבונן האדם

את  ומפנים ומבין ושומע ה' גדולת

לעיל, כמבואר Ïkהדברים, ÌÈNÚ«¬ƒ»
ÈÚ·„k ‰„B·Ú‰ ÈÈÚ.כנדרש ƒ¿¿≈»¬»ƒ¿»≈
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‰ÚÈÓM‰Â ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ¯ÒÁ»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿ƒ»

Ï"p‰ האדם של הרוחני מצבו ואז ««
ואינו  רואה שאינו ישן לאדם דומה

שומע.

e‰ÊÂ הוא ה' בעבודת 'שינה' המושג משמעות אודות לעיל Ìbהמבואר ¿∆«

Ô·enk ,‰„B·Úa (‰ÈM‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L) ‰ÏÈl‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»∆»¿««≈»»¬»«»
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לילה של מצב ויש יום של העולם Ó‡29¯מצב בריאת בסיפור בתורה ∆¡«
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CÈ¯ˆ "„Á‡ ÌBÈ" ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»»ƒ
,‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ,¯˜·Â ·¯Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆»…∆»«¿»
ו'יום' 'לילה' של חיבור יש וכאשר

'יום  של מלאה מציאות יש ביחד

הוא ),אחד' ולילה יום בין וההבדל

Ê‡Â ,ÌÏBÚa ¯B‡ LÈ ÌBiaL∆«≈»»¿»
ÈÙk ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

,'eÎ ÌÓB˜Ó ÏÚ Ì‰L ומצבם ∆≈«¿»
גלוי, B‡‰L¯האמיתי ,eÈ‰Â¿«¿∆»

CLÓpL ומתגלה,‰ÏÚÓlÓ ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»
LÓM‰ ¯B‡ BÓk ביום המאיר ¿«∆∆

ÈÈÚ ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿¿≈
¯B‡'וכד הנר אור ‡BÈכמו ,(≈

‡¯Ba יוצר‰‡¯p‰ ¯·c‰ ˙‡ ≈∆«»»«ƒ¿∆
‰Ê ¯B‡a,מציאותו את מחדש ואינו ¿∆

‰ È„ÈŒÏÚL ‡l‡ÌÈ‡B¯ ¯B‡ ∆»∆«¿≈»ƒ
‰NÚp‰ ÏÎÂ ¯·c‰ ˙‡∆«»»¿»««¬∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .'eÎ B·È·qÓƒ¿ƒ«∆≈≈
‰NÚ ‡lL Û‡ ‰p‰ ,‰ÏÈla««¿»ƒ≈«∆…«¬∆

ÌÓˆÚ ÌÈ¯·ca ÈeL ומצד ƒ«¿»ƒ«¿»
ביום, כמו בדיוק קיימים הם עצמם

‡ˆÓpL Ì„‡‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»»∆ƒ¿»
Ì˙B‡ ‰‡B¯ BÈ‡ Ì˙ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»»≈∆»

Ì‰L BÓk האפשרות את לו ואין ¿∆≈
שלהם, האמיתית המציאות את לראות

‡È¯ËÂŒ‡Ï˜L CÈ¯ˆÂ ועיון דיון ¿»ƒ«¿»¿«¿»
NetÁÓ NetÁÂ31 לשון דרך על ¿ƒƒƒ

בדיקת  דיני לגבי בגמרא ז"ל חכמינו

בהם  הפסוקים מלשונות הנלמדים חמץ

היא  והמשמעות חיפוש, הביטוי נזכר

הרבה  B˙e‰Óלחפש ¯¯·Ï È„k¿≈¿»≈«
,BÈÚÂ BÓB˜Ó ,¯·c Ïk ÏL∆»»»¿¿ƒ¿»
'eÎ BnÚ ‚‰˙‰Ï CÈ¯ˆ „ˆÈÎÂ¿≈«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
הללו  הדברים כל אור כשיש ואילו

צורך  ללא מיד, ומובנים ונראים גלויים

ועיון. וחיפש ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ביגיעה
ולילה  יום בין קיים הזה שההבדל כשם

גם כך בגשמיות, וחושך ‰‡„Ìואור ˙„B·Úa,ברוחניות"ÌBÈ"L «¬«»»»∆
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

אמרּו וכן כּו'. ּפרטית ּדהׁשּגחה הענינים ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּופרטי

ז"ל  הּנֹולד,14רּבֹותינּו את הרֹואה חכם איזהּו ֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּזקן  רּבנּו הּוא 15ּוכפירּוׁש אי ּדבר ּכל ׁשרֹואה , ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּיׁש ׁשרֹואה והינּו כּו', ליׁש מאין ונתהּוה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנֹולד

זֹו" לבירה ׁשהּבעלּות 16"ּבעלֿהּבית ּובאֹופן , ְְֲִִֶֶַַַַַַָ

ּכיון  ורגע, רגע ּבכל אּלא אחת, ּפעם רק לא ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהיא

אֹותֹו ּומחּיה ּומקּים מהּוה הּוא הרי זה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּברגע

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער (ּכמבאר ליׁש ),17מאין ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָֹ

 ֿ ועל לגמרי. אחר ּבאֹופן היא הּבעלּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַואםּֿכן

וההבנה  הּׁשמיעה ענין אצלֹו נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָידיֿזה

לא  ׁש"אני ּבעֹולם, ּבריאתֹו לתכלית ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּבנֹוגע

קֹוני" את לׁשּמׁש אּלא לפי 18נבראתי והינּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

לֹו ודירה מכֹון יהיה ׁשהעֹולם ּברצֹונֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָָׁשעלה

וׁשכנּתי 19יתּבר" עלֿידי להיֹות יכֹול זה וענין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

מּיׂשראל 20ּבתֹוכם" ואחד אחד ּכל ּבתֹו ,21, ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

עלּֿפי  החּיים ענין להיֹות צרי זה ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָׁשּבׁשביל

עבֹודת  ענין ּכללּות ׁשּזהּו מצֹותיה, וקּיּום ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהּתֹורה

ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע ּד"סּור הענינים ּבפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָה'

ּבתֹוכם",22ׁשלֹום" "וׁשכנּתי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

את  ּולהׁשלים למּלא קֹונֹו את מׁשּמׁש הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּובזה

.יתּבר לֹו ּדירה יהיה ׁשהעֹולם העליֹון ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהרצֹון

ׁשּכתּוב  ּכמֹו האדם, ּבריאת ּתכלית ּכל 23וזֹוהי ְְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּכל  והינּו ּבראתי, עליה ואדם ארץ עׂשיתי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹאנכי

האדם  ּבׁשביל הּוא הארץ עׂשּית וענין 24ענין , ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ּתרי"ג  ּבגימטרּיא "ּבראתי" ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִִַַַָָָָָָהאדם

ּובחסידּות  ּבּקּבלה מרּומז 25(ּכמבאר זה וענין .( ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ
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א.14) לב, פמ"ג.15)תמיד רפל"ט.16)תניא ב"ר בש"ס 18)פ"א.17)ראה הגירסא (ע"פ בסופה קידושין וברייתא משנה

ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת וכ"ה תשכ"ד). ירושלים - בבלי תלמוד של כתביֿהיד (אוסף ראה 19)כת"י

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא ח.20)תנחומא כה, האהבה 21)תרומה שער חכמה ראשית ראה

סע"ב. כ, נשא לקו"ת א. רא, א. סט, של"ה פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב טו.22)פ"ו לד, מה,23)תהלים ישעי'

ב.24)יב. רה, זח"א ע'25)ראה תרצ"ו סה"מ א'י. ע' יתרו ב. תתרמד, ח"ו בראשית אוה"ת שם. לזהר מלך מקדש ראה

תרח"ץ  .152 ע' תרפ"ז סה"ש חשון). כב יום" ב"היום (הועתק שכא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק כה. ע' תרח"ץ .139

.255 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ שמסוגל שמי הכוונה פשוטו ולפי ≈∆»»»∆∆«»
חכם, הוא הרי העתיד את ולצפות ‰Ô˜fלדעת ea¯ Le¯ÈÙÎe15 המבאר ¿≈«≈«»≈

הדברים, פנימיות לפי אלו ז"ל חכמינו דברי משמעות החכם B¯L‡‰את ∆∆
¯·c Ïkבעולם ÏB„שקיים ‡e‰ CÈ‡נוצרÔÈ‡Ó ‰e‰˙Â »»»≈»¿ƒ¿«∆≈«ƒ
קיימת LÈÏלאֿמציאות מציאות ¿≈

,'eÎ בבורא להכרה בא הוא ומזה

ŒÏÚa" LiL ‰‡B¯L eÈ‰Â¿«¿∆∆∆≈««
"BÊ ‰¯È·Ï ˙Èa‰16 שאמר כפי ««ƒ¿ƒ»

בוראו', את 'הכיר כאשר אבינו אברהם

˙eÏÚa‰L ÔÙB‡·e ֿ הקדוש של ¿∆∆««¬
כולו, העולם ה'בירה' על ברוךֿהוא

,˙Á‡ ÌÚt ˜¯ ‡Ï ‡È‰ לא ƒ…«««««
חדֿפעמית בעלות על «∆‡l‡מדובר

Ú‚¯aL ÔÂÈk ,Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa¿»∆«¿∆«≈»∆¿∆«
‰Êמחדש ורגע רגע ‰e‡כל È¯‰ ∆¬≈

של  הבית' 'בעל הקדושֿברוךֿהוא,

iÁÓe‰העולם Ìi˜Óe ‰e‰Ó¿«∆¿«≈¿«∆
¯‡·Ók) LÈÏ ÔÈ‡Ó B˙B‡≈«ƒ¿≈«¿…»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a17 ¿«««ƒ¿»¡»

שהעולם  העובדה כיצד התניא בספר

שיתהווה  מחייבת ל'יש' מ'אין' נברא

מחדש), ורגע רגע כל חיות ויקבל

ÔkŒÌ‡Â של שהבעלות מאחר ¿ƒ≈
מתחדשת  העולם על הקדושֿברוךֿהוא

ורגע, רגע ‰È‡בכל ˙eÏÚa‰««¬ƒ
È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙB‡a בתוספת ¿∆«≈¿«¿≈

וחוזק. שהאדם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תוקף ¿«¿≈∆
בכך ומתבונן בבריאה ∆¬»NÚ‰מביט

‰·‰‰Â ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿«¬»»
פנימית  הכרה לידי מגיע »≈¿Ú‚Baוהוא

,ÌÏBÚa B˙‡È¯a ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ¿ƒ»»»
‡l‡ È˙‡¯· ‡Ï È‡"L∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ∆»

"ÈB˜ ˙‡ LnLÏ18 ועניינו ¿«≈∆ƒ
ה', את לעבוד הוא והבלעדי העיקרי

BBˆ¯a ‰ÏÚL ÈÙÏ eÈ‰Â של ¿«¿¿ƒ∆»»ƒ¿
È‰È‰הקדושֿברוךֿהוא ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿∆

C¯a˙È BÏ ‰¯È„Â ÔBÎÓ19, והשראת אלוקות גילוי יהיה שבו מקום »¿ƒ»ƒ¿»≈
Ê‰השכינה ÔÈÚÂ להיות הופך שהעולם לאחר בעולם השכינה השראת של ¿ƒ¿»∆

לכך  ראוי ÌÎB˙a"מקום ÈzÎLÂ" È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ20, »ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ¿»
כן  ואם מקדש", לי "ועשו נאמר שבתחילתו זה פסוק על ז"ל חכמינו כדרשת

שנאמר ס  וממה יחיד, לשון בתוכו", "ושכנתי להיות צריך היה הפסוק יום

"ושכנתי", השכינה, להשראת שהכוונה למדים בתוכם" Ïk"ושכנתי CB˙a¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡21, ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

‰Ê ÏÈ·LaL אחד שכל כדי ∆ƒ¿ƒ∆
בו  שתשרה ראוי יהיה מישראל

ÔÈÚהשכינה ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
ÌÈiÁ‰ חייו את לחיות האדם על ««ƒ

אותם ‰Bz¯‰ולנהל ÈtŒÏÚ«ƒ«»
˙eÏÏk e‰fL ,‰È˙BˆÓ Ìei˜Â¿ƒƒ¿∆»∆∆¿»

ÔÈÚ של הכללי ‰'התוכן ˙„B·Ú ƒ¿«¬«
ביטוי  לידי בא הכללי שהעניין כפי

Ú¯Ó ¯eÒ"c ÌÈÈÚ‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈»
לאֿתעשה  מצוות על מלעבור זהירות

·BË ‰NÚÂ מצוותֿעשה קיום «¬≈
"ÌBÏL Lwa22‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «≈»∆«¿≈∆

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬∆¿»«¿ƒ¿»
‰Ê·e השראת את פועל האדם כאשר »∆

בעולם  ‡˙השכינה LnLÓ ‡e‰¿«≈∆
BB˜'ה את ≈»¿lÓÏ‡עובד

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ ˙‡ ÌÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ∆»»»∆¿
BÏהאלוקי  ‰¯Èc ‰È‰È ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿∆ƒ»

.C¯a˙Èƒ¿»≈
È‰BÊÂ העליון הרצון והשלמת מילוי ¿ƒ

הוא  בתחתונים" ÈÏÎz˙ל"דירה Ïk»«¿ƒ
של והכוונה »È¯a¿ƒ‡˙המטרה

·e˙kL BÓk ,Ì„‡‰23 »»»¿∆»
אומר  ÈÎ‡»…ƒשהקדושֿברוךֿהוא

‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı¯‡ È˙ÈNÚ»ƒƒ∆∆¿»»»∆»
eÈ‰Â ,È˙‡¯a הפנימית המשמעות »»ƒ¿«¿

הפסוק  iNÚ˙של ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«¬ƒ«
Ì„‡‰ ÏÈ·La ‡e‰ ı¯‡‰24 »»∆ƒ¿ƒ»»»

כוונת  את ולהשלים למלא מוטל שעליו

‰‡„Ìהבריאה, ÔÈÚÂ ותכלית ¿ƒ¿«»»»
"È˙‡¯a"בריאתו ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ»»ƒ

a‚"È¯z ‡i¯ËÓÈ‚ המצוות מספר Ïawa‰שהוא ¯‡·Ók) ¿ƒ«¿ƒ»«¿««¿…»««»»
˙e„ÈÒÁ·e25,(.המצוות קיום בשביל היא האדם בריאת שתכלית ללמדנו «¬ƒ
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כה jlnd zpy dccp `edd dlila

ז"ל  רּבֹותינּו ּבמאמר ּבׁשביל 27"ּבראׁשית 26ּגם ְְְֲִִִֵֵַַַַ

ׁשּכתּוב  ּדמה כּו', את 27יׂשראל" אלקים "ּברא ְְֱִִֵֵֶַָָָָֹ

ּכל  את ּכֹולל זה הרי הארץ", ואת ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמים

עד  העליֹונים הרּוחנּיים  מהעֹולמֹות ְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּבריאה,

ּגם  וכֹולל ּכפׁשּוטם, וארץ ּבּׁשמים מּטה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָלמּטה

ּב'זהר' ּכמבאר הּספירֹות, ענין זה 28את ועל . ְְְְִִֶֶַַַַַַָֹֹ

יׂשראל  ּבׁשביל הּוא זה ׁשּכל "ּבראׁשית", ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָנאמר

ּתכלית  - ּגּופא ויׂשראל "ראׁשית", ְְְְְִִִִֵֵֶַָָׁשּנקראּו

ׁשּנקראת  הּתֹורה ּבׁשביל היא ְְְִִִִִֵֶַָָָּבריאתם

והּׁשמיעה,26"ראׁשית" הראּיה ענין ּכללּות וזהּו . ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּומּזה  ּכדבעי. העבֹודה עניני ּכל נעׂשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשעלֿידן

ּכאׁשר  הּוא האדם ּבעבֹודת הּׁשינה ׁשענין ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמּובן

הּנ"ל. והּׁשמיעה הראּיה ענין ְְְְִִִֵַַַַָָָָחסר

e‰ÊÂ(הּׁשינה זמן הּוא (ׁשאז הּלילה ענין ּגם ¿∆ְְְִֵֶַַַַַַָָָ

יֹום  ׁשּבין מהחלּוק ּכּמּובן ֲִֵֵֶַַָָָּבעבֹודה,

נאמר  זה (ׁשעל יֹום 29ולילה בקר ויהי ערב ויהי ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

ּב'זהר'אחד, אחד"30ואיתא "יֹום ׁשּיהיה ׁשּכדי ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

יׁש ׁשּבּיֹום ולילה), יֹום ובקר, ערב להיֹות ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹצרי

ּכפי  הענינים ּכל את רֹואים ואז ּבעֹולם, ְְְִִִִֶָָָָָָאֹור

ׁשּנמׁש ׁשהאֹור והינּו, כּו', מקֹומם על ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשהם

ּבׁשאר  (ועלּֿדרֿזה הּׁשמׁש אֹור ּכמֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָמּלמעלה,

ּבאֹור  הּנראה הּדבר את ּבֹורא אינֹו אֹור), ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָעניני

וכל  הּדבר את רֹואים האֹור ׁשעלֿידי אּלא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָזה,

הּנה  ּבּלילה, מהּֿׁשאיןּֿכן כּו'. מּסביבֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּנעׂשה

מּכלֿמקֹום  עצמם, ּבּדברים ׁשנּוי נעׂשה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹאף

ּכמֹו אֹותם רֹואה אינֹו ּבמחיצתם ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָהאדם

מחּפּוׂש וחּפּוׂש ׁשקלאֿוטריא וצרי 31ׁשהם, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

וענינֹו, מקֹומֹו ּדבר, ּכל ׁשל מהּותֹו לברר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָּכדי

ועלּֿדרֿזה  כּו'. עּמֹו להתנהג צרי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָוכיצד

ּומּצב  מעמד על מֹורה ׁש"יֹום" האדם, ֲֲֶֶַַַַַָָָָָּבעבֹודת
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א.26) א, בראשית ורמב"ן בפירש"י שם.27)הובא ואילך.28)בראשית סע"ב תפז, בראשית אוה"ת וראה ב. רנו, ח"א

ה.29) שם, ב.30)בראשית צג, ח"ג ב. מו, ח"ב א. מו, ח"א זהר ב.31)ראה ז, פסחים - חז"ל לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê ÔÈÚÂהמצוות בקיום ה' עבודת היא הבריאה Ìbשתכלית ÊÓe¯Ó ¿ƒ¿»∆¿»«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óa26˙ÈL‡¯a"27 נאמר עליה העולם בריאת ¿«¬««≈¿≈ƒ
היא אלוקים' ברא Ï‡¯NÈ"'בראשית ÏÈ·La'ראשית' eÎ',שנקראו ƒ¿ƒƒ¿»≈

·e˙kL ‰Óc27È¯‰ ,"ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓM‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a" ¿«∆»»»¡…ƒ≈«»«ƒ¿≈»»∆¬≈
,‰‡È¯a‰ Ïk ˙‡ ÏÏBk ‰Ê∆≈∆»«¿ƒ»
ÌÈiÁe¯‰ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»»»ƒƒ
‰hÓ ‰hÓÏ „Ú ÌÈBÈÏÚ‰»∆¿ƒ«¿«»«»

ı¯‡Â ÌÈÓMa הגשמיים «»«ƒ»»∆
ÔÈÚ ˙‡ Ìb ÏÏBÎÂ ,ÌËeLÙkƒ¿»¿≈«∆ƒ¿«

˙B¯ÈÙq‰ האלוקיות הספירות עשר «¿ƒ
שבאמצעותם  (הכוחות העליונות

את  ומנהיג בורא הקדושֿברוךֿהוא

Ê'a‰¯'העולמות), ¯‡·Ók28. «¿…»«…«
,"˙ÈL‡¯a" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿≈ƒ

‰Ê ÏkL כולה,כל הבריאה ∆»∆
ועד  הנעלים הרוחניים מהעולמות

הכול  (שכאמור הגשמי הזה העולם

לרוחניות) (הרומזים ב'שמים' נכלל

לגשמיות), (הרומזת ‰e‡ו'ארץ'
e‡¯˜pL Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿¿

"˙ÈL‡¯" המטרה הם וישראל ≈ƒ
ושל  העולמות כל של והתכלית

וכו', Ùeb‡הספירות Ï‡¯NÈÂ הם ¿ƒ¿»≈»
- ‰È‡עצמם Ì˙‡È¯a ˙ÈÏÎz«¿ƒ¿ƒ»»ƒ

˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈
"˙ÈL‡¯"26 ז"ל חכמינו כמאמר ≈ƒ

היינו  ראשית, ב' בשביל "בראשית",

עניינים  שני בשביל נברא שהעולם

והתורה. בניֿישראל 'ראשית', שנקראו

Ïk e‰ÊÂ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ˙eÏ ¿∆¿»ƒ¿«»¿ƒ»
Ô„ÈŒÏÚL ,‰ÚÈÓM‰Â כאשר ¿«¿ƒ»∆«»»

את  בה ורואה בבריאה מתבונן האדם

את  ומפנים ומבין ושומע ה' גדולת

לעיל, כמבואר Ïkהדברים, ÌÈNÚ«¬ƒ»
ÈÚ·„k ‰„B·Ú‰ ÈÈÚ.כנדרש ƒ¿¿≈»¬»ƒ¿»≈

‰ÈM‰ ÔÈÚL Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿««≈»
¯L‡k ‡e‰ Ì„‡‰ ˙„B·Úa«¬«»»»«¬∆
‰ÚÈÓM‰Â ‰i‡¯‰ ÔÈÚ ¯ÒÁ»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿«¿ƒ»

Ï"p‰ האדם של הרוחני מצבו ואז ««
ואינו  רואה שאינו ישן לאדם דומה

שומע.

e‰ÊÂ הוא ה' בעבודת 'שינה' המושג משמעות אודות לעיל Ìbהמבואר ¿∆«

Ô·enk ,‰„B·Úa (‰ÈM‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡L) ‰ÏÈl‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»∆»¿««≈»»¬»«»
˜eÏÁ‰Ó ההבדל‰Ê ÏÚL) ‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ÔÈaL יש שבבריאה כך על ≈«ƒ∆≈»«¿»∆«∆

לילה של מצב ויש יום של העולם Ó‡29¯מצב בריאת בסיפור בתורה ∆¡«
‡˙È‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ ·¯Ú È‰ÈÂמובא'¯‰Ê'a30È„kL «¿ƒ∆∆«¿ƒ…∆∆»¿ƒ»«…«∆¿≈

CÈ¯ˆ "„Á‡ ÌBÈ" ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»»ƒ
,‰ÏÈÏÂ ÌBÈ ,¯˜·Â ·¯Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆»…∆»«¿»
ו'יום' 'לילה' של חיבור יש וכאשר

'יום  של מלאה מציאות יש ביחד

הוא ),אחד' ולילה יום בין וההבדל

Ê‡Â ,ÌÏBÚa ¯B‡ LÈ ÌBiaL∆«≈»»¿»
ÈÙk ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙‡ ÌÈ‡B¯ƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

,'eÎ ÌÓB˜Ó ÏÚ Ì‰L ומצבם ∆≈«¿»
גלוי, B‡‰L¯האמיתי ,eÈ‰Â¿«¿∆»

CLÓpL ומתגלה,‰ÏÚÓlÓ ∆ƒ¿»ƒ¿«¿»
LÓM‰ ¯B‡ BÓk ביום המאיר ¿«∆∆

ÈÈÚ ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆ƒ¿»ƒ¿¿≈
¯B‡'וכד הנר אור ‡BÈכמו ,(≈

‡¯Ba יוצר‰‡¯p‰ ¯·c‰ ˙‡ ≈∆«»»«ƒ¿∆
‰Ê ¯B‡a,מציאותו את מחדש ואינו ¿∆

‰ È„ÈŒÏÚL ‡l‡ÌÈ‡B¯ ¯B‡ ∆»∆«¿≈»ƒ
‰NÚp‰ ÏÎÂ ¯·c‰ ˙‡∆«»»¿»««¬∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .'eÎ B·È·qÓƒ¿ƒ«∆≈≈
‰NÚ ‡lL Û‡ ‰p‰ ,‰ÏÈla««¿»ƒ≈«∆…«¬∆

ÌÓˆÚ ÌÈ¯·ca ÈeL ומצד ƒ«¿»ƒ«¿»
ביום, כמו בדיוק קיימים הם עצמם

‡ˆÓpL Ì„‡‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»»∆ƒ¿»
Ì˙B‡ ‰‡B¯ BÈ‡ Ì˙ˆÈÁÓaƒ¿ƒ»»≈∆»

Ì‰L BÓk האפשרות את לו ואין ¿∆≈
שלהם, האמיתית המציאות את לראות

‡È¯ËÂŒ‡Ï˜L CÈ¯ˆÂ ועיון דיון ¿»ƒ«¿»¿«¿»
NetÁÓ NetÁÂ31 לשון דרך על ¿ƒƒƒ

בדיקת  דיני לגבי בגמרא ז"ל חכמינו

בהם  הפסוקים מלשונות הנלמדים חמץ

היא  והמשמעות חיפוש, הביטוי נזכר

הרבה  B˙e‰Óלחפש ¯¯·Ï È„k¿≈¿»≈«
,BÈÚÂ BÓB˜Ó ,¯·c Ïk ÏL∆»»»¿¿ƒ¿»
'eÎ BnÚ ‚‰˙‰Ï CÈ¯ˆ „ˆÈÎÂ¿≈«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
הללו  הדברים כל אור כשיש ואילו

צורך  ללא מיד, ומובנים ונראים גלויים

ועיון. וחיפש ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ביגיעה
ולילה  יום בין קיים הזה שההבדל כשם

גם כך בגשמיות, וחושך ‰‡„Ìואור ˙„B·Úa,ברוחניות"ÌBÈ"L «¬«»»»∆
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

אמרּו וכן כּו'. ּפרטית ּדהׁשּגחה הענינים ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָּופרטי

ז"ל  הּנֹולד,14רּבֹותינּו את הרֹואה חכם איזהּו ֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּזקן  רּבנּו הּוא 15ּוכפירּוׁש אי ּדבר ּכל ׁשרֹואה , ְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשּיׁש ׁשרֹואה והינּו כּו', ליׁש מאין ונתהּוה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנֹולד

זֹו" לבירה ׁשהּבעלּות 16"ּבעלֿהּבית ּובאֹופן , ְְֲִִֶֶַַַַַַָ

ּכיון  ורגע, רגע ּבכל אּלא אחת, ּפעם רק לא ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהיא

אֹותֹו ּומחּיה ּומקּים מהּוה הּוא הרי זה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּברגע

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער (ּכמבאר ליׁש ),17מאין ְְְְֱִִֵֵַַַַַָָָֹ

 ֿ ועל לגמרי. אחר ּבאֹופן היא הּבעלּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַואםּֿכן

וההבנה  הּׁשמיעה ענין אצלֹו נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָידיֿזה

לא  ׁש"אני ּבעֹולם, ּבריאתֹו לתכלית ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּבנֹוגע

קֹוני" את לׁשּמׁש אּלא לפי 18נבראתי והינּו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ

לֹו ודירה מכֹון יהיה ׁשהעֹולם ּברצֹונֹו ְְְִִִֶֶֶָָָָָָׁשעלה

וׁשכנּתי 19יתּבר" עלֿידי להיֹות יכֹול זה וענין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

מּיׂשראל 20ּבתֹוכם" ואחד אחד ּכל ּבתֹו ,21, ְְְְִִֵֶֶָָָָָ

עלּֿפי  החּיים ענין להיֹות צרי זה ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָׁשּבׁשביל

עבֹודת  ענין ּכללּות ׁשּזהּו מצֹותיה, וקּיּום ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהּתֹורה

ּבּקׁש טֹוב ועׂשה מרע ּד"סּור הענינים ּבפרטי ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָה'

ּבתֹוכם",22ׁשלֹום" "וׁשכנּתי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

את  ּולהׁשלים למּלא קֹונֹו את מׁשּמׁש הּוא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָּובזה

.יתּבר לֹו ּדירה יהיה ׁשהעֹולם העליֹון ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָהרצֹון

ׁשּכתּוב  ּכמֹו האדם, ּבריאת ּתכלית ּכל 23וזֹוהי ְְְְִִִֶַַָָָָָ

ׁשּכל  והינּו ּבראתי, עליה ואדם ארץ עׂשיתי ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹאנכי

האדם  ּבׁשביל הּוא הארץ עׂשּית וענין 24ענין , ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ

ּתרי"ג  ּבגימטרּיא "ּבראתי" ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִִַַַָָָָָָהאדם

ּובחסידּות  ּבּקּבלה מרּומז 25(ּכמבאר זה וענין .( ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ
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א.14) לב, פמ"ג.15)תמיד רפל"ט.16)תניא ב"ר בש"ס 18)פ"א.17)ראה הגירסא (ע"פ בסופה קידושין וברייתא משנה

ועוד). שם. קידושין למשניות שלמה במלאכת וכ"ה תשכ"ד). ירושלים - בבלי תלמוד של כתביֿהיד (אוסף ראה 19)כת"י

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ג. בחוקותי טז. נשא ח.20)תנחומא כה, האהבה 21)תרומה שער חכמה ראשית ראה

סע"ב. כ, נשא לקו"ת א. רא, א. סט, של"ה פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב טו.22)פ"ו לד, מה,23)תהלים ישעי'

ב.24)יב. רה, זח"א ע'25)ראה תרצ"ו סה"מ א'י. ע' יתרו ב. תתרמד, ח"ו בראשית אוה"ת שם. לזהר מלך מקדש ראה

תרח"ץ  .152 ע' תרפ"ז סה"ש חשון). כב יום" ב"היום (הועתק שכא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק כה. ע' תרח"ץ .139

.255 ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÏBp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ÌÎÁ e‰ÊÈ‡ שמסוגל שמי הכוונה פשוטו ולפי ≈∆»»»∆∆«»
חכם, הוא הרי העתיד את ולצפות ‰Ô˜fלדעת ea¯ Le¯ÈÙÎe15 המבאר ¿≈«≈«»≈

הדברים, פנימיות לפי אלו ז"ל חכמינו דברי משמעות החכם B¯L‡‰את ∆∆
¯·c Ïkבעולם ÏB„שקיים ‡e‰ CÈ‡נוצרÔÈ‡Ó ‰e‰˙Â »»»≈»¿ƒ¿«∆≈«ƒ
קיימת LÈÏלאֿמציאות מציאות ¿≈

,'eÎ בבורא להכרה בא הוא ומזה

ŒÏÚa" LiL ‰‡B¯L eÈ‰Â¿«¿∆∆∆≈««
"BÊ ‰¯È·Ï ˙Èa‰16 שאמר כפי ««ƒ¿ƒ»

בוראו', את 'הכיר כאשר אבינו אברהם

˙eÏÚa‰L ÔÙB‡·e ֿ הקדוש של ¿∆∆««¬
כולו, העולם ה'בירה' על ברוךֿהוא

,˙Á‡ ÌÚt ˜¯ ‡Ï ‡È‰ לא ƒ…«««««
חדֿפעמית בעלות על «∆‡l‡מדובר

Ú‚¯aL ÔÂÈk ,Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa¿»∆«¿∆«≈»∆¿∆«
‰Êמחדש ורגע רגע ‰e‡כל È¯‰ ∆¬≈

של  הבית' 'בעל הקדושֿברוךֿהוא,

iÁÓe‰העולם Ìi˜Óe ‰e‰Ó¿«∆¿«≈¿«∆
¯‡·Ók) LÈÏ ÔÈ‡Ó B˙B‡≈«ƒ¿≈«¿…»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a17 ¿«««ƒ¿»¡»

שהעולם  העובדה כיצד התניא בספר

שיתהווה  מחייבת ל'יש' מ'אין' נברא

מחדש), ורגע רגע כל חיות ויקבל

ÔkŒÌ‡Â של שהבעלות מאחר ¿ƒ≈
מתחדשת  העולם על הקדושֿברוךֿהוא

ורגע, רגע ‰È‡בכל ˙eÏÚa‰««¬ƒ
È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙB‡a בתוספת ¿∆«≈¿«¿≈

וחוזק. שהאדם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תוקף ¿«¿≈∆
בכך ומתבונן בבריאה ∆¬»NÚ‰מביט

‰·‰‰Â ‰ÚÈÓM‰ ÔÈÚ BÏˆ‡∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿«¬»»
פנימית  הכרה לידי מגיע »≈¿Ú‚Baוהוא

,ÌÏBÚa B˙‡È¯a ˙ÈÏÎ˙Ï¿«¿ƒ¿ƒ»»»
‡l‡ È˙‡¯· ‡Ï È‡"L∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ∆»

"ÈB˜ ˙‡ LnLÏ18 ועניינו ¿«≈∆ƒ
ה', את לעבוד הוא והבלעדי העיקרי

BBˆ¯a ‰ÏÚL ÈÙÏ eÈ‰Â של ¿«¿¿ƒ∆»»ƒ¿
È‰È‰הקדושֿברוךֿהוא ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿∆

C¯a˙È BÏ ‰¯È„Â ÔBÎÓ19, והשראת אלוקות גילוי יהיה שבו מקום »¿ƒ»ƒ¿»≈
Ê‰השכינה ÔÈÚÂ להיות הופך שהעולם לאחר בעולם השכינה השראת של ¿ƒ¿»∆

לכך  ראוי ÌÎB˙a"מקום ÈzÎLÂ" È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ20, »ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ¿»
כן  ואם מקדש", לי "ועשו נאמר שבתחילתו זה פסוק על ז"ל חכמינו כדרשת

שנאמר ס  וממה יחיד, לשון בתוכו", "ושכנתי להיות צריך היה הפסוק יום

"ושכנתי", השכינה, להשראת שהכוונה למדים בתוכם" Ïk"ושכנתי CB˙a¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡21, ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

‰Ê ÏÈ·LaL אחד שכל כדי ∆ƒ¿ƒ∆
בו  שתשרה ראוי יהיה מישראל

ÔÈÚהשכינה ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«
ÌÈiÁ‰ חייו את לחיות האדם על ««ƒ

אותם ‰Bz¯‰ולנהל ÈtŒÏÚ«ƒ«»
˙eÏÏk e‰fL ,‰È˙BˆÓ Ìei˜Â¿ƒƒ¿∆»∆∆¿»

ÔÈÚ של הכללי ‰'התוכן ˙„B·Ú ƒ¿«¬«
ביטוי  לידי בא הכללי שהעניין כפי

Ú¯Ó ¯eÒ"c ÌÈÈÚ‰ ÈË¯Ùaƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ¿≈»
לאֿתעשה  מצוות על מלעבור זהירות

·BË ‰NÚÂ מצוותֿעשה קיום «¬≈
"ÌBÏL Lwa22‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL , «≈»∆«¿≈∆

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬∆¿»«¿ƒ¿»
‰Ê·e השראת את פועל האדם כאשר »∆

בעולם  ‡˙השכינה LnLÓ ‡e‰¿«≈∆
BB˜'ה את ≈»¿lÓÏ‡עובד

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ ˙‡ ÌÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ∆»»»∆¿
BÏהאלוקי  ‰¯Èc ‰È‰È ÌÏBÚ‰L∆»»ƒ¿∆ƒ»

.C¯a˙Èƒ¿»≈
È‰BÊÂ העליון הרצון והשלמת מילוי ¿ƒ

הוא  בתחתונים" ÈÏÎz˙ל"דירה Ïk»«¿ƒ
של והכוונה »È¯a¿ƒ‡˙המטרה

·e˙kL BÓk ,Ì„‡‰23 »»»¿∆»
אומר  ÈÎ‡»…ƒשהקדושֿברוךֿהוא

‰ÈÏÚ Ì„‡Â ı¯‡ È˙ÈNÚ»ƒƒ∆∆¿»»»∆»
eÈ‰Â ,È˙‡¯a הפנימית המשמעות »»ƒ¿«¿

הפסוק  iNÚ˙של ÔÈÚ ÏkL∆»ƒ¿«¬ƒ«
Ì„‡‰ ÏÈ·La ‡e‰ ı¯‡‰24 »»∆ƒ¿ƒ»»»

כוונת  את ולהשלים למלא מוטל שעליו

‰‡„Ìהבריאה, ÔÈÚÂ ותכלית ¿ƒ¿«»»»
"È˙‡¯a"בריאתו ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ»»ƒ

a‚"È¯z ‡i¯ËÓÈ‚ המצוות מספר Ïawa‰שהוא ¯‡·Ók) ¿ƒ«¿ƒ»«¿««¿…»««»»
˙e„ÈÒÁ·e25,(.המצוות קיום בשביל היא האדם בריאת שתכלית ללמדנו «¬ƒ
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jlndכו zpy dccp `edd dlila

ּומּזה  הּׁשינה. ּבׁשעת הּוא ׁשהּׂשכל ּכפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָאפילּו

ׁשהּוא  ּכביכֹול, למעלה הּׁשינה ענין ּגם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָמּובן

למעמד  (ועד ּדלעילא הּמֹוחין הסּתּלקּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָענין

הארץ" את הוי' ׁש"עזב ולכן,41ּומּצב ּכביכֹול). ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

אּתם  "ּבנים יׂשראל ּבני היֹות ׁשּמּצד אף ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנה

אלקיכם" וכל 42לה' רּוחני טּוב ּכל להם מּגיע ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הסּתּלקּות  למעלה ּכׁשּיׁש הרי ּגׁשמי, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָטּוב

ּכפי  אינּה ׁשההנהגה הינּו ּכביכֹול, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּמֹוחין

זה  הרי והּׂשגה, הבנה  עלּֿפי להיֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצריכה

ּומּצ מעמד יׂשראל אצל ּד"ּגלינּוּפֹועל ב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

וגלּו לבבל ּגלּו לאדֹום, ּגלּו וכאׁשר ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָמארצנּו",

עּמהם" "ׁשכינה אזי ׁשכינּתא 43לעילם, , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

.44ּבגלּותא  ְָָ

ההּוא",e‰ÊÂג) ׁש"ּבּלילה נס, ׁשל ּתקּפֹו ¿∆ְְֵֶֶַַַָָ

,"הּמל ׁשנת "נדדה ההעלם, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתכלית

הּגלּוי  ּתכלית ּבאֹופן 45ונעׂשה זה ׁשאין והינּו, . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

נתּבּטל  "הּמל ׁשנת  ׁש"נדדה ֿ זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

"ּבּלילה  הּכתּוב ּבלׁשֹון אּלא וההעלם, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּלילה

ּבתכלית  ּבהיֹותֹו ּגּופא ההּוא" ׁש"ּבּלילה ְְְְִִֶַַַַַָָההּוא",

"הּמל ׁשנת ּד"נדדה הענין נפעל .46ההעלם, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּגם  מּצבי, הּמׁשל ּפּורים נס על הּובא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָולכן

אחת  עינֹו קמּוצה) אחת (ועינֹו ׁשּיׁשן ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשעה

ּד"ּבּלילה 47ּפתּוחה  ההעלם עם ׁשּביחד הינּו, , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

,"הּמל ׁשנת ּד"נדדה הענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָההּוא",

הּגלּוי  ׁשנת 48ּתכלית ׁש"נדדה ּבזה, והענין . ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ּגם  ׁשּנמׁש אלקי אֹור ּגלּוי על קאי "ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמל
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ט.41) ט, יב. ח, א.42)יחזקאל יד, ראה מסעי.43)פ' ס"פ ספרי א. כט, מגילה ב.44)ראה קכ, זח"א בהבא 45)ראה

זה). (ממאמר ואילך 42 ע' ח"ז לקו"ש ראה - א.46)לקמן ק, א. צא, תו"א (ראה בטבע מלובש הי' דפורים הנס שהרי

ממש"ובכ"מ). אחשורוש המלך "שנת או עולם", של מלכו "שנת המלך", שנת ב"נדדה הפירושים* ב' שייכות תובן ובזה

הטבע  בלבושי דהתלבשות באופן הי' עולם" של מלכו המלך שנת ש"נדדה שמה מכיון כי - (6 שבהערה ויל"ש (מגילה

ממש". אחשורוש המלך שנת ש"נדדה במה נתלבש זה ע"כ ההוא", "בלילה קטז,47)- מג"א תו"א וראה ספ"ח. שהש"ר

בב"ר 48)ד. אבל עינים. משתי שלמטה א' בעין הבטה - יראיו אל ה' עין בחי' על הוא שם שבמדרש הצבי משל

לזה. זה הם שייכים - אחד שבפסוק הפירושים שכל ,782 ע' ח"ג לקו"ש ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎO‰Lמציאותיים, ÈÙk eÏÈÙ‡ ,ÏÎO‰ CÙÈ‰ Ì‰L ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ∆≈≈∆«≈∆¬ƒ¿ƒ∆«≈∆

‰ÈM‰ ˙ÚLa ‡e‰ ומנהל מכווין לא השכל השינה שבעת משום וזאת ƒ¿««≈»
הכוחות. שאר פעולת את

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏBÎÈ·k ‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«ƒ¿««≈»¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿«
˙e˜lzÒ‰ בחינת של ועלייה סילוק ƒ¿«¿

‡ÏÈÚÏc ÔÈÁBn‰,שלמעלה «ƒƒ¿≈»
vÓe·באלוקות  „ÓÚÓÏ „ÚÂ)¿«¿«¬»«»

"ı¯‡‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ·ÊÚ"L41 ∆»«¬»»∆»»∆
ÏBÎÈ·k בהשגחה חיסרון ויש ƒ¿»

על  הקדושֿברוךֿהוא של ובשמירה

כי  ויבאר, שימשיך כפי ישראל, בני

גילוי  ואין גדול כך כל וההסתר ההעלם

vnL„אלוקות  Û‡ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ≈«∆ƒ«
Ìz‡ ÌÈa" Ï‡¯NÈ Èa ˙BÈ‰¡¿≈ƒ¿»≈»ƒ«∆

"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰Ï42Ì‰Ï ÚÈbÓ «¡…≈∆«ƒ«»∆
ישפיע  שהקדושֿברוךֿהוא הם ראויים

למטה  מלמעלה eË·להם Ïk»
,ÈÓLb ·eË ÏÎÂ ÈÁe¯ זאת בכל »ƒ¿»«¿ƒ

˙e˜lzÒ‰ ‰ÏÚÓÏ LiLk È¯‰¬≈¿∆≈¿«¿»ƒ¿«¿
eÈ‰ ,ÏBÎÈ·k ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»«¿
‰ÎÈ¯vL ÈÙk dÈ‡ ‰‚‰‰‰L∆««¿»»≈»¿ƒ∆¿ƒ»
,‰‚O‰Â ‰·‰ ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¬»»¿«»»

‰Ê È¯‰ והסתלקות התעלמות ¬≈∆
‡ˆÏלמעלה המוחין  ÏÚBt≈≈∆

eÈÏb"c ·vÓe „ÓÚÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»«»¿»ƒ
eÏb ¯L‡ÎÂ ,"eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿«¬∆»
eÏ‚Â Ï··Ï eÏb ,ÌB„‡Ï∆¡»¿»∆¿»
‰ÈÎL" ÈÊ‡ ,ÌÏÈÚÏ¿≈»¬«¿ƒ»

"Ì‰nÚ43 ז"ל חכמינו (ולפי כדברי ƒ»∆
בגלות  שגם היא המאמר כוונת הפשט

לפי אך איתנו, נמצאת פנימיות השכינה

נגרם  הגלות שעניין כיוון הדברים,

הסתלקות  למעלה שיש מכך כתוצאה

וירידה  גלות גורם והדבר המוחין

מסויים  שבמובן היא הכוונה למטה,

גם  כאשר היא ישראל בני של הגלות

גלות), של עניין יש כביכול, למעלה,

‡˙eÏ‚a ‡zÈÎL44.בגלות השכינה ¿ƒ¿»¿»»

Bt˜z e‰ÊÂ והחוזק ‚) Òהעיקר ÏL אף) זה בפסוק שמתחיל פורים ¿∆»¿∆≈
התרחש  בפועל ישראל בני הצלת של הנס המקראות פשטות שלפי ֿעלֿפי

המאורעות), ‰‰ÌÏÚ,בהמשך ˙ÈÏÎz ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"L כמבואר ∆««¿»««¿ƒ«∆¿≈
ומתוך  והסתר, העלם של לשונות הם ו'הוא' 'לילה' הביטויים ששני לעיל

הזה  הנחות L˙המצב ‰„„"»¿»¿«
,"CÏn‰ השינה מצב התבטל «∆∆
‰NÚÂ,הקצה אל הקצה מן מהפך ¿«¬»

אל  ההעלם ÈÏÎz«¿ƒ˙מתכלית
ÈeÏb‰45‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â . «ƒ¿«¿∆≈∆

‰„„"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈∆∆»¿»
‰ÏÈl‰ Ïha˙ "CÏn‰ ˙L¿««∆∆ƒ¿«≈««¿»
·e˙k‰ ÔBLÏa ‡l‡ ,ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆»ƒ¿«»
‰ÏÈla"L ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«∆««¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמו B˙BÈ‰aבו «»ƒ¿
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a כדי תוך ¿«¿ƒ«∆¿≈

התוקף, בכל הוא »¿ÏÚÙƒשההעלם
˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿»¿«

"CÏn‰46.הגילוי תכלית ונהיה «∆∆
ÌÈ¯et Ò ÏÚ ‡·e‰ ÔÎÏÂ¿»≈»«≈ƒ

ז"ל  חכמינו È·vÓ,בדברי ÏLn‰«»»ƒ¿ƒ
BÈÚÂ) ÔLiL ‰ÚLa ÌbL∆«¿»»∆»≈¿≈

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ ועצומה )סגורה ««¿»
‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚ47, כלומר ≈««¿»

שינה  זו אין השינה, כדי תוך שגם

בנמשל, גם וכך ¿»‰eÈ,מוחלטת
‰ÏÈla"c ÌÏÚ‰‰ ÌÚ „ÁÈaL∆¿««ƒ«∆¿≈¿««¿»

"‡e‰‰ נמשך שההעלם כדי ותוך «
ומסתיר, מעלים בבד בד BLÈועדיין ∆¿

˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿»¿»¿«
ÈeÏb‰ ˙ÈÏÎz ,"CÏn‰48. «∆∆«¿ƒ«ƒ

מהות  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

תוך  שהאיר הגילוי" "תכלית הגילוי,

נמשך. שההעלם כדי

˙L ‰„„"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¿»¿«
È‡˜ "CÏn‰ מכווןÈeÏb ÏÚ «∆∆»≈«ƒ

È˜Ï‡ ¯B‡ מאד CLÓpLנעלה ¡…ƒ∆ƒ¿»
שמתאים  מצב מרומם, במצב רק לא

אלא  אלוקות, לגילוי ‰ÏÈl‰,וראוי ÌÏÚ‰a Ìb ראוי לא שלכאורה מצב «¿∆¿≈««¿»
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

הוי'" "ׁשמׁש אצלֹו הענינים 32ׁשּמאיר ּכל ׁשאז , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

הּוא  זה ׁשּדבר ּבברּור  רֹואה ולכן אצלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָמּוארים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הפכֹו, הּוא זה ודבר וטֹוב, 33חּיים ְְְֲִֶֶַָָָָ

וגֹו', הּטֹוב ואת החּיים את גֹו' לפני נתּתי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָראה

ּבחּיים  ּובחרּת יבחר, ּבמה ֿ 34ּומּובן מהּֿׁשאין . ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אצלֹו היא הוי'" "ׁשמׁש ּכאׁשר "ּבּלילה", ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּכן

אזי  ׁשּתהינה ), סיּבֹות איזה (מּצד והסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהעלם

"ּבחׁש ההֹולכים ּד"העם ּומּצב מעמד ,35נעׂשה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

רע, ולּטֹוב טֹוב "לרע אֹומרים הם הרי זה ְְֲִִֵֵֶַַַַָּומּצד

למתֹוק  מר ׂשמים ,לחׁש ואֹור לאֹור חׁש ְְְְִִֶֶַָָָֹֹׂשמים

למר" .36ּומתֹוק ְַָ

e‰ÊÂ,(הּׁשינה (זמן ולילה הּׁשינה ענין ּכללּות ¿∆ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

יׁשנה" ("אני הּגלּות ענין נעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּמּזה

חלק  ׁשהיא ׁשּנׁשמתֹו והינּו, ּבעבֹודה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבגלּותא)

ממׁשא  מּמעל היא 37לקה ּבריאתֹו ותכלית , ְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ּבגּופֹו ּבגלּות, אצלֹו נמצאים קֹונֹו, את ְְְְְִִֵֶֶַָָלׁשּמׁש

ראינּו" לא "אתֹותינּו ׁשאז הּבהמית, ,38ונפׁשֹו ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

ּכחלמים" ּגלּות 39ו"היינּו ּגם מׁשּתלׁשלת ּומּזה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

חטאינּו ּד"מּפני הענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָחיצֹונית,

מארצנּו" יׂשראל 40ּגלינּו ׁשּבני ּכפׁשּוטּה, ּגלּות , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

העֹולם. אּומֹות ּבין ּבגלּות ְְִִֵָָָָנמצאים

˙aÒÂ ּבעבֹודת הּׁשינה ׁשענין לפי היא הּדבר ¿ƒ«ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

למעלה  הּׁשינה ענין את ּפֹועל ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהאדם

מענין  - למעלה הּׁשינה ענין ויּובן ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכביכֹול.

אזי  ער, ׁשהאדם ּבׁשעה ּדהּנה, למּטה. ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּׁשינה

אצלֹו מקֹום ׁשּתֹופס  הּׂשכל, עלּֿפי היא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהנהגתֹו

יׁשן, ּכׁשהּוא מהּֿׁשאיןּֿכן ּובראׁשֹונה, ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבראׁש

מסּודר. ּבלּתי ׂשכל הּוא ּבֹו, ׁשּיׁש הּׂשכל ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּנה

על  הּׂשכל הׁשּפעת ּגם ׁשחסרה זאת, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֹועֹוד

ענין  ּבחלֹום להיֹות יכֹול ׁשּלכן זּולתֹו, ְְֲִִֵֶַַָָָָֹהּכחֹות

הּׂשכל, היפ ׁשהם וענינים הפכים, חּבּור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשל
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יב.32) פד, תהלים טו.33)ע"פ ל, יט.34)נצבים א.35)שם, ט, כ.36)ישעי' ה, ט.38)רפ"ב.תניא37)שם עד, תהלים

ובכ"מ.39) ג. כח, וישב תו"א וראה א. קכו, דיו"ט.40)שם מוסף תפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·vÓe „ÓÚÓ ÏÚ ‰¯BÓ'ה בעבודת ‡ˆBÏנעלה ¯È‡nL האור ∆««¬»«»∆≈ƒ∆¿

של ‰ÈÂ'"והגילוי LÓL"32,BÏˆ‡ ÌÈ¯‡eÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk Ê‡L , ∆∆¬»»∆»»»ƒ¿»ƒ»ƒ∆¿
‡e‰ ‰Ê ¯·„Â ,·BËÂ ÌÈiÁ ‡e‰ ‰Ê ¯·cL ¯e¯·a ‰‡B¯ ÔÎÏÂ¿»≈∆¿≈∆»»∆«ƒ¿¿»»∆

,BÎÙ‰,וברורים חדים ההבדלים כי ופשוטה, קלה ביניהם BÓkוהבחירה ¬»¿
·e˙kL33EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯ ∆»¿≈»«ƒ¿»∆

·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ 'B‚∆««ƒ¿∆«
,¯Á·È ‰Óa Ô·eÓe ,'B‚Â¿»«∆ƒ¿«

ÌÈiÁa z¯Á·e34 כאמור כי »«¿»««ƒ
 ֿ להיפך והטוב החיים בין ההבדלים

היטב  נראים והיפךֿהטוב החיים

לפניו. MŒ‰ÓÔkŒÔÈ‡וגלויים «∆≈≈
¯L‡k ,"‰ÏÈla" והגילוי האור ««¿»«¬∆

‡ˆBÏשל ‡È‰ "'ÈÂ‰ LÓL"∆∆¬»»ƒ∆¿
‰ÊÈ‡ „vÓ) ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈ƒ«≈∆

(‰È‰zL ˙BaÈÒ האור ובהעדר ƒ∆ƒ¿∆»
בחושך, שרוי הוא NÚ‰הרי ÈÊ‡¬««¬∆

ÌÚ‰"c ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿»»
"CLÁa ÌÈÎÏB‰‰35 ואינם «¿ƒ«…∆

ומה  טיבו מה ולדעת להבחין יודעים

דבר, כל של ‰¯Èמהותו ‰Ê „vÓeƒ«∆¬≈
·BË Ú¯Ï" ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ»«
¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ¿««»ƒ…∆¿
¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ ¯B‡Â¿¿…∆»ƒ«

"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ36 ובמצב ¿»»¿«
בין  להבדיל מאד קשה כזו מבוכה של

ולבחור  מזה שהפוך למה וטוב חיים

בטוב. דווקא

‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿««≈»
‰fnL ,(‰ÈM‰ ÔÓÊ) ‰ÏÈÏÂ¿«¿»¿««≈»∆ƒ∆
של  נכונה ו'שמיעה' 'ראיה' מהעדר

ה' בעבודת ומבוכה ובלבול הדברים

È‡") ˙eÏb‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««»¬ƒ
‡˙eÏ‚a "‰LÈ בגלות( ¿≈»¿»»

B˙ÓLpL ,eÈ‰Â ,‰„B·Úa«¬»¿«¿∆ƒ¿»
של  האלוקית È‰L∆ƒ‡האדם הנפש

LÓÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ37, ≈∆∆…«ƒ«««»
LnLÏ ‡È‰ B˙‡È¯a ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

,BB˜ וההבנה ‡˙ המודעות הנה ∆
בריאתו  של ובתכלית במטרה וההכרה

BÙe‚a ,˙eÏ‚a BÏˆ‡ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ∆¿¿»¿
˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ שמעלימים ¿«¿««¬ƒ

על  בזמן Ê‡Lהנשמה,ומסתירים ∆»

¯‡eÈ"הגלות  ‡Ï eÈ˙B˙‡"38 אותות רואים מגילוי לא שנובעים …≈…»ƒ
ÌÈÓÏÁk"אלוקות, eÈÈ‰"Â39 בגלות ישראל בני של נמשל מצבם ¿»ƒ¿…¿ƒ

דברים  רואה האדם אין שבו ל'חלום' וכן בהרחבה, כאן כמבואר  ל'שינה'

ומסודרת. ברורה ברוחניות,fÓe‰בצורה והמבוכה ההעלם מהגלות, ƒ∆
˙eÏb Ìb ˙ÏLÏzLÓƒ¿«¿∆∆«»

,˙ÈBˆÈÁ בין ישראל בני גלות ƒƒ
eÏÏk˙העולם אומות  e‰fL∆∆¿»

eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬»≈»ƒ
"eˆ¯‡Ó40, שמצב רוחני היינו ≈«¿≈

גשמי  מצב ישתלשל שמזה גורם ירוד,

ÈaLירוד  ,dËeLÙk ˙eÏb»ƒ¿»∆¿≈
ÔÈa ˙eÏ‚a ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»≈

.ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»
ÔÈÚL ÈÙÏ ‡È‰ ¯·c‰ ˙aÒÂ¿ƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÚBt Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰ÈM‰«≈»«¬«»»»≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««≈»¿«¿»

,ÏBÎÈ·k,חלישות שיש היינו ƒ¿»
של  ובשמירה בהשגחה כביכול,

ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא

הגלות  עניין משתלשל מזה וכתוצאה

‰ÈM‰למטה. ÔÈÚ Ô·eÈÂ¿»ƒ¿««≈»
‰ÏÚÓÏ- כביכול ÔÈÚÓבאלוקות, ¿«¿»≈ƒ¿«

‰hÓÏ ‰ÈM‰ כפי באדם, «≈»¿«»
ומבאר. שממשיך

,¯Ú Ì„‡‰L ‰ÚLa ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»∆»»»≈
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙‚‰‰ ÈÊ‡¬««¿»»ƒ«ƒ
BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBzL ,ÏÎO‰«≈∆∆≈»∆¿

,‰BL‡¯·e L‡¯a של כטבעו »…»ƒ»
העיקרי  הדבר הוא שהשכל אדם

שעלֿפיו  והכוח אצלו ביותר והחשוב

חייו  את מנהל ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא
ÏÎO‰ Ìb ‰p‰ ,ÔLÈ ‡e‰Lk¿∆»≈ƒ≈««≈∆

Ba LiL לפעול הממשיך השכל ∆≈
בצורה  בעת באדם ומצומצמת מועטת

eÒÓ„¯.השינה, ÈzÏa ÏÎN ‡e‰≈∆ƒ¿ƒ¿»
˙‡Ê „BÚÂ את דבר שמאפיין נוסף ¿…

השינה, בעת השכל «≈¬∆ÒÁL¯‰פעולת
˙BÁk‰ ÏÚ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ Ìb««¿»««≈∆««…

,B˙ÏeÊ מלבד הנפש כוחות שאר »
Ïהשכל, ÏBÎÈ ÔÎlL˙BÈ‰ ∆»≈»ƒ¿

ÌBÏÁa השינה בעת ÔÈÚשהוא «¬ƒ¿»
,ÌÈÎÙ‰ ¯eaÁ ÏL לא דברים ∆ƒ¬»ƒ
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ּומּזה  הּׁשינה. ּבׁשעת הּוא ׁשהּׂשכל ּכפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָאפילּו

ׁשהּוא  ּכביכֹול, למעלה הּׁשינה ענין ּגם ְְְְִִֵֶַַַַָָָָמּובן

למעמד  (ועד ּדלעילא הּמֹוחין הסּתּלקּות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָענין

הארץ" את הוי' ׁש"עזב ולכן,41ּומּצב ּכביכֹול). ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

אּתם  "ּבנים יׂשראל ּבני היֹות ׁשּמּצד אף ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנה

אלקיכם" וכל 42לה' רּוחני טּוב ּכל להם מּגיע ְֱִִֵֶֶַַַָָָָֹ

הסּתּלקּות  למעלה ּכׁשּיׁש הרי ּגׁשמי, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָטּוב

ּכפי  אינּה ׁשההנהגה הינּו ּכביכֹול, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּמֹוחין

זה  הרי והּׂשגה, הבנה  עלּֿפי להיֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּצריכה

ּומּצ מעמד יׂשראל אצל ּד"ּגלינּוּפֹועל ב ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

וגלּו לבבל ּגלּו לאדֹום, ּגלּו וכאׁשר ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָמארצנּו",

עּמהם" "ׁשכינה אזי ׁשכינּתא 43לעילם, , ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

.44ּבגלּותא  ְָָ

ההּוא",e‰ÊÂג) ׁש"ּבּלילה נס, ׁשל ּתקּפֹו ¿∆ְְֵֶֶַַַָָ

,"הּמל ׁשנת "נדדה ההעלם, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָּתכלית

הּגלּוי  ּתכלית ּבאֹופן 45ונעׂשה זה ׁשאין והינּו, . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָ

נתּבּטל  "הּמל ׁשנת  ׁש"נדדה ֿ זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידי

"ּבּלילה  הּכתּוב ּבלׁשֹון אּלא וההעלם, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָהּלילה

ּבתכלית  ּבהיֹותֹו ּגּופא ההּוא" ׁש"ּבּלילה ְְְְִִֶַַַַַָָההּוא",

"הּמל ׁשנת ּד"נדדה הענין נפעל .46ההעלם, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּגם  מּצבי, הּמׁשל ּפּורים נס על הּובא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָולכן

אחת  עינֹו קמּוצה) אחת (ועינֹו ׁשּיׁשן ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשעה

ּד"ּבּלילה 47ּפתּוחה  ההעלם עם ׁשּביחד הינּו, , ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָ

,"הּמל ׁשנת ּד"נדדה הענין ּגם יׁשנֹו ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָההּוא",

הּגלּוי  ׁשנת 48ּתכלית ׁש"נדדה ּבזה, והענין . ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ

ּגם  ׁשּנמׁש אלקי אֹור ּגלּוי על קאי "ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמל
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ט.41) ט, יב. ח, א.42)יחזקאל יד, ראה מסעי.43)פ' ס"פ ספרי א. כט, מגילה ב.44)ראה קכ, זח"א בהבא 45)ראה

זה). (ממאמר ואילך 42 ע' ח"ז לקו"ש ראה - א.46)לקמן ק, א. צא, תו"א (ראה בטבע מלובש הי' דפורים הנס שהרי

ממש"ובכ"מ). אחשורוש המלך "שנת או עולם", של מלכו "שנת המלך", שנת ב"נדדה הפירושים* ב' שייכות תובן ובזה

הטבע  בלבושי דהתלבשות באופן הי' עולם" של מלכו המלך שנת ש"נדדה שמה מכיון כי - (6 שבהערה ויל"ש (מגילה

ממש". אחשורוש המלך שנת ש"נדדה במה נתלבש זה ע"כ ההוא", "בלילה קטז,47)- מג"א תו"א וראה ספ"ח. שהש"ר

בב"ר 48)ד. אבל עינים. משתי שלמטה א' בעין הבטה - יראיו אל ה' עין בחי' על הוא שם שבמדרש הצבי משל

לזה. זה הם שייכים - אחד שבפסוק הפירושים שכל ,782 ע' ח"ג לקו"ש ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÎO‰Lמציאותיים, ÈÙk eÏÈÙ‡ ,ÏÎO‰ CÙÈ‰ Ì‰L ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ∆≈≈∆«≈∆¬ƒ¿ƒ∆«≈∆

‰ÈM‰ ˙ÚLa ‡e‰ ומנהל מכווין לא השכל השינה שבעת משום וזאת ƒ¿««≈»
הכוחות. שאר פעולת את

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÏBÎÈ·k ‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«ƒ¿««≈»¿«¿»ƒ¿»∆ƒ¿«
˙e˜lzÒ‰ בחינת של ועלייה סילוק ƒ¿«¿

‡ÏÈÚÏc ÔÈÁBn‰,שלמעלה «ƒƒ¿≈»
vÓe·באלוקות  „ÓÚÓÏ „ÚÂ)¿«¿«¬»«»

"ı¯‡‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ·ÊÚ"L41 ∆»«¬»»∆»»∆
ÏBÎÈ·k בהשגחה חיסרון ויש ƒ¿»

על  הקדושֿברוךֿהוא של ובשמירה

כי  ויבאר, שימשיך כפי ישראל, בני

גילוי  ואין גדול כך כל וההסתר ההעלם

vnL„אלוקות  Û‡ ‰p‰ ,ÔÎÏÂ .(¿»≈ƒ≈«∆ƒ«
Ìz‡ ÌÈa" Ï‡¯NÈ Èa ˙BÈ‰¡¿≈ƒ¿»≈»ƒ«∆

"ÌÎÈ˜Ï‡ '‰Ï42Ì‰Ï ÚÈbÓ «¡…≈∆«ƒ«»∆
ישפיע  שהקדושֿברוךֿהוא הם ראויים

למטה  מלמעלה eË·להם Ïk»
,ÈÓLb ·eË ÏÎÂ ÈÁe¯ זאת בכל »ƒ¿»«¿ƒ

˙e˜lzÒ‰ ‰ÏÚÓÏ LiLk È¯‰¬≈¿∆≈¿«¿»ƒ¿«¿
eÈ‰ ,ÏBÎÈ·k ÔÈÁBn‰«ƒƒ¿»«¿
‰ÎÈ¯vL ÈÙk dÈ‡ ‰‚‰‰‰L∆««¿»»≈»¿ƒ∆¿ƒ»
,‰‚O‰Â ‰·‰ ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¬»»¿«»»

‰Ê È¯‰ והסתלקות התעלמות ¬≈∆
‡ˆÏלמעלה המוחין  ÏÚBt≈≈∆

eÈÏb"c ·vÓe „ÓÚÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»«»¿»ƒ
eÏb ¯L‡ÎÂ ,"eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿«¬∆»
eÏ‚Â Ï··Ï eÏb ,ÌB„‡Ï∆¡»¿»∆¿»
‰ÈÎL" ÈÊ‡ ,ÌÏÈÚÏ¿≈»¬«¿ƒ»

"Ì‰nÚ43 ז"ל חכמינו (ולפי כדברי ƒ»∆
בגלות  שגם היא המאמר כוונת הפשט

לפי אך איתנו, נמצאת פנימיות השכינה

נגרם  הגלות שעניין כיוון הדברים,

הסתלקות  למעלה שיש מכך כתוצאה

וירידה  גלות גורם והדבר המוחין

מסויים  שבמובן היא הכוונה למטה,

גם  כאשר היא ישראל בני של הגלות

גלות), של עניין יש כביכול, למעלה,

‡˙eÏ‚a ‡zÈÎL44.בגלות השכינה ¿ƒ¿»¿»»

Bt˜z e‰ÊÂ והחוזק ‚) Òהעיקר ÏL אף) זה בפסוק שמתחיל פורים ¿∆»¿∆≈
התרחש  בפועל ישראל בני הצלת של הנס המקראות פשטות שלפי ֿעלֿפי

המאורעות), ‰‰ÌÏÚ,בהמשך ˙ÈÏÎz ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"L כמבואר ∆««¿»««¿ƒ«∆¿≈
ומתוך  והסתר, העלם של לשונות הם ו'הוא' 'לילה' הביטויים ששני לעיל

הזה  הנחות L˙המצב ‰„„"»¿»¿«
,"CÏn‰ השינה מצב התבטל «∆∆
‰NÚÂ,הקצה אל הקצה מן מהפך ¿«¬»

אל  ההעלם ÈÏÎz«¿ƒ˙מתכלית
ÈeÏb‰45‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â . «ƒ¿«¿∆≈∆

‰„„"L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÔÙB‡a¿∆∆«¿≈∆∆»¿»
‰ÏÈl‰ Ïha˙ "CÏn‰ ˙L¿««∆∆ƒ¿«≈««¿»
·e˙k‰ ÔBLÏa ‡l‡ ,ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈∆»ƒ¿«»
‰ÏÈla"L ,"‡e‰‰ ‰ÏÈla"««¿»«∆««¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמו B˙BÈ‰aבו «»ƒ¿
ÌÏÚ‰‰ ˙ÈÏÎ˙a כדי תוך ¿«¿ƒ«∆¿≈

התוקף, בכל הוא »¿ÏÚÙƒשההעלם
˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»¿»¿«

"CÏn‰46.הגילוי תכלית ונהיה «∆∆
ÌÈ¯et Ò ÏÚ ‡·e‰ ÔÎÏÂ¿»≈»«≈ƒ

ז"ל  חכמינו È·vÓ,בדברי ÏLn‰«»»ƒ¿ƒ
BÈÚÂ) ÔLiL ‰ÚLa ÌbL∆«¿»»∆»≈¿≈

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ ועצומה )סגורה ««¿»
‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚ47, כלומר ≈««¿»

שינה  זו אין השינה, כדי תוך שגם

בנמשל, גם וכך ¿»‰eÈ,מוחלטת
‰ÏÈla"c ÌÏÚ‰‰ ÌÚ „ÁÈaL∆¿««ƒ«∆¿≈¿««¿»

"‡e‰‰ נמשך שההעלם כדי ותוך «
ומסתיר, מעלים בבד בד BLÈועדיין ∆¿

˙L ‰„„"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿»¿»¿«
ÈeÏb‰ ˙ÈÏÎz ,"CÏn‰48. «∆∆«¿ƒ«ƒ

מהות  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

תוך  שהאיר הגילוי" "תכלית הגילוי,

נמשך. שההעלם כדי

˙L ‰„„"L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆»¿»¿«
È‡˜ "CÏn‰ מכווןÈeÏb ÏÚ «∆∆»≈«ƒ

È˜Ï‡ ¯B‡ מאד CLÓpLנעלה ¡…ƒ∆ƒ¿»
שמתאים  מצב מרומם, במצב רק לא

אלא  אלוקות, לגילוי ‰ÏÈl‰,וראוי ÌÏÚ‰a Ìb ראוי לא שלכאורה מצב «¿∆¿≈««¿»
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

הוי'" "ׁשמׁש אצלֹו הענינים 32ׁשּמאיר ּכל ׁשאז , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָ

הּוא  זה ׁשּדבר ּבברּור  רֹואה ולכן אצלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָמּוארים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הפכֹו, הּוא זה ודבר וטֹוב, 33חּיים ְְְֲִֶֶַָָָָ

וגֹו', הּטֹוב ואת החּיים את גֹו' לפני נתּתי ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָראה

ּבחּיים  ּובחרּת יבחר, ּבמה ֿ 34ּומּובן מהּֿׁשאין . ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אצלֹו היא הוי'" "ׁשמׁש ּכאׁשר "ּבּלילה", ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּכן

אזי  ׁשּתהינה ), סיּבֹות איזה (מּצד והסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבהעלם

"ּבחׁש ההֹולכים ּד"העם ּומּצב מעמד ,35נעׂשה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

רע, ולּטֹוב טֹוב "לרע אֹומרים הם הרי זה ְְֲִִֵֵֶַַַַָּומּצד

למתֹוק  מר ׂשמים ,לחׁש ואֹור לאֹור חׁש ְְְְִִֶֶַָָָֹֹׂשמים

למר" .36ּומתֹוק ְַָ

e‰ÊÂ,(הּׁשינה (זמן ולילה הּׁשינה ענין ּכללּות ¿∆ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָ

יׁשנה" ("אני הּגלּות ענין נעׂשה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָׁשּמּזה

חלק  ׁשהיא ׁשּנׁשמתֹו והינּו, ּבעבֹודה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּבגלּותא)

ממׁשא  מּמעל היא 37לקה ּבריאתֹו ותכלית , ְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

ּבגּופֹו ּבגלּות, אצלֹו נמצאים קֹונֹו, את ְְְְְִִֵֶֶַָָלׁשּמׁש

ראינּו" לא "אתֹותינּו ׁשאז הּבהמית, ,38ונפׁשֹו ְְֲִִֵֶַַַָָֹֹ

ּכחלמים" ּגלּות 39ו"היינּו ּגם מׁשּתלׁשלת ּומּזה . ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

חטאינּו ּד"מּפני הענין ּכללּות ׁשּזהּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָחיצֹונית,

מארצנּו" יׂשראל 40ּגלינּו ׁשּבני ּכפׁשּוטּה, ּגלּות , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

העֹולם. אּומֹות ּבין ּבגלּות ְְִִֵָָָָנמצאים

˙aÒÂ ּבעבֹודת הּׁשינה ׁשענין לפי היא הּדבר ¿ƒ«ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ

למעלה  הּׁשינה ענין את ּפֹועל ְְְִֵֵֶַַַָָָָָהאדם

מענין  - למעלה הּׁשינה ענין ויּובן ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכביכֹול.

אזי  ער, ׁשהאדם ּבׁשעה ּדהּנה, למּטה. ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהּׁשינה

אצלֹו מקֹום ׁשּתֹופס  הּׂשכל, עלּֿפי היא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהנהגתֹו

יׁשן, ּכׁשהּוא מהּֿׁשאיןּֿכן ּובראׁשֹונה, ְִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבראׁש

מסּודר. ּבלּתי ׂשכל הּוא ּבֹו, ׁשּיׁש הּׂשכל ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָהּנה

על  הּׂשכל הׁשּפעת ּגם ׁשחסרה זאת, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָֹועֹוד

ענין  ּבחלֹום להיֹות יכֹול ׁשּלכן זּולתֹו, ְְֲִִֵֶַַָָָָֹהּכחֹות

הּׂשכל, היפ ׁשהם וענינים הפכים, חּבּור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשל
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יב.32) פד, תהלים טו.33)ע"פ ל, יט.34)נצבים א.35)שם, ט, כ.36)ישעי' ה, ט.38)רפ"ב.תניא37)שם עד, תהלים

ובכ"מ.39) ג. כח, וישב תו"א וראה א. קכו, דיו"ט.40)שם מוסף תפילת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·vÓe „ÓÚÓ ÏÚ ‰¯BÓ'ה בעבודת ‡ˆBÏנעלה ¯È‡nL האור ∆««¬»«»∆≈ƒ∆¿

של ‰ÈÂ'"והגילוי LÓL"32,BÏˆ‡ ÌÈ¯‡eÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk Ê‡L , ∆∆¬»»∆»»»ƒ¿»ƒ»ƒ∆¿
‡e‰ ‰Ê ¯·„Â ,·BËÂ ÌÈiÁ ‡e‰ ‰Ê ¯·cL ¯e¯·a ‰‡B¯ ÔÎÏÂ¿»≈∆¿≈∆»»∆«ƒ¿¿»»∆

,BÎÙ‰,וברורים חדים ההבדלים כי ופשוטה, קלה ביניהם BÓkוהבחירה ¬»¿
·e˙kL33EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯ ∆»¿≈»«ƒ¿»∆

·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰ ˙‡ 'B‚∆««ƒ¿∆«
,¯Á·È ‰Óa Ô·eÓe ,'B‚Â¿»«∆ƒ¿«

ÌÈiÁa z¯Á·e34 כאמור כי »«¿»««ƒ
 ֿ להיפך והטוב החיים בין ההבדלים

היטב  נראים והיפךֿהטוב החיים

לפניו. MŒ‰ÓÔkŒÔÈ‡וגלויים «∆≈≈
¯L‡k ,"‰ÏÈla" והגילוי האור ««¿»«¬∆

‡ˆBÏשל ‡È‰ "'ÈÂ‰ LÓL"∆∆¬»»ƒ∆¿
‰ÊÈ‡ „vÓ) ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿∆¿≈ƒ«≈∆

(‰È‰zL ˙BaÈÒ האור ובהעדר ƒ∆ƒ¿∆»
בחושך, שרוי הוא NÚ‰הרי ÈÊ‡¬««¬∆

ÌÚ‰"c ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»¿»»
"CLÁa ÌÈÎÏB‰‰35 ואינם «¿ƒ«…∆

ומה  טיבו מה ולדעת להבחין יודעים

דבר, כל של ‰¯Èמהותו ‰Ê „vÓeƒ«∆¬≈
·BË Ú¯Ï" ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ»«
¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ¿««»ƒ…∆¿
¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ ¯B‡Â¿¿…∆»ƒ«

"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ36 ובמצב ¿»»¿«
בין  להבדיל מאד קשה כזו מבוכה של

ולבחור  מזה שהפוך למה וטוב חיים

בטוב. דווקא

‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»ƒ¿««≈»
‰fnL ,(‰ÈM‰ ÔÓÊ) ‰ÏÈÏÂ¿«¿»¿««≈»∆ƒ∆
של  נכונה ו'שמיעה' 'ראיה' מהעדר

ה' בעבודת ומבוכה ובלבול הדברים

È‡") ˙eÏb‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««»¬ƒ
‡˙eÏ‚a "‰LÈ בגלות( ¿≈»¿»»

B˙ÓLpL ,eÈ‰Â ,‰„B·Úa«¬»¿«¿∆ƒ¿»
של  האלוקית È‰L∆ƒ‡האדם הנפש

LÓÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡ ˜ÏÁ37, ≈∆∆…«ƒ«««»
LnLÏ ‡È‰ B˙‡È¯a ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈

,BB˜ וההבנה ‡˙ המודעות הנה ∆
בריאתו  של ובתכלית במטרה וההכרה

BÙe‚a ,˙eÏ‚a BÏˆ‡ ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ∆¿¿»¿
˙ÈÓ‰a‰ BLÙÂ שמעלימים ¿«¿««¬ƒ

על  בזמן Ê‡Lהנשמה,ומסתירים ∆»

¯‡eÈ"הגלות  ‡Ï eÈ˙B˙‡"38 אותות רואים מגילוי לא שנובעים …≈…»ƒ
ÌÈÓÏÁk"אלוקות, eÈÈ‰"Â39 בגלות ישראל בני של נמשל מצבם ¿»ƒ¿…¿ƒ

דברים  רואה האדם אין שבו ל'חלום' וכן בהרחבה, כאן כמבואר  ל'שינה'

ומסודרת. ברורה ברוחניות,fÓe‰בצורה והמבוכה ההעלם מהגלות, ƒ∆
˙eÏb Ìb ˙ÏLÏzLÓƒ¿«¿∆∆«»

,˙ÈBˆÈÁ בין ישראל בני גלות ƒƒ
eÏÏk˙העולם אומות  e‰fL∆∆¿»

eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿≈¬»≈»ƒ
"eˆ¯‡Ó40, שמצב רוחני היינו ≈«¿≈

גשמי  מצב ישתלשל שמזה גורם ירוד,

ÈaLירוד  ,dËeLÙk ˙eÏb»ƒ¿»∆¿≈
ÔÈa ˙eÏ‚a ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»≈

.ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡»»
ÔÈÚL ÈÙÏ ‡È‰ ¯·c‰ ˙aÒÂ¿ƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
ÏÚBt Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‰ÈM‰«≈»«¬«»»»≈
‰ÏÚÓÏ ‰ÈM‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««≈»¿«¿»

,ÏBÎÈ·k,חלישות שיש היינו ƒ¿»
של  ובשמירה בהשגחה כביכול,

ישראל  לבני הקדושֿברוךֿהוא

הגלות  עניין משתלשל מזה וכתוצאה

‰ÈM‰למטה. ÔÈÚ Ô·eÈÂ¿»ƒ¿««≈»
‰ÏÚÓÏ- כביכול ÔÈÚÓבאלוקות, ¿«¿»≈ƒ¿«

‰hÓÏ ‰ÈM‰ כפי באדם, «≈»¿«»
ומבאר. שממשיך

,¯Ú Ì„‡‰L ‰ÚLa ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»∆»»»≈
ÈtŒÏÚ ‡È‰ B˙‚‰‰ ÈÊ‡¬««¿»»ƒ«ƒ
BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBzL ,ÏÎO‰«≈∆∆≈»∆¿

,‰BL‡¯·e L‡¯a של כטבעו »…»ƒ»
העיקרי  הדבר הוא שהשכל אדם

שעלֿפיו  והכוח אצלו ביותר והחשוב

חייו  את מנהל ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהוא
ÏÎO‰ Ìb ‰p‰ ,ÔLÈ ‡e‰Lk¿∆»≈ƒ≈««≈∆

Ba LiL לפעול הממשיך השכל ∆≈
בצורה  בעת באדם ומצומצמת מועטת

eÒÓ„¯.השינה, ÈzÏa ÏÎN ‡e‰≈∆ƒ¿ƒ¿»
˙‡Ê „BÚÂ את דבר שמאפיין נוסף ¿…

השינה, בעת השכל «≈¬∆ÒÁL¯‰פעולת
˙BÁk‰ ÏÚ ÏÎO‰ ˙ÚtL‰ Ìb««¿»««≈∆««…

,B˙ÏeÊ מלבד הנפש כוחות שאר »
Ïהשכל, ÏBÎÈ ÔÎlL˙BÈ‰ ∆»≈»ƒ¿

ÌBÏÁa השינה בעת ÔÈÚשהוא «¬ƒ¿»
,ÌÈÎÙ‰ ¯eaÁ ÏL לא דברים ∆ƒ¬»ƒ
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jlndכח zpy dccp `edd dlila

ׁשאֹור  ּבאֹופן זה אין ׁשּבּיֹום זאת, ועֹוד ְְֵֶֶֶֶַָֹּגּופא.

ליׁשֹון  מניח אינֹו ׁשהאדם 52הּיֹום רק ּפֹועל אּלא , ִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּׁשינה  ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ליׁשֹון, ירצה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלא

מאפׁשר  ׁשאינֹו ּבמּצב האדם נמצא ׁשאז ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודדת,

יֹום  ּבין חלּוק אין ּכזה ּובמּצב ׁשינה, ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָענין

התעֹוררּות  הּוא ׁשנת" ּד"נדדה הּמּצב ּכי ְְְְְְְִִַַַַָָָָללילה,

(העלם), ׁשינה ׁשל מציאּות אין ׁשּלגּביה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכזֹו

"לילה  (ואפילּו הּלילה ׁשהעלם ׁשּי לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולכן

זה. על ינּגד ְֵֶַַַההּוא")

e‰ÊÂ הּקֹול את להגּביּה ׁשּצרי הּטעם ּגם ¿∆ְְִִֶֶַַַַַַַָ

ׁשנת  נדדה ההּוא "ּבּלילה ְְְְִִַַַַַָָָּבקריאת

הּדּבּור, ּבעת הּקֹול הגּבהת ּדהּנה, ."ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּמל

חֹודר  זה ׁשּדּבּור האחד, ענינים. ׁשני עם ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָקׁשּורה

ּבחּוׁש ׁשרֹואים ּכפי נפׁשֹו, ּבפנימּיּות ְְְְִִִִִֶַָָָּבאדם

אזי  ּביֹותר, לֹו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּכאׁשר

,נמּו ּבקֹול ּולדּבר ּבמנּוחה להיֹות יכֹול ְְְְִִֵֵַָָָאינֹו

ׁשּדּבּור  והּׁשני, ּגבֹוּה. ּבקֹול נאמרים ּדבריו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּגבֹוּה ׁשהּקֹול ּוככל יֹותר, למרחֹוק נׁשמע ְְְִֵֵֶֶַַָָָָזה

ּגם  הּוא וכן יֹותר. למרחֹוק  יׁשמע ְְִֵֵֵֵַַָָיֹותר,

עֹולם", ׁשל מלּכֹו ׁשנת ּד"נדדה  האֹור ְְְְְְֶַַַַָָָָָּבהמׁשכת

נע  מּמקֹום נמׁש ׁשּבֹוׁשהאֹור ּביֹותר, ועמֹוק לה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

למרחֹוק  ונמׁש (ּכּנ"ל), ההעלם ּגדר ׁשּי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלא

להעלם  ועד ּתחּתֹון, הּיֹותר ּבהעלם ּגם ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַּביֹותר,

ההּוא  ּד"ּבּלילה ׁשהּקריאה ּוכדי ההּוא". ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּד"לילה

זה  ענין ותפעל ּתמׁשי "הּמל ׁשנת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנדדה

ונעׂשים"53(ּכּידּוע  "נזּכרים ׁשּכאׁשר 54ּבפירּוׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּה ׁשּיׁש הּקֹול, ּבהגּבהת הּקריאה להיֹות צריכה "נעׂשים"), אזי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ"נזּכרים"

למעלה  ּגם אּלּו ענינים ׁשני ּפֹועלים ועלֿידיֿזה הּנ"ל, מעלֹות .55ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

אין ÓBÚ·e˜ד) "הּמל ׁשנת ּד"נדדה הּגלּוי ׁשּלגּבי ּבלבד זֹו לא הּנה יֹותר, ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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עצמו  הפה ש"אותו באופן הי' ,(46 הערה לעיל (ראה בטבע הנס שהתלבשות בנמשל, גם וכ"ה ובכ"מ). ע"ב. ריש פז,

חשוכא  אתהפכא ענין שהוא בעיניכם, כטוב היהודים על כתבו ואתם אמר עצמו הוא בעיניך, כטוב בו לעשות והעם שאמר

ב). צד, (תו"א כו'" רסרל"א:52)לנהורא שם טושו"ע וראה ביום. ישן שם: ובר"ח ופרע. יזיף א: סה, מעירובין להעיר

יישן. כו' אא"פ שער 53)אם פע"ח גם (וראה פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא - שובבים תיקון בספר רמ"ז

(פור  פ"ה).יט כב.54)ים) ט, (דרמ"צ 55)אסתר החסידות ובל' דסוטה). ספ"ק (משנה לו מודדין בה מודד שאדם דבמדה

ידה. על ונמשכת המתעוררת דלעילא האתערותא ובדוגמת מעין להיות צריכה דלתתא האתערותא ובכ"מ) א. קס, א. קכג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביום. השינה העדר מאשר לשינה חזקה יותר הרבה הפרעה

,˙‡Ê „BÚÂ הוא בלילה שינה לנדודי ביום השינה אי בין נוסף הבדל ¿…
ÔBLÈÏ ÁÈÓ BÈ‡ ÌBi‰ ¯B‡L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ ÌBiaL52 ולא ∆«≈∆¿∆∆«≈≈ƒ«ƒ

בפועל, השינה את  היום ‡l‡מאפשר Ï‡אור Ì„‡‰L ˜¯ ÏÚBt ∆»≈«∆»»»…
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔBLÈÏ ‰ˆ¯Èƒ¿∆ƒ«∆≈≈
Ê‡L ,˙„„B ‰ÈM‰ ¯L‡k«¬∆«≈»∆∆∆»
BÈ‡L ·vÓa Ì„‡‰ ‡ˆÓƒ¿»»»»¿«»∆≈

‰ÈL ÏL ÔÈÚ ¯LÙ‡Ó למרות ¿«¿≈ƒ¿»∆≈»
לישון, רוצה כן מצידו שהאדם

˜eÏÁ ÔÈ‡ ‰Êk ·vÓ·e הבדל ¿«»»∆≈ƒ
·vn‰ Èk ,‰ÏÈÏÏ ÌBÈ ÔÈa≈¿«¿»ƒ««»
‡e‰ "˙L ‰„„"c¿»¿»¿«
ÔÈ‡ ‰Èa‚lL BÊk ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿»∆¿«∆»≈
,(ÌÏÚ‰) ‰ÈL ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆≈»∆¿≈

CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ייתכן ÌÏÚ‰Lלא ¿»≈…«»∆∆¿≈
‰ÏÈÏ" eÏÈÙ‡Â) ‰ÏÈl‰««¿»«¬ƒ«¿»

‰Ê ÏÚ „bÈ ("‡e‰‰ שום ואין «¿«≈«∆
שינה  לגרום שיכול זמן ושום דבר

ה"נדדה". למרות

CÈ¯vL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ הקורא ¿∆««««∆»ƒ
המגילה  ‰ÏBwאת ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«««¿»«»¿»
˙‰a‚‰ ,‰p‰c ."CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿ƒ≈«¿»«
‰¯eL˜ ,¯eac‰ ˙Úa ÏBw‰«¿≈«ƒ¿»

ÌÈÈÚ ÈL ÌÚ לגרום שעשויים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
מהרגיל. יותר קולו את להגביה לאדם

¯„BÁ ‰Ê ¯eacL ,„Á‡‰»∆»∆ƒ∆≈
ÈÙk ,BLÙ ˙eiÓÈÙa Ì„‡a»»»ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

LeÁa ÌÈ‡B¯L מוחשית בצורה ∆ƒ¿
ÔÈÚ ˙B„B‡ ¯a„Ó ¯L‡kL∆«¬∆¿«≈ƒ¿»

Ú‚BpL אכפתÈÊ‡ ,¯˙BÈa BÏ ∆≈«¿≈¬«
ÁeÓa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡‰ ≈»ƒ¿ƒ¿»

‡l‡ ,CeÓ ÏB˜a ¯a„Ïe האדם ¿«≈¿»∆»
ולכן  ומתרגש, ««¿ÂÈ¯·cמתפעל
dB·b ÏB˜a ÌÈ¯Ó‡ מהרגיל. ∆¡»ƒ¿»«
‰Ê ¯eacL ,ÈM‰Â האדם שבו ¿«≈ƒ∆ƒ∆

קולו  את BÁ¯ÓÏ˜מגביה ÚÓLƒ¿»¿≈»
dB·b ÏBw‰L ÏÎÎe ,¯˙BÈ≈¿»∆«»«
.¯˙BÈ ˜BÁ¯ÓÏ ÚÓLÈ ,¯˙BÈ≈ƒ»«¿≈»≈

˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ והתגלות ¿≈«¿«¿»«

¯B‡‰,מוגבל הבלתי האור מאד, ÏLהנעלה BkÏÓ ˙L ‰„„"c »¿»¿»¿««¿∆
¯B‡‰L ,"ÌÏBÚ הזה BÓÚÂ˜הנעלה ‰ÏÚ ÌB˜nÓ CLÓ »∆»ƒ¿»ƒ»«¬∆¿»

(Ï"pk) ÌÏÚ‰‰ ¯„b CiL ‡Ï BaL ,¯˙BÈa ששום אור הוא כי ¿≈∆…«»∆∆«∆¿≈««
לא  עליו,דבר ולהסתיר להעלים BÈa˙¯,יכול ˜BÁ¯ÓÏ CLÓÂ¿ƒ¿»¿≈»¿≈

נעצרת, לא שלו וההארה ההתפשטות

,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÌÏÚ‰a Ìb«¿∆¿≈«≈«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰Ï „ÚÂ¿««∆¿≈¿«¿»«

והכפול. הגדול וההסתר ההעלם

‰ÏÈla"c ‰‡È¯w‰L È„Îe¿≈∆«¿ƒ»¿««¿»
"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ בעת «»¿»¿««∆∆

בפורים  המגילה CÈLÓz«¿ƒקריאת
‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ˙Â האור המשכת של ¿ƒ¿«ƒ¿»∆

Úe„ik)53Le¯ÈÙaהבליֿגבול  «»«¿≈
האמור  הפסוק על החסידות תורת של

אסתר  ÌÈ¯kÊ"ƒ¿»ƒבמגילת
"ÌÈNÚÂ54¯L‡kL , ¿«¬ƒ∆«¬∆

"ÌÈNÚ" ÈÊ‡ - "ÌÈ¯kÊ"ƒ¿»ƒ¬««¬ƒ
בבוא  נזכרים, הימים כאשר כלומר

שנה, מידי והמועד החג של התאריך

הם  אזי החג, מצוות את ועושים

שהיו  והגילויים והאורות "נעשים"

ונמשכים  חוזרים הראשונה בפעם

מחדש), BÈ‰Ï˙ומאירים ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰a ‰‡È¯w‰«¿ƒ»¿«¿»««
,Ï"p‰ ˙BÏÚÓ ÈzL da LiL∆≈»¿≈«¬««
ומעלת  והרגש ההתפעלות מעלת

למרחוק, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ההמשכה
Ìb el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÌÈÏÚBt¬ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«

‰ÏÚÓÏ55 אור שיתגלה ויומשך ¿«¿»
והארתו, להמשכתו גבול שאין נעלה

לעיל. כמבואר

BÊ ‡Ï ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e („¿∆≈ƒ≈…
ÈeÏb‰ Èa‚lL „·Ïa האור של ƒ¿«∆¿«≈«ƒ

הנעלה  L˙האלוקי ‰„„"c¿»¿»¿«
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ּד"לילה  הּכפּול ּבהעלם ואפילּו הּלילה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבהעלם

העלּוי  ּגֹודל על מֹורה ּגּופא זה ׁשענין ְִִֶֶֶֶַַָָָההּוא",

מ'אֹור', ׁשּלמעלה החׁש מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבֹו,

(למעלה  למעלּיּותא ההּוא" "לילה ענין ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

ּכמֹו האֹור), עצם על ּדקאי ההּוא" מ"יֹום ְְִֵֶֶַַַָָּגם

ּבארּוּכה. לעיל ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנתּבאר

ÔÈÚ‰Â הּוא "יֹום", ׁשּנקרא 'אֹור' ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָ

להיֹות  יכֹול אינֹו ולכן מּוגּבל, ְְְִֵֵָָָאֹור

ּכי  סתם), ּבלילה (אפילּו הּלילה ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנמׁש

ׁשנת  "נדדה אמנם, אליו. מנּגד הּלילה ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעלם

אֹור  ׁשּכלּפי מּוגּבל, ּבלּתי אֹור על מֹורה "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָהּמל

מנּגד  אינֹו ההעלם הּנה - ּגם זה נמׁש ולכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ההּוא" ׁשהּמעלה 49"ּבּלילה להֹוסיף, ויׁש . ְְְֲִֵֶַַַַַָָ

ּגם  מּובנת "יֹום", לגּבי "הּמל ׁשנת ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָּד"נדדה

זמן  אינֹו ּכלל, ּבדר הּיֹום, זמן ּדהּנה, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּבפׁשטּות.

יׁשנים  ׁשֹונה 50ׁשּבֹו ּבּיֹום, הּׁשינה העּדר אבל . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכי  ּבּלילה, ּכׁשּנֹודדת הּׁשינה מהעּדר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגמרי

ׁשּזהּו הּיֹום, אֹור מּצד הּוא ּבּיֹום, הּׁשינה ְִֵֵֶֶֶַַַַָהעּדר

הּׁשינה  נדידת מהּֿׁשאיןּֿכן לאדם, ׁשּמחּוץ ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

(הּנפׁשי  הּמּצב ּבגלל היא - האדם 51ּבּלילה ׁשל ( ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

(ע"פ  קכב ע' אור (יהל עינים ב' מבחי' שלמעלה דעתיקא א' עין בחי' על וקאי אברהם", זה יראיו אל ה' "עין רפ"מ:

שם)). לב"ר היפ"ת קושיית סרה (ועפ"ז תרצ"ד כו' ברא לא אר"י ד"ה גם וראה וירא. ס"פ אוה"ת גם וראה ב). קכט, זח"ג

ש  הפירושים שכל הידוע א'וע"פ עין לבחי' שייכת עינים ב' מבחי' שלמטה א' עין שבחי' צ"ל זל"ז*, שייכים א' בפסוק

שם, (זהר דעתיקא א' עין שזהו נאים", דלא פקיחא עינא מבחי' נמשך "להיות שם: תו"א גם (וראה עינים. מב' שלמעלה

השינה). ענין בה שייך  שאין הגילויים,סע"ב), בענין רק הוא שם, שבשהש"ר א' עין בחי' על עינים ב' בחי' שמעלת וי"ל

האור  עצם אבל בלבוש"), "שמתלבש שם: בתו"א (וכמ"ש הטבע בלבושי בהתלבשות באה א' דעין שההשגחה והוא

ע"ק, בחי' ית' ועצמותו מהותו לבחי' לך "ודמה שם: בתו"א וכדאי' דעתיקא. א' עין דבחי' האור אותו הוא זו שבבחי'

בעשיית  מותר שפורים מה בענין ואילך) סע"ד (צט, אינש חייב ד"ה בתו"א המבואר (וע"ד כו'". לצבי להיות יומשך ומשם

שם. אור יהל (ראה אלו הבטה בחי' ב' [הממשיכות ויר"ע יר"ת - שביראה הבחי' בב' גם הוא עד"ז - עיי"ש). מלאכה.

בבחי' מאהבה למטה היותה (עם יר"ת גם מהותם, לעצם בנוגע אבל הגילויים, בענין רק שחלוקות - שם)] אר"י ד"ה

.(18 ע' העבודה (קונט' ית' בעצמותו היא - וידבר 49)הגילויים) תרס"ו). (בהמשך תרס"ח הקבצו (ד"ה הידוע ובדוגמת

קודם  שהוא כמו לאחה"צ גם הוא נמצא ולכן הבל"ג, אור על להעלים הצמצום ביכולת שאין ובכ"מ) בסופו. תש"ד אלקים

וראה 50)הצמצום. טו. סע' וס"ד סרל"א או"ח וטושו"ע ב כו, סוכה ביום. יישן ולא ה"ה: פ"ד דיעות הל' רמב"ם ראה

הבוקר. אור קודם משינתו לקום שצריך בתחלתו, אדה"ז שו"ע וגם 51)גם כו'. אומרים ויש נדדה: ד"ה בפירש"י ראה

(תו"א  האדם" בתוכיות.. נכנס (דשמש) הזיו "אין שהרי היום, דאור מהפעולה יותר בפנימיות היא גופו חומר על פעולתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  גילוי בו ‰‰e‡",שיהיה ‰ÏÈÏ"c ÏeÙk‰ ÌÏÚ‰a eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«∆¿≈«»¿«¿»«

העלם, של לשונות Ùeb‡שתי ‰Ê ÔÈÚL זה שאור העובדה עצם עצמו, ∆ƒ¿»∆»
ביותר, גדול והסתר העלם בתוך אפילו ‰ÈeÏÚמאיר Ï„Bb ÏÚ ‰¯BÓ∆«∆»ƒ

,'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL CLÁ‰ ˙ÈÁaÓ BL¯ML ,BaL כמבואר ∆∆»¿ƒ¿ƒ««…∆∆¿«¿»≈
הנקראות  עליונות דרגות שיש בחסידות

"ישת  (ככתוב סתרו")'חושך' חושך

מגילוי  למעלה שהם ∆∆e‰fLמשום
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚ התעלמות ƒ¿««¿»«

Ìbכפולה  ‰ÏÚÓÏ) ‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»¿«¿»«
È‡˜c "‡e‰‰ ÌBÈ"Ó המכוון ƒ«¿»≈

¯B‡‰ ÌˆÚ ÏÚ הארה רק ולא «∆∆»
BÓkהאור של והתפשטות  ,(¿

.‰ke¯‡a ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈«¬»
האור  של מעלתו את ומבאר והולך

אפילו  ומאיר הנמשך הנעלה האלוקי

ביותר, גדול והסתר העלם של במצב

'חושך  בחינת שהוא ו'לילה'האור '

למעליותא.

'¯B‡' ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ומצב  במעמד המאיר רגילה במדריגה

גדולה, ירידה אינו שאמנם רגיל רוחני

מגדר  יוצאת התעלות אינו גם אבל

‡B¯הרגיל  ‡e‰ ,"ÌBÈ" ‡¯˜pL∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,Ïa‚eÓ אור שהוא מאחר ¿»¿»≈

מאיר  הוא כמה עד גבול ויש מוגבל

הוא  מצב באיזה גם גבול יש ומתפשט,

ובהיותו  מוגבל מאיר, ≈‡BÈאור
CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ביכולתו ואין »ƒ¿ƒ¿»

ולהתגלות  Ì˙Òלהאיר ‰ÏÈÏa eÏÈÙ‡) ‰ÏÈl‰ ÌÏÚ‰a בהעלם ¿∆¿≈««¿»¬ƒ¿«¿»¿»
ההוא" "בלילה של במצב להתגלות יכול שאינו וכלֿשכן ‰ÌÏÚרגיל, Èk ,(ƒ∆¿≈

ÂÈÏ‡ „bÓ ‰ÏÈl‰.ההעלם על לגבור בכוחו "„„‰ואין ,ÌÓ‡ ««¿»¿«≈≈»»¿»»¿»
,"CÏn‰ ˙L,השינה עניין ÏÚביטול ‰¯BÓ של והתגלות המשכה ¿««∆∆∆«

ÈtÏkL ,Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈
BÈ‡ ÌÏÚ‰‰ ‰p‰ - ‰Ê ¯B‡∆ƒ≈«∆¿≈≈

ÔÎÏÂ ,„bÓ אור זה, נעלה אור ¿«≈¿»≈
מוגבל, "ÏÈla‰בלתי Ìb CLÓƒ¿»«««¿»

"‡e‰‰49 והסתר העלם ישנו כאשר «
מבלי  (ואפילו כפול הסתר ביותר, גדול

יתבטל). וההסתר שההעלם

‰ÏÚn‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c הארה ¿»¿»¿««∆∆

ה'לילה' בתוך שבאה והתגלות

"ÌBÈ",וה'שינה' Èa‚Ï רגיל מצב ¿«≈
גילוי, eËLÙa˙.של Ìb ˙·eÓ∆∆«¿«¿

,ÏÏk C¯„a ,ÌBi‰ ÔÓÊ ,‰p‰c¿ƒ≈¿««¿∆∆¿»
ÌÈLÈ BaL ÔÓÊ BÈ‡50 אלא ≈¿«∆¿≈ƒ

בלילה. היא שהשינה הוא הרגיל הסדר

,ÌBia ‰ÈM‰ ¯cÚ‰ Ï·‡¬»∆¿≈«≈»«
‰ÈM‰ ¯cÚ‰Ó È¯Ó‚Ï ‰BL∆¿«¿≈≈∆¿≈«≈»
¯cÚ‰ Èk ,‰ÏÈla ˙„„BpLk¿∆∆∆««¿»ƒ∆¿≈
¯B‡ „vÓ ‡e‰ ,ÌBia ‰ÈM‰«≈»«ƒ«
ıeÁnL ¯·c e‰fL ,ÌBi‰«∆∆»»∆ƒ

Ì„‡Ï,עצמוÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »»»«∆≈≈
‡È‰ - ‰ÏÈla ‰ÈM‰ ˙„È„¿ƒ««≈»««¿»ƒ

ÈLÙp‰) ·vn‰ ÏÏ‚a51ÏL ( ƒ¿«««»««¿ƒ∆
‡Ùeb Ì„‡‰ זו כן ואם עצמו, »»»»

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



כט jlnd zpy dccp `edd dlila

ׁשאֹור  ּבאֹופן זה אין ׁשּבּיֹום זאת, ועֹוד ְְֵֶֶֶֶַָֹּגּופא.

ליׁשֹון  מניח אינֹו ׁשהאדם 52הּיֹום רק ּפֹועל אּלא , ִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּׁשינה  ּכאׁשר מהּֿׁשאיןּֿכן ליׁשֹון, ירצה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹלא

מאפׁשר  ׁשאינֹו ּבמּצב האדם נמצא ׁשאז ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹודדת,

יֹום  ּבין חלּוק אין ּכזה ּובמּצב ׁשינה, ׁשל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָענין

התעֹוררּות  הּוא ׁשנת" ּד"נדדה הּמּצב ּכי ְְְְְְְִִַַַַָָָָללילה,

(העלם), ׁשינה ׁשל מציאּות אין ׁשּלגּביה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכזֹו

"לילה  (ואפילּו הּלילה ׁשהעלם ׁשּי לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹולכן

זה. על ינּגד ְֵֶַַַההּוא")

e‰ÊÂ הּקֹול את להגּביּה ׁשּצרי הּטעם ּגם ¿∆ְְִִֶֶַַַַַַַָ

ׁשנת  נדדה ההּוא "ּבּלילה ְְְְִִַַַַַָָָּבקריאת

הּדּבּור, ּבעת הּקֹול הגּבהת ּדהּנה, ."ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּמל

חֹודר  זה ׁשּדּבּור האחד, ענינים. ׁשני עם ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָקׁשּורה

ּבחּוׁש ׁשרֹואים ּכפי נפׁשֹו, ּבפנימּיּות ְְְְִִִִִֶַָָָּבאדם

אזי  ּביֹותר, לֹו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּכאׁשר

,נמּו ּבקֹול ּולדּבר ּבמנּוחה להיֹות יכֹול ְְְְִִֵֵַָָָאינֹו

ׁשּדּבּור  והּׁשני, ּגבֹוּה. ּבקֹול נאמרים ּדבריו ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּגבֹוּה ׁשהּקֹול ּוככל יֹותר, למרחֹוק נׁשמע ְְְִֵֵֶֶַַָָָָזה

ּגם  הּוא וכן יֹותר. למרחֹוק  יׁשמע ְְִֵֵֵֵַַָָיֹותר,

עֹולם", ׁשל מלּכֹו ׁשנת ּד"נדדה  האֹור ְְְְְְֶַַַַָָָָָּבהמׁשכת

נע  מּמקֹום נמׁש ׁשּבֹוׁשהאֹור ּביֹותר, ועמֹוק לה ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ

למרחֹוק  ונמׁש (ּכּנ"ל), ההעלם ּגדר ׁשּי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלא

להעלם  ועד ּתחּתֹון, הּיֹותר ּבהעלם ּגם ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַּביֹותר,

ההּוא  ּד"ּבּלילה ׁשהּקריאה ּוכדי ההּוא". ְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָּד"לילה

זה  ענין ותפעל ּתמׁשי "הּמל ׁשנת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָנדדה

ונעׂשים"53(ּכּידּוע  "נזּכרים ׁשּכאׁשר 54ּבפירּוׁש , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ

ּבּה ׁשּיׁש הּקֹול, ּבהגּבהת הּקריאה להיֹות צריכה "נעׂשים"), אזי - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ"נזּכרים"

למעלה  ּגם אּלּו ענינים ׁשני ּפֹועלים ועלֿידיֿזה הּנ"ל, מעלֹות .55ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָ

אין ÓBÚ·e˜ד) "הּמל ׁשנת ּד"נדדה הּגלּוי ׁשּלגּבי ּבלבד זֹו לא הּנה יֹותר, ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
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עצמו  הפה ש"אותו באופן הי' ,(46 הערה לעיל (ראה בטבע הנס שהתלבשות בנמשל, גם וכ"ה ובכ"מ). ע"ב. ריש פז,

חשוכא  אתהפכא ענין שהוא בעיניכם, כטוב היהודים על כתבו ואתם אמר עצמו הוא בעיניך, כטוב בו לעשות והעם שאמר

ב). צד, (תו"א כו'" רסרל"א:52)לנהורא שם טושו"ע וראה ביום. ישן שם: ובר"ח ופרע. יזיף א: סה, מעירובין להעיר

יישן. כו' אא"פ שער 53)אם פע"ח גם (וראה פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בספר ונתבאר הובא - שובבים תיקון בספר רמ"ז

(פור  פ"ה).יט כב.54)ים) ט, (דרמ"צ 55)אסתר החסידות ובל' דסוטה). ספ"ק (משנה לו מודדין בה מודד שאדם דבמדה

ידה. על ונמשכת המתעוררת דלעילא האתערותא ובדוגמת מעין להיות צריכה דלתתא האתערותא ובכ"מ) א. קס, א. קכג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביום. השינה העדר מאשר לשינה חזקה יותר הרבה הפרעה

,˙‡Ê „BÚÂ הוא בלילה שינה לנדודי ביום השינה אי בין נוסף הבדל ¿…
ÔBLÈÏ ÁÈÓ BÈ‡ ÌBi‰ ¯B‡L ÔÙB‡a ‰Ê ÔÈ‡ ÌBiaL52 ולא ∆«≈∆¿∆∆«≈≈ƒ«ƒ

בפועל, השינה את  היום ‡l‡מאפשר Ï‡אור Ì„‡‰L ˜¯ ÏÚBt ∆»≈«∆»»»…
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÔBLÈÏ ‰ˆ¯Èƒ¿∆ƒ«∆≈≈
Ê‡L ,˙„„B ‰ÈM‰ ¯L‡k«¬∆«≈»∆∆∆»
BÈ‡L ·vÓa Ì„‡‰ ‡ˆÓƒ¿»»»»¿«»∆≈

‰ÈL ÏL ÔÈÚ ¯LÙ‡Ó למרות ¿«¿≈ƒ¿»∆≈»
לישון, רוצה כן מצידו שהאדם

˜eÏÁ ÔÈ‡ ‰Êk ·vÓ·e הבדל ¿«»»∆≈ƒ
·vn‰ Èk ,‰ÏÈÏÏ ÌBÈ ÔÈa≈¿«¿»ƒ««»
‡e‰ "˙L ‰„„"c¿»¿»¿«
ÔÈ‡ ‰Èa‚lL BÊk ˙e¯¯BÚ˙‰ƒ¿¿»∆¿«∆»≈
,(ÌÏÚ‰) ‰ÈL ÏL ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆≈»∆¿≈

CiL ‡Ï ÔÎÏÂ ייתכן ÌÏÚ‰Lלא ¿»≈…«»∆∆¿≈
‰ÏÈÏ" eÏÈÙ‡Â) ‰ÏÈl‰««¿»«¬ƒ«¿»

‰Ê ÏÚ „bÈ ("‡e‰‰ שום ואין «¿«≈«∆
שינה  לגרום שיכול זמן ושום דבר

ה"נדדה". למרות

CÈ¯vL ÌÚh‰ Ìb e‰ÊÂ הקורא ¿∆««««∆»ƒ
המגילה  ‰ÏBwאת ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆«

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla" ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«««¿»«»¿»
˙‰a‚‰ ,‰p‰c ."CÏn‰ ˙L¿««∆∆¿ƒ≈«¿»«
‰¯eL˜ ,¯eac‰ ˙Úa ÏBw‰«¿≈«ƒ¿»

ÌÈÈÚ ÈL ÌÚ לגרום שעשויים ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
מהרגיל. יותר קולו את להגביה לאדם

¯„BÁ ‰Ê ¯eacL ,„Á‡‰»∆»∆ƒ∆≈
ÈÙk ,BLÙ ˙eiÓÈÙa Ì„‡a»»»ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ

LeÁa ÌÈ‡B¯L מוחשית בצורה ∆ƒ¿
ÔÈÚ ˙B„B‡ ¯a„Ó ¯L‡kL∆«¬∆¿«≈ƒ¿»

Ú‚BpL אכפתÈÊ‡ ,¯˙BÈa BÏ ∆≈«¿≈¬«
ÁeÓa ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡‰ ≈»ƒ¿ƒ¿»

‡l‡ ,CeÓ ÏB˜a ¯a„Ïe האדם ¿«≈¿»∆»
ולכן  ומתרגש, ««¿ÂÈ¯·cמתפעל
dB·b ÏB˜a ÌÈ¯Ó‡ מהרגיל. ∆¡»ƒ¿»«
‰Ê ¯eacL ,ÈM‰Â האדם שבו ¿«≈ƒ∆ƒ∆

קולו  את BÁ¯ÓÏ˜מגביה ÚÓLƒ¿»¿≈»
dB·b ÏBw‰L ÏÎÎe ,¯˙BÈ≈¿»∆«»«
.¯˙BÈ ˜BÁ¯ÓÏ ÚÓLÈ ,¯˙BÈ≈ƒ»«¿≈»≈

˙ÎLÓ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ והתגלות ¿≈«¿«¿»«

¯B‡‰,מוגבל הבלתי האור מאד, ÏLהנעלה BkÏÓ ˙L ‰„„"c »¿»¿»¿««¿∆
¯B‡‰L ,"ÌÏBÚ הזה BÓÚÂ˜הנעלה ‰ÏÚ ÌB˜nÓ CLÓ »∆»ƒ¿»ƒ»«¬∆¿»

(Ï"pk) ÌÏÚ‰‰ ¯„b CiL ‡Ï BaL ,¯˙BÈa ששום אור הוא כי ¿≈∆…«»∆∆«∆¿≈««
לא  עליו,דבר ולהסתיר להעלים BÈa˙¯,יכול ˜BÁ¯ÓÏ CLÓÂ¿ƒ¿»¿≈»¿≈

נעצרת, לא שלו וההארה ההתפשטות

,ÔBzÁz ¯˙Bi‰ ÌÏÚ‰a Ìb«¿∆¿≈«≈«¿
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ÌÏÚ‰Ï „ÚÂ¿««∆¿≈¿«¿»«

והכפול. הגדול וההסתר ההעלם

‰ÏÈla"c ‰‡È¯w‰L È„Îe¿≈∆«¿ƒ»¿««¿»
"CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ בעת «»¿»¿««∆∆

בפורים  המגילה CÈLÓz«¿ƒקריאת
‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ˙Â האור המשכת של ¿ƒ¿«ƒ¿»∆

Úe„ik)53Le¯ÈÙaהבליֿגבול  «»«¿≈
האמור  הפסוק על החסידות תורת של

אסתר  ÌÈ¯kÊ"ƒ¿»ƒבמגילת
"ÌÈNÚÂ54¯L‡kL , ¿«¬ƒ∆«¬∆

"ÌÈNÚ" ÈÊ‡ - "ÌÈ¯kÊ"ƒ¿»ƒ¬««¬ƒ
בבוא  נזכרים, הימים כאשר כלומר

שנה, מידי והמועד החג של התאריך

הם  אזי החג, מצוות את ועושים

שהיו  והגילויים והאורות "נעשים"

ונמשכים  חוזרים הראשונה בפעם

מחדש), BÈ‰Ï˙ומאירים ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰a ‰‡È¯w‰«¿ƒ»¿«¿»««
,Ï"p‰ ˙BÏÚÓ ÈzL da LiL∆≈»¿≈«¬««
ומעלת  והרגש ההתפעלות מעלת

למרחוק, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ההמשכה
Ìb el‡ ÌÈÈÚ ÈL ÌÈÏÚBt¬ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈«

‰ÏÚÓÏ55 אור שיתגלה ויומשך ¿«¿»
והארתו, להמשכתו גבול שאין נעלה

לעיל. כמבואר

BÊ ‡Ï ‰p‰ ,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e („¿∆≈ƒ≈…
ÈeÏb‰ Èa‚lL „·Ïa האור של ƒ¿«∆¿«≈«ƒ

הנעלה  L˙האלוקי ‰„„"c¿»¿»¿«
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ּד"לילה  הּכפּול ּבהעלם ואפילּו הּלילה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבהעלם

העלּוי  ּגֹודל על מֹורה ּגּופא זה ׁשענין ְִִֶֶֶֶַַָָָההּוא",

מ'אֹור', ׁשּלמעלה החׁש מּבחינת ׁשּׁשרׁשֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּבֹו,

(למעלה  למעלּיּותא ההּוא" "לילה ענין ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

ּכמֹו האֹור), עצם על ּדקאי ההּוא" מ"יֹום ְְִֵֶֶַַַָָּגם

ּבארּוּכה. לעיל ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנתּבאר

ÔÈÚ‰Â הּוא "יֹום", ׁשּנקרא 'אֹור' ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶָָ

להיֹות  יכֹול אינֹו ולכן מּוגּבל, ְְְִֵֵָָָאֹור

ּכי  סתם), ּבלילה (אפילּו הּלילה ּבהעלם ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנמׁש

ׁשנת  "נדדה אמנם, אליו. מנּגד הּלילה ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָהעלם

אֹור  ׁשּכלּפי מּוגּבל, ּבלּתי אֹור על מֹורה "ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָהּמל

מנּגד  אינֹו ההעלם הּנה - ּגם זה נמׁש ולכן , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ההּוא" ׁשהּמעלה 49"ּבּלילה להֹוסיף, ויׁש . ְְְֲִֵֶַַַַַָָ

ּגם  מּובנת "יֹום", לגּבי "הּמל ׁשנת ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָּד"נדדה

זמן  אינֹו ּכלל, ּבדר הּיֹום, זמן ּדהּנה, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּבפׁשטּות.

יׁשנים  ׁשֹונה 50ׁשּבֹו ּבּיֹום, הּׁשינה העּדר אבל . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּכי  ּבּלילה, ּכׁשּנֹודדת הּׁשינה מהעּדר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלגמרי

ׁשּזהּו הּיֹום, אֹור מּצד הּוא ּבּיֹום, הּׁשינה ְִֵֵֶֶֶַַַַָהעּדר

הּׁשינה  נדידת מהּֿׁשאיןּֿכן לאדם, ׁשּמחּוץ ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

(הּנפׁשי  הּמּצב ּבגלל היא - האדם 51ּבּלילה ׁשל ( ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָ
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(ע"פ  קכב ע' אור (יהל עינים ב' מבחי' שלמעלה דעתיקא א' עין בחי' על וקאי אברהם", זה יראיו אל ה' "עין רפ"מ:

שם)). לב"ר היפ"ת קושיית סרה (ועפ"ז תרצ"ד כו' ברא לא אר"י ד"ה גם וראה וירא. ס"פ אוה"ת גם וראה ב). קכט, זח"ג

ש  הפירושים שכל הידוע א'וע"פ עין לבחי' שייכת עינים ב' מבחי' שלמטה א' עין שבחי' צ"ל זל"ז*, שייכים א' בפסוק

שם, (זהר דעתיקא א' עין שזהו נאים", דלא פקיחא עינא מבחי' נמשך "להיות שם: תו"א גם (וראה עינים. מב' שלמעלה

השינה). ענין בה שייך  שאין הגילויים,סע"ב), בענין רק הוא שם, שבשהש"ר א' עין בחי' על עינים ב' בחי' שמעלת וי"ל

האור  עצם אבל בלבוש"), "שמתלבש שם: בתו"א (וכמ"ש הטבע בלבושי בהתלבשות באה א' דעין שההשגחה והוא

ע"ק, בחי' ית' ועצמותו מהותו לבחי' לך "ודמה שם: בתו"א וכדאי' דעתיקא. א' עין דבחי' האור אותו הוא זו שבבחי'

בעשיית  מותר שפורים מה בענין ואילך) סע"ד (צט, אינש חייב ד"ה בתו"א המבואר (וע"ד כו'". לצבי להיות יומשך ומשם

שם. אור יהל (ראה אלו הבטה בחי' ב' [הממשיכות ויר"ע יר"ת - שביראה הבחי' בב' גם הוא עד"ז - עיי"ש). מלאכה.

בבחי' מאהבה למטה היותה (עם יר"ת גם מהותם, לעצם בנוגע אבל הגילויים, בענין רק שחלוקות - שם)] אר"י ד"ה

.(18 ע' העבודה (קונט' ית' בעצמותו היא - וידבר 49)הגילויים) תרס"ו). (בהמשך תרס"ח הקבצו (ד"ה הידוע ובדוגמת

קודם  שהוא כמו לאחה"צ גם הוא נמצא ולכן הבל"ג, אור על להעלים הצמצום ביכולת שאין ובכ"מ) בסופו. תש"ד אלקים

וראה 50)הצמצום. טו. סע' וס"ד סרל"א או"ח וטושו"ע ב כו, סוכה ביום. יישן ולא ה"ה: פ"ד דיעות הל' רמב"ם ראה

הבוקר. אור קודם משינתו לקום שצריך בתחלתו, אדה"ז שו"ע וגם 51)גם כו'. אומרים ויש נדדה: ד"ה בפירש"י ראה

(תו"א  האדם" בתוכיות.. נכנס (דשמש) הזיו "אין שהרי היום, דאור מהפעולה יותר בפנימיות היא גופו חומר על פעולתו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקות  גילוי בו ‰‰e‡",שיהיה ‰ÏÈÏ"c ÏeÙk‰ ÌÏÚ‰a eÏÈÙ‡Â«¬ƒ«∆¿≈«»¿«¿»«

העלם, של לשונות Ùeb‡שתי ‰Ê ÔÈÚL זה שאור העובדה עצם עצמו, ∆ƒ¿»∆»
ביותר, גדול והסתר העלם בתוך אפילו ‰ÈeÏÚמאיר Ï„Bb ÏÚ ‰¯BÓ∆«∆»ƒ

,'¯B‡'Ó ‰ÏÚÓlL CLÁ‰ ˙ÈÁaÓ BL¯ML ,BaL כמבואר ∆∆»¿ƒ¿ƒ««…∆∆¿«¿»≈
הנקראות  עליונות דרגות שיש בחסידות

"ישת  (ככתוב סתרו")'חושך' חושך

מגילוי  למעלה שהם ∆∆e‰fLמשום
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ÔÈÚ התעלמות ƒ¿««¿»«

Ìbכפולה  ‰ÏÚÓÏ) ‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»¿«¿»«
È‡˜c "‡e‰‰ ÌBÈ"Ó המכוון ƒ«¿»≈

¯B‡‰ ÌˆÚ ÏÚ הארה רק ולא «∆∆»
BÓkהאור של והתפשטות  ,(¿

.‰ke¯‡a ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈«¬»
האור  של מעלתו את ומבאר והולך

אפילו  ומאיר הנמשך הנעלה האלוקי

ביותר, גדול והסתר העלם של במצב

'חושך  בחינת שהוא ו'לילה'האור '

למעליותא.

'¯B‡' ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
ומצב  במעמד המאיר רגילה במדריגה

גדולה, ירידה אינו שאמנם רגיל רוחני

מגדר  יוצאת התעלות אינו גם אבל

‡B¯הרגיל  ‡e‰ ,"ÌBÈ" ‡¯˜pL∆ƒ¿»
ÔÎÏÂ ,Ïa‚eÓ אור שהוא מאחר ¿»¿»≈

מאיר  הוא כמה עד גבול ויש מוגבל

הוא  מצב באיזה גם גבול יש ומתפשט,

ובהיותו  מוגבל מאיר, ≈‡BÈאור
CLÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ביכולתו ואין »ƒ¿ƒ¿»

ולהתגלות  Ì˙Òלהאיר ‰ÏÈÏa eÏÈÙ‡) ‰ÏÈl‰ ÌÏÚ‰a בהעלם ¿∆¿≈««¿»¬ƒ¿«¿»¿»
ההוא" "בלילה של במצב להתגלות יכול שאינו וכלֿשכן ‰ÌÏÚרגיל, Èk ,(ƒ∆¿≈

ÂÈÏ‡ „bÓ ‰ÏÈl‰.ההעלם על לגבור בכוחו "„„‰ואין ,ÌÓ‡ ««¿»¿«≈≈»»¿»»¿»
,"CÏn‰ ˙L,השינה עניין ÏÚביטול ‰¯BÓ של והתגלות המשכה ¿««∆∆∆«

ÈtÏkL ,Ïa‚eÓ ÈzÏa ¯B‡ƒ¿ƒ¿»∆¿«≈
BÈ‡ ÌÏÚ‰‰ ‰p‰ - ‰Ê ¯B‡∆ƒ≈«∆¿≈≈

ÔÎÏÂ ,„bÓ אור זה, נעלה אור ¿«≈¿»≈
מוגבל, "ÏÈla‰בלתי Ìb CLÓƒ¿»«««¿»

"‡e‰‰49 והסתר העלם ישנו כאשר «
מבלי  (ואפילו כפול הסתר ביותר, גדול

יתבטל). וההסתר שההעלם

‰ÏÚn‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c הארה ¿»¿»¿««∆∆

ה'לילה' בתוך שבאה והתגלות

"ÌBÈ",וה'שינה' Èa‚Ï רגיל מצב ¿«≈
גילוי, eËLÙa˙.של Ìb ˙·eÓ∆∆«¿«¿

,ÏÏk C¯„a ,ÌBi‰ ÔÓÊ ,‰p‰c¿ƒ≈¿««¿∆∆¿»
ÌÈLÈ BaL ÔÓÊ BÈ‡50 אלא ≈¿«∆¿≈ƒ

בלילה. היא שהשינה הוא הרגיל הסדר

,ÌBia ‰ÈM‰ ¯cÚ‰ Ï·‡¬»∆¿≈«≈»«
‰ÈM‰ ¯cÚ‰Ó È¯Ó‚Ï ‰BL∆¿«¿≈≈∆¿≈«≈»
¯cÚ‰ Èk ,‰ÏÈla ˙„„BpLk¿∆∆∆««¿»ƒ∆¿≈
¯B‡ „vÓ ‡e‰ ,ÌBia ‰ÈM‰«≈»«ƒ«
ıeÁnL ¯·c e‰fL ,ÌBi‰«∆∆»»∆ƒ

Ì„‡Ï,עצמוÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó »»»«∆≈≈
‡È‰ - ‰ÏÈla ‰ÈM‰ ˙„È„¿ƒ««≈»««¿»ƒ

ÈLÙp‰) ·vn‰ ÏÏ‚a51ÏL ( ƒ¿«««»««¿ƒ∆
‡Ùeb Ì„‡‰ זו כן ואם עצמו, »»»»
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jlndל zpy dccp `edd dlila

ׁשּמעֹוררת  סּבה מהּוה ההּוא" ּד"לילה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשההעלם

ׁשּגם  מּובן ,"הּמל ׁשנת ּד"נדדה הענין ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָאת

ׁש"לילה  עצמֹו, ּבהעלם היא האֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָּפעּולת

ׁש"לילה  לפי והינּו, לאֹור, נהּפ ּגּופא ְְְְְְִֶֶַַַַָָההּוא"

נעׂשה  הּוא הרי ואםּֿכן האֹור, את מביא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָההּוא"

ׁשנת  ּד"נדדה ׁשהּמדרגה מֹורה זה וענין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאֹור.

וגלּוי, העלם ׁשל ּבגדרים מּוגדרת אינּה "ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהּמל

'אֹור'. - 'מ'חׁש להיֹות יכֹול ֿ ידּה על ְְִֵֵֶַָָָָֹולכן

ּבלבד LÈÂה) זֹו (ׁשּלא לעיל ּבהאמּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִִֵֶַָָֹ

נמׁש "הּמל ׁשנת ּד"נדדה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשהּגלּוי

עֹוד  אּלא עליו, מעלים ׁשאינֹו ההּוא" ְְִֵֶֶַַַַָָָָ"ּבּלילה

הּגלּוי  את מעֹורר ּגּופא ההּוא" ׁש"לילה ְְִֵֶֶַַַָָֹזאת,

ּבאּור  ּתֹוספת ּבהקּדים ,("הּמל ׁשנת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּד"נדדה

ההּוא" "יֹום הּזה" ּד"י ֹום הּמדרגֹות ארּבע ְְְְְִֵֶַַַַַַַּבענין

וׁשרׁשם  ההּוא", ו"לילה הּזה" ּבבחינת 58"לילה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָ

ּולמּטה  קץ אין עד  מעלה למעלה ְְְְֵֵֵַַַַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף

ּתכלית  אין עד הּוא 59מּטה ּד'יֹום' ׁשהּׁשרׁש , ְְִֵֶֶַַַַָֹ

אין  עד למּטה הּוא ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ְְִִֵֵֶַַָָמּבחינה

 ֿ ׁשאֹור מּבחינה הּוא ּד'לילה' והּׁשרׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹּתכלית,

הּבחינה  והרי קץ. אין עד למעלה הּוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָאיןֿסֹוף 

היא  קץ אין עד למעלה הּוא ְְִֵֵֵֶַַָׁשאֹורֿאיןֿס ֹוף

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  מהּבחינה יֹותר ּובעלּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַָּבעֹומק

ׁשּׁשרׁש וכּידּוע ּתכלית, אין עד למּטה ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא

הּגלּוי. מּׁשרׁש למעלה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַָֹההסּתר

ÔÈÚ‰Â ידּוע ּדהּנה האֹורֹות 60ּבזה, ׁשּבכללּות ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַָָָָ

יׁשר' 'אֹור יׁש מּלמעלה, ְְְִִִֵַַָָָָהּנמׁשכים

ׁשּמאיר  האֹור הּוא יׁשר' 'אֹור חֹוזר'. ְִֵֵֶָָָו'אֹור

ונקרא  כּו', הּׁשמׁש אֹור ּכמֹו למּטה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָמּלמעלה

הּוא  ּׁשאֹורֿאיןֿסֹוף מה ענין והּוא 'יֹום', ְְְִֵֵֶַַּבׁשם
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גם 58) וראה ואילך. תכא ע' לנ"ך האמצעי אדמו"ר במאמרי אסתר, ותוסף מ"ש ענין להבין והנה ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). שצז ע' (שם הזהב שרביט את לאסתר המלך ויושט ד"ה - שלפניו חדש 59)במאמר זהר נז. תיקון סוף תקו"ז ראה

יט. תיקון תקו"ז גם וראה סע"ג. לד, (שער 60)יתרו לט שער חיים עץ פכ"ב. והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס ראה

ואילך. סע"א תרמו, ח"ג נח אוה"ת ב. צב, שלח ואילך. ג עו, אחרי האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז טו. דרוש ומ"ד) מ"ן

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e‡a‰ ÈÙÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לעיל ÏÈÏ"c‰השני ÌÏÚ‰‰L «∆≈≈¿ƒ«≈∆«∆¿≈¿«¿»

˙¯¯BÚnL ‰aÒ ‰e‰Ó "‡e‰‰ וממשיכה ‰ÔÈÚוגורמת ˙‡ «¿«∆ƒ»∆¿∆∆∆»ƒ¿»
˙ÏeÚt ÌbL Ô·eÓ ,"CÏn‰ ˙L ‰„„"c השפעת‡È‰ ¯B‡‰ ¿»¿»¿««∆∆»∆«¿«»ƒ

,eÈ‰Â ,¯B‡Ï Ct‰ ‡Ùeb "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ,BÓˆÚ ÌÏÚ‰a«∆¿≈«¿∆«¿»«»∆¿«¿¿«¿
‡È·Ó "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«≈ƒ

ומעורר  ŒÌ‡Âוממשיך ,¯B‡‰ ˙‡∆»¿ƒ
‡e‰ È¯‰ Ôk עצמו NÚ‰החושך ≈¬≈«¬∆

‰¯BÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯B‡¿ƒ¿»∆∆
˙L ‰„„"c ‰‚¯„n‰L∆««¿≈»¿»¿»¿«

"CÏn‰ הנעלה האלוקי האור מדרגת «∆∆
'שינה', תהיה לא שלמעלה שגורם

ÌÈ¯„‚aכביכול, ˙¯„‚eÓ dÈ‡≈»¿∆∆ƒ¿»ƒ
ÈeÏ‚Â ÌÏÚ‰ ÏL שהיא והעובדה ∆∆¿≈¿ƒ

שזו  בגלל היא ומתגלית מאירה

היא  אלא מוגדרת היא שבה התכונה

מגדרים, d„ÈŒÏÚלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈«»»
'¯B‡' Y 'CLÁ'Ó ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿≈…∆

הגדרים.פעולה  ושינוי ביטול של

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ועומק ‰) חידוש ¿≈¿ƒ
ÏÈÚÏנוסף  ¯eÓ‡‰a החידוש על ¿»»¿≈

בגילוי  המלך"הגדול שנת "נדדה של

BÊ ‡lL)ÈeÏb‰L „·Ïa ∆…ƒ¿«∆«ƒ
CLÓ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆ƒ¿»

של  ההעלם «¿»»"ÏÈla‰למרות
"‡e‰‰ כיוון עצמו, ההעלם ובתוך «

‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ»»∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ,˙‡Ê „BÚ…∆«¿»«
ÈeÏb‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ ‡Ùeb»¿≈∆«ƒ

"CÏn‰ ˙L ‰„„"c וההעלם ¿»¿»¿««∆∆
כמבואר  לגילוי, והגורם הסיבה הוא

באריכות  ÙÒBz˙לעיל ÌÈc˜‰a ,(¿«¿ƒ∆∆
˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ ÔÈÚa ¯e‡a≈¿ƒ¿««¿«««¿≈

"‰f‰ ÌBÈ"c שהרי הגילוי תכלית ¿«∆
לשון  "הזה", וגם גילוי הוא "יום"

גילוי  הוא ‰‰e‡"נוכח, ÌBÈ"«
יותר  במדריגה אבל "יום" גילוי, שהוא

הוא  נסתר, לשון "הוא", שכן נמוכה,

‰f‰"העלם, ‰ÏÈÏ" של העלם «¿»«∆
"זה" כי מוחלט העלם לא אבל 'לילה'

גילוי  על ‰‰e‡"מורה ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«

תכלית  כפול, הללו,ÌL¯LÂ58ההעלם,הסתר הדרגות ארבעת של ¿»¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿«¿»«¿»«≈≈¿«»

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ59, האלוקי האור וחסידות, בקבלה כמבואר «»«≈«¿ƒ
והיא  מעלה", "למעלה והתעלמות, בעלייה מוגבל אינו ובליֿגבול האיןֿסוף

ובאותה  קץ" אין "עד להיות יכולה

וההארה  וגילוי באור מוגבל אינו מידה

יכולה  מטה" "למטה וההתפשטות

תכלית" אין "עד ∆…»∆L¯M‰Lלהיות
'ÌBÈ'cוהארה ‰e‡גילוי ¿

‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ גבול ואין ¿«»«≈«¿ƒ

שלו, והארה ∆…»¿L¯M‰Âלהתגלות
'‰ÏÈÏ'cוהסתר ‰e‡העלם ¿«¿»

‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈
‰ÏÚÓÏ ונעלם ‡ÔÈמתעלה „Ú ¿«¿»«≈

Œ¯B‡L ‰ÈÁa‰ È¯‰Â .ı≈̃«¬≈«¿ƒ»∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«¿»«≈

ı˜גבול בלי ונעלם ‰È‡ומתעלה ≈ƒ
ÈeÏÚ·e ˜ÓBÚa מופלא דבר והיא ¿∆¿ƒ

‰ÈÁa‰Ó ¯˙BÈŒÔÈ‡Œ¯B‡L ≈≈«¿ƒ»∆≈
‡e‰ ÛBÒ והתגלות בהמשכה

Úe„iÎÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ¿«»«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ¯zÒ‰‰ L¯ML∆…∆«∆¿≈¿«¿»

ÈeÏb‰ L¯MÓ לידי בא והדבר ƒ…∆«ƒ
דבר  היא והתגלות שההארה בכך ביטוי

מאיר  להיות האור טבע כי מאליו מובן

חידוש. היא וההתעלמות וההתעלות

ששורש  לכך הטעם את ומבאר והולך

הגילוי. משורש גבוה ההעלם

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â60 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  «¿eÏÏÎaL∆ƒ˙בקבלה

ÌÈÎLÓp‰ ˙B¯B‡‰ ומתגלים »«ƒ¿»ƒ
'¯LÈ ¯B‡' LÈ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈»»
‡e‰ '¯LÈ ¯B‡' .'¯ÊBÁ ¯B‡'Â¿≈»»

¯B‡‰האלוקי‰ÏÚÓlÓ ¯È‡nL »∆≈ƒƒ¿«¿»
עליונים לעולם hÓÏ‰עולמות עד ¿«»

הוא  שלו ההארה ואופן התחתון, הזה

'eÎ LÓM‰ ¯B‡ BÓk שמאיר ¿«∆∆
מהשמש, ÌLaומגלה ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈

'ÌBÈ',וגילוי אור ¿e‰Â‡המסמל
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

הּגלּוי  ולכן להעלים, ההּוא" "לילה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּביכֹולת

מּזה, יתרה אּלא ההּוא", "ּבּלילה ּגם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנמׁש

הּסּבה  הּוא ּגּופא ההּוא" ּד"לילה ְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשההעלם

."הּמל ׁשנת ּד"נדדה הּגלּוי ּוממׁשכת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמעֹוררת

ּבׂשרֿודם, אצל הּׁשינה נדידת מּמׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָויּובן

ׁשאינֹו ּבּיֹום ולא ּדוקא, ּבּלילה ׁשּי זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשענין

ּברּוחנּיּות  ּגם מּובן ּומּזה ּכלל. ׁשינה ְְְִִֵֶַַָָָָזמן

והסּתר  ההעלם ּגֹודל ּבגלל ׁשּדוקא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהענינים,

ּבזמן  יׂשראל ּבני נמצאּו [ׁשּבֹו ההּוא" ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּד"לילה

אז  נקראת ׁשּלכן המן, יׂשראל'56ּגזרת 'ּכנסת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נפעל  אסּתיר"] "הסּתר מּלׁשֹון אסּתר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַּבׁשם

הּוא  וכן עֹולם". ׁשל מלּכֹו ׁשנת ּד"נדדה ְְְְְִֵֶַַַָָָהּגלּוי

רֹוצה  האדם ׁשּכאׁשר הּקֹול, הגּבהת ּבענין ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּגם

מגּביּה אזי למרחֹוק, נׁשמעים יהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשּדבריו

ׁשּמעֹוררת  הּסּבה הּוא ׁשהרחּוק - ונמצא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָקֹולֹו,

יֹותר  ּגדֹול ׁשהרחּוק ּוככל הּקֹול, ְְִֵֶַַַָָָָהגּבהת

יֹותר  הּקֹול הגּבהת ּתהיה ההּוא") ְְְִֵֶַַַַַַָָ("ּבּלילה

נס"). ׁשל ְֵֶָ("ּתקּפֹו

ÔÈÚ‰Â ההּוא ׁש"לילה הּבאּור ּדלפי "ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּד"נדדה  הּגלּוי על להעלים יכֹול ְְְְִִֵַַַָָָאינֹו

ההּוא" "ּבּלילה ּגם נמׁש ולכן ,"הּמל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשנת

"לילה  ּבסיּבת מתעֹורר האֹור ׁשּגלּוי לא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ(אבל

אין  "הּמל ׁשנת ּד"נדדה הּגלּוי ּגּופא), ְְְִֵֶֶַַַַָָָההּוא"

והינּו ּגּופא, ההּוא" "לילה עם ּפנימית ׁשּיכּות ְְְְִִִַַַַָָָלֹו

ׁשל  ענין נׁשאר ּבפנימּיּותֹו, עצמֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשהּלילה

ּבלּתי  להיֹותֹו ׁשהאֹור, אּלא זה ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָהעלם,

ּבֹו ּגם נמׁש ׁשהאֹור 57מּוגּבל, מֹורה זה [והרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּוכל  עד ּגּופא לחׁש ׁשּי אינֹו ולכן האֹור, ּבענין ׁשּמּוגדר ּגדר, איזה לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיׁש

הּוא  הרי ּגּופא והּגלּוי האֹור ׁשּבענין אּלא זה ואין לאֹור, החׁש את ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהפֹו

הּבאּור  לפי מהּֿׁשאיןּֿכן מעלים]. החׁש אין ׁשּלגּביו עד מּוגּבל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבלּתי
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קסז).56) ע' תרכ"ז (סה"מ הגלות זמן בכללות חשוכא 57)ועד"ז דאתהפכא באופן דפורים הנס הי' זה ביאור לפי שגם ואף

ויאמר  ד"ה בארוכה (וראה לאור נהפך עצמו מצד שהחושך ולא - האור מצד זה הי' מ"מ ,(51 הערה לעיל (ראה לנהורא

הפיכה  לנהורא: חשוכא אתהפכא שבבחי' האופנים ב' וש"נ), ואילך. סז ע' תשי"א (סה"מ ואילך פ"ג תשי"א יהונתן לו

עצמו). החושך ומצד האור, מצד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÏÚ‰Ï "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ "CÏn‰ הנעלה מאיר והאור «∆∆≈ƒ¿∆«¿»«¿«¿ƒ

כפול, והסתר העלם שורר כאשר "ÏÈla‰גם Ìb CLÓ ÈeÏb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒƒ¿»«««¿»
"‡e‰‰,לעיל ÏÈÏ"c‰כמבואר ÌÏÚ‰‰L ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡ «∆»¿≈»ƒ∆∆«∆¿≈¿«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמוÈeÏb‰ ˙ÎLÓÓe ˙¯¯BÚnL ‰aq‰ ‡e‰ «»«ƒ»∆¿∆∆«¿∆∆«ƒ
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c לא כלומר ¿»¿»¿««∆∆

את  מונע איננו שההעלם בלבד זו

וממשיך  מעורר עצמו הוא אלא הגילוי,

ומבאר. שממשיך כפי הגילוי, את

‰ÈM‰ ˙„È„ ÏLnÓ Ô·eÈÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««≈»
‰Ê ÔÈÚL ,Ì„ÂŒ¯Na Ïˆ‡ של ≈∆»»»»∆ƒ¿»∆

שינה  Âc˜‡,נדודי ‰ÏÈla CiL«»««¿»«¿»
‰ÈL ÔÓÊ BÈ‡L ÌBia ‡ÏÂ¿…«∆≈¿«≈»

ÏÏk.לעיל Ô·eÓכמבואר ‰fÓe ¿»ƒ∆»
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a Ìb«¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÏÚ‰‰ Ï„Bb ÏÏ‚a ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿«∆«∆¿≈
BaL] "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ¯zÒ‰Â¿∆¿≈¿«¿»«∆
ירוד  רוחני במצב הגדול, בהסתר

˙¯Êb ÔÓÊa Ï‡¯NÈ Èa e‡ˆÓƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈«
Ê‡ ˙‡¯˜ ÔÎlL ,ÔÓ‰56 »»∆»≈ƒ¿≈»

'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ישראל עם כללות ¿∆∆ƒ¿»≈
¯zÒ‰" ÔBLlÓ ,¯zÒ‡ ÌLa¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈
ÈeÏb‰ ÏÚÙ ["¯ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿««ƒ
ÏL BkÏÓ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««¿∆

"ÌÏBÚ מעורר עצמו ההעלם כי »
לעיל. כאמור הגילוי, את וממשיך

˙‰a‚‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»«
ÏBw‰ בהתאם לענייננו ששייכת «

שבפסוק  צריך זה למנהג הקורא

לעיל, כמבואר קולו, להגביה

ÂÈ¯·cL ‰ˆB¯ Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»∆∆¿»»
ÈÊ‡ ,˜BÁ¯ÓÏ ÌÈÚÓL eÈ‰Èƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»¬«
- ‡ˆÓÂ ,BÏB˜ dÈa‚Ó«¿ƒ«¿ƒ¿»

˜eÁ¯‰L עצמו‰aq‰ ‡e‰ ∆»ƒ«ƒ»
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰ ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆«¿»««
¯˙BÈ ÏB„b ˜eÁ¯‰L ÏÎÎe¿»∆»ƒ»≈

"‡e‰‰ ‰ÏÈla") וריחוק העלם ««¿»«
מהרגיל  ‰‚a‰˙גדול ‰È‰z (ƒ¿∆«¿»«

.("Ò ÏL Bt˜z") ¯˙BÈ ÏBw‰«≈»¿∆≈
והריחוק  ההעלם כיצד ומבאר והולך

גדול  לגילוי סיבה בעצם הוא עצמו

ביותר.

¯e‡a‰ ÈÙÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â העניין ‰‰e‡"בתחילת ‰ÏÈÏ"L ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«≈∆«¿»«
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c ÈeÏb‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ בגלל ≈»¿«¿ƒ««ƒ¿»¿»¿««∆∆

גבול, בלי גילוי שהוא הגילוי "ÏÈla‰הגילוי ÔÎÏÂעוצמת Ìb CLÓ ¿»≈ƒ¿»«««¿»
‰ÏÈÏ" ˙aÈÒa ¯¯BÚ˙Ó ¯B‡‰ ÈeÏbL ‡Ï Ï·‡) "‡e‰‰«¬»…∆ƒ»ƒ¿≈¿ƒ««¿»

,‡Ùeb "‡e‰‰ ביאור לפי כלומר, «»
אינו  ההעלם כי בהעלם מאיר האור זה

אינו  ההעלם אבל עליו, להסתיר יכול

לגילוי  וסיבה ‰ÈeÏbגורם ,(«ƒ
BÏ ÔÈ‡ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆≈
‰ÏÈÏ" ÌÚ ˙ÈÓÈt ˙eÎiL«»¿ƒƒƒ«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ שינוי פועל ואיננו «»
ההעלם, של מהותו ¿»¿eÈ‰Âבעצם

,B˙eiÓÈÙa ,BÓˆÚ ‰ÏÈl‰L∆««¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ¯‡L למרות ƒ¿»ƒ¿»∆∆¿≈

B‡‰L¯,הגילוי, ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆»
CLÓ ,Ïa‚eÓ ÈzÏa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

Ba Ìb57 נשאר עצמו ההעלם אבל «
שהיה  Ê‰כפי È¯‰Â] העובדה «¬≈∆

עד  מוגבל בלתי היותו עם שהאור,

ההעלם  במקום גם ומאיר להאיר היכן

פועלת  לא שהארתו העובדה זאת, בכל

בהעלם  LÈשינוי ¯B‡‰L ‰¯BÓ∆∆»≈
,¯„b ‰ÊÈ‡ BÏ והגבלה הגדרה ≈∆∆∆

‰‡B¯,מסויימת, ÔÈÚa ¯„‚enL∆¿»¿ƒ¿«»
שייכות  לו ואין האור בגדרי מוגדר הוא

וגילוי, אור שאינו למה ≈«¿ÔÎÏÂפנימית
כאור  שלו ההגדרה CiLבגלל BÈ‡≈«»

ÏÎeiL „Ú ‡Ùeb CLÁÏ«…∆»«∆«
¯B‡Ï CLÁ‰ ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆«…∆¿
שהיה, כפי נשאר וההעלם והחושך

¯B‡‰ ÔÈÚaL ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆¿ƒ¿«»
ÈzÏa ‡e‰ È¯‰ ‡Ùeb ÈeÏb‰Â¿«ƒ»¬≈ƒ¿ƒ

,Ïa‚eÓ גבול בלי הוא זה ולעניין ¿»
גבול  ללא ומתגלה »Ú„שמאיר

ÌÈÏÚÓ CLÁ‰ ÔÈ‡ ÂÈa‚lL∆¿«»≈«…∆«¿ƒ
מאיר  הוא החושך ולכן במקום ].גם
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לי jlnd zpy dccp `edd dlila

ׁשּמעֹוררת  סּבה מהּוה ההּוא" ּד"לילה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשההעלם

ׁשּגם  מּובן ,"הּמל ׁשנת ּד"נדדה הענין ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָאת

ׁש"לילה  עצמֹו, ּבהעלם היא האֹור ְְְְִֵֶֶַַַַָָּפעּולת

ׁש"לילה  לפי והינּו, לאֹור, נהּפ ּגּופא ְְְְְְִֶֶַַַַָָההּוא"

נעׂשה  הּוא הרי ואםּֿכן האֹור, את מביא ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָההּוא"

ׁשנת  ּד"נדדה ׁשהּמדרגה מֹורה זה וענין ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאֹור.

וגלּוי, העלם ׁשל ּבגדרים מּוגדרת אינּה "ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהּמל

'אֹור'. - 'מ'חׁש להיֹות יכֹול ֿ ידּה על ְְִֵֵֶַָָָָֹולכן

ּבלבד LÈÂה) זֹו (ׁשּלא לעיל ּבהאמּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִִֵֶַָָֹ

נמׁש "הּמל ׁשנת ּד"נדדה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָׁשהּגלּוי

עֹוד  אּלא עליו, מעלים ׁשאינֹו ההּוא" ְְִֵֶֶַַַַָָָָ"ּבּלילה

הּגלּוי  את מעֹורר ּגּופא ההּוא" ׁש"לילה ְְִֵֶֶַַַָָֹזאת,

ּבאּור  ּתֹוספת ּבהקּדים ,("הּמל ׁשנת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָּד"נדדה

ההּוא" "יֹום הּזה" ּד"י ֹום הּמדרגֹות ארּבע ְְְְְִֵֶַַַַַַַּבענין

וׁשרׁשם  ההּוא", ו"לילה הּזה" ּבבחינת 58"לילה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָ

ּולמּטה  קץ אין עד  מעלה למעלה ְְְְֵֵֵַַַַָָָאֹורֿאיןֿסֹוף

ּתכלית  אין עד הּוא 59מּטה ּד'יֹום' ׁשהּׁשרׁש , ְְִֵֶֶַַַַָֹ

אין  עד למּטה הּוא ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף ְְִִֵֵֶַַָָמּבחינה

 ֿ ׁשאֹור מּבחינה הּוא ּד'לילה' והּׁשרׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹּתכלית,

הּבחינה  והרי קץ. אין עד למעלה הּוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָאיןֿסֹוף 

היא  קץ אין עד למעלה הּוא ְְִֵֵֵֶַַָׁשאֹורֿאיןֿס ֹוף

ׁשאֹורֿאיןֿסֹוף  מהּבחינה יֹותר ּובעלּוי ְְְִִֵֵֵֶֶַָּבעֹומק

ׁשּׁשרׁש וכּידּוע ּתכלית, אין עד למּטה ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹהּוא

הּגלּוי. מּׁשרׁש למעלה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַָֹההסּתר

ÔÈÚ‰Â ידּוע ּדהּנה האֹורֹות 60ּבזה, ׁשּבכללּות ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַָָָָ

יׁשר' 'אֹור יׁש מּלמעלה, ְְְִִִֵַַָָָָהּנמׁשכים

ׁשּמאיר  האֹור הּוא יׁשר' 'אֹור חֹוזר'. ְִֵֵֶָָָו'אֹור

ונקרא  כּו', הּׁשמׁש אֹור ּכמֹו למּטה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָמּלמעלה

הּוא  ּׁשאֹורֿאיןֿסֹוף מה ענין והּוא 'יֹום', ְְְִֵֵֶַַּבׁשם
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גם 58) וראה ואילך. תכא ע' לנ"ך האמצעי אדמו"ר במאמרי אסתר, ותוסף מ"ש ענין להבין והנה ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). שצז ע' (שם הזהב שרביט את לאסתר המלך ויושט ד"ה - שלפניו חדש 59)במאמר זהר נז. תיקון סוף תקו"ז ראה

יט. תיקון תקו"ז גם וראה סע"ג. לד, (שער 60)יתרו לט שער חיים עץ פכ"ב. והנהגה) מהות (שער ח שער פרדס ראה

ואילך. סע"א תרמו, ח"ג נח אוה"ת ב. צב, שלח ואילך. ג עו, אחרי האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז טו. דרוש ומ"ד) מ"ן

ובכ"מ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e‡a‰ ÈÙÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó לעיל ÏÈÏ"c‰השני ÌÏÚ‰‰L «∆≈≈¿ƒ«≈∆«∆¿≈¿«¿»

˙¯¯BÚnL ‰aÒ ‰e‰Ó "‡e‰‰ וממשיכה ‰ÔÈÚוגורמת ˙‡ «¿«∆ƒ»∆¿∆∆∆»ƒ¿»
˙ÏeÚt ÌbL Ô·eÓ ,"CÏn‰ ˙L ‰„„"c השפעת‡È‰ ¯B‡‰ ¿»¿»¿««∆∆»∆«¿«»ƒ

,eÈ‰Â ,¯B‡Ï Ct‰ ‡Ùeb "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ,BÓˆÚ ÌÏÚ‰a«∆¿≈«¿∆«¿»«»∆¿«¿¿«¿
‡È·Ó "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»«≈ƒ

ומעורר  ŒÌ‡Âוממשיך ,¯B‡‰ ˙‡∆»¿ƒ
‡e‰ È¯‰ Ôk עצמו NÚ‰החושך ≈¬≈«¬∆

‰¯BÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯B‡¿ƒ¿»∆∆
˙L ‰„„"c ‰‚¯„n‰L∆««¿≈»¿»¿»¿«

"CÏn‰ הנעלה האלוקי האור מדרגת «∆∆
'שינה', תהיה לא שלמעלה שגורם

ÌÈ¯„‚aכביכול, ˙¯„‚eÓ dÈ‡≈»¿∆∆ƒ¿»ƒ
ÈeÏ‚Â ÌÏÚ‰ ÏL שהיא והעובדה ∆∆¿≈¿ƒ

שזו  בגלל היא ומתגלית מאירה

היא  אלא מוגדרת היא שבה התכונה

מגדרים, d„ÈŒÏÚלמעלה ÔÎÏÂ¿»≈«»»
'¯B‡' Y 'CLÁ'Ó ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿≈…∆

הגדרים.פעולה  ושינוי ביטול של

ÛÈÒB‰Ï LÈÂ ועומק ‰) חידוש ¿≈¿ƒ
ÏÈÚÏנוסף  ¯eÓ‡‰a החידוש על ¿»»¿≈

בגילוי  המלך"הגדול שנת "נדדה של

BÊ ‡lL)ÈeÏb‰L „·Ïa ∆…ƒ¿«∆«ƒ
CLÓ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆ƒ¿»

של  ההעלם «¿»»"ÏÈla‰למרות
"‡e‰‰ כיוון עצמו, ההעלם ובתוך «

‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÏÚÓ BÈ‡L∆≈«¿ƒ»»∆»
"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"L ,˙‡Ê „BÚ…∆«¿»«
ÈeÏb‰ ˙‡ ¯¯BÚÓ ‡Ùeb»¿≈∆«ƒ

"CÏn‰ ˙L ‰„„"c וההעלם ¿»¿»¿««∆∆
כמבואר  לגילוי, והגורם הסיבה הוא

באריכות  ÙÒBz˙לעיל ÌÈc˜‰a ,(¿«¿ƒ∆∆
˙B‚¯„n‰ Úa¯‡ ÔÈÚa ¯e‡a≈¿ƒ¿««¿«««¿≈

"‰f‰ ÌBÈ"c שהרי הגילוי תכלית ¿«∆
לשון  "הזה", וגם גילוי הוא "יום"

גילוי  הוא ‰‰e‡"נוכח, ÌBÈ"«
יותר  במדריגה אבל "יום" גילוי, שהוא

הוא  נסתר, לשון "הוא", שכן נמוכה,

‰f‰"העלם, ‰ÏÈÏ" של העלם «¿»«∆
"זה" כי מוחלט העלם לא אבל 'לילה'

גילוי  על ‰‰e‡"מורה ‰ÏÈÏ"Â¿«¿»«

תכלית  כפול, הללו,ÌL¯LÂ58ההעלם,הסתר הדרגות ארבעת של ¿»¿»
‰hÓÏe ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈¿«¿»«¿»«≈≈¿«»

˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ59, האלוקי האור וחסידות, בקבלה כמבואר «»«≈«¿ƒ
והיא  מעלה", "למעלה והתעלמות, בעלייה מוגבל אינו ובליֿגבול האיןֿסוף

ובאותה  קץ" אין "עד להיות יכולה

וההארה  וגילוי באור מוגבל אינו מידה

יכולה  מטה" "למטה וההתפשטות

תכלית" אין "עד ∆…»∆L¯M‰Lלהיות
'ÌBÈ'cוהארה ‰e‡גילוי ¿

‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈
˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ גבול ואין ¿«»«≈«¿ƒ

שלו, והארה ∆…»¿L¯M‰Âלהתגלות
'‰ÏÈÏ'cוהסתר ‰e‡העלם ¿«¿»

‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»∆≈
‰ÏÚÓÏ ונעלם ‡ÔÈמתעלה „Ú ¿«¿»«≈

Œ¯B‡L ‰ÈÁa‰ È¯‰Â .ı≈̃«¬≈«¿ƒ»∆
ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡≈¿«¿»«≈

ı˜גבול בלי ונעלם ‰È‡ומתעלה ≈ƒ
ÈeÏÚ·e ˜ÓBÚa מופלא דבר והיא ¿∆¿ƒ

‰ÈÁa‰Ó ¯˙BÈŒÔÈ‡Œ¯B‡L ≈≈«¿ƒ»∆≈
‡e‰ ÛBÒ והתגלות בהמשכה

Úe„iÎÂ ,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓÏ¿«»«≈«¿ƒ¿«»«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ¯zÒ‰‰ L¯ML∆…∆«∆¿≈¿«¿»

ÈeÏb‰ L¯MÓ לידי בא והדבר ƒ…∆«ƒ
דבר  היא והתגלות שההארה בכך ביטוי

מאיר  להיות האור טבע כי מאליו מובן

חידוש. היא וההתעלמות וההתעלות

ששורש  לכך הטעם את ומבאר והולך

הגילוי. משורש גבוה ההעלם

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â60 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  «¿eÏÏÎaL∆ƒ˙בקבלה

ÌÈÎLÓp‰ ˙B¯B‡‰ ומתגלים »«ƒ¿»ƒ
'¯LÈ ¯B‡' LÈ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈»»
‡e‰ '¯LÈ ¯B‡' .'¯ÊBÁ ¯B‡'Â¿≈»»

¯B‡‰האלוקי‰ÏÚÓlÓ ¯È‡nL »∆≈ƒƒ¿«¿»
עליונים לעולם hÓÏ‰עולמות עד ¿«»

הוא  שלו ההארה ואופן התחתון, הזה

'eÎ LÓM‰ ¯B‡ BÓk שמאיר ¿«∆∆
מהשמש, ÌLaומגלה ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿≈

'ÌBÈ',וגילוי אור ¿e‰Â‡המסמל
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

הּגלּוי  ולכן להעלים, ההּוא" "לילה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָּביכֹולת

מּזה, יתרה אּלא ההּוא", "ּבּלילה ּגם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָנמׁש

הּסּבה  הּוא ּגּופא ההּוא" ּד"לילה ְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשההעלם

."הּמל ׁשנת ּד"נדדה הּגלּוי ּוממׁשכת ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמעֹוררת

ּבׂשרֿודם, אצל הּׁשינה נדידת מּמׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָויּובן

ׁשאינֹו ּבּיֹום ולא ּדוקא, ּבּלילה ׁשּי זה ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשענין

ּברּוחנּיּות  ּגם מּובן ּומּזה ּכלל. ׁשינה ְְְִִֵֶַַָָָָזמן

והסּתר  ההעלם ּגֹודל ּבגלל ׁשּדוקא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהענינים,

ּבזמן  יׂשראל ּבני נמצאּו [ׁשּבֹו ההּוא" ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָּד"לילה

אז  נקראת ׁשּלכן המן, יׂשראל'56ּגזרת 'ּכנסת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

נפעל  אסּתיר"] "הסּתר מּלׁשֹון אסּתר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַּבׁשם

הּוא  וכן עֹולם". ׁשל מלּכֹו ׁשנת ּד"נדדה ְְְְְִֵֶַַַָָָהּגלּוי

רֹוצה  האדם ׁשּכאׁשר הּקֹול, הגּבהת ּבענין ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּגם

מגּביּה אזי למרחֹוק, נׁשמעים יהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשּדבריו

ׁשּמעֹוררת  הּסּבה הּוא ׁשהרחּוק - ונמצא ְְְִִִֶֶֶֶַָָָקֹולֹו,

יֹותר  ּגדֹול ׁשהרחּוק ּוככל הּקֹול, ְְִֵֶַַַָָָָהגּבהת

יֹותר  הּקֹול הגּבהת ּתהיה ההּוא") ְְְִֵֶַַַַַַָָ("ּבּלילה

נס"). ׁשל ְֵֶָ("ּתקּפֹו

ÔÈÚ‰Â ההּוא ׁש"לילה הּבאּור ּדלפי "ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַַָָ

ּד"נדדה  הּגלּוי על להעלים יכֹול ְְְְִִֵַַַָָָאינֹו

ההּוא" "ּבּלילה ּגם נמׁש ולכן ,"הּמל ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָׁשנת

"לילה  ּבסיּבת מתעֹורר האֹור ׁשּגלּוי לא ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ(אבל

אין  "הּמל ׁשנת ּד"נדדה הּגלּוי ּגּופא), ְְְִֵֶֶַַַַָָָההּוא"

והינּו ּגּופא, ההּוא" "לילה עם ּפנימית ׁשּיכּות ְְְְִִִַַַַָָָלֹו

ׁשל  ענין נׁשאר ּבפנימּיּותֹו, עצמֹו, ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשהּלילה

ּבלּתי  להיֹותֹו ׁשהאֹור, אּלא זה ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָהעלם,

ּבֹו ּגם נמׁש ׁשהאֹור 57מּוגּבל, מֹורה זה [והרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּיּוכל  עד ּגּופא לחׁש ׁשּי אינֹו ולכן האֹור, ּבענין ׁשּמּוגדר ּגדר, איזה לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹיׁש

הּוא  הרי ּגּופא והּגלּוי האֹור ׁשּבענין אּלא זה ואין לאֹור, החׁש את ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלהפֹו

הּבאּור  לפי מהּֿׁשאיןּֿכן מעלים]. החׁש אין ׁשּלגּביו עד מּוגּבל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבלּתי
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קסז).56) ע' תרכ"ז (סה"מ הגלות זמן בכללות חשוכא 57)ועד"ז דאתהפכא באופן דפורים הנס הי' זה ביאור לפי שגם ואף

ויאמר  ד"ה בארוכה (וראה לאור נהפך עצמו מצד שהחושך ולא - האור מצד זה הי' מ"מ ,(51 הערה לעיל (ראה לנהורא

הפיכה  לנהורא: חשוכא אתהפכא שבבחי' האופנים ב' וש"נ), ואילך. סז ע' תשי"א (סה"מ ואילך פ"ג תשי"א יהונתן לו

עצמו). החושך ומצד האור, מצד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÏÚ‰Ï "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ˙ÏBÎÈa ÔÈ‡ "CÏn‰ הנעלה מאיר והאור «∆∆≈ƒ¿∆«¿»«¿«¿ƒ

כפול, והסתר העלם שורר כאשר "ÏÈla‰גם Ìb CLÓ ÈeÏb‰ ÔÎÏÂ¿»≈«ƒƒ¿»«««¿»
"‡e‰‰,לעיל ÏÈÏ"c‰כמבואר ÌÏÚ‰‰L ,‰fÓ ‰¯˙È ‡l‡ «∆»¿≈»ƒ∆∆«∆¿≈¿«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ עצמוÈeÏb‰ ˙ÎLÓÓe ˙¯¯BÚnL ‰aq‰ ‡e‰ «»«ƒ»∆¿∆∆«¿∆∆«ƒ
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c לא כלומר ¿»¿»¿««∆∆

את  מונע איננו שההעלם בלבד זו

וממשיך  מעורר עצמו הוא אלא הגילוי,

ומבאר. שממשיך כפי הגילוי, את

‰ÈM‰ ˙„È„ ÏLnÓ Ô·eÈÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««≈»
‰Ê ÔÈÚL ,Ì„ÂŒ¯Na Ïˆ‡ של ≈∆»»»»∆ƒ¿»∆

שינה  Âc˜‡,נדודי ‰ÏÈla CiL«»««¿»«¿»
‰ÈL ÔÓÊ BÈ‡L ÌBia ‡ÏÂ¿…«∆≈¿«≈»

ÏÏk.לעיל Ô·eÓכמבואר ‰fÓe ¿»ƒ∆»
,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÁe¯a Ìb«¿»ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÏÚ‰‰ Ï„Bb ÏÏ‚a ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿«∆«∆¿≈
BaL] "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ¯zÒ‰Â¿∆¿≈¿«¿»«∆
ירוד  רוחני במצב הגדול, בהסתר

˙¯Êb ÔÓÊa Ï‡¯NÈ Èa e‡ˆÓƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈«
Ê‡ ˙‡¯˜ ÔÎlL ,ÔÓ‰56 »»∆»≈ƒ¿≈»

'Ï‡¯NÈ ˙Òk' ישראל עם כללות ¿∆∆ƒ¿»≈
¯zÒ‰" ÔBLlÓ ,¯zÒ‡ ÌLa¿≈∆¿≈ƒ¿«¿≈
ÈeÏb‰ ÏÚÙ ["¯ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿««ƒ
ÏL BkÏÓ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««¿∆

"ÌÏBÚ מעורר עצמו ההעלם כי »
לעיל. כאמור הגילוי, את וממשיך

˙‰a‚‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¿»«
ÏBw‰ בהתאם לענייננו ששייכת «

שבפסוק  צריך זה למנהג הקורא

לעיל, כמבואר קולו, להגביה

ÂÈ¯·cL ‰ˆB¯ Ì„‡‰ ¯L‡kL∆«¬∆»»»∆∆¿»»
ÈÊ‡ ,˜BÁ¯ÓÏ ÌÈÚÓL eÈ‰Èƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈»¬«
- ‡ˆÓÂ ,BÏB˜ dÈa‚Ó«¿ƒ«¿ƒ¿»

˜eÁ¯‰L עצמו‰aq‰ ‡e‰ ∆»ƒ«ƒ»
,ÏBw‰ ˙‰a‚‰ ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆«¿»««
¯˙BÈ ÏB„b ˜eÁ¯‰L ÏÎÎe¿»∆»ƒ»≈

"‡e‰‰ ‰ÏÈla") וריחוק העלם ««¿»«
מהרגיל  ‰‚a‰˙גדול ‰È‰z (ƒ¿∆«¿»«

.("Ò ÏL Bt˜z") ¯˙BÈ ÏBw‰«≈»¿∆≈
והריחוק  ההעלם כיצד ומבאר והולך

גדול  לגילוי סיבה בעצם הוא עצמו

ביותר.

¯e‡a‰ ÈÙÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â העניין ‰‰e‡"בתחילת ‰ÏÈÏ"L ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«≈∆«¿»«
"CÏn‰ ˙L ‰„„"c ÈeÏb‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ בגלל ≈»¿«¿ƒ««ƒ¿»¿»¿««∆∆

גבול, בלי גילוי שהוא הגילוי "ÏÈla‰הגילוי ÔÎÏÂעוצמת Ìb CLÓ ¿»≈ƒ¿»«««¿»
‰ÏÈÏ" ˙aÈÒa ¯¯BÚ˙Ó ¯B‡‰ ÈeÏbL ‡Ï Ï·‡) "‡e‰‰«¬»…∆ƒ»ƒ¿≈¿ƒ««¿»

,‡Ùeb "‡e‰‰ ביאור לפי כלומר, «»
אינו  ההעלם כי בהעלם מאיר האור זה

אינו  ההעלם אבל עליו, להסתיר יכול

לגילוי  וסיבה ‰ÈeÏbגורם ,(«ƒ
BÏ ÔÈ‡ "CÏn‰ ˙L ‰„„"c¿»¿»¿««∆∆≈
‰ÏÈÏ" ÌÚ ˙ÈÓÈt ˙eÎiL«»¿ƒƒƒ«¿»

‡Ùeb "‡e‰‰ שינוי פועל ואיננו «»
ההעלם, של מהותו ¿»¿eÈ‰Âבעצם

,B˙eiÓÈÙa ,BÓˆÚ ‰ÏÈl‰L∆««¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÌÏÚ‰ ÏL ÔÈÚ ¯‡L למרות ƒ¿»ƒ¿»∆∆¿≈

B‡‰L¯,הגילוי, ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆»
CLÓ ,Ïa‚eÓ ÈzÏa B˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

Ba Ìb57 נשאר עצמו ההעלם אבל «
שהיה  Ê‰כפי È¯‰Â] העובדה «¬≈∆

עד  מוגבל בלתי היותו עם שהאור,

ההעלם  במקום גם ומאיר להאיר היכן

פועלת  לא שהארתו העובדה זאת, בכל

בהעלם  LÈשינוי ¯B‡‰L ‰¯BÓ∆∆»≈
,¯„b ‰ÊÈ‡ BÏ והגבלה הגדרה ≈∆∆∆

‰‡B¯,מסויימת, ÔÈÚa ¯„‚enL∆¿»¿ƒ¿«»
שייכות  לו ואין האור בגדרי מוגדר הוא

וגילוי, אור שאינו למה ≈«¿ÔÎÏÂפנימית
כאור  שלו ההגדרה CiLבגלל BÈ‡≈«»

ÏÎeiL „Ú ‡Ùeb CLÁÏ«…∆»«∆«
¯B‡Ï CLÁ‰ ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆«…∆¿
שהיה, כפי נשאר וההעלם והחושך

¯B‡‰ ÔÈÚaL ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆∆»∆¿ƒ¿«»
ÈzÏa ‡e‰ È¯‰ ‡Ùeb ÈeÏb‰Â¿«ƒ»¬≈ƒ¿ƒ

,Ïa‚eÓ גבול בלי הוא זה ולעניין ¿»
גבול  ללא ומתגלה »Ú„שמאיר

ÌÈÏÚÓ CLÁ‰ ÔÈ‡ ÂÈa‚lL∆¿«»≈«…∆«¿ƒ
מאיר  הוא החושך ולכן במקום ].גם
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jlndלב zpy dccp `edd dlila

לּבּון  ּדא - ּובלבנים קלֿוחֹומר, ּדא - ְְִִִֵֶֶַַָָֹּבחמר

ּבדרּוׁשי  אֹור' ּב'תֹורה ּבארּוּכה (ּכמבאר ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹהלכתא"

ׁשמֹות  ׁשּזהּו70ּפרׁשת ׁשּבזה), הענינים ּפרטי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּפלּפּול  אריכּות מּצד ּבּתֹורה, הּגלּות ְְֲִִִִַַַַַָָענין

והינּו, כּו', הּקּוׁשיֹות ּברּבּוי ּבבלי' ְְְְְְְִִֶַַַַׁשּב'תלמּוד

הּוא  הרי לּקּוׁשיא, הּתרּוץ את ׁשּמֹוצא ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּקֹודם

זה  על ּומתמרמר לֹו, ּומר ׁשרע ּומּצב ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָּבמעמד

הּגיע  לא ועדין הּקֹודמת, הּסברא לֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאבדה

ׁשל  וההסּתר  ההעלם מּצד הּנכֹונה, הּסברא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאל

ּומּתֹו הּיגיעה עלֿידי ּדוקא א ְְְְִִֵַַַַַָָהּקּוׁשיֹות.

הרי  כּו', הּקּוׁשיֹות ׁשל וההסּתר וההעלם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהחׁש

לעלּוי  ׁשּבא ועד הלכתא", "לּבּון לידי ּבא ְְְִִִִֵֶַָָָָהּוא

לֹו" לּמחּכה ּבמּלי 71ּד"יעׂשה ּדדחקין למאן , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

'אֹור 72ּדחּוכמתא  ׁשהמׁשכת ּבזה, הענין ּוכללּות . ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָ

מּתֹו והּיגיעה העבֹודה עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָחֹוזר'

ׁשּצרי) "לילה" - והחׁש וההסּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההעלם

והּגלּוי  האֹור המׁשכת ּבֹו ׁש"לילה 73לפעל ועד , ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

יאיר" יׁשר'74ּכּיֹום מ'אֹור יֹותר למעלה היא ,( ְְִִֵֵַַָָָָ

ּומּצב  ּבמעמד האדם עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָּׁשּנמׁש

ירּוׁשלמי' ּב'תלמּוד ּכמֹו ּביגיעה, צֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַָּׁשאין

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבארּוּכה ֿ 75(ּכמבאר ּבדּבּור וגם , ְְְְְֲִַַַַָָָֹ

מֹו"ח  לכ"ק לבסּומי איניׁש חּיב ְְְִִִִֵַַַָהּמתחיל

תרפ"א  מּׁשנת ).76אדמֹו"ר ְְִַַ

˙eiË¯Ù·e ּגּופא יׁשר' ּב'אֹור ּגם הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִֵֵַָָָ

מּלמעלה  ׁשּנמׁש האֹור ְְְִִֶֶַָָָ(ׁשהּוא

להאיר  האדם, ּבעבֹודת וכן העֹולם, את ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלהאיר

האדם" זה קטן ה"עֹולם עבֹודתֹו77את ׁשּתהיה , ְֲִֶֶֶֶָָָָָָָָ

עבֹודה), ליכטיקע א וגלּוי, אֹור ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַָּבאֹופן

"יֹום  אֹופּנים, ׁשני יׁש - "יֹום" ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶַָׁשּנקרא
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א.70) נא, א. ג.71)מט, סד, ואילך.72)ישעי' עח ע' תרס"ו המשך וראה ב. קל, (כמבואר 73)זח"א האמונה ענין ע"י החל

(ראה  טומאה שערי במ"ט משוקעים בנ"י היו במצרים שבהיותם שלמרות כך, כל גדול שכוחה פ"ד), ההוא בלילה בד"ה

תקיט). רמז הושע רמ. רמז בשלח יל"ש לא. יד, בשלח (מכילתא ממצרים נגאלו האמונה בזכות הנה יתרו), ר"פ חדש זהר

יב.74) קלט, ואילך).75)תהלים ב (כב, ואילך פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ואילך. צ ע' תרס"ו המשך

ואילך.76) 121 ע' תש"ח ואילך. קצד ע' תרפ"א (ק,77)סה"מ לתחלתו קרוב תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L ÔÙB‡a'¯‰Ê'‰ Le¯ÈÙk ,‡˜Âc C¯t ˙„B·ÚÂ ‰ÚÈ‚È Ï69 ¿∆∆¿ƒ»«¬«∆∆«¿»¿≈«…«

לידי  בא שהדבר כפי במצרים הפרך עבודת על בתורה האמור את המבאר

התורה  בלימוד ˜ÈLe‡ביטוי ‡c - ‰L˜ ‰„·Úa",קושיה ÓÁa¯זו «¬…»»»»¿»¿…∆
¯ÓBÁÂŒÏ˜ ‡c קלֿוחומר,- ‰ÎÏ˙‡"זה ÔeaÏ ‡c - ÌÈ·Ï·e »««∆ƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿¿»

הלכה  ליבון ke¯‡a‰זה ¯‡·Ók)«¿…»«¬»
ÈLe¯„a '¯B‡ ‰¯B˙'a מאמרי ¿»ƒ¿≈

של  BÓL˙החסידות ˙L¯t70 »»«¿
‰ÊaL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ∆»∆
בעבודת  מהם אחד כל של והמשמעות

e‰fLה' קושיות הלימוד ), עם ∆∆
ושקלאֿוטריא  »¿ÔÈÚƒותירוצים

˙eÏb‰ לביטוי בא שהוא כפי «»
˙eÎÈ¯‡ „vÓ ,‰¯Bza«»ƒ«¬ƒ
'ÈÏ·a „eÓÏ˙'aL ÏetÏt‰«ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ

ובירור  הדברים סגנון הוא שבו ההלכה

,eÈ‰Â ,'eÎ ˙BÈLew‰ Èea¯a¿ƒ«¿¿«¿
ıe¯z‰ ˙‡ ‡ˆBnL Ì„BwL∆∆∆≈∆«≈

‡e‰ È¯‰ ,‡ÈLewÏ את הלומד «¿»¬≈
בבלי  בתלמוד «¬»¿ÓÚÓa„הסוגיה

,BÏ ¯Óe Ú¯L ·vÓe«»∆««
BÏ ‰„·‡pL ‰Ê ÏÚ ¯Ó¯Ó˙Óeƒ¿«¿≈«∆∆∆∆¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙Ó„Bw‰ ‡¯·q‰«¿»»«∆∆«¬«ƒ…
,‰BÎp‰ ‡¯·q‰ Ï‡ ÚÈb‰ƒƒ«∆«¿»»«¿»

נובע  הזה ‰‰ÌÏÚוהקושי „vÓƒ««∆¿≈
C‡ .˙BÈLew‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆«¿«

שני  ‰ÚÈ‚i‰מצד  È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿ƒ»
פרך  לעבודת שנמשלה הגדולה

ÌÏÚ‰‰Â CLÁ‰ CBzÓeƒ«…∆¿«∆¿≈
,'eÎ ˙BÈLew‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆«¿
ÔeaÏ" È„ÈÏ ‡a ‡e‰ È¯‰¬≈»ƒ≈ƒ

"‡˙ÎÏ‰ כל מתוך לברר ומצליח ƒ¿¿»
למעשה, ההלכה פסק את האריכות

ÈeÏÚÏ ‡aL „ÚÂ המיוחד היתרון ¿«∆»»ƒ
יגיעה  ידי על התורה בלימוד שיש

"BÏ ‰kÁnÏ ‰NÚÈ"c71, על ¿«¬∆«¿«∆
זולתך  אלוקים ראתה לא "עין זה, פסוק

בזוהר  כתוב לו" למחכה יעשה

ÈlÓaשהכוונה  ÔÈ˜Á„c Ô‡ÓÏ¿»¿»¬ƒ¿ƒ≈
‡˙ÓÎeÁc72 שמתייגעים אלה ¿¿¿»

ומבואר  התורה, לימוד חכמה, בדברי

מתוך  למעשה הלכה לפסוק כדי הנדרשת ליגיעה במיוחד שהכוונה בחסידות

והפלפולים. והשקלאֿוטריא האריכות

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe'ה עבודת לגבי לעיל, האמור של הכללי התוכן ¿»»ƒ¿»¿∆
הוא  חוזר' שב'אור והיתרון חוזר' ו'אור ישר' 'אור של »«¿»∆ÎLÓ‰L˙באופן

'¯ÊBÁ ¯B‡' אלוקות המשכת ≈
מצד  מהתעוררות כתוצאה מלמעלה

למטה È„ÈŒÏÚהאדם ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈
CBzÓ ‰ÚÈ‚i‰Â ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿ƒ»ƒ
- CLÁ‰Â ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿«…∆
Ba ÏÚÙÏ CÈ¯vL) "‰ÏÈÏ"«¿»∆»ƒƒ¿…

עצמו  ‰‡B¯בהעלם ˙ÎLÓ‰«¿»«»
ÈeÏb‰Â73ÌBik ‰ÏÈÏ"L „ÚÂ , ¿«ƒ¿«∆«¿»«
"¯È‡È74,יאיר עצמו שהלילה עד »ƒ

לעיל  ÏÚÓÏ‰כמבואר ‡È‰ ,(ƒ¿«¿»
CLÓpM '¯LÈ ¯B‡'Ó ¯˙BÈ≈≈»»∆ƒ¿»
„ÓÚÓa Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿«¬»
,‰ÚÈ‚Èa C¯Bˆ ÔÈ‡M ·vÓe«»∆≈∆ƒƒ»

'ÈÓÏLe¯È „eÓÏ˙'a BÓk שבו ¿¿«¿¿«¿ƒ
כמו  ותירוצים וקושיות דיונים אין

בבלי ke¯‡a‰בתלמוד ¯‡·Ók)«¿…»«¬»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa75Ì‚Â , ¿«»¿¿«

LÈÈ‡ ·iÁ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
ÈÓeÒ·Ï מאמר להתבסם, אדם חיים ƒ¿≈
פורים ‡„BÓ"¯של Á"BÓ ˜"ÎÏ¿«¿

‡"Ù¯˙ ˙MÓ76.( ƒ¿«
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e לאמור בנוסף ƒ¿»ƒ≈

על  חוזר' 'אור של היתרון על לעיל

כללי באופן ישר' Ìb'אור ‰p‰ƒ≈«
‡Ùeb '¯LÈ ¯B‡'a עצמו ¿»»»

ÍLÓpL ¯B‡‰ ‡e‰L)∆»∆ƒ¿»¿
‰ÏÚÓlÓ למטה˙‡ ¯È‡‰Ï ƒ¿«¿»¿»ƒ∆

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÎÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿≈«¬«»»»
‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ"‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï¿»ƒ∆»»»»∆

"Ì„‡‰77B˙„B·Ú ‰È‰zL , »»»∆ƒ¿∆¬»
‡ ,ÈeÏ‚Â ¯B‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ«

,‰„B·Ú Ú˜ÈËÎÈÏ מאירה עבודה ƒ¿ƒ∆¬»
'אור  של מהעבודה בשונה ומוארת,

גדולה  ויגיעה בעבודה שכרוכה חוזר'

והצער  הדחק מתוך pL˜¯‡והיא ,(∆ƒ¿»
ישר' "ÌBÈ"'אור ÌLa הגילוי עניין ¿≈
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּתכלית, אין עד מּטה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלמּטה

ּדיּו"ד 61לעיל  לגּני" "ּבאתי ההילּולא מהמׁש) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

עד 62ׁשבט  האלקי האֹור התּפּׁשטּות ענין ׁשהּוא ( ְְְְֱִִִֶַַַָָָֹ

מּטה  ׁשעלֿידי 63למּטה מה הּוא חֹוזר' ו'אֹור . ְְְֵֵֶַַַַָָ

העלם  ׁשל ּבאֹופן למּטה ּבעֹולם האדם ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָעבֹודת

מהּבחינה  נמׁש ועקתא, צרה ּומצר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהסּתר

הּגבּורה  ּכח ׁשּמּצד קץ', אין עד מעלה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּד'למעלה

ּבׁשם  נקרא ׁשּכללּותֹו וההעלם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוהּצמצּום

לפי  הּוא זה וכל והּגלּוי. האֹור הפ ְְְְִִֵֶֶַַָָָ'לילה',

ּדוקא, הּמּטה ּבברּור הּוא הּבריאה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּתכלית

את  לתּקן ּכדי למּטה ירדה לא הּנׁשמה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף את לתּקן ּכדי אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעצמּה,

ּבעֹולם  ּברּור 64וחלקֹו נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּכלים. ּבׁשבירת למּטה ׁשּנפלּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּניצֹוצֹות

יגיעה  ׁשל ּבאֹופן ּבעבֹודה צֹור יׁש זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָּובׁשביל

כּו' העבֹודה 65(יגעּת אֹופּני ּבׁשני ּוכמֹו ּדוקא, ( ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

(ׁשעלֿידי 66הּנ"ל  ּתֹורה' ו'עֹול ארץ' ּדר ּד'עֹול ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבעלמא  הּנׁשמה ׁשליחּות ּתכלית נעׂשית ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהם

ולכן  כּו', הּבהמית ונפׁש הּגּוף את לברר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדין,

ּדר ּב'עֹול ׁשהעבֹודה ּבזֹו), זֹו להחליפן ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָיכֹולים

ׁשּמתיגע  ּכפׁשּוטֹו, הּגּוף יגיעת עלֿידי היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַארץ'

ּוכמֹו כּו', הּנפׁש ּפזּור ׁשל לאֹופן עד ְְְִֶֶֶֶַַַַָָּבפרנסה

ּובכל  ּובלבנים "ּבחמר ּבמצרים הּׁשעּבּוד ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹקֹוׁשי

ּפר עבֹודת ׁשל ּבאֹופן ּבּׂשדה" ֿ 67עבֹודה ועל , ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּוכללּות הּגלּות, ליּסּורי ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדרֿזה

הּוא  זה ּבכל המכּון ּכאׁשר העֹולם, ׁשל ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוההסּתר

ּפקדּתי" ּד"ּפקד הענין יהיה ׁשעלֿידיֿזה 68ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּב'עֹול  העבֹודה וכן הּגלּות. מן ליציאה ְְְֲִִִֵַַָָָָועד

ּדוקא, ּפר ועבֹודת יגיעה ׁשל ּבאֹופן היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה'

ה'זהר' קּוׁשיא,69ּכפירּוׁש ּדא - קׁשה "ּבעבדה ְְֲֵַַַָָָָָֹֹ
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.(7 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד יד.67)הנ"ל א, טז.68)שמות ג, א.69)שם קנג, (רע"מ) ח"ג א. כז, ח"א
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,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡M ‰Ó ÔÈÚƒ¿««∆≈¿«»«»«≈«¿ƒ

שלו  להתגלות גבול ÏÈÚÏשאין ¯‡a˙pL BÓk61CLÓ‰Ó) ¿∆ƒ¿»≈¿≈≈∆¿≈
‡ÏeÏÈ‰‰ ההסתלקות ליום לדפוס שנמסרו אחד בהמשך מאמרים קבוצת «ƒ»

בפסוק שפותח 'המשך' הריי"צ, הרבי eÈc"„של "Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿
Ë·L62 גם שנה וכמידי תש"י, בשנת ¿»

אמר  תשכ"ה, זו, שנה שבט ביו"ד

בו  זה פסוק על חסידות מאמר הרבי

זה  עניין ÔÈÚביאר ‡e‰L (∆ƒ¿«
È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ˙eËMt˙‰ ללא ƒ¿«¿»»¡…ƒ

גםÚ„גבול hÓÏ‰שמאיר «¿«»
‰hÓ63‰Ó ‡e‰ '¯ÊBÁ ¯B‡'Â . «»¿≈«

Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«»»»
ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ ÌÏBÚa»»¿«»¿∆∆
‰¯ˆ ,¯ˆÓe ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈≈«»»

‡˙˜ÚÂ,ומצוקה CLÓסבל ¿«¿»ƒ¿»
יותר, נעלה ממקור אלוקי אור ומתגלה

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ'c ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»«¿»
,'ı˜ ÔÈ‡ „Ú של האלוקי הכוח «≈≈

והתעלמות  Ákהתעלות „vnL∆ƒ«…«
,ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰Â ‰¯e·b‰«¿»¿«ƒ¿¿«∆¿≈
,'‰ÏÈÏ' ÌLa ‡¯˜ B˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿»¿≈«¿»

ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ CÙ‰ וכשעובדים ≈∆»¿«ƒ
ממשיכים  והצער, הדוחק מתוך ה' את

הזה. הנעלה האור  Ê‰את ÏÎÂ הטעם ¿»∆
חוזר' 'אור ממשיכים זו שבעבודה לכך

ישר' מ'אור יותר ÈÙÏהנעלה ‡e‰¿ƒ
˙ÈÏÎzL של והכוונה המטרה ∆«¿ƒ

¯e¯·a ‡e‰ ‰‡È¯a‰ הפרדת «¿ƒ»¿≈
של  לקדושה והעלאתו מהרע הטוב

‰ÓLp‰ È¯‰L ,‡˜Âc ‰hn‰««»«¿»∆¬≈«¿»»
Ôw˙Ï È„k ‰hÓÏ ‰„¯È ‡Ï…»¿»¿«»¿≈¿«≈

,dÓˆÚ למעלה,‡˙ בהיותה כי ∆«¿»
שום  בנשמה היה לא הירידה, קודם

תיקון הדורש Ôw˙Ïפגם È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙‡∆«¿∆∆««¬ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ64 המסויים החלק ¿∆¿»»
על  מוטל שלו והזיכוך שהבירור בעולם

בפרט, זה ֿ ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אדם על ∆«¿≈∆
ביותר, התחתון ה'מטה' בירור ידי

˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a ‰NÚ«¬∆≈«ƒ
hÓÏ‰האלוקיים  eÏÙpL∆»¿¿«»

ÌÈÏk‰ ˙¯È·La שהיו התוהו בעולם הזה, העולם בריאת לפני שהייתה ƒ¿ƒ««≈ƒ
מכך  וכתוצאה האורות את להכיל יכלו שלא מועטים בכלים מרובים אורות בו

הכלים'. 'שבירת Ê‰היתה ÏÈ·L·e והדוחק הצרה מתוך ה' את לעבוד כדי ƒ¿ƒ∆
הזה העולם את (zÚ‚Èולברר ‰ÚÈ‚È ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Úa C¯Bˆ LÈ≈∆«¬»¿∆∆¿ƒ»»«¿»

'eÎ65ÈLa BÓÎe ,‡˜Âc («¿»¿ƒ¿≈
Ï"p‰ ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡66 «≈»¬»««

בפורים  שנאמר במאמר לעיל שנתבארו

זו ÏBÚ'Âשנה 'ı¯‡ C¯c ÏBÚ'c¿∆∆∆∆¿
È„ÈŒÏÚL) '‰¯Bz שילוב »∆«¿≈

Ì‰ÈLיחד˙ÈNÚ נשלמת ¿≈∆«¬≈
˙ÈÏÎz של והמטרה הכוונה «¿ƒ

ÔÈc ‡ÓÏÚa ‰ÓLp‰ ˙eÁÈÏL¿ƒ«¿»»¿»¿»≈
הזה, ‰Ûebבעולם ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«

ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿»≈
ÔÙÈÏÁ‰Ï ÌÈÏBÎÈ שתי את ¿ƒ¿«¬ƒ»

ארץ' דרך 'עול של האמורות העבודות

תורה' B·Ú‰L„‰ועול ,(BÊa BÊ¿∆»¬»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ 'ı¯‡ C¯c ÏBÚ'a¿∆∆∆∆ƒ«¿≈
,BËeLÙk Ûeb‰ ˙ÚÈ‚È¿ƒ««ƒ¿
ÔÙB‡Ï „Ú ‰Ò¯Ùa Ú‚È˙nL∆ƒ¿«≈«««¿»»«¿∆

,'eÎ LÙp‰ ¯eÊt ÏL היגיעה ∆ƒ«∆∆
שהוא  כך כדי עד גדולים והמאמץ

הנפש, מנוחת ואת הריכוז את מאבד

ÌÈ¯ˆÓa „eaÚM‰ ÈLB˜ BÓÎe¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ
‰„B·Ú ÏÎ·e ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿»¬»
˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡a "‰„Oa«»∆¿∆∆¬«

C¯t67,,כפשוטו קשה ויגיעה עבודה ∆∆
È¯eqÈÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ≈
ÌÏÚ‰‰ ˙eÏÏÎe ,˙eÏb‰«»¿»«∆¿≈

,ÌÏBÚ‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â שכדי ¿«∆¿≈∆»»
ה' בעבודת צורך יש עליהם להתגבר

גדולה יגיעה ‰ÔeÎÓמתוך ¯L‡k«¬∆«¿À»
ŒÏÚLהמטרה  È„k ‡e‰ ‰Ê ÏÎa¿»∆¿≈∆«

„˜t"c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿»…
"Èz„˜t68 לבני נמסרה שבו הלשון »«¿ƒ

הגאולה בשורת במצרים »¿ÚÂ„ישראל
˙eÏb‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈÏ בא זה שכל ƒƒ»ƒ«»

'עול  שנקראת פרך' ה'עבודת עלֿידי

ארץ'. ÏBÚ'aדרך ‰„B·Ú‰ ÔÎÂ¿≈»¬»¿
'‰¯Bz במגע בא האדם אין שבה אף »
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לּבּון  ּדא - ּובלבנים קלֿוחֹומר, ּדא - ְְִִִֵֶֶַַָָֹּבחמר

ּבדרּוׁשי  אֹור' ּב'תֹורה ּבארּוּכה (ּכמבאר ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹהלכתא"

ׁשמֹות  ׁשּזהּו70ּפרׁשת ׁשּבזה), הענינים ּפרטי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּפלּפּול  אריכּות מּצד ּבּתֹורה, הּגלּות ְְֲִִִִַַַַַָָענין

והינּו, כּו', הּקּוׁשיֹות ּברּבּוי ּבבלי' ְְְְְְְִִֶַַַַׁשּב'תלמּוד

הּוא  הרי לּקּוׁשיא, הּתרּוץ את ׁשּמֹוצא ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּקֹודם

זה  על ּומתמרמר לֹו, ּומר ׁשרע ּומּצב ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָּבמעמד

הּגיע  לא ועדין הּקֹודמת, הּסברא לֹו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאבדה

ׁשל  וההסּתר  ההעלם מּצד הּנכֹונה, הּסברא ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאל

ּומּתֹו הּיגיעה עלֿידי ּדוקא א ְְְְִִֵַַַַַָָהּקּוׁשיֹות.

הרי  כּו', הּקּוׁשיֹות ׁשל וההסּתר וההעלם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹהחׁש

לעלּוי  ׁשּבא ועד הלכתא", "לּבּון לידי ּבא ְְְִִִִֵֶַָָָָהּוא

לֹו" לּמחּכה ּבמּלי 71ּד"יעׂשה ּדדחקין למאן , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

'אֹור 72ּדחּוכמתא  ׁשהמׁשכת ּבזה, הענין ּוכללּות . ְְְְְְְִֶֶַַָָָָָ

מּתֹו והּיגיעה העבֹודה עלֿידי ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָחֹוזר'

ׁשּצרי) "לילה" - והחׁש וההסּתר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹההעלם

והּגלּוי  האֹור המׁשכת ּבֹו ׁש"לילה 73לפעל ועד , ְְְְְִִֶַַַַַָָָֹ

יאיר" יׁשר'74ּכּיֹום מ'אֹור יֹותר למעלה היא ,( ְְִִֵֵַַָָָָ

ּומּצב  ּבמעמד האדם עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָּׁשּנמׁש

ירּוׁשלמי' ּב'תלמּוד ּכמֹו ּביגיעה, צֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַָּׁשאין

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבארּוּכה ֿ 75(ּכמבאר ּבדּבּור וגם , ְְְְְֲִַַַַָָָֹ

מֹו"ח  לכ"ק לבסּומי איניׁש חּיב ְְְִִִִֵַַַָהּמתחיל

תרפ"א  מּׁשנת ).76אדמֹו"ר ְְִַַ

˙eiË¯Ù·e ּגּופא יׁשר' ּב'אֹור ּגם הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְִֵֵַָָָ

מּלמעלה  ׁשּנמׁש האֹור ְְְִִֶֶַָָָ(ׁשהּוא

להאיר  האדם, ּבעבֹודת וכן העֹולם, את ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָלהאיר

האדם" זה קטן ה"עֹולם עבֹודתֹו77את ׁשּתהיה , ְֲִֶֶֶֶָָָָָָָָ

עבֹודה), ליכטיקע א וגלּוי, אֹור ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַָּבאֹופן

"יֹום  אֹופּנים, ׁשני יׁש - "יֹום" ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֶַָׁשּנקרא
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א.70) נא, א. ג.71)מט, סד, ואילך.72)ישעי' עח ע' תרס"ו המשך וראה ב. קל, (כמבואר 73)זח"א האמונה ענין ע"י החל

(ראה  טומאה שערי במ"ט משוקעים בנ"י היו במצרים שבהיותם שלמרות כך, כל גדול שכוחה פ"ד), ההוא בלילה בד"ה

תקיט). רמז הושע רמ. רמז בשלח יל"ש לא. יד, בשלח (מכילתא ממצרים נגאלו האמונה בזכות הנה יתרו), ר"פ חדש זהר

יב.74) קלט, ואילך).75)תהלים ב (כב, ואילך פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ואילך. צ ע' תרס"ו המשך

ואילך.76) 121 ע' תש"ח ואילך. קצד ע' תרפ"א (ק,77)סה"מ לתחלתו קרוב תס"ט תקו"ז ב. לג, זח"ג ג. פקודי תנחומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
L ÔÙB‡a'¯‰Ê'‰ Le¯ÈÙk ,‡˜Âc C¯t ˙„B·ÚÂ ‰ÚÈ‚È Ï69 ¿∆∆¿ƒ»«¬«∆∆«¿»¿≈«…«

לידי  בא שהדבר כפי במצרים הפרך עבודת על בתורה האמור את המבאר

התורה  בלימוד ˜ÈLe‡ביטוי ‡c - ‰L˜ ‰„·Úa",קושיה ÓÁa¯זו «¬…»»»»¿»¿…∆
¯ÓBÁÂŒÏ˜ ‡c קלֿוחומר,- ‰ÎÏ˙‡"זה ÔeaÏ ‡c - ÌÈ·Ï·e »««∆ƒ¿≈ƒ»ƒƒ¿¿»

הלכה  ליבון ke¯‡a‰זה ¯‡·Ók)«¿…»«¬»
ÈLe¯„a '¯B‡ ‰¯B˙'a מאמרי ¿»ƒ¿≈

של  BÓL˙החסידות ˙L¯t70 »»«¿
‰ÊaL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t¿»≈»ƒ¿»ƒ∆»∆
בעבודת  מהם אחד כל של והמשמעות

e‰fLה' קושיות הלימוד ), עם ∆∆
ושקלאֿוטריא  »¿ÔÈÚƒותירוצים

˙eÏb‰ לביטוי בא שהוא כפי «»
˙eÎÈ¯‡ „vÓ ,‰¯Bza«»ƒ«¬ƒ
'ÈÏ·a „eÓÏ˙'aL ÏetÏt‰«ƒ¿∆¿«¿«¿ƒ

ובירור  הדברים סגנון הוא שבו ההלכה

,eÈ‰Â ,'eÎ ˙BÈLew‰ Èea¯a¿ƒ«¿¿«¿
ıe¯z‰ ˙‡ ‡ˆBnL Ì„BwL∆∆∆≈∆«≈

‡e‰ È¯‰ ,‡ÈLewÏ את הלומד «¿»¬≈
בבלי  בתלמוד «¬»¿ÓÚÓa„הסוגיה

,BÏ ¯Óe Ú¯L ·vÓe«»∆««
BÏ ‰„·‡pL ‰Ê ÏÚ ¯Ó¯Ó˙Óeƒ¿«¿≈«∆∆∆∆¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,˙Ó„Bw‰ ‡¯·q‰«¿»»«∆∆«¬«ƒ…
,‰BÎp‰ ‡¯·q‰ Ï‡ ÚÈb‰ƒƒ«∆«¿»»«¿»

נובע  הזה ‰‰ÌÏÚוהקושי „vÓƒ««∆¿≈
C‡ .˙BÈLew‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆«¿«

שני  ‰ÚÈ‚i‰מצד  È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«¿ƒ»
פרך  לעבודת שנמשלה הגדולה

ÌÏÚ‰‰Â CLÁ‰ CBzÓeƒ«…∆¿«∆¿≈
,'eÎ ˙BÈLew‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â¿«∆¿≈∆«¿
ÔeaÏ" È„ÈÏ ‡a ‡e‰ È¯‰¬≈»ƒ≈ƒ

"‡˙ÎÏ‰ כל מתוך לברר ומצליח ƒ¿¿»
למעשה, ההלכה פסק את האריכות

ÈeÏÚÏ ‡aL „ÚÂ המיוחד היתרון ¿«∆»»ƒ
יגיעה  ידי על התורה בלימוד שיש

"BÏ ‰kÁnÏ ‰NÚÈ"c71, על ¿«¬∆«¿«∆
זולתך  אלוקים ראתה לא "עין זה, פסוק

בזוהר  כתוב לו" למחכה יעשה

ÈlÓaשהכוונה  ÔÈ˜Á„c Ô‡ÓÏ¿»¿»¬ƒ¿ƒ≈
‡˙ÓÎeÁc72 שמתייגעים אלה ¿¿¿»

ומבואר  התורה, לימוד חכמה, בדברי

מתוך  למעשה הלכה לפסוק כדי הנדרשת ליגיעה במיוחד שהכוונה בחסידות

והפלפולים. והשקלאֿוטריא האריכות

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe'ה עבודת לגבי לעיל, האמור של הכללי התוכן ¿»»ƒ¿»¿∆
הוא  חוזר' שב'אור והיתרון חוזר' ו'אור ישר' 'אור של »«¿»∆ÎLÓ‰L˙באופן

'¯ÊBÁ ¯B‡' אלוקות המשכת ≈
מצד  מהתעוררות כתוצאה מלמעלה

למטה È„ÈŒÏÚהאדם ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈
CBzÓ ‰ÚÈ‚i‰Â ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿ƒ»ƒ
- CLÁ‰Â ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿«∆¿≈¿«…∆
Ba ÏÚÙÏ CÈ¯vL) "‰ÏÈÏ"«¿»∆»ƒƒ¿…

עצמו  ‰‡B¯בהעלם ˙ÎLÓ‰«¿»«»
ÈeÏb‰Â73ÌBik ‰ÏÈÏ"L „ÚÂ , ¿«ƒ¿«∆«¿»«
"¯È‡È74,יאיר עצמו שהלילה עד »ƒ

לעיל  ÏÚÓÏ‰כמבואר ‡È‰ ,(ƒ¿«¿»
CLÓpM '¯LÈ ¯B‡'Ó ¯˙BÈ≈≈»»∆ƒ¿»
„ÓÚÓa Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬«»»»¿«¬»
,‰ÚÈ‚Èa C¯Bˆ ÔÈ‡M ·vÓe«»∆≈∆ƒƒ»

'ÈÓÏLe¯È „eÓÏ˙'a BÓk שבו ¿¿«¿¿«¿ƒ
כמו  ותירוצים וקושיות דיונים אין

בבלי ke¯‡a‰בתלמוד ¯‡·Ók)«¿…»«¬»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa75Ì‚Â , ¿«»¿¿«

LÈÈ‡ ·iÁ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
ÈÓeÒ·Ï מאמר להתבסם, אדם חיים ƒ¿≈
פורים ‡„BÓ"¯של Á"BÓ ˜"ÎÏ¿«¿

‡"Ù¯˙ ˙MÓ76.( ƒ¿«
,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e לאמור בנוסף ƒ¿»ƒ≈

על  חוזר' 'אור של היתרון על לעיל

כללי באופן ישר' Ìb'אור ‰p‰ƒ≈«
‡Ùeb '¯LÈ ¯B‡'a עצמו ¿»»»

ÍLÓpL ¯B‡‰ ‡e‰L)∆»∆ƒ¿»¿
‰ÏÚÓlÓ למטה˙‡ ¯È‡‰Ï ƒ¿«¿»¿»ƒ∆

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ÔÎÂ ,ÌÏBÚ‰»»¿≈«¬«»»»
‰Ê ÔË˜ ÌÏBÚ"‰ ˙‡ ¯È‡‰Ï¿»ƒ∆»»»»∆

"Ì„‡‰77B˙„B·Ú ‰È‰zL , »»»∆ƒ¿∆¬»
‡ ,ÈeÏ‚Â ¯B‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ«

,‰„B·Ú Ú˜ÈËÎÈÏ מאירה עבודה ƒ¿ƒ∆¬»
'אור  של מהעבודה בשונה ומוארת,

גדולה  ויגיעה בעבודה שכרוכה חוזר'

והצער  הדחק מתוך pL˜¯‡והיא ,(∆ƒ¿»
ישר' "ÌBÈ"'אור ÌLa הגילוי עניין ¿≈
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו ּתכלית, אין עד מּטה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלמּטה

ּדיּו"ד 61לעיל  לגּני" "ּבאתי ההילּולא מהמׁש) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

עד 62ׁשבט  האלקי האֹור התּפּׁשטּות ענין ׁשהּוא ( ְְְְֱִִִֶַַַָָָֹ

מּטה  ׁשעלֿידי 63למּטה מה הּוא חֹוזר' ו'אֹור . ְְְֵֵֶַַַַָָ

העלם  ׁשל ּבאֹופן למּטה ּבעֹולם האדם ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָעבֹודת

מהּבחינה  נמׁש ועקתא, צרה ּומצר, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהסּתר

הּגבּורה  ּכח ׁשּמּצד קץ', אין עד מעלה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּד'למעלה

ּבׁשם  נקרא ׁשּכללּותֹו וההעלם, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָוהּצמצּום

לפי  הּוא זה וכל והּגלּוי. האֹור הפ ְְְְִִֵֶֶַַָָָ'לילה',

ּדוקא, הּמּטה ּבברּור הּוא הּבריאה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָׁשּתכלית

את  לתּקן ּכדי למּטה ירדה לא הּנׁשמה ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשהרי

הּבהמית  ונפׁש הּגּוף את לתּקן ּכדי אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעצמּה,

ּבעֹולם  ּברּור 64וחלקֹו נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּכלים. ּבׁשבירת למּטה ׁשּנפלּו ְְְִִִִֵֶַַַַָָהּניצֹוצֹות

יגיעה  ׁשל ּבאֹופן ּבעבֹודה צֹור יׁש זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָּובׁשביל

כּו' העבֹודה 65(יגעּת אֹופּני ּבׁשני ּוכמֹו ּדוקא, ( ְְְְֲִֵֵַַַָָָָָ

(ׁשעלֿידי 66הּנ"ל  ּתֹורה' ו'עֹול ארץ' ּדר ּד'עֹול ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבעלמא  הּנׁשמה ׁשליחּות ּתכלית נעׂשית ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָׁשניהם

ולכן  כּו', הּבהמית ונפׁש הּגּוף את לברר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּדין,

ּדר ּב'עֹול ׁשהעבֹודה ּבזֹו), זֹו להחליפן ְְְְֲֲִִֶֶֶַָָָיכֹולים

ׁשּמתיגע  ּכפׁשּוטֹו, הּגּוף יגיעת עלֿידי היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַארץ'

ּוכמֹו כּו', הּנפׁש ּפזּור ׁשל לאֹופן עד ְְְִֶֶֶֶַַַַָָּבפרנסה

ּובכל  ּובלבנים "ּבחמר ּבמצרים הּׁשעּבּוד ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹקֹוׁשי

ּפר עבֹודת ׁשל ּבאֹופן ּבּׂשדה" ֿ 67עבֹודה ועל , ְְֲֲֶֶֶֶֶַַַָָ

ההעלם  ּוכללּות הּגלּות, ליּסּורי ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּדרֿזה

הּוא  זה ּבכל המכּון ּכאׁשר העֹולם, ׁשל ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוההסּתר

ּפקדּתי" ּד"ּפקד הענין יהיה ׁשעלֿידיֿזה 68ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּב'עֹול  העבֹודה וכן הּגלּות. מן ליציאה ְְְֲִִִֵַַָָָָועד

ּדוקא, ּפר ועבֹודת יגיעה ׁשל ּבאֹופן היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה'

ה'זהר' קּוׁשיא,69ּכפירּוׁש ּדא - קׁשה "ּבעבדה ְְֲֵַַַָָָָָֹֹ
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(61.(8 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת פ"ה שנהֿזו הפורים דחג ההוא בלילה ה'שי"ת 62)ד"ה (סה"מ ואילך פי"ג

ואילך). 133 ו 63)ע' קפח ס"ע תרס"ו המשך ב).64)אילך.ראה (מח, פל"ז ב.65)תניא ו, ההוא 66)מגילה בלילה ד"ה

.(7 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת פ"ד יד.67)הנ"ל א, טז.68)שמות ג, א.69)שם קנג, (רע"מ) ח"ג א. כז, ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙ÈÏÎz ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏ ‡e‰ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡M ‰Ó ÔÈÚƒ¿««∆≈¿«»«»«≈«¿ƒ

שלו  להתגלות גבול ÏÈÚÏשאין ¯‡a˙pL BÓk61CLÓ‰Ó) ¿∆ƒ¿»≈¿≈≈∆¿≈
‡ÏeÏÈ‰‰ ההסתלקות ליום לדפוס שנמסרו אחד בהמשך מאמרים קבוצת «ƒ»

בפסוק שפותח 'המשך' הריי"צ, הרבי eÈc"„של "Èp‚Ï È˙‡a"»ƒ¿«ƒ¿
Ë·L62 גם שנה וכמידי תש"י, בשנת ¿»

אמר  תשכ"ה, זו, שנה שבט ביו"ד

בו  זה פסוק על חסידות מאמר הרבי

זה  עניין ÔÈÚביאר ‡e‰L (∆ƒ¿«
È˜Ï‡‰ ¯B‡‰ ˙eËMt˙‰ ללא ƒ¿«¿»»¡…ƒ

גםÚ„גבול hÓÏ‰שמאיר «¿«»
‰hÓ63‰Ó ‡e‰ '¯ÊBÁ ¯B‡'Â . «»¿≈«

Ì„‡‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«»»»
ÏL ÔÙB‡a ‰hÓÏ ÌÏBÚa»»¿«»¿∆∆
‰¯ˆ ,¯ˆÓe ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰∆¿≈¿∆¿≈≈«»»

‡˙˜ÚÂ,ומצוקה CLÓסבל ¿«¿»ƒ¿»
יותר, נעלה ממקור אלוקי אור ומתגלה

‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ'c ‰ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»ƒ¿«¿»«¿»
,'ı˜ ÔÈ‡ „Ú של האלוקי הכוח «≈≈

והתעלמות  Ákהתעלות „vnL∆ƒ«…«
,ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰Â ‰¯e·b‰«¿»¿«ƒ¿¿«∆¿≈
,'‰ÏÈÏ' ÌLa ‡¯˜ B˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿»¿≈«¿»

ÈeÏb‰Â ¯B‡‰ CÙ‰ וכשעובדים ≈∆»¿«ƒ
ממשיכים  והצער, הדוחק מתוך ה' את

הזה. הנעלה האור  Ê‰את ÏÎÂ הטעם ¿»∆
חוזר' 'אור ממשיכים זו שבעבודה לכך

ישר' מ'אור יותר ÈÙÏהנעלה ‡e‰¿ƒ
˙ÈÏÎzL של והכוונה המטרה ∆«¿ƒ

¯e¯·a ‡e‰ ‰‡È¯a‰ הפרדת «¿ƒ»¿≈
של  לקדושה והעלאתו מהרע הטוב

‰ÓLp‰ È¯‰L ,‡˜Âc ‰hn‰««»«¿»∆¬≈«¿»»
Ôw˙Ï È„k ‰hÓÏ ‰„¯È ‡Ï…»¿»¿«»¿≈¿«≈

,dÓˆÚ למעלה,‡˙ בהיותה כי ∆«¿»
שום  בנשמה היה לא הירידה, קודם

תיקון הדורש Ôw˙Ïפגם È„k ‡l‡∆»¿≈¿«≈
˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ ˙‡∆«¿∆∆««¬ƒ

ÌÏBÚa B˜ÏÁÂ64 המסויים החלק ¿∆¿»»
על  מוטל שלו והזיכוך שהבירור בעולם

בפרט, זה ֿ ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰אדם על ∆«¿≈∆
ביותר, התחתון ה'מטה' בירור ידי

˙BˆBˆÈp‰ ¯e¯a ‰NÚ«¬∆≈«ƒ
hÓÏ‰האלוקיים  eÏÙpL∆»¿¿«»

ÌÈÏk‰ ˙¯È·La שהיו התוהו בעולם הזה, העולם בריאת לפני שהייתה ƒ¿ƒ««≈ƒ
מכך  וכתוצאה האורות את להכיל יכלו שלא מועטים בכלים מרובים אורות בו

הכלים'. 'שבירת Ê‰היתה ÏÈ·L·e והדוחק הצרה מתוך ה' את לעבוד כדי ƒ¿ƒ∆
הזה העולם את (zÚ‚Èולברר ‰ÚÈ‚È ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Úa C¯Bˆ LÈ≈∆«¬»¿∆∆¿ƒ»»«¿»

'eÎ65ÈLa BÓÎe ,‡˜Âc («¿»¿ƒ¿≈
Ï"p‰ ‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡66 «≈»¬»««

בפורים  שנאמר במאמר לעיל שנתבארו

זו ÏBÚ'Âשנה 'ı¯‡ C¯c ÏBÚ'c¿∆∆∆∆¿
È„ÈŒÏÚL) '‰¯Bz שילוב »∆«¿≈

Ì‰ÈLיחד˙ÈNÚ נשלמת ¿≈∆«¬≈
˙ÈÏÎz של והמטרה הכוונה «¿ƒ

ÔÈc ‡ÓÏÚa ‰ÓLp‰ ˙eÁÈÏL¿ƒ«¿»»¿»¿»≈
הזה, ‰Ûebבעולם ˙‡ ¯¯·Ï¿»≈∆«

ÔÎÏÂ ,'eÎ ˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ¿∆∆««¬ƒ¿»≈
ÔÙÈÏÁ‰Ï ÌÈÏBÎÈ שתי את ¿ƒ¿«¬ƒ»

ארץ' דרך 'עול של האמורות העבודות

תורה' B·Ú‰L„‰ועול ,(BÊa BÊ¿∆»¬»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ 'ı¯‡ C¯c ÏBÚ'a¿∆∆∆∆ƒ«¿≈
,BËeLÙk Ûeb‰ ˙ÚÈ‚È¿ƒ««ƒ¿
ÔÙB‡Ï „Ú ‰Ò¯Ùa Ú‚È˙nL∆ƒ¿«≈«««¿»»«¿∆

,'eÎ LÙp‰ ¯eÊt ÏL היגיעה ∆ƒ«∆∆
שהוא  כך כדי עד גדולים והמאמץ

הנפש, מנוחת ואת הריכוז את מאבד

ÌÈ¯ˆÓa „eaÚM‰ ÈLB˜ BÓÎe¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ
‰„B·Ú ÏÎ·e ÌÈ·Ï·e ¯ÓÁa"¿…∆ƒ¿≈ƒ¿»¬»
˙„B·Ú ÏL ÔÙB‡a "‰„Oa«»∆¿∆∆¬«

C¯t67,,כפשוטו קשה ויגיעה עבודה ∆∆
È¯eqÈÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ≈
ÌÏÚ‰‰ ˙eÏÏÎe ,˙eÏb‰«»¿»«∆¿≈

,ÌÏBÚ‰ ÏL ¯zÒ‰‰Â שכדי ¿«∆¿≈∆»»
ה' בעבודת צורך יש עליהם להתגבר

גדולה יגיעה ‰ÔeÎÓמתוך ¯L‡k«¬∆«¿À»
ŒÏÚLהמטרה  È„k ‡e‰ ‰Ê ÏÎa¿»∆¿≈∆«

„˜t"c ÔÈÚ‰ ‰È‰È ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»¿»…
"Èz„˜t68 לבני נמסרה שבו הלשון »«¿ƒ

הגאולה בשורת במצרים »¿ÚÂ„ישראל
˙eÏb‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈÏ בא זה שכל ƒƒ»ƒ«»

'עול  שנקראת פרך' ה'עבודת עלֿידי

ארץ'. ÏBÚ'aדרך ‰„B·Ú‰ ÔÎÂ¿≈»¬»¿
'‰¯Bz במגע בא האדם אין שבה אף »

הזה  עולם ענייני עם È‰ƒ‡ישיר
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jlndלד zpy dccp `edd dlila

(לעתידֿלבא, אז יהיה לזה ונֹוסף הּזה"). ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ"לילה

ׁשהיא  "ּפני", ּדבחינת הּגלּוי ּגם ההּוא") ְִִִִֶַַַַַַָ"ּבּיֹום

(הינּו ההּוא" "יֹום לגּבי אסּתיר" ּד"הסּתר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַּבאֹופן

הּבחינה  מרּגיׁש אינֹו ההּוא" "ּבּיֹום ְְְִִִֵֶַַַַַָׁשּבחינת

אתיּדע  ולא ידע ּדלא ריׁשא ועלּֿדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּד"ּפני",

ּבריׁשא  ּדהוה (ׁשהּוא 82מה ההּוא" "לילה - ( ְְֲֵֶַַַַָָָ

מּוסּתר, עצמֹו ׁשההסּתר אסּתיר", "הסּתר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּכמֹו

העבֹודה  עלֿידי נעׂשה זה וכל א). סעיף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָּכּנ"ל

ּדוקא  ּגּופא ּובּלילה "לילה", - הּגלּות ְְְְִַַַַַַָָָָָּבזמן

ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא הּלילה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָּבתֹוקף

ּומּצב  "לילה ּבמעמד ּכפׁשּוטֹו, אסּתיר" ּד"הסּתר ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

ּבאים  עלֿידיֿזה ׁשּדוקא לגריעּותא, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָההּוא"

ׁשּלמעלה  ּבחינה למעלּיּותא, ההּוא" ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָל"לילה

ּכּנ"ל. ויֹום, ְְִַַַָמּלילה

'אֹור p‰Â‰ו) ּבמעלת לעיל האמּור עלּֿפי ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

להֹוסיף  יׁש יׁשר', 'אֹור על ְִֵֵַָָחֹוזר'

'הלכֹות', לגּבי ּגם הּפּורים ּדחג העלּוי ְְְֲִִֵֵַַַַָָּבבאּור

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ׁשניהם עתידין 83ׁשעל ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

וכל  הּנביאים ספרי ּכל ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּבטל,

והענין  הּמׁשיח. לימֹות ליּבטל עתידין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהּכתּובים

אין  והלכֹות  אסּתר ׁשּמגלת ּבּטעם ּדהּנה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזה,

אֹור' ּב'תֹורה מבאר ליּבטל, לפי 84עתידין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹ

הּטבע, ּבדר מלּוּבׁש היה ּפּורים ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּנס

נעלית  מּמדרגה נמׁש זה ׁשּנס מּובן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּזה

למּטה  לבא יכֹולה מעלתּה ּגֹודל ׁשּמּצד ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּביֹותר,

ּכמׁשל  הּטבע, ּבלבּוׁשי להתלּבׁש ועד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּביֹותר,

עד  ּגדֹותיה ּכל על ׁשּנתמּלאה יין ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָחבית

ההלכֹות, ּבענין ּגם הּוא וכן לחּוץ. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָׁשּנׁשּפ

עילאה  חכמה ּבחינת התלּבׁשּות יׁשנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהן

ל'הלכֹות', ּבנֹוגע ׁשּגם [וזהּו ּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבדברים

כּו'85מּובא  לאחֹוריו ראׁשֹו ׁשּמחזיר הּצבי ׁשעינֹו86מׁשל הּצבי מׁשל ּבדּוגמת , ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אבל  ג]. סעיף ּכּנ"ל לפּורים, ּבנֹוגע ׁשהּובא ּפתּוחה, אחת ועינֹו קמּוצה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחת
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א).82) פרק (ריש ב קעו, דצניעותא) (ספרא לזח"ב רשב"י מאמרי שער ע"ב. ריש רפח, (אד"ז) זח"ג ירושלמי 83)ראה ראה

הי"ח. פ"ב מגילה הל' רמב"ם ה"ה. פ"א ואילך.84)מגילה ד צ, סע"ב.85)מג"א צד, שם א.86)תו"א יד, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,בחינת  Ê‡ ‰È‰È ‰ÊÏ ÛÒBÂ .("‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆¿»¿∆ƒ¿∆»¿»ƒ»…

Èt" ˙ÈÁ·c ÈeÏb‰ Ìb ("‡e‰‰ ÌBia" הכתוב לשון כהמשך " ««««ƒƒ¿ƒ«»«
פני", אסתיר הסתר ההוא "פני"È‰L‡"ביום כפול בחינת בהסתר מוסתרת ∆ƒ

˙ÈÁaL eÈ‰) "‡e‰‰ ÌBÈ" Èa‚Ï "¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿≈«¿ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ«
LÈb¯Ó BÈ‡ "‡e‰‰ ÌBia"««≈«¿ƒ

"Èt"c ‰ÈÁa‰ ממנו הנעלית «¿ƒ»¿»«
ממנו, ¯LÈ‡ונעלמת C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆≈»

‰Ó ÚcÈ˙‡ ‡ÏÂ Ú„È ‡Ïc¿…»«¿…∆¿»««
‡LÈ¯a ‰Â‰c82 ההעלם בחינת «¬»¿≈»

"ראש  בזוהר נקראת מגילוי שלמעלה

באחד  וכמובא נודע" ולא ידע שלא

ראשים  שלושה בזוהר: המקומות

מזה. למעלה וזה זה לתוך זה נגלפו,

המכוסה  סתימאה חכמה אחד, ראש

ראש  סתומה, זו וחכמה נפתחת, ואינה

ראש  החכמות; שאר של הראשים לכל

דכל  סתימא קדישא, עתיקא עליון,

שאינו  ראש הראשים, כל ראש סתימין;

ולא  היה ראש מה נודע ולא ידע,

ולא  בחכמה לא נדבק שלא זה בראש

– ‰‰e‡"בסכלות...) ‰ÏÈÏ" שתי «¿»«
הסתרה של BÓkלשונות ‡e‰L)∆¿

¯zÒ‰‰L ,"¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"«¿≈«¿ƒ∆«∆¿≈
ÛÈÚÒ Ï"pk ,¯zÒeÓ BÓˆÚ«¿¿»««¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .(‡¿»∆«¬∆«¿≈
- ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿««»

‡Ùeb ‰ÏÈl·e ,"‰ÏÈÏ" עצמו «¿»««¿»»
‡¯„a ,‰ÏÈl‰ Û˜B˙a ‡˜Âc«¿»¿∆««¿»¿»»

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc של בדור ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
קרוב  הגלות, בסוף המשיח, עקבות

גוברים, והחושך הגלות שאז לגאולה

¯zÒ‰"c ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿«¿≈
‰ÏÈÏ" ,BËeLÙk "¯ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿«¿»

,‡˙eÚÈ¯‚Ï "‡e‰‰ והסתר העלם «ƒ¿ƒ»
כפשוטו ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰קשה ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆

לעיל  (כמבואר עצמו ההעלם מתוך

גורם  הוא עצמו שההעלם באריכות

עבודת  וכן ביותר הגדול לגילוי וסיבה

את  פועל פרך' 'עבודת יגיעה, מתוך ה'

גדול) הכי ÏÈÏ"Ï‰העילוי ÌÈ‡a»ƒ««¿»
‰ÈÁa ,‡˙eiÏÚÓÏ "‡e‰‰«¿«¬ƒ»¿ƒ»

,ÌBÈÂ ‰ÏÈlÓ ‰ÏÚÓlL למעלה ∆¿«¿»ƒ«¿»¿
ו'גילוי' 'העלם' של »»Ï"pk.מהגדרים

'¯ÊBÁ ¯B‡' ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â על שנמשך ¿ƒ≈«ƒ»»¿≈¿«¬«≈
יגיעה, ידי על ובפרט האדם, עבודת LÈ¯'ידי ¯B‡' ÏÚ,מלמעלה שנמשך «»»

,'˙BÎÏ‰' Èa‚Ï Ìb ÌÈ¯et‰ ‚Ác ÈeÏÚ‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ¿≈»ƒ¿««ƒ«¿«≈¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ Ì‰ÈL ÏÚL83ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÈ‡L ∆«¿≈∆»¿«≈«∆≈¬ƒƒƒ»≈

לבוא, È¯ÙÒלעתיד Ïk ¯L‡k Ìb««¬∆»ƒ¿≈
ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒ
˙BÓÈÏ ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈ƒ

.ÁÈLn‰«»ƒ«
ÌÚha ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«««
ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰Â ¯zÒ‡ ˙Ï‚nL∆¿ƒ«∆¿≈«¬»≈
¯‡·Ó ,ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈¿…»

'¯B‡ ‰¯B˙'a84ÈÙÏ e‰fL , ¿»∆∆¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈ¯et ÏL Òp‰L∆«≈∆ƒ»»¿»

Ú·h‰ C¯„a את וכשקוראים ¿∆∆«∆«
ואפשר  בגלוי נראה הנס אין המגילה

של  שההצלה ישראל בני לחשוב

בהשתלשלות  הייתה המן מגזירת

הטבע, בדרך Ô·eÓמאורעות ‰fÓeƒ∆»
‰‚¯„nÓ CLÓ ‰Ê ÒpL∆≈∆ƒ¿»ƒ«¿≈»

,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ יותר נעלה מקור «¬≈¿≈
מהטבע ממקור  שלמעלה הניסים

d˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL מדריגה של ∆ƒ«∆«¬»»
BÈa˙¯,זו  ‰hÓÏ ‡·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»…¿«»¿≈

,Ú·h‰ ÈLe·Ïa LaÏ˙‰Ï „ÚÂ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÏLÓkƒ¿«»ƒ∆«ƒ
„Ú ‰È˙B„b Ïk ÏÚ ‰‡lÓ˙pL∆ƒ¿«¿»«»¿∆»«

.ıeÁÏ CtLpL∆ƒ¿««
,˙BÎÏ‰‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¬»
˙ÈÁa ˙eLaÏ˙‰ dLÈ Ô‰aL∆»∆∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ«

‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ,עליונה חכמה »¿»ƒ»»
הקדושֿברוךֿהוא  של חכמתו

ומדברת  בתורה, ועוסקת שנתלבשה

ÌbL e‰ÊÂ] ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆∆«
‡·eÓ ,'˙BÎÏ‰'Ï Ú‚Ba85 ¿≈««¬»»

BL‡¯ ¯ÈÊÁnL È·v‰ ÏLÓ¿««¿ƒ∆«¬ƒ…
'eÎ ÂÈ¯BÁ‡Ï86ÏLÓ ˙Ó‚e„a , «¬»¿¿«¿«

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚL È·v‰«¿ƒ∆≈««¿»
‡·e‰L ,‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚÂ¿≈««¿»∆»
‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,ÌÈ¯eÙÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ««¿ƒ
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ׁשהאֹור  הינּו הּזה", "יֹום ההּוא". ו"יֹום ְְֶֶֶַַַַָהּזה"

למּטה  ׁשּגם ּבאֹופן ּבגלּוי למּטה מתּפּׁשט ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאלקי

ּבעבֹודה  נמׁש [ּומּזה אלקי אֹור ׁשּזהּו ְְֱֲִִִִֶֶֶַָָֹיֹודעים

ּׁשּכתּוב  מה ּומצֹות, הוי'78ּדתֹורה הּזה הּיֹום ְְֲִֶֶַַַָָָָ

וגֹו', האּלה החּקים את לעׂשֹות מצּו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹֻאלקי

ּבּיֹום  ּבֹו ּכאלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָׁשּבכל

עליהם  הענין 79נצטּוית הּוא מּזה ּולמעלה .[ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהאֹור  ּכפי ׁשּזהּו (למעלּיּותא), ההּוא" ְְְֲִִֶֶֶַַָָּד"יֹום

עדין  הּוא אּלא מּטה, למּטה ׁשּנמׁש קֹודם ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָהּוא

ּבׁשרׁשֹו ּובטל ּכלּול ׁשהּוא ּכפי ועד ְְְְְְִֵֶַַָָָָלמעלה,

ולֹומר  עליו להֹורֹות איֿאפׁשר ׁשאז ְְְְִֶֶַָָָָּומקֹורֹו,

יׁש ּוכמֹוֿכן ּגלּוי. ׁשל ּבאֹופן ׁשאינֹו ּכיון ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָ"זה",

ׁשּנקרא ׁשנ  חֹוזר', ה'אֹור ּבהמׁשכת אֹופּנים י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ההּוא". ו"לילה הּזה" "לילה "לילה", ְְְְְֵֶַַַַַָָָּבׁשם

חֹוזר' ּד'אֹור ("זה") הּגלּוי הּוא הּזה" ְְִֵֶֶַַַָ"לילה

"לילה"), - והחׁש ההעלם מּתֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ(ׁשּבא

יׁשר' ּד'אֹור מהּׁשרׁש ּגם יֹותר למעלה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשרׁשֹו

"לילה  יֹותר, נעלית ּבחינה ויׁש ההּוא"). ְְְֲִֵֵֵַַַָָ("יֹום

לגמרי  ׁשּלמעלה לבחינה ׁשּמּגיעים הינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָההּוא",

יׁשר') ('אֹור ּד'יֹום' הּגילּויים וגדר ענין ְְְִִִִֶֶַָָָָמּכל

ּבחינת  ׁשּזהּו ּכיון חֹוזר'), ('אֹור ְְְִֵֵֶֶַַָָו'לילה'

'אֹור  ּגם ּכֹולל מ'אֹור', (ׁשּלמעלה ְְֵֵֶַַַָָה'ּמאֹור'

(ּכמֹו 'מאֹור' מּבחינת ּגם למעלה ועד ְְְְְִִֵַַַַָָחֹוזר'),

ּבארּוּכה). לעיל ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנתּבאר

ÏÚÂ ּבּיֹום ּפני אסּתיר הסּתר "ואנכי נאמר זה ¿«ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אֹור' ּב'תֹורה מבאר ּדהּנה, 80ההּוא". ְְְִֵַָָֹ

ּכמֹו לעתידֿלבא, על קאי ההּוא" ְְִֵֶַַַָָָֹׁש"ּבּיֹום

זה,81ׁשּכתּוב  אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

ההּוא", "ּבּיֹום ּדבחינת ("זה") הּגלּוי יהיה ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשאז

ׁשּנקרא  חֹוזר' 'אֹור והן 'יֹום', ׁשּנקרא יׁשר' 'אֹור (הן ה'אֹור' ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהינּו,

- חֹוזר' ו'אֹור ההּוא", "יֹום - יׁשר' ('אֹור ּומקֹור ֹו ּבׁשרׁשֹו ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֵֶַַָָָָ'לילה')
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.(57 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת סמ"ב פורים שיחת גם וראה ב). (נז, פ"י מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים

ט.81) כה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ עצמו,- הגילוי בעניין דרגות שתי ‰f‰"שהם ÌBÈ" ≈¿≈«ƒ«∆

הגילוי ‰‰e‡"תכלית ÌBÈ"Â אך מופחת לגילוי ביטוי הוא שלכאורה ¿«
ומפרט. שממשיך כפי יותר, עוד נעלה בעניין מדובר דבר של "ÌBÈלאמיתו

ËMt˙Ó È˜Ï‡‰ ¯B‡‰L eÈ‰ ,"‰f‰ ומאירÈeÏ‚a ‰hÓÏ «∆«¿∆»»¡…ƒƒ¿«≈¿«»¿ƒ
‰hÓÏ ÌbL ÔÙB‡a בעולם ¿∆∆«¿«»

מעלימים  עצמם שמצד ובנבראים

האלוקי האור על ÌÈÚ„BÈ¿ƒומסתירים
לכך מודעים ‡B¯מכירים, e‰fL∆∆

‰fÓe] È˜Ï‡ בגילוי מההכרה ¡…ƒƒ∆
B˙c¯‰האלוקות ‰„B·Úa CLÓƒ¿»«¬»¿»

·e˙kM ‰Ó ,˙BˆÓe78ÌBi‰ ƒ¿«∆»«
EeˆÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰f‰«∆¬»»¡…∆¿«¿
‰l‡‰ ÌÈwÁ‰ ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆«Àƒ»≈∆
EÈÈÚa eÈ‰È ÌBÈ ÏÎaL ,'B‚Â¿∆¿»ƒ¿¿≈∆
ÌBia Ba eÏ‡k ,ÌÈL„Á¬»ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈÏÚ ˙ÈeËˆ79 ההתייחסות ƒ¿«≈»¬≈∆
היום  כאילו חדש, כדבר ומצוות לתורה

נובעת  לראשונה, כך על הציווי ניתן

בעולם  המאיר האלוקי באור ].מהכרה
ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆»ƒ¿»

) "‡e‰‰ ÌBÈ"c הביטוי וכאן ¿«
הוא  העלם, על שמורה לשון "ההוא,

ÈÙk e‰fL ,(‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»∆∆¿ƒ
‡e‰ ¯B‡‰L הע ליון במקורו ∆»
CLÓpL Ì„B˜ בגלוי לרדת ולהאיר ∆∆ƒ¿»

ÔÈ„Ú ‡e‰ ‡l‡ ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»∆»¬«ƒ
ÏeÏk ‡e‰L ÈÙk „ÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿ƒ∆»

B¯B˜Óe BL¯La ÏË·e ואינו »≈¿»¿¿
עצמה, בפני כמציאות ומתגלה נמשך

˙B¯B‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ Ê‡L∆»ƒ∆¿»¿
"Ê‰",להצביע  ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ»»¿«∆

ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿∆∆ƒ
מגילוי.אלא  למעלה

ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈¿≈«ƒ
,'¯ÊBÁ ¯B‡'‰ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»«»≈
,"‰ÏÈÏ" ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈«¿»

"‰f‰ ‰ÏÈÏ" והסתר ועם העלם «¿»«∆
גילוי  של לשון "זה", עליו נאמר זאת

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â הסתר של לשון ¿«¿»«
‰ÈeÏbכפול. ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ

) '¯ÊBÁ ¯B‡'c ("‰Ê") אור ∆¿≈
‰‰ÌÏÚוגילוי  CBzÓ ‡aL∆»ƒ«∆¿≈

L¯M‰Ó Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ,("‰ÏÈÏ" - CLÁ‰Â¿«…∆«¿»∆»¿¿«¿»≈«≈«…∆
("‡e‰‰ ÌBÈ") '¯LÈ ¯B‡'c נעלה ההעלם ששורש לעיל כמבואר ¿»»«

הגילוי. ‰eÈמשורש ,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ»«¬≈≈«¿»««¿
¯„‚Â ÔÈÚ ÏkÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ»ƒ¿»¿∆∆
('¯LÈ ¯B‡') 'ÌBÈ'c ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿»»

,('¯ÊBÁ ¯B‡') '‰ÏÈÏ'Â דרגה ¿«¿»≈
של  ולהגבלות להגדרות שמעל נעלית

ו'העלם' ÈÁa˙'גילוי' e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆¿ƒ«
'¯B‡n'‰ האור (ÏÚÓlL‰מקור «»∆¿«¿»
'¯B‡'Ó הארה אלא שאינו ≈

הוא  ולכן מה'מאור', והתפשטות

'אור' של דרגה מכל ≈ÏÏBkלמעלה
‰ÏÚÓÏ „ÚÂ ,('¯ÊBÁ ¯B‡' Ìb«≈¿«¿«¿»

Ìb אפילו'¯B‡Ó' ˙ÈÁaÓ «ƒ¿ƒ«»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk)¿∆ƒ¿»≈¿≈

(‰ke¯‡a מכל למעלה הוא כי «¬»
הגדרה.

‰Ê ÏÚÂ"ההוא "בלילה בחינת על ¿«∆
העלם  של מצב היא פשוטו שלפי

א  כפול, העניינים והסתר בפנימיות בל

ולמעלה  מגילויים שלמעלה העלם זהו

הגדרה, "ÈÎ‡Âמכל ¯Ó‡∆¡«¿»…ƒ
ÌBia Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰«¿≈«¿ƒ»««
¯‡·Ó ,‰p‰c ."‡e‰‰«¿ƒ≈¿…»

'¯B‡ ‰¯B˙'a80 הזקן לאדמו"ר ¿»
È‡˜ "‡e‰‰ ÌBia"L מכווןÏÚ ∆««»≈«

·e˙kL BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ81 ¿»ƒ»…¿∆»
‡e‰‰ ÌBia ¯Ó‡Â הגאולה בזמן ¿»«««

‰È‰È Ê‡L ,‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆∆»ƒ¿∆
ÌBia" ˙ÈÁ·c ("‰Ê") ÈeÏb‰«ƒ∆ƒ¿ƒ««
'¯B‡'‰ ˙ÈÁa ,eÈ‰ ,"‡e‰‰««¿¿ƒ«»

אור ( של המדרגות '‡B¯בכל Ô‰≈
¯B‡' Ô‰Â ,'ÌBÈ' ‡¯˜pL '¯LÈ»»∆ƒ¿»¿≈
ÈÙk ('‰ÏÈÏ' ‡¯˜pL '¯ÊBÁ≈∆ƒ¿»«¿»¿ƒ
¯B‡') B¯B˜Óe BL¯La ‡e‰L∆¿»¿¿

Y '¯LÈ הוא שלו ומקור שהשורש »»
B‡'Â¯בחינת  ,"‡e‰‰ ÌBÈ"«¿

Y '¯ÊBÁ הוא שלו ומקור שהשורש ≈
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לה jlnd zpy dccp `edd dlila

(לעתידֿלבא, אז יהיה לזה ונֹוסף הּזה"). ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ"לילה

ׁשהיא  "ּפני", ּדבחינת הּגלּוי ּגם ההּוא") ְִִִִֶַַַַַַָ"ּבּיֹום

(הינּו ההּוא" "יֹום לגּבי אסּתיר" ּד"הסּתר ְְְְְְִֵֵֶַַַַַּבאֹופן

הּבחינה  מרּגיׁש אינֹו ההּוא" "ּבּיֹום ְְְִִִֵֶַַַַַָׁשּבחינת

אתיּדע  ולא ידע ּדלא ריׁשא ועלּֿדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּד"ּפני",

ּבריׁשא  ּדהוה (ׁשהּוא 82מה ההּוא" "לילה - ( ְְֲֵֶַַַַָָָ

מּוסּתר, עצמֹו ׁשההסּתר אסּתיר", "הסּתר ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָּכמֹו

העבֹודה  עלֿידי נעׂשה זה וכל א). סעיף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָּכּנ"ל

ּדוקא  ּגּופא ּובּלילה "לילה", - הּגלּות ְְְְִַַַַַַָָָָָּבזמן

ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא הּלילה, ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָּבתֹוקף

ּומּצב  "לילה ּבמעמד ּכפׁשּוטֹו, אסּתיר" ּד"הסּתר ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

ּבאים  עלֿידיֿזה ׁשּדוקא לגריעּותא, ְְְִִִֵֶֶַַַָָָההּוא"

ׁשּלמעלה  ּבחינה למעלּיּותא, ההּוא" ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָל"לילה

ּכּנ"ל. ויֹום, ְְִַַַָמּלילה

'אֹור p‰Â‰ו) ּבמעלת לעיל האמּור עלּֿפי ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַָָ

להֹוסיף  יׁש יׁשר', 'אֹור על ְִֵֵַָָחֹוזר'

'הלכֹות', לגּבי ּגם הּפּורים ּדחג העלּוי ְְְֲִִֵֵַַַַָָּבבאּור

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ׁשניהם עתידין 83ׁשעל ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

וכל  הּנביאים ספרי ּכל ּכאׁשר ּגם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּבטל,

והענין  הּמׁשיח. לימֹות ליּבטל עתידין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָהּכתּובים

אין  והלכֹות  אסּתר ׁשּמגלת ּבּטעם ּדהּנה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזה,

אֹור' ּב'תֹורה מבאר ליּבטל, לפי 84עתידין ׁשּזהּו , ְְְֲִִִִֵֶֶָָָֹ

הּטבע, ּבדר מלּוּבׁש היה ּפּורים ׁשל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּנס

נעלית  מּמדרגה נמׁש זה ׁשּנס מּובן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּומּזה

למּטה  לבא יכֹולה מעלתּה ּגֹודל ׁשּמּצד ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹּביֹותר,

ּכמׁשל  הּטבע, ּבלבּוׁשי להתלּבׁש ועד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּביֹותר,

עד  ּגדֹותיה ּכל על ׁשּנתמּלאה יין ׁשל ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָחבית

ההלכֹות, ּבענין ּגם הּוא וכן לחּוץ. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָׁשּנׁשּפ

עילאה  חכמה ּבחינת התלּבׁשּות יׁשנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּבהן

ל'הלכֹות', ּבנֹוגע ׁשּגם [וזהּו ּגׁשמּיים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבדברים

כּו'85מּובא  לאחֹוריו ראׁשֹו ׁשּמחזיר הּצבי ׁשעינֹו86מׁשל הּצבי מׁשל ּבדּוגמת , ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

אבל  ג]. סעיף ּכּנ"ל לפּורים, ּבנֹוגע ׁשהּובא ּפתּוחה, אחת ועינֹו קמּוצה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחת
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א).82) פרק (ריש ב קעו, דצניעותא) (ספרא לזח"ב רשב"י מאמרי שער ע"ב. ריש רפח, (אד"ז) זח"ג ירושלמי 83)ראה ראה

הי"ח. פ"ב מגילה הל' רמב"ם ה"ה. פ"א ואילך.84)מגילה ד צ, סע"ב.85)מג"א צד, שם א.86)תו"א יד, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(ÏŒ„È˙ÚÏ·‡,בחינת  Ê‡ ‰È‰È ‰ÊÏ ÛÒBÂ .("‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆¿»¿∆ƒ¿∆»¿»ƒ»…

Èt" ˙ÈÁ·c ÈeÏb‰ Ìb ("‡e‰‰ ÌBia" הכתוב לשון כהמשך " ««««ƒƒ¿ƒ«»«
פני", אסתיר הסתר ההוא "פני"È‰L‡"ביום כפול בחינת בהסתר מוסתרת ∆ƒ

˙ÈÁaL eÈ‰) "‡e‰‰ ÌBÈ" Èa‚Ï "¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ÔÙB‡a¿∆¿«¿≈«¿ƒ¿«≈««¿∆¿ƒ«
LÈb¯Ó BÈ‡ "‡e‰‰ ÌBia"««≈«¿ƒ

"Èt"c ‰ÈÁa‰ ממנו הנעלית «¿ƒ»¿»«
ממנו, ¯LÈ‡ונעלמת C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆≈»

‰Ó ÚcÈ˙‡ ‡ÏÂ Ú„È ‡Ïc¿…»«¿…∆¿»««
‡LÈ¯a ‰Â‰c82 ההעלם בחינת «¬»¿≈»

"ראש  בזוהר נקראת מגילוי שלמעלה

באחד  וכמובא נודע" ולא ידע שלא

ראשים  שלושה בזוהר: המקומות

מזה. למעלה וזה זה לתוך זה נגלפו,

המכוסה  סתימאה חכמה אחד, ראש

ראש  סתומה, זו וחכמה נפתחת, ואינה

ראש  החכמות; שאר של הראשים לכל

דכל  סתימא קדישא, עתיקא עליון,

שאינו  ראש הראשים, כל ראש סתימין;

ולא  היה ראש מה נודע ולא ידע,

ולא  בחכמה לא נדבק שלא זה בראש

– ‰‰e‡"בסכלות...) ‰ÏÈÏ" שתי «¿»«
הסתרה של BÓkלשונות ‡e‰L)∆¿

¯zÒ‰‰L ,"¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"«¿≈«¿ƒ∆«∆¿≈
ÛÈÚÒ Ï"pk ,¯zÒeÓ BÓˆÚ«¿¿»««¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ .(‡¿»∆«¬∆«¿≈
- ˙eÏb‰ ÔÓÊa ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿««»

‡Ùeb ‰ÏÈl·e ,"‰ÏÈÏ" עצמו «¿»««¿»»
‡¯„a ,‰ÏÈl‰ Û˜B˙a ‡˜Âc«¿»¿∆««¿»¿»»

,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc של בדור ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
קרוב  הגלות, בסוף המשיח, עקבות

גוברים, והחושך הגלות שאז לגאולה

¯zÒ‰"c ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿«¿≈
‰ÏÈÏ" ,BËeLÙk "¯ÈzÒ‡«¿ƒƒ¿«¿»

,‡˙eÚÈ¯‚Ï "‡e‰‰ והסתר העלם «ƒ¿ƒ»
כפשוטו ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰קשה ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈∆

לעיל  (כמבואר עצמו ההעלם מתוך

גורם  הוא עצמו שההעלם באריכות

עבודת  וכן ביותר הגדול לגילוי וסיבה

את  פועל פרך' 'עבודת יגיעה, מתוך ה'

גדול) הכי ÏÈÏ"Ï‰העילוי ÌÈ‡a»ƒ««¿»
‰ÈÁa ,‡˙eiÏÚÓÏ "‡e‰‰«¿«¬ƒ»¿ƒ»

,ÌBÈÂ ‰ÏÈlÓ ‰ÏÚÓlL למעלה ∆¿«¿»ƒ«¿»¿
ו'גילוי' 'העלם' של »»Ï"pk.מהגדרים

'¯ÊBÁ ¯B‡' ˙ÏÚÓa ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â (Â על שנמשך ¿ƒ≈«ƒ»»¿≈¿«¬«≈
יגיעה, ידי על ובפרט האדם, עבודת LÈ¯'ידי ¯B‡' ÏÚ,מלמעלה שנמשך «»»

,'˙BÎÏ‰' Èa‚Ï Ìb ÌÈ¯et‰ ‚Ác ÈeÏÚ‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈ≈¿ƒ¿≈»ƒ¿««ƒ«¿«≈¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ Ì‰ÈL ÏÚL83ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú ÔÈ‡L ∆«¿≈∆»¿«≈«∆≈¬ƒƒƒ»≈

לבוא, È¯ÙÒלעתיד Ïk ¯L‡k Ìb««¬∆»ƒ¿≈
ÌÈ·e˙k‰ ÏÎÂ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒ
˙BÓÈÏ ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈ƒ

.ÁÈLn‰«»ƒ«
ÌÚha ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«««
ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰Â ¯zÒ‡ ˙Ï‚nL∆¿ƒ«∆¿≈«¬»≈
¯‡·Ó ,ÏËaÈÏ ÔÈ„È˙Ú¬ƒƒƒ»≈¿…»

'¯B‡ ‰¯B˙'a84ÈÙÏ e‰fL , ¿»∆∆¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈ¯et ÏL Òp‰L∆«≈∆ƒ»»¿»

Ú·h‰ C¯„a את וכשקוראים ¿∆∆«∆«
ואפשר  בגלוי נראה הנס אין המגילה

של  שההצלה ישראל בני לחשוב

בהשתלשלות  הייתה המן מגזירת

הטבע, בדרך Ô·eÓמאורעות ‰fÓeƒ∆»
‰‚¯„nÓ CLÓ ‰Ê ÒpL∆≈∆ƒ¿»ƒ«¿≈»

,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ יותר נעלה מקור «¬≈¿≈
מהטבע ממקור  שלמעלה הניסים

d˙ÏÚÓ Ï„Bb „vnL מדריגה של ∆ƒ«∆«¬»»
BÈa˙¯,זו  ‰hÓÏ ‡·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»…¿«»¿≈

,Ú·h‰ ÈLe·Ïa LaÏ˙‰Ï „ÚÂ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÏLÓkƒ¿«»ƒ∆«ƒ
„Ú ‰È˙B„b Ïk ÏÚ ‰‡lÓ˙pL∆ƒ¿«¿»«»¿∆»«

.ıeÁÏ CtLpL∆ƒ¿««
,˙BÎÏ‰‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ¿««¬»
˙ÈÁa ˙eLaÏ˙‰ dLÈ Ô‰aL∆»∆∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ«

‰‡ÏÈÚ ‰ÓÎÁ,עליונה חכמה »¿»ƒ»»
הקדושֿברוךֿהוא  של חכמתו

ומדברת  בתורה, ועוסקת שנתלבשה

ÌbL e‰ÊÂ] ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿∆∆«
‡·eÓ ,'˙BÎÏ‰'Ï Ú‚Ba85 ¿≈««¬»»

BL‡¯ ¯ÈÊÁnL È·v‰ ÏLÓ¿««¿ƒ∆«¬ƒ…
'eÎ ÂÈ¯BÁ‡Ï86ÏLÓ ˙Ó‚e„a , «¬»¿¿«¿«

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚL È·v‰«¿ƒ∆≈««¿»
‡·e‰L ,‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚÂ¿≈««¿»∆»
‚ ÛÈÚÒ Ï"pk ,ÌÈ¯eÙÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ««¿ƒ
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ׁשהאֹור  הינּו הּזה", "יֹום ההּוא". ו"יֹום ְְֶֶֶַַַַָהּזה"

למּטה  ׁשּגם ּבאֹופן ּבגלּוי למּטה מתּפּׁשט ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאלקי

ּבעבֹודה  נמׁש [ּומּזה אלקי אֹור ׁשּזהּו ְְֱֲִִִִֶֶֶַָָֹיֹודעים

ּׁשּכתּוב  מה ּומצֹות, הוי'78ּדתֹורה הּזה הּיֹום ְְֲִֶֶַַַָָָָ

וגֹו', האּלה החּקים את לעׂשֹות מצּו ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֹֻאלקי

ּבּיֹום  ּבֹו ּכאלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו יֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַָָׁשּבכל

עליהם  הענין 79נצטּוית הּוא מּזה ּולמעלה .[ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשהאֹור  ּכפי ׁשּזהּו (למעלּיּותא), ההּוא" ְְְֲִִֶֶֶַַָָּד"יֹום

עדין  הּוא אּלא מּטה, למּטה ׁשּנמׁש קֹודם ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָהּוא

ּבׁשרׁשֹו ּובטל ּכלּול ׁשהּוא ּכפי ועד ְְְְְְִֵֶַַָָָָלמעלה,

ולֹומר  עליו להֹורֹות איֿאפׁשר ׁשאז ְְְְִֶֶַָָָָּומקֹורֹו,

יׁש ּוכמֹוֿכן ּגלּוי. ׁשל ּבאֹופן ׁשאינֹו ּכיון ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָ"זה",

ׁשּנקרא ׁשנ  חֹוזר', ה'אֹור ּבהמׁשכת אֹופּנים י ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ההּוא". ו"לילה הּזה" "לילה "לילה", ְְְְְֵֶַַַַַָָָּבׁשם

חֹוזר' ּד'אֹור ("זה") הּגלּוי הּוא הּזה" ְְִֵֶֶַַַָ"לילה

"לילה"), - והחׁש ההעלם מּתֹו ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ(ׁשּבא

יׁשר' ּד'אֹור מהּׁשרׁש ּגם יֹותר למעלה ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשרׁשֹו

"לילה  יֹותר, נעלית ּבחינה ויׁש ההּוא"). ְְְֲִֵֵֵַַַָָ("יֹום

לגמרי  ׁשּלמעלה לבחינה ׁשּמּגיעים הינּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָההּוא",

יׁשר') ('אֹור ּד'יֹום' הּגילּויים וגדר ענין ְְְִִִִֶֶַָָָָמּכל

ּבחינת  ׁשּזהּו ּכיון חֹוזר'), ('אֹור ְְְִֵֵֶֶַַָָו'לילה'

'אֹור  ּגם ּכֹולל מ'אֹור', (ׁשּלמעלה ְְֵֵֶַַַָָה'ּמאֹור'

(ּכמֹו 'מאֹור' מּבחינת ּגם למעלה ועד ְְְְְִִֵַַַַָָחֹוזר'),

ּבארּוּכה). לעיל ְְֲִֵֵֶַָָׁשּנתּבאר

ÏÚÂ ּבּיֹום ּפני אסּתיר הסּתר "ואנכי נאמר זה ¿«ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹ

אֹור' ּב'תֹורה מבאר ּדהּנה, 80ההּוא". ְְְִֵַָָֹ

ּכמֹו לעתידֿלבא, על קאי ההּוא" ְְִֵֶַַַָָָֹׁש"ּבּיֹום

זה,81ׁשּכתּוב  אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ְֱִֵֵֶֶַַַָָֹ

ההּוא", "ּבּיֹום ּדבחינת ("זה") הּגלּוי יהיה ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשאז

ׁשּנקרא  חֹוזר' 'אֹור והן 'יֹום', ׁשּנקרא יׁשר' 'אֹור (הן ה'אֹור' ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהינּו,

- חֹוזר' ו'אֹור ההּוא", "יֹום - יׁשר' ('אֹור ּומקֹור ֹו ּבׁשרׁשֹו ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֵֶַַָָָָ'לילה')
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א). קא, טז.78)ב. כו, יג.79)תבוא יא, עקב פירש"י וראה עה"פ. שער 80)פירש"י אורה שערי וראה א. צב, ד. צ, מג"א

.(57 ע' חמ"ג התוועדויות - מנחם (תורת סמ"ב פורים שיחת גם וראה ב). (נז, פ"י מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים

ט.81) כה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ עצמו,- הגילוי בעניין דרגות שתי ‰f‰"שהם ÌBÈ" ≈¿≈«ƒ«∆

הגילוי ‰‰e‡"תכלית ÌBÈ"Â אך מופחת לגילוי ביטוי הוא שלכאורה ¿«
ומפרט. שממשיך כפי יותר, עוד נעלה בעניין מדובר דבר של "ÌBÈלאמיתו

ËMt˙Ó È˜Ï‡‰ ¯B‡‰L eÈ‰ ,"‰f‰ ומאירÈeÏ‚a ‰hÓÏ «∆«¿∆»»¡…ƒƒ¿«≈¿«»¿ƒ
‰hÓÏ ÌbL ÔÙB‡a בעולם ¿∆∆«¿«»

מעלימים  עצמם שמצד ובנבראים

האלוקי האור על ÌÈÚ„BÈ¿ƒומסתירים
לכך מודעים ‡B¯מכירים, e‰fL∆∆

‰fÓe] È˜Ï‡ בגילוי מההכרה ¡…ƒƒ∆
B˙c¯‰האלוקות ‰„B·Úa CLÓƒ¿»«¬»¿»

·e˙kM ‰Ó ,˙BˆÓe78ÌBi‰ ƒ¿«∆»«
EeˆÓ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰f‰«∆¬»»¡…∆¿«¿
‰l‡‰ ÌÈwÁ‰ ˙‡ ˙BNÚÏ«¬∆«Àƒ»≈∆
EÈÈÚa eÈ‰È ÌBÈ ÏÎaL ,'B‚Â¿∆¿»ƒ¿¿≈∆
ÌBia Ba eÏ‡k ,ÌÈL„Á¬»ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈÏÚ ˙ÈeËˆ79 ההתייחסות ƒ¿«≈»¬≈∆
היום  כאילו חדש, כדבר ומצוות לתורה

נובעת  לראשונה, כך על הציווי ניתן

בעולם  המאיר האלוקי באור ].מהכרה
ÔÈÚ‰ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆»ƒ¿»

) "‡e‰‰ ÌBÈ"c הביטוי וכאן ¿«
הוא  העלם, על שמורה לשון "ההוא,

ÈÙk e‰fL ,(‡˙eiÏÚÓÏ¿«¬ƒ»∆∆¿ƒ
‡e‰ ¯B‡‰L הע ליון במקורו ∆»
CLÓpL Ì„B˜ בגלוי לרדת ולהאיר ∆∆ƒ¿»

ÔÈ„Ú ‡e‰ ‡l‡ ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»∆»¬«ƒ
ÏeÏk ‡e‰L ÈÙk „ÚÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿«¿ƒ∆»

B¯B˜Óe BL¯La ÏË·e ואינו »≈¿»¿¿
עצמה, בפני כמציאות ומתגלה נמשך

˙B¯B‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ Ê‡L∆»ƒ∆¿»¿
"Ê‰",להצביע  ¯ÓBÏÂ ÂÈÏÚ»»¿«∆

ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿∆∆ƒ
מגילוי.אלא  למעלה

ÌÈpÙB‡ ÈL LÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈≈¿≈«ƒ
,'¯ÊBÁ ¯B‡'‰ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»«»≈
,"‰ÏÈÏ" ÌLa ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿≈«¿»

"‰f‰ ‰ÏÈÏ" והסתר ועם העלם «¿»«∆
גילוי  של לשון "זה", עליו נאמר זאת

"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"Â הסתר של לשון ¿«¿»«
‰ÈeÏbכפול. ‡e‰ "‰f‰ ‰ÏÈÏ"«¿»«∆«ƒ

) '¯ÊBÁ ¯B‡'c ("‰Ê") אור ∆¿≈
‰‰ÌÏÚוגילוי  CBzÓ ‡aL∆»ƒ«∆¿≈

L¯M‰Ó Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ BL¯ML ,("‰ÏÈÏ" - CLÁ‰Â¿«…∆«¿»∆»¿¿«¿»≈«≈«…∆
("‡e‰‰ ÌBÈ") '¯LÈ ¯B‡'c נעלה ההעלם ששורש לעיל כמבואר ¿»»«

הגילוי. ‰eÈמשורש ,"‡e‰‰ ‰ÏÈÏ" ,¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa LÈÂ¿≈¿ƒ»«¬≈≈«¿»««¿
¯„‚Â ÔÈÚ ÏkÓ È¯Ó‚Ï ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒƒ¿ƒ»∆¿«¿»¿«¿≈ƒ»ƒ¿»¿∆∆
('¯LÈ ¯B‡') 'ÌBÈ'c ÌÈÈeÏÈb‰«ƒƒ¿»»

,('¯ÊBÁ ¯B‡') '‰ÏÈÏ'Â דרגה ¿«¿»≈
של  ולהגבלות להגדרות שמעל נעלית

ו'העלם' ÈÁa˙'גילוי' e‰fL ÔÂÈk≈»∆∆¿ƒ«
'¯B‡n'‰ האור (ÏÚÓlL‰מקור «»∆¿«¿»
'¯B‡'Ó הארה אלא שאינו ≈

הוא  ולכן מה'מאור', והתפשטות

'אור' של דרגה מכל ≈ÏÏBkלמעלה
‰ÏÚÓÏ „ÚÂ ,('¯ÊBÁ ¯B‡' Ìb«≈¿«¿«¿»

Ìb אפילו'¯B‡Ó' ˙ÈÁaÓ «ƒ¿ƒ«»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk)¿∆ƒ¿»≈¿≈

(‰ke¯‡a מכל למעלה הוא כי «¬»
הגדרה.

‰Ê ÏÚÂ"ההוא "בלילה בחינת על ¿«∆
העלם  של מצב היא פשוטו שלפי

א  כפול, העניינים והסתר בפנימיות בל

ולמעלה  מגילויים שלמעלה העלם זהו

הגדרה, "ÈÎ‡Âמכל ¯Ó‡∆¡«¿»…ƒ
ÌBia Èt ¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰«¿≈«¿ƒ»««
¯‡·Ó ,‰p‰c ."‡e‰‰«¿ƒ≈¿…»

'¯B‡ ‰¯B˙'a80 הזקן לאדמו"ר ¿»
È‡˜ "‡e‰‰ ÌBia"L מכווןÏÚ ∆««»≈«

·e˙kL BÓk ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ81 ¿»ƒ»…¿∆»
‡e‰‰ ÌBia ¯Ó‡Â הגאולה בזמן ¿»«««

‰È‰È Ê‡L ,‰Ê eÈ˜Ï‡ ‰p‰ƒ≈¡…≈∆∆»ƒ¿∆
ÌBia" ˙ÈÁ·c ("‰Ê") ÈeÏb‰«ƒ∆ƒ¿ƒ««
'¯B‡'‰ ˙ÈÁa ,eÈ‰ ,"‡e‰‰««¿¿ƒ«»

אור ( של המדרגות '‡B¯בכל Ô‰≈
¯B‡' Ô‰Â ,'ÌBÈ' ‡¯˜pL '¯LÈ»»∆ƒ¿»¿≈
ÈÙk ('‰ÏÈÏ' ‡¯˜pL '¯ÊBÁ≈∆ƒ¿»«¿»¿ƒ
¯B‡') B¯B˜Óe BL¯La ‡e‰L∆¿»¿¿

Y '¯LÈ הוא שלו ומקור שהשורש »»
B‡'Â¯בחינת  ,"‡e‰‰ ÌBÈ"«¿

Y '¯ÊBÁ הוא שלו ומקור שהשורש ≈
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jlndלו zpy dccp `edd dlila

ּפסּוק  על מעט ּבאּור ּבדּבּורֿהּמתחיל: ְְְִִִֵַַַַָָהראׁשֹון,

הּפסּוק  נתּבאר (ׁשּבֹו אכֹול קרּבן 95ואכלּתם זה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשם  ּובניו), ּבהּגהה 96אהרן צדק' ה'צמח ּכֹותב ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לבּוׁש יביאּו ּפסּוק על ּבבאּור ּׁשּכתּוב מה ְְְִֵֵֶַַַָָָ"ועין

והיה 97מלכּות" ּבדּבּורֿהּמתחיל: הּׁשני, וענין . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ימי  ׁשבעת ענין עם (הּקׁשּור הּלבנה ְְְְִִִֵַַַַָָָאֹור

ׁשּבֹו98הּמּלּואים  "ּוכמֹו99), צדק' ה'צמח מצּין ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לבסּומי  איניׁש חיב סֹוףּֿדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּכתּוב

אסּתר" ּבמגלת ׁשם ׁשּום אין ּדלכ .100ּבפּורּיא, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ÌÈc˜‰·e לכאֹורה מֹורים הּנ"ל צּיּונים ׁשּׁשני ¿«¿ƒְְִִִִֵֶַַָ

זה  הפכּיים ׁשהם ענינים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעל

על  מעט ּבאּור ּבדּבּורֿהּמתחיל: ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַמּזה.

האצילּות  ׁשעֹולם מבאר אכֹול, ואכלּתם ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹּפסּוק

הּבריאה, עֹולם ּכמֹו מאין יׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָאינֹו

מצּין  זה ועל הּגלּוי, אל מההעלם נמׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא

לבּוׁש יביאּו ּפסּוק על לבאּור צדק' ְְִֵֶֶֶַַַָָה'צמח

נאמר  ׁשּבֹו הּקו 101מלכּות, ׁשל הּגלּוי ׁשראׁשית ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּבדּבּורֿהּמתחיל  ואלּו (ּדאצילּות). ּב'חכמה' ְְְְְֲִִִִַַַָָהּוא

חתן  "קֹול ׁשּבחינת מבאר הּלבנה, אֹור ְְְְִֶַַָָָָָָָֹוהיה

ה'צמח  מצּין זה ועל עּתה, ּבגלּוי אינּה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכּלה"

לבסּומי  איניׁש חיב לסֹוףּֿדּבּורֿהּמתחיל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָצדק'

נתּבאר  ׁשּׁשם ׁשּבמגלת 102ּבפּורּיא, לכ הּטעם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לפי  הּקדֹוׁשים, מּׁשמֹות ׁשם ׁשּום נזּכר לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹאסּתר

החתן  וכמׁשל ּבטבע, מלּוּבׁש היה ּפּורים ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנס

ּגלּוי  זה ׁשאין והינּו, כּו', ּבבּורסקי ללּון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָׁשהֹול
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א). (רצז, וישב ר"פ תושב"כ יג.95)חלק ו, סע"ב.96)פרשתנו במאמר,97)ח, להמבואר ציון רק זה הרי שבפשטות ואף

הכל  אלא ח"ו, במקרה דבר שום אין העולם בעניני שאפילו מזה (במכ"ש הדיוק בתכלית הם התורה עניני שכל כיון מ"מ

לפורים. שייכותו על הוכחה מהווה מלכות", לבוש יביאו ע"פ "בביאור הוא זה שענין גופא הא הנה פרטית), בהשגחה הוא

המילואים".98) ימי שבעת "ענין הוא זה ד"ה למאמר הביאור שעל שה"כותרת" רע"ג.99)ועד שם 100)ט, נסמן וגם

סע"א): (יו"ד המאמר וחותם ובסיום ע"ד); (שם, עמלק לך עשה אשר את זכור לד"ה היהודים"; וקבל ע"פ ל"ביאור (ע"ג)

הפורים". שער בפע"ח ג.101)"ועיין צב, ב.102)תו"א ק, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרשה  כל של ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aבשבוע ,ÔBL‡¯‰ ÔÈÚ במאמר ). ƒ¿»»ƒ¿ƒ««¿ƒ

במילים: (BaLהפותח ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt ÏÚ ËÚÓ ¯e‡a≈¿««»«¬«¿∆»∆
˜eÒt‰ ¯‡a˙95צו בפרשת ÂÈ·e),האמור Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê ƒ¿»≈«»∆»¿««¬…»»

ÌML96'תורה ב'לקוטי זה b‰a‰‰במאמר '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙Bk ∆»≈«∆«∆∆««»»
ÏÚ ¯e‡·a ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚÂ"¿«≈«∆»¿≈«
Le·Ï e‡È·È ˜eÒt»»ƒ¿

"˙eÎÏÓ97. «¿
,ÈM‰ ÔÈÚÂ ב'לקוטי נוסף במאמר ¿ƒ¿»«≈ƒ
צו פרשת ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒ:תורה'

¯eLw‰) ‰·l‰ ¯B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»«»
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿«ƒ¿«¿≈

ÌÈ‡eln‰98 בפרשת מדובר בהם «ƒƒ
יהיה  החמה "ואור הכתוב, כסיום צו,

הימים" שבעת כאור ),שבעתיים
BaL99זה ‰'ˆÁÓבמאמר ÔiˆÓ ∆¿«≈«∆«

ŒÛBÒ ·e˙kL BÓÎe" '˜„∆̂∆¿∆»
LÈÈ‡ ·ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ«»ƒƒ
ÔÈ‡ CÎÏc ,‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈¿«»ƒ¿»≈

ÌL ÌeL ֿ הקדוש של משמותיו ≈
מפורש »Ï‚Óaƒ¿ƒ˙ברוךֿהוא
"¯zÒ‡100. ∆¿≈

Ï"p‰ ÌÈeiˆ ÈML ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿≈ƒƒ««
צו  פרשת תורה' ב'לקוטי פורים לענייני

ÈL ÏÚ ‰¯B‡ÎÏ ÌÈ¯BÓƒƒ¿»«¿≈
‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ∆
Œ¯ea„a ,‰p‰c .‰fÓƒ∆¿ƒ≈¿ƒ
ÏÚ ËÚÓ ¯e‡a :ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ≈¿««
¯‡·Ó ,ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt»«¬«¿∆»¿…»
BÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ≈
BÓk ÔÈ‡Ó LÈ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ התהוותו שלפני »«¿ƒ»
קיים, היה לא ו'יש' «∆‡l‡כמציאות

האצילות  ÌÏÚ‰‰Óעולם CLÓƒ¿»≈«∆¿≈
ÈeÏb‰ Ï‡ מציאות כי ואינו חדשה ∆«ƒ

 ֿ בריאהֿיצירה עולמות כמו 'יש' אינו

היא  מהותו אלא e‡·Ï¯אלוקות,עשיה '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿«≈«∆«∆∆¿≈
¯Ó‡ BaL ,˙eÎÏÓ Le·Ï e‡È·È ˜eÒt ÏÚ101˙ÈL‡¯L «»»ƒ¿«¿∆∆¡«∆≈ƒ

Âw‰ ÏL ÈeÏb‰ הצמצום לאחר שהאיר והדק המועט האלוקי האור «ƒ∆««

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהראשון  eÏ‡Â .(˙eÏÈˆ‡c) '‰ÓÎÁ'a ‡e‰¿»¿»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ
dÈ‡ "‰lÎÂ Ô˙Á ÏB˜" ˙ÈÁaL ¯‡·Ó ,‰·l‰ ¯B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»¿…»∆¿ƒ«»»¿«»≈»

‰zÚ ÈeÏ‚a לבוא,אלא לעתיד ˆ„˜'יתגלה ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ ¿ƒ«»¿«∆¿«≈«∆«∆∆
,‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ ·ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacŒÛBÒÏ ב'תורה ¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈¿«»

אסתר, מגילת «∆ÌMLאור'
¯‡a˙102CÎÏ ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««¿»

ÌeL ¯kÊ ‡Ï ¯zÒ‡ ˙Ï‚ÓaL∆ƒ¿ƒ«∆¿≈…ƒ¿»
ÈÙÏ ,ÌÈLB„w‰ ˙BÓMÓ ÌL≈ƒ≈«¿ƒ¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈ¯et ÒpL∆≈ƒ»»¿»
CÏB‰L Ô˙Á‰ ÏLÓÎÂ ,Ú·Ëa«∆«¿ƒ¿«∆»»∆≈

'eÎ È˜Ò¯e·a ÔeÏÏ לשון (וזה »¿¿¿ƒ
ב'תורה שלא המאמר הטעם ...." אור':

שאר  ולא במגילה הוי"ה שם נזכר

והעניין  הקדושֿברוךֿהוא. של שמות

בזוהר  המבואר המשל עלֿדרך הוא

כתיב  לכלותם גבי בחוקתי פרשת סוף

לבורסקי  ללון שהולך החתן כמשל

מלכות בשביל  כן שם, עיין כו' הכלה

בעולמות  מאד למטה נשפלת דאצילות

העליון  החתן זה כל ועם תחתונים...

לשם  ויורד נמשך שלמעלה חסד בחינת

ונפלאה  נראה אז אדרבה כן ואם

כן  גם הוא ועלֿדרךֿזה יותר, האהבה

כו' הטבע בלבוש הנס התלבשות

כן  גם הולך האהבה מעוצם שהוא

לבוש  שהוא הבורסקי בבית להתלבש

הוי"ה  שם נזכר לא כן ועל כו' הטבע

הכלולה  הכלה הי' שאז מפני במגילה

על  כו'. שמסתתרת השפלות בתכלית

שלמעלה  החסד גילוי להיות מוכרח כן

לשם  לירד התלבשות בבחינת כן גם

נזכר  לא ולכן הם אשר המקום אל

שבלי  הגילוי בחינת שהוא השמות

הנה  שבהמשל כמו אך כו'. לבוש

האהבה  עוצם על מורה הוא זו ירידה

למעלה  הוא זו במגילה המלובש האור כן כמו שם. בזוהר שכתוב כמו

שמות...") eÎ'מבחינת ˙eLaÏ˙‰ ‡l‡ ÈeÏb ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆ƒ∆»ƒ¿«¿
אור' ב'תורה פורים למאמרי צו פרשת תורה' ב'לקוטי הציונים ששני ונמצא
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה ּבין ועיקרי ּגדֹול חלּוק ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש

ׁשההמׁשכה  הּפּורים, ּדחג להמׁשכה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָההלכֹות

יׁשר', 'אֹור ׁשל ּבאֹופן היא ההלכֹות ְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשהאֹור  מה רק ׁשּזהּו והינּו למּטה, ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָמּלמעלה

הּגׁשמּיים  ּבּדברים מּטה, למּטה עד ויֹורד ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָנמׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  ההלכֹות, נתלּבׁשּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהם

'אֹור  ׁשל ּבאֹופן היא הּפּורים ּדחג ְְְִִֶֶַַַַָָההמׁשכה

ּדחג  ׁשהּנס וכּנ"ל למעלה, מּלמּטה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָחֹוזר',

הּטעם הּפּור  וזהּו ּגּופא. ההסּתר מּצד ּבא ים ְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

למרּדכי  מתיחס ההלכֹות נס 87ׁשענין ואילּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

הּוא  מרּדכי ׁשל  ענינֹו ּכי לאס ּתר, מתיחס ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפּורים

ׁשּזהּו יׁשר'), ('אֹור למּטה מּלמעלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהמׁשכה

אּבא' 'יסֹוד ּבחינת היא ּכיון 88ׁשּבחינתֹו אּלא , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ארֹו אּבא' למּטה 89ׁש'יסֹוד ּגם נמׁש זה הרי , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

הּוא  אסּתר ׁשל ענינּה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּטה,

חֹוזר' 'אֹור ּבחינת אסּתיר", .90"הסּתר ְְְִִֵֵַַַ

ׁשני LÈÂז) עם הּנ"ל ּכל ּולקּׁשר להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֵַַַָ

ּב'לּקּוטי  ׁשּנתּבארּו ּפּורים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָהענינים

צו 91ּתֹורה' ׁשּקֹורין 92ּפרׁשת הּפרׁשה (ׁשּזֹוהי ִִֶֶַַַָָָָָָ

הּפּורים  לחג ּבסמיכּות ׁשנים ׁשּזה 93ּבכּמה , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

הּפּורים  לחג ׁשּיכּותּה על ענין 94מֹורה .( ְְִִֶַַַַָָָ
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(87.88 שבהערה ובכ"מ.88)תו"א א. צט, א. צג, שם ג.89)תו"א נד, (בהוספות) ויקרא שיחת 90)לקו"ת בארוכה ראה

חוזר. ואור ישר אור וכלים; אורות בחי' הם ואסתר שמרדכי ואילך), 357 ע' חט"ז (לקו"ש דאשתקד בהבא 91)פורים

"שבעת  וענין אהרן" קרבן "זה לענין והשייכות הקשר גם נתבאר ושם זה). (ממאמר ואילך 40 ע' ח"ז לקו"ש ראה - לקמן

עיי"ש. המילואים", בסמיכות 92)ימי היא הפסח דחג הגאולה והרי הפסח, חג מאמרי גם ישנם זו שבפרשה לכך נוסף

לגאולה". גאולה "מיסמך ב) ו, (מגילה כמארז"ל דפורים, חל 93)לגאולה צו פ' הש"ק שיום זו, שנה בקביעות ובפרט

לט"ז  בנוגע  (ב ) הש "ק, ביום  ונכללים  מתעלים זה שבשבוע הפורים ימי (א) בשתים: היא השייכות שאז - אדרֿשני בט"ז

חלק  הוא בתורה קס"ד שגם לכך שנוסף והיינו, כתיב", יעבור ולא שיתסר.. "ואימא מגילה): (ריש בגמרא איתא אדר

וש"נ), .279 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת (ראה אמת הלימוד מתורת ע"י זאת ששוללים הגמרא למסקנת גם הרי

בענין  המעלה בזה: שאין מה בזה ויש  עכ"פ. שלילי באופן המגילה) (וקריאת לפורים אדר ט"ז שייך יעבור", "ולא ממ"ש

בו  להיות צריכה ובמילא לפורים, שייך עצמו מצד שהיום - הב' בענין והמעלה חיובי; באופן היא שהשייכות - הא'

שבת). דערב ("טרח") מהעבודה כתוצאה ממילא, בדרך בשבת", ד"יאכל באופן רק (ולא דפורים של"ה 94)העבודה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמעון  לרבי הלך הגדול... חייא רבי וקיצור), בתרגום (להלן בזוהר כמובא

האילים, לעפר או לצבי לך ודמה דודי ברח אומר, שהיה שמע יוחאי, בר

אלא  מתרחק, ולא הולך לא הקדושֿברוךֿהוא שיהיה ישראל של תאוותם

כעופר  או הצבי כמו עושה בעולם חיה אין האיילים.... כעופר או כצבי בורח

מעט  הולך בורח, שהוא בזמן האיילים,

שיצא  למקום ראשו את ומחזיר מעט

ראשו  את מחזיר הוא ולעולם ממנו,

של  ריבונו ישראל, אמרו כך לאחוריו,

שתסתלק  גורמים אנו אם עולם,

הצבי  כמו שתברח רצון, יהי מבינינו,

בורח  שהוא האיילים עופר כמו או

זהו  שהניח... למקום ראשו את ומחזיר

בארץ  בהיותם זאת גם ואף שכתוב

געלתים  ולא מאסתים לא אויביהם

ישן, כשהוא הצבי אחר, דבר לכלותם.

נעור, הוא והאחרת אחת, בעין ישן הוא

לקדושֿברוךֿהוא, ישראל אמרו כך

ולא  ינום לא שהנה הצבי כמו עשה

ישראל]. שומר יישן

È¯˜ÈÚÂ ÏB„b ˜eÏÁ LÈ Ï·‡¬»≈ƒ»¿ƒ»ƒ
L ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈaÈ„ÈŒÏÚ ≈««¿»»∆«¿≈

‚Ác ‰ÎLÓ‰Ï ˙BÎÏ‰‰«¬»««¿»»¿«
,ÌÈ¯et‰ שאינם נאמר שניהם שעל «ƒ

לעיל, כאמור לעתידֿלבוא בטלים

‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור של ∆««¿»»
ÔÙB‡a ‡È‰ ˙BÎÏ‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»ƒ¿∆
‰ÏÚÓlÓ ,'¯LÈ ¯B‡' ÏL∆»»ƒ¿«¿»
‰Ó ˜¯ e‰fL eÈ‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿∆∆««
„Ú „¯BÈÂ CLÓ ¯B‡‰L∆»ƒ¿»¿≈«

,‰hÓ ‰hÓÏגם ÌÈ¯·caומאיר ¿«»«»«¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÎÏ‰‰ eLaÏ˙ Ì‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«¿«¬»«∆≈≈««¿»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ,'¯ÊBÁ ¯B‡' ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈ¯et‰ ‚Ác¿««ƒƒ¿∆∆≈ƒ¿«»¿«¿»

‡Ùeb ¯zÒ‰‰ „vÓ ‡a ÌÈ¯et‰ ‚Ác Òp‰L Ï"pÎÂ כמבואר ¿««∆«≈¿««ƒ»ƒ««∆¿≈»

שהמעלה  שההעלם לעיל היא המלך' שנת נדדה ההוא 'בלילה של המיוחדת

לגילוי. וסיבה גורם הוא ‰‰BÎÏ˙עצמו ÔÈÚL ÌÚh‰ e‰ÊÂ שאינן ¿∆«««∆ƒ¿««¬»
לבוא  לעתיד ÈÎc¯ÓÏבטלות ÒÁÈ˙Ó87ÒÁÈ˙Ó ÌÈ¯et Ò eÏÈ‡Â , ƒ¿«≈¿»¿¿«¿ƒ≈ƒƒ¿«≈

‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÈÎc¯Ó ÏL BÈÚ Èk ,¯zÒ‡Ï אלוקי אור של ¿∆¿≈ƒƒ¿»∆»¿¿««¿»»
¯B‡') ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

B˙ÈÁaL e‰fL ,('¯LÈ של »»∆∆∆¿ƒ»
'BÒÈ„מרדכי  ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿
'‡a‡88, בחינת של הפנימיות «»

ב'תורה  (כמבואר העליונה החכמה

בזמן  ..." אסתר, מגילת דרושי אור'

שלא  מוחין מקבלת הנוקבא הגלות

ממוחין  כיֿאם זעירֿאנפין עלֿידי

כמו  אבא... יסוד עילאה חכמה עליונים

ודעת  חכמה דברי לדבר יכול שהאדם

שבלב... המידות אמצעות בלי שבמוחו

אבא") יסוד הארת הוא... «∆‡l‡פורים
CB¯‡ '‡a‡ „BÒÈ'L ÔÂÈk89 ≈»∆¿«»»

גדול  חכם כמו להמשכתו, גבול ואין

מדריגות  חכמתו את להוריד שיכול

שלו  ההשפעה את ו'להאריך' רבות

hÓÏ‰הרבה, Ìb CLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»«¿«»
‰hÓ שבה הגשמיים לדברים ם עד «»

ההלכות, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנתלבשו
¯zÒ‰" ‡e‰ ¯zÒ‡ ÏL dÈÚƒ¿»»∆∆¿≈«¿≈
¯B‡' ˙ÈÁa ,"¯ÈzÒ‡«¿ƒ¿ƒ«

'¯ÊBÁ90 ההעלם מתוך דווקא שבא ≈
וההסתר.

Ïk ¯M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿«≈»
ÏL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌÚ Ï"p‰««ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆
ÈËewÏ'a e¯‡a˙pL ÌÈ¯etƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ≈

'‰¯Bz91Âˆ ˙L¯t92ÌÈL ‰nÎa ÔÈ¯BwL ‰L¯t‰ È‰BfL) »»»««∆ƒ«»»»∆ƒ¿«»»ƒ
ÌÈ¯et‰ ‚ÁÏ ˙eÎÈÓÒa93‚ÁÏ d˙eÎiL ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL , ƒ¿ƒ¿««ƒ∆∆∆««»»¿«

ÌÈ¯et‰94 שחלים למועדים התורה פרשיות בין קשר שיש בספרים כמובא «ƒ
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לז jlnd zpy dccp `edd dlila

ּפסּוק  על מעט ּבאּור ּבדּבּורֿהּמתחיל: ְְְִִִֵַַַַָָהראׁשֹון,

הּפסּוק  נתּבאר (ׁשּבֹו אכֹול קרּבן 95ואכלּתם זה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּׁשם  ּובניו), ּבהּגהה 96אהרן צדק' ה'צמח ּכֹותב ֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לבּוׁש יביאּו ּפסּוק על ּבבאּור ּׁשּכתּוב מה ְְְִֵֵֶַַַָָָ"ועין

והיה 97מלכּות" ּבדּבּורֿהּמתחיל: הּׁשני, וענין . ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָ

ימי  ׁשבעת ענין עם (הּקׁשּור הּלבנה ְְְְִִִֵַַַַָָָאֹור

ׁשּבֹו98הּמּלּואים  "ּוכמֹו99), צדק' ה'צמח מצּין ְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

לבסּומי  איניׁש חיב סֹוףּֿדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּכתּוב

אסּתר" ּבמגלת ׁשם ׁשּום אין ּדלכ .100ּבפּורּיא, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ÌÈc˜‰·e לכאֹורה מֹורים הּנ"ל צּיּונים ׁשּׁשני ¿«¿ƒְְִִִִֵֶַַָ

זה  הפכּיים ׁשהם ענינים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָעל

על  מעט ּבאּור ּבדּבּורֿהּמתחיל: ּדהּנה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַמּזה.

האצילּות  ׁשעֹולם מבאר אכֹול, ואכלּתם ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹּפסּוק

הּבריאה, עֹולם ּכמֹו מאין יׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָאינֹו

מצּין  זה ועל הּגלּוי, אל מההעלם נמׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאּלא

לבּוׁש יביאּו ּפסּוק על לבאּור צדק' ְְִֵֶֶֶַַַָָה'צמח

נאמר  ׁשּבֹו הּקו 101מלכּות, ׁשל הּגלּוי ׁשראׁשית ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּבדּבּורֿהּמתחיל  ואלּו (ּדאצילּות). ּב'חכמה' ְְְְְֲִִִִַַַָָהּוא

חתן  "קֹול ׁשּבחינת מבאר הּלבנה, אֹור ְְְְִֶַַָָָָָָָֹוהיה

ה'צמח  מצּין זה ועל עּתה, ּבגלּוי אינּה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָוכּלה"

לבסּומי  איניׁש חיב לסֹוףּֿדּבּורֿהּמתחיל ְְְִִִִִֵֶֶַַַָצדק'

נתּבאר  ׁשּׁשם ׁשּבמגלת 102ּבפּורּיא, לכ הּטעם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

לפי  הּקדֹוׁשים, מּׁשמֹות ׁשם ׁשּום נזּכר לא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹאסּתר

החתן  וכמׁשל ּבטבע, מלּוּבׁש היה ּפּורים ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנס

ּגלּוי  זה ׁשאין והינּו, כּו', ּבבּורסקי ללּון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָׁשהֹול

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

א). (רצז, וישב ר"פ תושב"כ יג.95)חלק ו, סע"ב.96)פרשתנו במאמר,97)ח, להמבואר ציון רק זה הרי שבפשטות ואף

הכל  אלא ח"ו, במקרה דבר שום אין העולם בעניני שאפילו מזה (במכ"ש הדיוק בתכלית הם התורה עניני שכל כיון מ"מ

לפורים. שייכותו על הוכחה מהווה מלכות", לבוש יביאו ע"פ "בביאור הוא זה שענין גופא הא הנה פרטית), בהשגחה הוא

המילואים".98) ימי שבעת "ענין הוא זה ד"ה למאמר הביאור שעל שה"כותרת" רע"ג.99)ועד שם 100)ט, נסמן וגם

סע"א): (יו"ד המאמר וחותם ובסיום ע"ד); (שם, עמלק לך עשה אשר את זכור לד"ה היהודים"; וקבל ע"פ ל"ביאור (ע"ג)

הפורים". שער בפע"ח ג.101)"ועיין צב, ב.102)תו"א ק, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פרשה  כל של ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aבשבוע ,ÔBL‡¯‰ ÔÈÚ במאמר ). ƒ¿»»ƒ¿ƒ««¿ƒ

במילים: (BaLהפותח ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt ÏÚ ËÚÓ ¯e‡a≈¿««»«¬«¿∆»∆
˜eÒt‰ ¯‡a˙95צו בפרשת ÂÈ·e),האמור Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê ƒ¿»≈«»∆»¿««¬…»»

ÌML96'תורה ב'לקוטי זה b‰a‰‰במאמר '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ·˙Bk ∆»≈«∆«∆∆««»»
ÏÚ ¯e‡·a ·e˙kM ‰Ó ÔÈÚÂ"¿«≈«∆»¿≈«
Le·Ï e‡È·È ˜eÒt»»ƒ¿

"˙eÎÏÓ97. «¿
,ÈM‰ ÔÈÚÂ ב'לקוטי נוסף במאמר ¿ƒ¿»«≈ƒ
צו פרשת ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒ:תורה'

¯eLw‰) ‰·l‰ ¯B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»«»
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈÚ ÌÚƒƒ¿«ƒ¿«¿≈

ÌÈ‡eln‰98 בפרשת מדובר בהם «ƒƒ
יהיה  החמה "ואור הכתוב, כסיום צו,

הימים" שבעת כאור ),שבעתיים
BaL99זה ‰'ˆÁÓבמאמר ÔiˆÓ ∆¿«≈«∆«

ŒÛBÒ ·e˙kL BÓÎe" '˜„∆̂∆¿∆»
LÈÈ‡ ·ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ«»ƒƒ
ÔÈ‡ CÎÏc ,‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈¿«»ƒ¿»≈

ÌL ÌeL ֿ הקדוש של משמותיו ≈
מפורש »Ï‚Óaƒ¿ƒ˙ברוךֿהוא
"¯zÒ‡100. ∆¿≈

Ï"p‰ ÌÈeiˆ ÈML ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ∆¿≈ƒƒ««
צו  פרשת תורה' ב'לקוטי פורים לענייני

ÈL ÏÚ ‰¯B‡ÎÏ ÌÈ¯BÓƒƒ¿»«¿≈
‰Ê ÌÈiÎÙ‰ Ì‰L ÌÈÈÚƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ∆
Œ¯ea„a ,‰p‰c .‰fÓƒ∆¿ƒ≈¿ƒ
ÏÚ ËÚÓ ¯e‡a :ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ≈¿««
¯‡·Ó ,ÏBÎ‡ ÌzÏÎ‡Â ˜eÒt»«¬«¿∆»¿…»
BÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ≈
BÓk ÔÈ‡Ó LÈ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ התהוותו שלפני »«¿ƒ»
קיים, היה לא ו'יש' «∆‡l‡כמציאות

האצילות  ÌÏÚ‰‰Óעולם CLÓƒ¿»≈«∆¿≈
ÈeÏb‰ Ï‡ מציאות כי ואינו חדשה ∆«ƒ

 ֿ בריאהֿיצירה עולמות כמו 'יש' אינו

היא  מהותו אלא e‡·Ï¯אלוקות,עשיה '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿«≈«∆«∆∆¿≈
¯Ó‡ BaL ,˙eÎÏÓ Le·Ï e‡È·È ˜eÒt ÏÚ101˙ÈL‡¯L «»»ƒ¿«¿∆∆¡«∆≈ƒ

Âw‰ ÏL ÈeÏb‰ הצמצום לאחר שהאיר והדק המועט האלוקי האור «ƒ∆««

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„aהראשון  eÏ‡Â .(˙eÏÈˆ‡c) '‰ÓÎÁ'a ‡e‰¿»¿»«¬ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ
dÈ‡ "‰lÎÂ Ô˙Á ÏB˜" ˙ÈÁaL ¯‡·Ó ,‰·l‰ ¯B‡ ‰È‰Â¿»»«¿»»¿…»∆¿ƒ«»»¿«»≈»

‰zÚ ÈeÏ‚a לבוא,אלא לעתיד ˆ„˜'יתגלה ÁÓˆ'‰ ÔiˆÓ ‰Ê ÏÚÂ ¿ƒ«»¿«∆¿«≈«∆«∆∆
,‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ ·ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacŒÛBÒÏ ב'תורה ¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈¿«»

אסתר, מגילת «∆ÌMLאור'
¯‡a˙102CÎÏ ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««¿»

ÌeL ¯kÊ ‡Ï ¯zÒ‡ ˙Ï‚ÓaL∆ƒ¿ƒ«∆¿≈…ƒ¿»
ÈÙÏ ,ÌÈLB„w‰ ˙BÓMÓ ÌL≈ƒ≈«¿ƒ¿ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ ÌÈ¯et ÒpL∆≈ƒ»»¿»
CÏB‰L Ô˙Á‰ ÏLÓÎÂ ,Ú·Ëa«∆«¿ƒ¿«∆»»∆≈

'eÎ È˜Ò¯e·a ÔeÏÏ לשון (וזה »¿¿¿ƒ
ב'תורה שלא המאמר הטעם ...." אור':

שאר  ולא במגילה הוי"ה שם נזכר

והעניין  הקדושֿברוךֿהוא. של שמות

בזוהר  המבואר המשל עלֿדרך הוא

כתיב  לכלותם גבי בחוקתי פרשת סוף

לבורסקי  ללון שהולך החתן כמשל

מלכות בשביל  כן שם, עיין כו' הכלה

בעולמות  מאד למטה נשפלת דאצילות

העליון  החתן זה כל ועם תחתונים...

לשם  ויורד נמשך שלמעלה חסד בחינת

ונפלאה  נראה אז אדרבה כן ואם

כן  גם הוא ועלֿדרךֿזה יותר, האהבה

כו' הטבע בלבוש הנס התלבשות

כן  גם הולך האהבה מעוצם שהוא

לבוש  שהוא הבורסקי בבית להתלבש

הוי"ה  שם נזכר לא כן ועל כו' הטבע

הכלולה  הכלה הי' שאז מפני במגילה

על  כו'. שמסתתרת השפלות בתכלית

שלמעלה  החסד גילוי להיות מוכרח כן

לשם  לירד התלבשות בבחינת כן גם

נזכר  לא ולכן הם אשר המקום אל

שבלי  הגילוי בחינת שהוא השמות

הנה  שבהמשל כמו אך כו'. לבוש

האהבה  עוצם על מורה הוא זו ירידה

למעלה  הוא זו במגילה המלובש האור כן כמו שם. בזוהר שכתוב כמו

שמות...") eÎ'מבחינת ˙eLaÏ˙‰ ‡l‡ ÈeÏb ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆ƒ∆»ƒ¿«¿
אור' ב'תורה פורים למאמרי צו פרשת תורה' ב'לקוטי הציונים ששני ונמצא
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה ּבין ועיקרי ּגדֹול חלּוק ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש

ׁשההמׁשכה  הּפּורים, ּדחג להמׁשכה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָההלכֹות

יׁשר', 'אֹור ׁשל ּבאֹופן היא ההלכֹות ְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

ׁשהאֹור  מה רק ׁשּזהּו והינּו למּטה, ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָמּלמעלה

הּגׁשמּיים  ּבּדברים מּטה, למּטה עד ויֹורד ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָנמׁש

מהּֿׁשאיןּֿכן  ההלכֹות, נתלּבׁשּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבהם

'אֹור  ׁשל ּבאֹופן היא הּפּורים ּדחג ְְְִִֶֶַַַַָָההמׁשכה

ּדחג  ׁשהּנס וכּנ"ל למעלה, מּלמּטה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָחֹוזר',

הּטעם הּפּור  וזהּו ּגּופא. ההסּתר מּצד ּבא ים ְְִִֵֶֶַַַַַַָָ

למרּדכי  מתיחס ההלכֹות נס 87ׁשענין ואילּו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ

הּוא  מרּדכי ׁשל  ענינֹו ּכי לאס ּתר, מתיחס ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּפּורים

ׁשּזהּו יׁשר'), ('אֹור למּטה מּלמעלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָהמׁשכה

אּבא' 'יסֹוד ּבחינת היא ּכיון 88ׁשּבחינתֹו אּלא , ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ארֹו אּבא' למּטה 89ׁש'יסֹוד ּגם נמׁש זה הרי , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

הּוא  אסּתר ׁשל ענינּה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמּטה,

חֹוזר' 'אֹור ּבחינת אסּתיר", .90"הסּתר ְְְִִֵֵַַַ

ׁשני LÈÂז) עם הּנ"ל ּכל ּולקּׁשר להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֵַַַָ

ּב'לּקּוטי  ׁשּנתּבארּו ּפּורים ׁשל ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָהענינים

צו 91ּתֹורה' ׁשּקֹורין 92ּפרׁשת הּפרׁשה (ׁשּזֹוהי ִִֶֶַַַָָָָָָ

הּפּורים  לחג ּבסמיכּות ׁשנים ׁשּזה 93ּבכּמה , ְְְִִִִֶֶַַַָָ

הּפּורים  לחג ׁשּיכּותּה על ענין 94מֹורה .( ְְִִֶַַַַָָָ
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(87.88 שבהערה ובכ"מ.88)תו"א א. צט, א. צג, שם ג.89)תו"א נד, (בהוספות) ויקרא שיחת 90)לקו"ת בארוכה ראה

חוזר. ואור ישר אור וכלים; אורות בחי' הם ואסתר שמרדכי ואילך), 357 ע' חט"ז (לקו"ש דאשתקד בהבא 91)פורים

"שבעת  וענין אהרן" קרבן "זה לענין והשייכות הקשר גם נתבאר ושם זה). (ממאמר ואילך 40 ע' ח"ז לקו"ש ראה - לקמן

עיי"ש. המילואים", בסמיכות 92)ימי היא הפסח דחג הגאולה והרי הפסח, חג מאמרי גם ישנם זו שבפרשה לכך נוסף

לגאולה". גאולה "מיסמך ב) ו, (מגילה כמארז"ל דפורים, חל 93)לגאולה צו פ' הש"ק שיום זו, שנה בקביעות ובפרט

לט"ז  בנוגע  (ב ) הש "ק, ביום  ונכללים  מתעלים זה שבשבוע הפורים ימי (א) בשתים: היא השייכות שאז - אדרֿשני בט"ז

חלק  הוא בתורה קס"ד שגם לכך שנוסף והיינו, כתיב", יעבור ולא שיתסר.. "ואימא מגילה): (ריש בגמרא איתא אדר

וש"נ), .279 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת (ראה אמת הלימוד מתורת ע"י זאת ששוללים הגמרא למסקנת גם הרי

בענין  המעלה בזה: שאין מה בזה ויש  עכ"פ. שלילי באופן המגילה) (וקריאת לפורים אדר ט"ז שייך יעבור", "ולא ממ"ש

בו  להיות צריכה ובמילא לפורים, שייך עצמו מצד שהיום - הב' בענין והמעלה חיובי; באופן היא שהשייכות - הא'

שבת). דערב ("טרח") מהעבודה כתוצאה ממילא, בדרך בשבת", ד"יאכל באופן רק (ולא דפורים של"ה 94)העבודה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שמעון  לרבי הלך הגדול... חייא רבי וקיצור), בתרגום (להלן בזוהר כמובא

האילים, לעפר או לצבי לך ודמה דודי ברח אומר, שהיה שמע יוחאי, בר

אלא  מתרחק, ולא הולך לא הקדושֿברוךֿהוא שיהיה ישראל של תאוותם

כעופר  או הצבי כמו עושה בעולם חיה אין האיילים.... כעופר או כצבי בורח

מעט  הולך בורח, שהוא בזמן האיילים,

שיצא  למקום ראשו את ומחזיר מעט

ראשו  את מחזיר הוא ולעולם ממנו,

של  ריבונו ישראל, אמרו כך לאחוריו,

שתסתלק  גורמים אנו אם עולם,

הצבי  כמו שתברח רצון, יהי מבינינו,

בורח  שהוא האיילים עופר כמו או

זהו  שהניח... למקום ראשו את ומחזיר

בארץ  בהיותם זאת גם ואף שכתוב

געלתים  ולא מאסתים לא אויביהם

ישן, כשהוא הצבי אחר, דבר לכלותם.

נעור, הוא והאחרת אחת, בעין ישן הוא

לקדושֿברוךֿהוא, ישראל אמרו כך

ולא  ינום לא שהנה הצבי כמו עשה

ישראל]. שומר יישן

È¯˜ÈÚÂ ÏB„b ˜eÏÁ LÈ Ï·‡¬»≈ƒ»¿ƒ»ƒ
L ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈaÈ„ÈŒÏÚ ≈««¿»»∆«¿≈

‚Ác ‰ÎLÓ‰Ï ˙BÎÏ‰‰«¬»««¿»»¿«
,ÌÈ¯et‰ שאינם נאמר שניהם שעל «ƒ

לעיל, כאמור לעתידֿלבוא בטלים

‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור של ∆««¿»»
ÔÙB‡a ‡È‰ ˙BÎÏ‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬»ƒ¿∆
‰ÏÚÓlÓ ,'¯LÈ ¯B‡' ÏL∆»»ƒ¿«¿»
‰Ó ˜¯ e‰fL eÈ‰Â ,‰hÓÏ¿«»¿«¿∆∆««
„Ú „¯BÈÂ CLÓ ¯B‡‰L∆»ƒ¿»¿≈«

,‰hÓ ‰hÓÏגם ÌÈ¯·caומאיר ¿«»«»«¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÎÏ‰‰ eLaÏ˙ Ì‰aL ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«¿«¬»«∆≈≈««¿»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ,'¯ÊBÁ ¯B‡' ÏL ÔÙB‡a ‡È‰ ÌÈ¯et‰ ‚Ác¿««ƒƒ¿∆∆≈ƒ¿«»¿«¿»

‡Ùeb ¯zÒ‰‰ „vÓ ‡a ÌÈ¯et‰ ‚Ác Òp‰L Ï"pÎÂ כמבואר ¿««∆«≈¿««ƒ»ƒ««∆¿≈»

שהמעלה  שההעלם לעיל היא המלך' שנת נדדה ההוא 'בלילה של המיוחדת

לגילוי. וסיבה גורם הוא ‰‰BÎÏ˙עצמו ÔÈÚL ÌÚh‰ e‰ÊÂ שאינן ¿∆«««∆ƒ¿««¬»
לבוא  לעתיד ÈÎc¯ÓÏבטלות ÒÁÈ˙Ó87ÒÁÈ˙Ó ÌÈ¯et Ò eÏÈ‡Â , ƒ¿«≈¿»¿¿«¿ƒ≈ƒƒ¿«≈

‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÈÎc¯Ó ÏL BÈÚ Èk ,¯zÒ‡Ï אלוקי אור של ¿∆¿≈ƒƒ¿»∆»¿¿««¿»»
¯B‡') ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»

B˙ÈÁaL e‰fL ,('¯LÈ של »»∆∆∆¿ƒ»
'BÒÈ„מרדכי  ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿
'‡a‡88, בחינת של הפנימיות «»

ב'תורה  (כמבואר העליונה החכמה

בזמן  ..." אסתר, מגילת דרושי אור'

שלא  מוחין מקבלת הנוקבא הגלות

ממוחין  כיֿאם זעירֿאנפין עלֿידי

כמו  אבא... יסוד עילאה חכמה עליונים

ודעת  חכמה דברי לדבר יכול שהאדם

שבלב... המידות אמצעות בלי שבמוחו

אבא") יסוד הארת הוא... «∆‡l‡פורים
CB¯‡ '‡a‡ „BÒÈ'L ÔÂÈk89 ≈»∆¿«»»

גדול  חכם כמו להמשכתו, גבול ואין

מדריגות  חכמתו את להוריד שיכול

שלו  ההשפעה את ו'להאריך' רבות

hÓÏ‰הרבה, Ìb CLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»«¿«»
‰hÓ שבה הגשמיים לדברים ם עד «»

ההלכות, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óנתלבשו
¯zÒ‰" ‡e‰ ¯zÒ‡ ÏL dÈÚƒ¿»»∆∆¿≈«¿≈
¯B‡' ˙ÈÁa ,"¯ÈzÒ‡«¿ƒ¿ƒ«

'¯ÊBÁ90 ההעלם מתוך דווקא שבא ≈
וההסתר.

Ïk ¯M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (Ê¿≈¿ƒ¿«≈»
ÏL ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌÚ Ï"p‰««ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆
ÈËewÏ'a e¯‡a˙pL ÌÈ¯etƒ∆ƒ¿»¬¿ƒ≈

'‰¯Bz91Âˆ ˙L¯t92ÌÈL ‰nÎa ÔÈ¯BwL ‰L¯t‰ È‰BfL) »»»««∆ƒ«»»»∆ƒ¿«»»ƒ
ÌÈ¯et‰ ‚ÁÏ ˙eÎÈÓÒa93‚ÁÏ d˙eÎiL ÏÚ ‰¯BÓ ‰fL , ƒ¿ƒ¿««ƒ∆∆∆««»»¿«

ÌÈ¯et‰94 שחלים למועדים התורה פרשיות בין קשר שיש בספרים כמובא «ƒ
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jlndלח zpy dccp `edd dlila

"הּמל ׁשנת ׁש"נדדה ג) (סעיף לעיל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהאמּור

ׁשּלכן  ּביֹותר, נעלית מּמדרגה אֹור ּגלּוי על ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמֹורה

אמנם, ההּוא". ּד"ּבּלילה ּבהעלם ּגם נמׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּוא

מרּדכי. ּבחינת יׁשר', 'אֹור ּבבחינת הּוא זה ְְְְִִִִֶַַַָָָּגלּוי

איניׁש חיב ּבדּבּורֿהּמתחיל מֹוסיף זה ְְְִִִִִֶַַַַָועל

ּבחג  יֹותר נעלה ענין ּבפּורּיא, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלבסּומי

נתּבאר 106הּפּורים  ׁשּׁשם הּיתרה 107, הּמעלה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

"הקּדמת  לגּבי אחׁשורֹוׁש" ּבימי קּבלּוה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּד"הּדּור

מּתןּֿתֹורה  ּבזמן ׁשהיתה לנׁשמע" ,108נעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

אֹור  ּגלּוי מּצד היתה לנׁשמע" נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁש"הקּדמת 

ּבימי  קּבלּוה "הּדּור ואלּו ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּלמעלה,

אתערּותאּֿדלתּתא 108אחׁשורֹוׁש" ּבדר היה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאה  ׁשהאתערּותאּֿדלתּתא וכיון עצמם. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמּצד

ּד"הסּתר  ּבמּצב אז היּו יׂשראל ׁשּבני זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּצד

הענין  את אצלם עֹורר זה וענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאסּתיר",

מּמּתןּֿתֹורה, יֹותר נעלה ּבאֹופן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָּד"קּבלּוה"

ּגּופא  ׁשההסּתר מּובן הרי חֹוזר', 'אֹור ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָּבדר

ד) (סעיף לעיל האמּור עלּֿדר - לאֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנתהּפ

(ּובא  את עֹורר ּגּופא ההּוא" ּד"לילה ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשההסּתר

ולכן, ."הּמל ׁשנת ּד"נדדה האֹור ּגלּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלידי)

אסּתר  ׁשּמגלת ׁשהענין מבאר זה, מאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבסּיּום

ּבהסּתר  ׁשּיׁשנֹו העלּוי מּצד הּוא ּתתּבטל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלא

קריאת  (עלֿידי ּבא זה ּומהסּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבמגלה,

העצמּות  ּגלּוי מּׁשמֹות.109המגילה) ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

e‰ÊÂ את לעֹורר ּכדי הּוא ההסּתר ּתכלית ּכי אסּתר", "מגלת ּׁשּנקראת מה ּגם ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדהינּו אסּתר", "מגלת ענין וזהּו ּפנימּיּותֹו, את ּולגּלֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשרׁשֹו

אֹור  ּבֹו ׁשּיאיר רק (לא יאיר ּגּופא ׁשההסּתר ּדאסּתר", (הּפנימּיּות) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"ההתּגּלּות

יאיר" ּכּיֹום ׁש"לילה ועד לֹו), ּׁשּכתּוב 74ׁשּמחּוצה מה עלּֿדר ׁשּזהּו והיה 110, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אֹור  לּה ׁשּיהיה הּמאמר), מתחיל ׁשּבֹו הּפסּוק (ׁשּזהּו החּמה ּכאֹור הּלבנה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹור
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דחייב 106) הענין תוכן שזהו ואילך, (319 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג מלח תשבית ולא ד"ה לעיל ראה

ידע. דלא עד כו' רע"א.107)לבסומי צט, מג"א א.108)תו"א פח, בו 109)שבת נגע שלא האור מבחי' גם שלמעלה

וגילוי  שהתפשטות ואילך), 133 ע' תש"י (סה"מ ואילך פי"ג תש"י לגני באתי המשך וראה הקו. נמשך שממנו הצמצום,

הוא  הראשון בשרשו שגם תכלית", אין עד מטה ד"למטה הענין מצד הוא בתכלית, שפלות היותר במדריגות גם - האור

פט"ו), (שם קץ" אין עד מעלה "למעלה מבחי' הוא וההסתרים, ההעלמות שורש משא"כ וי"ז). פט"ז (שם גילוי בגדר

גילוי. בגדר שאינו "אוצר" כו.110)בחי' ל, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡ ÈeÏb ÏÚ ‰¯BÓ "CÏn‰ ˙L ‰„„"L (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ∆»¿»¿««∆∆∆«ƒ
ÌÏÚ‰a Ìb CLÓ ‡e‰ ÔÎlL ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„nÓƒ«¿≈»«¬≈¿≈∆»≈ƒ¿»««∆¿≈

."‡e‰‰ ‰ÏÈla"c¿««¿»«
‰Ê ÈeÏb ,ÌÓ‡ הקו אור ÈÁa˙של ,'¯LÈ ¯B‡' ˙ÈÁ·a ‡e‰ »¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ«

ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÎc¯Ó»¿¿«¿«∆ƒ
LÈÈ‡ ·ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
‰ÏÚ ÔÈÚ ,‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈¿«»ƒ¿»«¬∆

ÌÈ¯et‰ ‚Áa ¯˙BÈ106ÌML , ≈¿««ƒ∆»
¯‡a˙107‰¯˙i‰ ‰ÏÚn‰ ƒ¿»≈««¬»«¿≈»

ÈÓÈa ‰eÏa˜ ¯ec‰"c¿»ƒ¿»ƒ≈
˙Óc˜‰" Èa‚Ï "LB¯ÂLÁ‡¬«¿≈¿«≈«¿»«
ÔÓÊa ‰˙È‰L "ÚÓLÏ ‰NÚ«¬∆¿ƒ¿«∆»¿»ƒ¿«

‰¯BzŒÔzÓ108, חכמינו כמאמר ««»
עליהם  "כפה תורה מתן שבזמן ז"ל

והכריח  כגיגית" הר הקדושֿברוךֿהוא

 ֿ ומכל התורה, את לקבל ישראל בני את

קבלו  ישראל שבני נחשב זה הרי מקום

אחשורוש  בימי כי ברצון התורה את

מרצונם, התורה את וקבלו חזרו

שהקבלה  שם אור' ב'תורה ומבואר

(ככתוב  ואסתר מרדכי בימי שקבלו

יתרון  לה יש וקבלו") "קיימו במגילה

תורה  במתן הקבלה »«¿»∆Óc˜‰"L˙על
"ÚÓLÏ ‰NÚתורה בזמן מתן «¬∆¿ƒ¿«

סיני ‡B¯בהר ÈeÏb „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«ƒ
¯ec‰" eÏ‡Â ,‰ÏÚÓlnL∆ƒ¿«¿»¿ƒ»

"LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈa ‰eÏa˜108 ƒ¿»ƒ≈¬«¿≈
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ C¯„a ‰È‰»»¿∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»

מלמטה ישראל vÓ„התעוררות בני ƒ«
Œ‡˙e¯Ú˙‡‰L ÔÂÈÎÂ .ÌÓˆÚ«¿»¿≈»∆«ƒ¿¬»
ÈaL ‰Ê „vÓ ‰‡a ‡z˙Ïcƒ¿«»»»ƒ«∆∆¿≈

Ê‡ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ואסתר מרדכי בימי ƒ¿»≈»»
,"¯ÈzÒ‡ ¯zÒ‰"c ·vÓa¿«»¿«¿≈«¿ƒ
˙‡ ÌÏˆ‡ ¯¯BÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈∆¿»∆

"‰eÏa˜"c ÔÈÚ‰ התורה את »ƒ¿»¿ƒ¿»
ŒÔznÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a¿∆«¬∆≈ƒ««
'¯ÊBÁ ¯B‡' C¯„a ,‰¯Bz»¿∆∆≈
בהתעוררות  שבא בכך היא שמעלתו

האדם, zÒ‰‰L¯מצד Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«∆¿≈

(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ Y ¯B‡Ï Ct‰˙ ‡Ùeb»ƒ¿«≈¿«∆∆»»¿≈¿ƒ
ÈeÏb (È„ÈÏ ‡·e) ˙‡ ¯¯BÚ ‡Ùeb "‡e‰‰ ‰ÏÈÏ"c ¯zÒ‰‰L∆«∆¿≈¿«¿»«»≈∆»ƒ≈ƒ

."CÏn‰ ˙L ‰„„"c ¯B‡‰»¿»¿»¿««∆∆
,ÔÎÏÂ לאור הופך עצמו שההעלם הוא זה מאמר שתוכן ÌeiÒaכיוון ¿»≈¿ƒ

‰Ê ¯Ó‡Ó,'אור Ó·‡¯ב'תורה «¬»∆¿»≈
‡Ï ¯zÒ‡ ˙Ï‚nL ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»∆¿ƒ«∆¿≈…

ÏËa˙zלבוא vÓ„לעתיד ‡e‰ ƒ¿«≈ƒ«
¯zÒ‰a BLiL ÈeÏÚ‰»ƒ∆∆¿«∆¿≈
‡a ‰Ê ¯zÒ‰Óe ,‰Ï‚ÓaL∆«¿ƒ»≈∆¿≈∆»
(‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚ)«¿≈¿ƒ««¿ƒ»

˙eÓˆÚ‰ ÈeÏb109‰ÏÚÓlL ƒ»«¿∆¿«¿»
.˙BÓMÓƒ≈

˙Ï‚Ó" ˙‡¯˜pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿≈¿ƒ«
,"¯zÒ‡ גילוי לשון "מגילת" ∆¿≈

הסתר לשון ÈÏÎz˙ו"אסתר" Èkƒ«¿ƒ
של  והמטרה ‰e‡הכוונה ¯zÒ‰‰«∆¿≈

˙Bl‚Ïe BL¯L ˙‡ ¯¯BÚÏ È„k¿≈¿≈∆»¿¿«
ÔÈÚ e‰ÊÂ ,B˙eiÓÈt ˙‡∆¿ƒƒ¿∆ƒ¿«
eÈ‰c ,"¯zÒ‡ ˙Ï‚Ó"¿ƒ«∆¿≈¿«¿

) ˙elb˙‰‰"של(˙eiÓÈt‰ «ƒ¿««¿ƒƒ
‡Ùeb ¯zÒ‰‰L ,"¯zÒ‡c¿∆¿≈∆«∆¿≈»
¯B‡ Ba ¯È‡iL ˜¯ ‡Ï) ¯È‡È»ƒ…«∆»ƒ

BÏ ‰ˆeÁnL גם להאיר שבכוחו ∆ƒ»
חל  לא כזה באופן כי הסתר, בתוך

עצמו  בהסתר מהותי ÚÂ„שינוי ,(¿«
"¯È‡È ÌBik ‰ÏÈÏ"L74, היינו ∆«¿»«»ƒ

לאור  יהפוך עצמו (ההסתר) הלילה

Ó‰(גילוי) C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆«
·e˙kM110‰·l‰ ¯B‡ ‰È‰Â ∆»¿»»«¿»»

˜eÒt‰ e‰fL) ‰nÁ‰ ¯B‡k¿««»∆∆«»
¯Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL ב'לקוטי ∆«¿ƒ««¬»

צו  פרשת dÏתורה' ‰È‰iL ,(∆ƒ¿∆»
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ׁשּׁשני  ּכיון ּבאמת, אבל כּו'. התלּבׁשּות ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא

ּוׁשניהם  ּפרׁשה, ּבאֹותּה מֹופיעים ְְִִִִֵֶַָָָָהּצּיּונים

הּׁשוה  צד ׁשּיׁש לֹומר צרי ּפּורים, ְִִִֵֵֶֶַַַָָמּדרּוׁשי

ׁשני  ּבין ּומחּברת ׁשּמקּׁשרת מׁשּוּתפת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּונקּודה

ּבדברי  הּדבר ּומרּומז הּנ"ל. ׁשּבּצּיּונים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענינים

ׁשּמביא  (לאחרי הּצּיּונים ׁשּבׁשני צדק', ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַה'צמח

ּב'לּקּוטי  להּמדּוּבר (ּבגלּוי) ׁשּנֹוגעים ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָהענינים

ׁשּב"עּין  לֹומר, ּדיׁש ׁשם", "עּין מֹוסיף ְְִֵֵֵֶַַַָָּתֹורה')

"יביאּו ּפסּוק על לּבאּור הּצּיּון ׁשּלאחרי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשם"

"והיא  הּתבֹות מעּתיק (ׁשּמּׁשם מלכּות" ְְְִִִֵֶַַַָָלבּוׁש

למה  לרּמז ּכּונתֹו ּבחכמה"), הּגלּוי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָראׁשית

"עלּֿפי  היה וחּוט ׁשהּקו ׁשם צמצּום 103ׁשּכתּוב ְְִִֶֶַַַָָָָ

ּפ איןֿסֹוף ּומקֹום ּבחינת ּבגלּוי להיֹות ׁשּלא נּוי.. ְְְִִֵֶַָָָֹ

ּבא  ּב'חכמה' ׁשּנמׁש ׁשהּגלּוי והינּו, ְְְְְִִֶֶַַָָָָכּו'",

הּצּיּון  ׁשּלאחרי  ׁשם" ּוב"עּין צמצּום. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעלֿידי

לבסּומי  איניׁש חיב ְְְִִִִִֵַַַָלסֹוףּֿדּבּור ֿהּמתחיל

ׁשם  ׁשּום אין ּדלכ" מעּתיק  (ׁשּמּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפּורּיא

מרּמז  כּו'") ּבהעלם מלּוּבׁשים אסּתר.. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּבמגלת

המגלה  קריאת ׁש"ענין ׁשם למבאר הּוא 104ּגם ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

האֹור", ּגלּוי ּוממׁשי ׁשּקֹורא ּבּתֹורה, קֹורא ְְִִֵֵֶַַָָּכמֹו

ּבמגלת  ׁשם ׁשּום "ׁשאין ׁשּמההעלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוהינּו,

נמׁש - המגלה קריאת עלֿידי הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאסּתר",

ּגלּוי  הּוא מּזה ׁשּבא הּגילּוי ואדרּבה, אֹור, ְְִִִִֶֶַַַָָּגלּוי

מּבחינת  ׁש"למעלה ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַָָמעצמּות

ֵׁשמֹות".

ÔÈÚ‰Â מלכּות לבּוׁש יביאּו ּבדּבּורֿהּמתחיל ּדהּנה ׁשּיתרֹון 84ּבזה, מבאר ¿»ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכּנ"ל  ּבטבע, מלּוּבׁש היה ׁשהּנס ּבזה הּוא הּפּורים ּדחג ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמעלה

לבּוׁש יביאּו לדּבּורֿהּמתחיל ּבאּור ּב"ּתֹוספת הּנה לזה, ּובהמׁש ו). ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(סעיף

ׁשאֹור  ׁשּכיון ּפנּוי", ּומקֹום צמצ ּום "עלּֿפי ׁשּבא הּקו ּבענין נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלכּות",

ּביֹותר  ּגדֹול ּתֹוקף ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זה הרי הּצמצּום, את ּבקע יׁש105הּקו ּובזה , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבדּוגמת  - הּצמצּום קֹודם החלל מקֹום את ממּלא ׁשהיה האֹור לגּבי יתרֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם
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בתו"א):103) זה בדרוש לקמן (וכן פפ"ד אורה שבשערי לבוש יביאו ד"ה ראה אבל "ע"פ". הראשון בדפוס גם הוא כן

-104)"ע"י". "מגילה" בשם דוקא אלא העלם, עם שקשור "אגרת" בשם לא - אסתר" "מגילת בשם שנקראת לכך נוסף

א). קיט, שם תו"א (ראה גילוי ר 105)מלשון ב. רלב, סידור עד"ז ואילך.ראה סע"ד ח, פרשתנו לקו"ת גם וראה א. נח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקו  אור התגלות ביותר, נעלה וגילוי הארה על מדבר שהאחד הפכיים הם

בלבושי  פורים נס התלבשות והעלם, לבוש על מדבר והשני דאצילות, בחכמה

‰ÌÈeivהטבע, ÈML ÔÂÈk ,˙Ó‡a Ï·‡ אסתר מגילת לדרושי ¬»∆¡∆≈»∆¿≈«ƒƒ
אור' תורה'ÌÈÚÈÙBÓב'תורה L¯t‰ב'לקוטי d˙B‡a,צו פרשת ƒƒ¿»»»»

,ÌÈ¯et ÈLe¯cÓ Ì‰ÈLe¿≈∆ƒ¿≈ƒ
‰ÂM‰ „ˆ LiL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈««»∆
˙¯M˜nL ˙ÙzeLÓ ‰„e˜e¿»¿∆∆∆¿«∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa ˙¯aÁÓe¿«∆∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

Ï"p‰ ÌÈeivaL הנראים ∆«ƒƒ««
הופכיים. בעניינים «¿ÊÓe¯Óeכמדברים

¯·c‰ שני בין המשותפת הנקודה «»»
השונים  ‰'ˆÁÓהעניינים È¯·„a¿ƒ¿≈«∆«

ÌÈeiv‰ ÈLaL ,'˜„∆̂∆∆ƒ¿≈«ƒƒ
ÌÈÈÚ‰ ‡È·nL È¯Á‡Ï)¿«¬≈∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ
¯ae„n‰Ï (ÈeÏ‚a) ÌÈÚ‚BpL∆¿ƒ¿»¿«¿»
ÔiÚ" ÛÈÒBÓ ('‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»ƒ«≈
ÔiÚ"aL ,¯ÓBÏ LÈc ,"ÌL»¿≈«∆¿«≈

iv‰ È¯Á‡lL "ÌL¯e‡aÏ Ôe »∆¿«¬≈«ƒ«≈
Le·Ï e‡È·È" ˜eÒt ÏÚ«»»ƒ»
˜ÈzÚÓ ÌMnL) "˙eÎÏÓ«¿∆ƒ»«¿ƒ
ÈeÏb‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰Â" ˙B·z‰«≈¿ƒ≈ƒ«ƒ
‰ÓÏ Ên¯Ï B˙ek ,("‰ÓÎÁa¿»¿»«»»¿«≈¿«

ÌL ·e˙kL מאמר Âw‰Lבאותו ∆»»∆««
ËeÁÂ שהוא האור המצומצם האלוקי ¿

לאחר  שנמשך וחוט קו כמו 'דק'

האינסופי  האור של ««‰È‰הצמצום
ÈtŒÏÚ"103ÌB˜Óe ÌeˆÓˆ «ƒƒ¿»

ÈeÏ‚a ˙BÈ‰Ï ‡lL ..Èet»∆…ƒ¿¿»
,eÈ‰Â ,"'eÎ ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿«¿
'‰ÓÎÁ'a CLÓpL ÈeÏb‰L∆«ƒ∆ƒ¿»¿»¿»

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡a הדבר כן ואם »«¿≈ƒ¿
שהוא  והעלם, להתלבשות גם קשור

השני. הציון ÌL"תוכן ÔiÚ"·e¿«≈»
Œ¯eacŒÛBÒÏ Ôeiv‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿ƒ
ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ ·ÈÁ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈
˜ÈzÚÓ ÌMnL) ‡i¯eÙa¿«»∆ƒ»«¿ƒ
˙Ï‚Óa ÌL ÌeL ÔÈ‡ CÎÏc"ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰a ÌÈLaeÏÓ ..¯zÒ‡∆¿≈¿»ƒ¿∆¿≈
ÌL ¯‡·ÓÏ Ìb Ên¯Ó ("'eÎ¿«≈««¿…»»

‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ÔÈÚ"L104 ∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
,‰¯Bza ‡¯B˜ BÓk ‡e‰¿≈«»
,"¯B‡‰ ÈeÏb CÈLÓÓe ‡¯BwL∆≈«¿ƒƒ»

הראשון  הציון תוכן הוא הגילוי עניין "ÔÈ‡Lוהרי ÌÏÚ‰‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«∆¿≈∆≈
- ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,"¯zÒ‡ ˙Ï‚Óa ÌL ÌeL≈ƒ¿ƒ«∆¿≈ƒ≈«¿≈¿ƒ««¿ƒ»
ÈeÏb ‡e‰ ‰fÓ ‡aL ÈeÏÈb‰ ,‰a¯„‡Â ,¯B‡ ÈeÏb CLÓƒ¿»ƒ¿«¿«»«ƒ∆»ƒ∆ƒ
"˙BÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ"L ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈
שם" "עיין התוספת שבאמצעות ונמצא

להדגיש  צדק' ה'צמח מתכווין

שלא  בכך ההעלם דבר של שלאמיתו

על  מלמד שם' שום במגילה נזכר

שייכותו  פורים, נס של הגדולה המעלה

משמות. שלמעלה איןֿסוף לעצמות

Œ¯ea„a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
Le·Ï e‡È·È ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÏÓ84 אסתר מגילת בדרושי «¿
אור' ÔB¯˙iLב'תורה ¯‡·Ó¿…»∆ƒ¿

‡e‰ ÌÈ¯et‰ ‚Ác ‰ÏÚn‰««¬»¿««ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ Òp‰L ‰Êa¿∆∆«≈»»¿»
.(Â ÛÈÚÒ) Ï"pk ,Ú·Ëa«∆«««¿ƒ
˙ÙÒBz"a ‰p‰ ,‰ÊÏ CLÓ‰·e¿∆¿≈¿∆ƒ≈¿∆∆
e‡È·È ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„Ï ¯e‡a≈¿ƒ««¿ƒ»ƒ
ÔÈÚa ¯‡a˙ ,"˙eÎÏÓ Le·Ï¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
ÌeˆÓˆ ÈtŒÏÚ" ‡aL Âw‰««∆»«ƒƒ¿

et ÌB˜Óe¯B‡L ÔÂÈkL ,"È »»∆≈»∆
,ÌeˆÓv‰ ˙‡ Ú˜a Âw‰ והוא ««»«∆«ƒ¿

האיןֿסוף  מהאור מסויימת הארה

לאחר  ומאיר שחוזר הצמצום שלפני

הצמצום  את ש'בוקע' עד הצמצום

להסתר  מבעד וחודר דרכו ≈¬‰¯Èומאיר
ÏB„b Û˜Bz Ba LiL ‰¯BÓ ‰Ê∆∆∆≈∆»

¯˙BÈa105LÈ ‰Ê·e הקו , לאור ¿≈»∆≈
¯B‡‰ Èa‚Ï ÔB¯˙È Ìb האיןֿסוף «ƒ¿¿«≈»

ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈∆¿
ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ ÏÏÁ‰ והאיר ∆»»∆«ƒ¿

- גבולות כל ‰‡eÓ¯ללא ˙Ó‚e„a¿¿«»»
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לט jlnd zpy dccp `edd dlila

"הּמל ׁשנת ׁש"נדדה ג) (סעיף לעיל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָהאמּור

ׁשּלכן  ּביֹותר, נעלית מּמדרגה אֹור ּגלּוי על ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמֹורה

אמנם, ההּוא". ּד"ּבּלילה ּבהעלם ּגם נמׁש ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָהּוא

מרּדכי. ּבחינת יׁשר', 'אֹור ּבבחינת הּוא זה ְְְְִִִִֶַַַָָָּגלּוי

איניׁש חיב ּבדּבּורֿהּמתחיל מֹוסיף זה ְְְִִִִִֶַַַַָועל

ּבחג  יֹותר נעלה ענין ּבפּורּיא, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָלבסּומי

נתּבאר 106הּפּורים  ׁשּׁשם הּיתרה 107, הּמעלה ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ

"הקּדמת  לגּבי אחׁשורֹוׁש" ּבימי קּבלּוה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָּד"הּדּור

מּתןּֿתֹורה  ּבזמן ׁשהיתה לנׁשמע" ,108נעׂשה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

אֹור  ּגלּוי מּצד היתה לנׁשמע" נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָׁש"הקּדמת 

ּבימי  קּבלּוה "הּדּור ואלּו ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּלמעלה,

אתערּותאּֿדלתּתא 108אחׁשורֹוׁש" ּבדר היה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ

ּבאה  ׁשהאתערּותאּֿדלתּתא וכיון עצמם. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמּצד

ּד"הסּתר  ּבמּצב אז היּו יׂשראל ׁשּבני זה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּצד

הענין  את אצלם עֹורר זה וענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָאסּתיר",

מּמּתןּֿתֹורה, יֹותר נעלה ּבאֹופן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָּד"קּבלּוה"

ּגּופא  ׁשההסּתר מּובן הרי חֹוזר', 'אֹור ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָּבדר

ד) (סעיף לעיל האמּור עלּֿדר - לאֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַָָנתהּפ

(ּובא  את עֹורר ּגּופא ההּוא" ּד"לילה ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָׁשההסּתר

ולכן, ."הּמל ׁשנת ּד"נדדה האֹור ּגלּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלידי)

אסּתר  ׁשּמגלת ׁשהענין מבאר זה, מאמר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבסּיּום

ּבהסּתר  ׁשּיׁשנֹו העלּוי מּצד הּוא ּתתּבטל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹלא

קריאת  (עלֿידי ּבא זה ּומהסּתר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבמגלה,

העצמּות  ּגלּוי מּׁשמֹות.109המגילה) ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

e‰ÊÂ את לעֹורר ּכדי הּוא ההסּתר ּתכלית ּכי אסּתר", "מגלת ּׁשּנקראת מה ּגם ¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדהינּו אסּתר", "מגלת ענין וזהּו ּפנימּיּותֹו, את ּולגּלֹות ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשרׁשֹו

אֹור  ּבֹו ׁשּיאיר רק (לא יאיר ּגּופא ׁשההסּתר ּדאסּתר", (הּפנימּיּות) ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ"ההתּגּלּות

יאיר" ּכּיֹום ׁש"לילה ועד לֹו), ּׁשּכתּוב 74ׁשּמחּוצה מה עלּֿדר ׁשּזהּו והיה 110, ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אֹור  לּה ׁשּיהיה הּמאמר), מתחיל ׁשּבֹו הּפסּוק (ׁשּזהּו החּמה ּכאֹור הּלבנה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאֹור
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דחייב 106) הענין תוכן שזהו ואילך, (319 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת פ"ג מלח תשבית ולא ד"ה לעיל ראה

ידע. דלא עד כו' רע"א.107)לבסומי צט, מג"א א.108)תו"א פח, בו 109)שבת נגע שלא האור מבחי' גם שלמעלה

וגילוי  שהתפשטות ואילך), 133 ע' תש"י (סה"מ ואילך פי"ג תש"י לגני באתי המשך וראה הקו. נמשך שממנו הצמצום,

הוא  הראשון בשרשו שגם תכלית", אין עד מטה ד"למטה הענין מצד הוא בתכלית, שפלות היותר במדריגות גם - האור

פט"ו), (שם קץ" אין עד מעלה "למעלה מבחי' הוא וההסתרים, ההעלמות שורש משא"כ וי"ז). פט"ז (שם גילוי בגדר

גילוי. בגדר שאינו "אוצר" כו.110)בחי' ל, ישעי'
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

ׁשּׁשני  ּכיון ּבאמת, אבל כּו'. התלּבׁשּות ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאּלא

ּוׁשניהם  ּפרׁשה, ּבאֹותּה מֹופיעים ְְִִִִֵֶַָָָָהּצּיּונים

הּׁשוה  צד ׁשּיׁש לֹומר צרי ּפּורים, ְִִִֵֵֶֶַַַָָמּדרּוׁשי

ׁשני  ּבין ּומחּברת ׁשּמקּׁשרת מׁשּוּתפת ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָּונקּודה

ּבדברי  הּדבר ּומרּומז הּנ"ל. ׁשּבּצּיּונים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהענינים

ׁשּמביא  (לאחרי הּצּיּונים ׁשּבׁשני צדק', ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַה'צמח

ּב'לּקּוטי  להּמדּוּבר (ּבגלּוי) ׁשּנֹוגעים ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָהענינים

ׁשּב"עּין  לֹומר, ּדיׁש ׁשם", "עּין מֹוסיף ְְִֵֵֵֶַַַָָּתֹורה')

"יביאּו ּפסּוק על לּבאּור הּצּיּון ׁשּלאחרי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָׁשם"

"והיא  הּתבֹות מעּתיק (ׁשּמּׁשם מלכּות" ְְְִִִֵֶַַַָָלבּוׁש

למה  לרּמז ּכּונתֹו ּבחכמה"), הּגלּוי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָראׁשית

"עלּֿפי  היה וחּוט ׁשהּקו ׁשם צמצּום 103ׁשּכתּוב ְְִִֶֶַַַָָָָ

ּפ איןֿסֹוף ּומקֹום ּבחינת ּבגלּוי להיֹות ׁשּלא נּוי.. ְְְִִֵֶַָָָֹ

ּבא  ּב'חכמה' ׁשּנמׁש ׁשהּגלּוי והינּו, ְְְְְִִֶֶַַָָָָכּו'",

הּצּיּון  ׁשּלאחרי  ׁשם" ּוב"עּין צמצּום. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָעלֿידי

לבסּומי  איניׁש חיב ְְְִִִִִֵַַַָלסֹוףּֿדּבּור ֿהּמתחיל

ׁשם  ׁשּום אין ּדלכ" מעּתיק  (ׁשּמּׁשם ְְְִִִֵֵֶַַָָָּבפּורּיא

מרּמז  כּו'") ּבהעלם מלּוּבׁשים אסּתר.. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּבמגלת

המגלה  קריאת ׁש"ענין ׁשם למבאר הּוא 104ּגם ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹ

האֹור", ּגלּוי ּוממׁשי ׁשּקֹורא ּבּתֹורה, קֹורא ְְִִֵֵֶַַָָּכמֹו

ּבמגלת  ׁשם ׁשּום "ׁשאין ׁשּמההעלם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַוהינּו,

נמׁש - המגלה קריאת עלֿידי הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָאסּתר",

ּגלּוי  הּוא מּזה ׁשּבא הּגילּוי ואדרּבה, אֹור, ְְִִִִֶֶַַַָָּגלּוי

מּבחינת  ׁש"למעלה ּברּוֿהּוא איןֿסֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַָָמעצמּות

ֵׁשמֹות".

ÔÈÚ‰Â מלכּות לבּוׁש יביאּו ּבדּבּורֿהּמתחיל ּדהּנה ׁשּיתרֹון 84ּבזה, מבאר ¿»ƒ¿»ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּכּנ"ל  ּבטבע, מלּוּבׁש היה ׁשהּנס ּבזה הּוא הּפּורים ּדחג ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּמעלה

לבּוׁש יביאּו לדּבּורֿהּמתחיל ּבאּור ּב"ּתֹוספת הּנה לזה, ּובהמׁש ו). ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ(סעיף

ׁשאֹור  ׁשּכיון ּפנּוי", ּומקֹום צמצ ּום "עלּֿפי ׁשּבא הּקו ּבענין נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמלכּות",

ּביֹותר  ּגדֹול ּתֹוקף ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זה הרי הּצמצּום, את ּבקע יׁש105הּקו ּובזה , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבדּוגמת  - הּצמצּום קֹודם החלל מקֹום את ממּלא ׁשהיה האֹור לגּבי יתרֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּגם

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

בתו"א):103) זה בדרוש לקמן (וכן פפ"ד אורה שבשערי לבוש יביאו ד"ה ראה אבל "ע"פ". הראשון בדפוס גם הוא כן

-104)"ע"י". "מגילה" בשם דוקא אלא העלם, עם שקשור "אגרת" בשם לא - אסתר" "מגילת בשם שנקראת לכך נוסף

א). קיט, שם תו"א (ראה גילוי ר 105)מלשון ב. רלב, סידור עד"ז ואילך.ראה סע"ד ח, פרשתנו לקו"ת גם וראה א. נח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הקו  אור התגלות ביותר, נעלה וגילוי הארה על מדבר שהאחד הפכיים הם

בלבושי  פורים נס התלבשות והעלם, לבוש על מדבר והשני דאצילות, בחכמה

‰ÌÈeivהטבע, ÈML ÔÂÈk ,˙Ó‡a Ï·‡ אסתר מגילת לדרושי ¬»∆¡∆≈»∆¿≈«ƒƒ
אור' תורה'ÌÈÚÈÙBÓב'תורה L¯t‰ב'לקוטי d˙B‡a,צו פרשת ƒƒ¿»»»»

,ÌÈ¯et ÈLe¯cÓ Ì‰ÈLe¿≈∆ƒ¿≈ƒ
‰ÂM‰ „ˆ LiL ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆≈««»∆
˙¯M˜nL ˙ÙzeLÓ ‰„e˜e¿»¿∆∆∆¿«∆∆
ÌÈÈÚ‰ ÈL ÔÈa ˙¯aÁÓe¿«∆∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

Ï"p‰ ÌÈeivaL הנראים ∆«ƒƒ««
הופכיים. בעניינים «¿ÊÓe¯Óeכמדברים

¯·c‰ שני בין המשותפת הנקודה «»»
השונים  ‰'ˆÁÓהעניינים È¯·„a¿ƒ¿≈«∆«

ÌÈeiv‰ ÈLaL ,'˜„∆̂∆∆ƒ¿≈«ƒƒ
ÌÈÈÚ‰ ‡È·nL È¯Á‡Ï)¿«¬≈∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ
¯ae„n‰Ï (ÈeÏ‚a) ÌÈÚ‚BpL∆¿ƒ¿»¿«¿»
ÔiÚ" ÛÈÒBÓ ('‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»ƒ«≈
ÔiÚ"aL ,¯ÓBÏ LÈc ,"ÌL»¿≈«∆¿«≈

iv‰ È¯Á‡lL "ÌL¯e‡aÏ Ôe »∆¿«¬≈«ƒ«≈
Le·Ï e‡È·È" ˜eÒt ÏÚ«»»ƒ»
˜ÈzÚÓ ÌMnL) "˙eÎÏÓ«¿∆ƒ»«¿ƒ
ÈeÏb‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰Â" ˙B·z‰«≈¿ƒ≈ƒ«ƒ
‰ÓÏ Ên¯Ï B˙ek ,("‰ÓÎÁa¿»¿»«»»¿«≈¿«

ÌL ·e˙kL מאמר Âw‰Lבאותו ∆»»∆««
ËeÁÂ שהוא האור המצומצם האלוקי ¿

לאחר  שנמשך וחוט קו כמו 'דק'

האינסופי  האור של ««‰È‰הצמצום
ÈtŒÏÚ"103ÌB˜Óe ÌeˆÓˆ «ƒƒ¿»

ÈeÏ‚a ˙BÈ‰Ï ‡lL ..Èet»∆…ƒ¿¿»
,eÈ‰Â ,"'eÎ ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿«¿
'‰ÓÎÁ'a CLÓpL ÈeÏb‰L∆«ƒ∆ƒ¿»¿»¿»

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡a הדבר כן ואם »«¿≈ƒ¿
שהוא  והעלם, להתלבשות גם קשור

השני. הציון ÌL"תוכן ÔiÚ"·e¿«≈»
Œ¯eacŒÛBÒÏ Ôeiv‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿ƒ
ÈÓeÒ·Ï LÈÈ‡ ·ÈÁ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«»ƒƒƒ¿≈
˜ÈzÚÓ ÌMnL) ‡i¯eÙa¿«»∆ƒ»«¿ƒ
˙Ï‚Óa ÌL ÌeL ÔÈ‡ CÎÏc"ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«
ÌÏÚ‰a ÌÈLaeÏÓ ..¯zÒ‡∆¿≈¿»ƒ¿∆¿≈
ÌL ¯‡·ÓÏ Ìb Ên¯Ó ("'eÎ¿«≈««¿…»»

‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ÔÈÚ"L104 ∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ»
,‰¯Bza ‡¯B˜ BÓk ‡e‰¿≈«»
,"¯B‡‰ ÈeÏb CÈLÓÓe ‡¯BwL∆≈«¿ƒƒ»

הראשון  הציון תוכן הוא הגילוי עניין "ÔÈ‡Lוהרי ÌÏÚ‰‰nL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈«∆¿≈∆≈
- ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È¯˜ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ ,"¯zÒ‡ ˙Ï‚Óa ÌL ÌeL≈ƒ¿ƒ«∆¿≈ƒ≈«¿≈¿ƒ««¿ƒ»
ÈeÏb ‡e‰ ‰fÓ ‡aL ÈeÏÈb‰ ,‰a¯„‡Â ,¯B‡ ÈeÏb CLÓƒ¿»ƒ¿«¿«»«ƒ∆»ƒ∆ƒ
"˙BÓL ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ"L ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈»∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈
שם" "עיין התוספת שבאמצעות ונמצא

להדגיש  צדק' ה'צמח מתכווין

שלא  בכך ההעלם דבר של שלאמיתו

על  מלמד שם' שום במגילה נזכר

שייכותו  פורים, נס של הגדולה המעלה

משמות. שלמעלה איןֿסוף לעצמות

Œ¯ea„a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
Le·Ï e‡È·È ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÏÓ84 אסתר מגילת בדרושי «¿
אור' ÔB¯˙iLב'תורה ¯‡·Ó¿…»∆ƒ¿

‡e‰ ÌÈ¯et‰ ‚Ác ‰ÏÚn‰««¬»¿««ƒ
LaeÏÓ ‰È‰ Òp‰L ‰Êa¿∆∆«≈»»¿»
.(Â ÛÈÚÒ) Ï"pk ,Ú·Ëa«∆«««¿ƒ
˙ÙÒBz"a ‰p‰ ,‰ÊÏ CLÓ‰·e¿∆¿≈¿∆ƒ≈¿∆∆
e‡È·È ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„Ï ¯e‡a≈¿ƒ««¿ƒ»ƒ
ÔÈÚa ¯‡a˙ ,"˙eÎÏÓ Le·Ï¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«
ÌeˆÓˆ ÈtŒÏÚ" ‡aL Âw‰««∆»«ƒƒ¿

et ÌB˜Óe¯B‡L ÔÂÈkL ,"È »»∆≈»∆
,ÌeˆÓv‰ ˙‡ Ú˜a Âw‰ והוא ««»«∆«ƒ¿

האיןֿסוף  מהאור מסויימת הארה

לאחר  ומאיר שחוזר הצמצום שלפני

הצמצום  את ש'בוקע' עד הצמצום

להסתר  מבעד וחודר דרכו ≈¬‰¯Èומאיר
ÏB„b Û˜Bz Ba LiL ‰¯BÓ ‰Ê∆∆∆≈∆»

¯˙BÈa105LÈ ‰Ê·e הקו , לאור ¿≈»∆≈
¯B‡‰ Èa‚Ï ÔB¯˙È Ìb האיןֿסוף «ƒ¿¿«≈»

ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L∆»»¿«≈∆¿
ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ ÏÏÁ‰ והאיר ∆»»∆«ƒ¿

- גבולות כל ‰‡eÓ¯ללא ˙Ó‚e„a¿¿«»»
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מ

.d"kyz'd ,mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לפורים ‡. המתאימה המסכת הנה - פרטי מצב מצד להתחיל צריך הנני שבה - מסכת לסיום בנוגע
שבאים  הענינים וגם סופה, גם - לקמן שיתבאר וכפי תחילתה, הן שכן, מגילה. מסכת כמובן, היא,

לפורים. ובשייכות פורים אודות בעיקרם הם בינתיים,

מגילה ·. מסכת המשנה 1בסיום דברי את הגמרא מביאה "וידבר 2, בני 3: אל ה' מועדי את משה
בזמנו".*ישראל  ואחד אחד כל אותן קורין שיהיו מצוותן ,

וכו'- מועדות בפרשת קורין "בפסח הימיםֿטובים: בכל שקורין הפרשיות כל נימנו הנ"ל במשנה
. .בחנוכה בפורים קורין . במנחה בשבת ובחמישי "בשני מסיימת: והמשנה כו'", חדשים בראשי .

ובשני  במנחה בשבת שקראו מה יחזרו שבת יום (כשיגיע החשבון" מן להם עולים ואין כסדרן,
. משה וידבר "שנאמר - ראיה מביאים זה ועל מתניתין ובחמישי), "אכולה רש"י: ומפרש כו'", מצוותן .

המועדות". מעניני המועד ביום לקרות שמצוה מכאן ללמוד קאי,

לומר: יש - שבת ומנחת וחמישי שני אודות ולא ה'", "מועדי אודות מדובר שבפסוק [ואף

הפ  הפירוש (א) פירושים: ב' יש "מועד" לאותות בתיבת "והיו מלשון (ב) טוב', 'יום על שקאי שוט
ושנים" ולימים המועד"6ולמועדים "העביר הם 7, שבת ומנחת וחמישי שני גם והרי קבוע, זמן דהיינו ,

השבוע. ימות משאר שחלוקים קבועים זמנים

לקרות  שמצוה הימיםֿטובים, שהם המועדים ענין עיקר על קאי ה'" "מועדי שהכתוב אף דידן: ובנדון
ומנחת  וחמישי שני בימים להקריאה בנוגע הלימוד גם בזה נכלל מכלֿמקום המועד, מעניני המועד ביום

מצד אם - lthdשבת yexitdמצד או "מועד", שמזה mrhבתיבת המועד, ביום המועד מעניני הקריאה
שבת]. ומנחת וחמישי בשני להקריאה בנוגע גם אגב, בדרך למדים

ב" התורה קריאת אודות המשנה שבדברי iyingeולהעיר, ipy המסכת סיום בין קישור גם יש ,"
מקדימין ש"הכפרים נאמר המסכת בתחלת שהרי - dqipkdלתחילתה meil. שני "יום דהיינו, חמישי ", או .

כו'". ובחמישי בשני בעיירות יושבין דינין שבתי לפי למשפט, לעיירות מתכנסין שהכפרים .8.

היא  שבהם המשנה דברי את להביא הש"ס כדרך - המשנה דברי את מביאה שהגמרא ולאחרי
ודורשין  שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה רבנן, "תנו הגמרא: מסיימת - בגמרא השקלאֿוטריא
הוצרך  "למה רש"י: (וכפירוש בחג" חג הלכות בעצרת, עצרת הלכות בפסח, פסח הלכות יום, של בענינו
ה' מועדי את משה וידבר מהו לישראל, משה אמרן לא כולן המצוות כל וכי משה, וידבר כאן לכתוב

כו'"). ומועד מועד כל הלכות עמהן מדבר שהי' מלמד ישראל, בני אל

פסוקים לקרוא צריכים יוםֿטוב שבכל לכך נוסף azkayכלומר: dxeza גם צריכים המועד, מעניני
המועד בעניני dtÎlrayלדרוש dxeza."בחג חג הלכות בעצרת, עצרת הלכות בפסח, פסח "הלכות ,

אל4להערתו )* כו'"כל שאמרתי רשאי אתה אי שבכתב ד"דברים בהענין גלאטיקער א) ישראל: ובפרט 5בני . ַ
ב) שלם. פסוק כשמצטטים
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שבזה 1) החילוקים כידוע - בבלי בש"ס הפרקים חלוקת לפי
המשנה  לימוד על סיום זה שהרי - רפ"ג) מגילה תויו"ט (ראה

בבלי. דש"ס הגמרא עם
(ובפרש"י).2) רע"א לא,
מד.3) כג, אמור
(4zlgzd שהוסיף הטעם - שליט"א אדמו"ר כ"ק מענה

) ההתוועדות בעת זה פסוק באמירת "כל" ).l"endתיבת
וש"נ.5) סמ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יד.6) א, בראשית
ובמצו"צ.7) יז מו, ירמי'
מגילה.8) ריש פרש"י

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

החּמה  אֹור ּכמֹו אֹור 111עצמי הּנה ּובמילא , ְְְִִֵֵַַַָָ

החּמה  אֹור ּכמֹו הּוא מּזה,112הּלבנה ויתרה , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה'ּיֹום' מאׁשר יֹותר עֹוד יאיר .113ׁשה'ּלילה' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•

1

2

3

א.111) יו"ד, שם "והי'112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח בחי' הוא הבקיעה שענין סע"א), (ט, שם לקו"ת גם ראה

הכלה". עם חתן "משמח - יותר נעלה בחי' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב' כפירוש עכ"פ, דעכשיו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  משלה אור לה אין שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד מהשמש, אור את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא ¯B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  ¯B‡ BÓk111, ¿««»

‰·l‰ ¯B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ ¯B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  בדיבורֿהמתחיל הכתוב כדברי

ÏÈl'‰L‰'המאמר ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו וההסתר BÚ„ההעלם ¯È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי לאור שהפך והעלם לחושך

ויתרון. מעלה תוספת
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

החּמה  אֹור ּכמֹו אֹור 111עצמי הּנה ּובמילא , ְְְִִֵֵַַַָָ

החּמה  אֹור ּכמֹו הּוא מּזה,112הּלבנה ויתרה , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה'ּיֹום' מאׁשר יֹותר עֹוד יאיר .113ׁשה'ּלילה' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•

1

2

3

א.111) יו"ד, שם "והי'112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח בחי' הוא הבקיעה שענין סע"א), (ט, שם לקו"ת גם ראה

הכלה". עם חתן "משמח - יותר נעלה בחי' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב' כפירוש עכ"פ, דעכשיו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  משלה אור לה אין שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד מהשמש, אור את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא ¯B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  ¯B‡ BÓk111, ¿««»

‰·l‰ ¯B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ ¯B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  בדיבורֿהמתחיל הכתוב כדברי

ÏÈl'‰L‰'המאמר ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו וההסתר BÚ„ההעלם ¯È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי לאור שהפך והעלם לחושך

ויתרון. מעלה תוספת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiyeciw(oey`x meil)

lr `eal xeq` `edy ,yciw odn in rcei epi`e zeig` izyn zg`
,odn zg` s`àìeåäéàî ,ïéLecé÷àkéàøîéîìcnli okidn ± Ÿ¨¦¦©¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .d`iaa zipwp dpi` dixar dn`ye d`ia iyeciw
y ,df weqtn el` mipic cnel `ax s`íàïkcnll `a weqtdy ¦¥

,d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y hrnle d`ia iyeciw wxáBzëð¦§
àø÷Bà'éàî ,'dìòaaezk recne -òîL ,'dìòáe'dpéîeälekz` ± §¨§¨¨©§¨¨§©¦¨§

'dlrae'n ,d`ia iyeciw micnel 'lrae'n ,mipicd zyely
xn`py dnne ,d`iaa zipwp dpi` dixard dn`y mihrnn
zligza mixen`d sqk iyeciwy micnel 'dlra e`' `le 'dlrae'

g 'dy` yi` gwi ik' weqtdmb zeidl lekiy ote`a wx mil
.d`ial mixeqny epiid ,'dlrae'

'dlrae'n d`ia iyeciw cneld iax zrc z` x`al zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .calaéàä ,éaøåúìeòa''ìòaiax cnl epnny §©¦©§©©©

,d`ia iyeciw opgeiéàîãéáòdéìdaiyn .epnn cnel `ed dn ± ©¨¦¥
:`xnbdéàäéòaéîdéìy cnll el jxvp df weqt ±ìòaäNBòdúBà ©¦¨¥¥©©¤¨

äìeòadilr `ayk mbàlLïéàå ,dkøãkmc`øçàäNBòdúBà §¨¤Ÿ§©§¨§¥©¥¤¨
äìeòadilr `a m`àlL.dkøãk:`xnbd ddnzéîeúéàdéìéaøì §¨¤Ÿ§©§¨¦¦¥§©¦

éàäàøáñ,dkxck `ly d`iaa dlera dze` dyer lrad wxy ©§¨¨
,àéðúäåy dqxe`nd dxrpeàaäøNò äéìòíéLðà,dkxck `ly §¨©§¨¨¨¤¨£¨¨£¨¦

ïééãòåàéäílek ,äìeúa,äìé÷ñadzidyk dilr e`a mleky ©£©¦¦§¨¨¦§¦¨
.dlezaéaøøîBà ,øîBà,éðàwxïBLàøä,äìé÷ñadilr `ayky ©¦¥¥£¦¨¦¦§¦¨

,dleza dzidíleëå,÷ðça`ly dilr `a oey`xdy s` ik §¨§¤¤
`vnp .wpg aiig dilr `ady dleral zaygp `id ,dkxck
`ly d`iaa dlera dze` dyer xg` mc` mby iax zrcy

.dkxck
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המשך ביארו למסכת קידרשין לירם ואשרן עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oiyeciw(iriax meil)

àìçeëc àðáàa Léc÷àczkizga dy` yciwy mc`a dyrn - §©§¦§©§¨§§¨
z` yciwe xg` mc` `a okn xg`le ,legkl dnecd xegy yiy

.dhexta dy` dze`áéúéayi -déì øòLî à÷å àcñç áøm`d ¨¦©¦§¨§¨§©¥¥
,`l e` dhext dey df yiya yidéa úéà éàea yi m` -äåL ¦¦¥¨¤

ïéà ,äèeøt,elg `l ipyd iyeciwe ,oey`xl zycewn [okÎ],àì éàå §¨¥§¦Ÿ
àì,dywe .ipyl `l` oey`xl zycewndéa úéì éàåoi` m` ike - Ÿ§¦¥¥

dfaäèeøt äåLdy`dàì,oey`xl zycewnàäåìàeîL øîà ¨¤§¨Ÿ§¨¨©§¥

yïðéLééçxg` mewna `ny,ok` :`xnbd zvxzn .dhext dey df ©§¦¨
.ìàeîLc déì øáñ àì àcñç áø:dyrnd xetiqa dkiynn `xnbd ©¦§¨Ÿ¨©¥¦§¥

dénéà déì äøîàoi` meid m` s` ,`cqg axl dy` dze` ly ¨§¨¥¦¥
,dhext dey yiydàîBé àeää àäåmei eze`a -dLc÷cdéa äåä §¨©¨§¦§¨£¨¥

,äèeøt äåL.eiyeciw elgedì øîà,`cqg axpéîk ìk åàìC ¨¤§¨¨©¨©¨§¦¨
dì zøñàcjzia z` xeq`l jgeka oi` -àøúaàycwnd lr - §¨§©§¨©©§¨

.ipyd
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המשך ביארו למסכת קידרשין לירם וביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oiyeciw(ipy meil)

,opaxcn elit`eïBtîéñì zLééç àìårecn ,[oiyeciwd lehial Î] §Ÿ©§©§§¦§
oiyeciwd elhazie ,men da `vni `ny yyeg `l dz` zn`a

.dnexza zlke` dxf z`vnpe ,zerha eidy itl rxtnl
déì çìL`xiza oa dcedi iax el aiyd ±ïk øîBà äzà éà äzàå ¨©¥§©¨¦©¨¥¥

,oetniql miyyeg `ly dcen jpi` dz` m`d ±äzàL Ca ép÷æçeî§§©¦¨¤©¨
éà ,øîBçå ì÷a LBøãì äøBz éøãça é÷a[oi` m`d Î]òãBé äzàz` ¨¦§©§¥¨¦§§©¨¤¦©¨¥©

,df yyg miyyeg `ly epcnlnd xnege lwd
ixdydúàéa ïéàL úéðòðk äçôM äîeoiyeciw myldúìéëàî ©¦§¨§©£¦¤¥¦¨¨©£¦¨¨

äîeøúa-mewn lkne ,oiyeciw zqitz da oi`y itldtñk ¦§¨©§¨
pwpydgty zeidl eci lr dz,äîeøúa dúìéëàîoipw `id ixdy ©£¦¨¨¦§¨

,etqkïBtîéñì ïðéLééç àìå-oipwd lhazie men da `vni `ny §Ÿ©§¦¨§¦§
,dnexza zlke` m"ekr z`vnpe ,rxtnlBæ,odk zy` -dúàéaL¤¦¨¨

dteg ici lryäîeøza dúìéëàîd`eypa oky ,opaxcn elit` ©£¦¨¨©§¨
mc` oi`y meyn ,oetniql miyyeg oi`e zlke`y micen lkd

,mikqde ,ea yi dn rceie ewcea ok m` `l` qeka dzeyïéc Bðéà¥¦
dtñkLeci lr dycwzpyïBtîéñì Leçéð àìå äîeøúa dúìéëàî ¤©§¨©£¦¨¨¦§¨§Ÿ¥§¦§

.oetniq meyn dlik`d z` dilr xeq`pe yeygp `le -
:dcedi iax miiqneäNòà äî ìáàxnege lwa oc ip`y it lr s` - £¨¨¤¡¤

xg` mrhn zlke` dpi` ,oetniql yegl oi`yíéîëç eøîà éøäL ,¤£¥¨§£¨¦
äñeøà`ide odkläîeøúa úìëBà dðéà ìàøNé úa £¨©¦§¨¥¥¨¤¤¦§¨
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המשך ביארו למסכת קידרשין לירם שני עמ' ב



מי

.d"kyz'd ,mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

לפורים ‡. המתאימה המסכת הנה - פרטי מצב מצד להתחיל צריך הנני שבה - מסכת לסיום בנוגע
שבאים  הענינים וגם סופה, גם - לקמן שיתבאר וכפי תחילתה, הן שכן, מגילה. מסכת כמובן, היא,

לפורים. ובשייכות פורים אודות בעיקרם הם בינתיים,

מגילה ·. מסכת המשנה 1בסיום דברי את הגמרא מביאה "וידבר 2, בני 3: אל ה' מועדי את משה
בזמנו".*ישראל  ואחד אחד כל אותן קורין שיהיו מצוותן ,

וכו'- מועדות בפרשת קורין "בפסח הימיםֿטובים: בכל שקורין הפרשיות כל נימנו הנ"ל במשנה
. .בחנוכה בפורים קורין . במנחה בשבת ובחמישי "בשני מסיימת: והמשנה כו'", חדשים בראשי .

ובשני  במנחה בשבת שקראו מה יחזרו שבת יום (כשיגיע החשבון" מן להם עולים ואין כסדרן,
. משה וידבר "שנאמר - ראיה מביאים זה ועל מתניתין ובחמישי), "אכולה רש"י: ומפרש כו'", מצוותן .

המועדות". מעניני המועד ביום לקרות שמצוה מכאן ללמוד קאי,

לומר: יש - שבת ומנחת וחמישי שני אודות ולא ה'", "מועדי אודות מדובר שבפסוק [ואף

הפ  הפירוש (א) פירושים: ב' יש "מועד" לאותות בתיבת "והיו מלשון (ב) טוב', 'יום על שקאי שוט
ושנים" ולימים המועד"6ולמועדים "העביר הם 7, שבת ומנחת וחמישי שני גם והרי קבוע, זמן דהיינו ,

השבוע. ימות משאר שחלוקים קבועים זמנים

לקרות  שמצוה הימיםֿטובים, שהם המועדים ענין עיקר על קאי ה'" "מועדי שהכתוב אף דידן: ובנדון
ומנחת  וחמישי שני בימים להקריאה בנוגע הלימוד גם בזה נכלל מכלֿמקום המועד, מעניני המועד ביום

מצד אם - lthdשבת yexitdמצד או "מועד", שמזה mrhבתיבת המועד, ביום המועד מעניני הקריאה
שבת]. ומנחת וחמישי בשני להקריאה בנוגע גם אגב, בדרך למדים

ב" התורה קריאת אודות המשנה שבדברי iyingeולהעיר, ipy המסכת סיום בין קישור גם יש ,"
מקדימין ש"הכפרים נאמר המסכת בתחלת שהרי - dqipkdלתחילתה meil. שני "יום דהיינו, חמישי ", או .

כו'". ובחמישי בשני בעיירות יושבין דינין שבתי לפי למשפט, לעיירות מתכנסין שהכפרים .8.

היא  שבהם המשנה דברי את להביא הש"ס כדרך - המשנה דברי את מביאה שהגמרא ולאחרי
ודורשין  שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה רבנן, "תנו הגמרא: מסיימת - בגמרא השקלאֿוטריא
הוצרך  "למה רש"י: (וכפירוש בחג" חג הלכות בעצרת, עצרת הלכות בפסח, פסח הלכות יום, של בענינו
ה' מועדי את משה וידבר מהו לישראל, משה אמרן לא כולן המצוות כל וכי משה, וידבר כאן לכתוב

כו'"). ומועד מועד כל הלכות עמהן מדבר שהי' מלמד ישראל, בני אל

פסוקים לקרוא צריכים יוםֿטוב שבכל לכך נוסף azkayכלומר: dxeza גם צריכים המועד, מעניני
המועד בעניני dtÎlrayלדרוש dxeza."בחג חג הלכות בעצרת, עצרת הלכות בפסח, פסח "הלכות ,

אל4להערתו )* כו'"כל שאמרתי רשאי אתה אי שבכתב ד"דברים בהענין גלאטיקער א) ישראל: ובפרט 5בני . ַ
ב) שלם. פסוק כשמצטטים
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שבזה 1) החילוקים כידוע - בבלי בש"ס הפרקים חלוקת לפי
המשנה  לימוד על סיום זה שהרי - רפ"ג) מגילה תויו"ט (ראה

בבלי. דש"ס הגמרא עם
(ובפרש"י).2) רע"א לא,
מד.3) כג, אמור
(4zlgzd שהוסיף הטעם - שליט"א אדמו"ר כ"ק מענה

) ההתוועדות בעת זה פסוק באמירת "כל" ).l"endתיבת
וש"נ.5) סמ"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יד.6) א, בראשית
ובמצו"צ.7) יז מו, ירמי'
מגילה.8) ריש פרש"י

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

החּמה  אֹור ּכמֹו אֹור 111עצמי הּנה ּובמילא , ְְְִִֵֵַַַָָ

החּמה  אֹור ּכמֹו הּוא מּזה,112הּלבנה ויתרה , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה'ּיֹום' מאׁשר יֹותר עֹוד יאיר .113ׁשה'ּלילה' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•

1

2

3

א.111) יו"ד, שם "והי'112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח בחי' הוא הבקיעה שענין סע"א), (ט, שם לקו"ת גם ראה

הכלה". עם חתן "משמח - יותר נעלה בחי' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב' כפירוש עכ"פ, דעכשיו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  משלה אור לה אין שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד מהשמש, אור את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא ¯B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  ¯B‡ BÓk111, ¿««»

‰·l‰ ¯B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ ¯B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  בדיבורֿהמתחיל הכתוב כדברי

ÏÈl'‰L‰'המאמר ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו וההסתר BÚ„ההעלם ¯È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי לאור שהפך והעלם לחושך

ויתרון. מעלה תוספת
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d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay

החּמה  אֹור ּכמֹו אֹור 111עצמי הּנה ּובמילא , ְְְִִֵֵַַַָָ

החּמה  אֹור ּכמֹו הּוא מּזה,112הּלבנה ויתרה , ְְִִֵֶַַַָָָָ

ה'ּיֹום' מאׁשר יֹותר עֹוד יאיר .113ׁשה'ּלילה' ְֲִֵֵֶֶַַַָָ

•

1

2

3

א.111) יו"ד, שם "והי'112)לקו"ת וענין וכלה", חתן "משמח בחי' הוא הבקיעה שענין סע"א), (ט, שם לקו"ת גם ראה

הכלה". עם חתן "משמח - יותר נעלה בחי' הוא החמה" כאור הלבנה שם.113)אור בלקו"ת הב' כפירוש עכ"פ, דעכשיו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  משלה אור לה אין שכיום ללבנה

 ֿ לעתיד מהשמש, אור את מקבלת

לה  יהיה ÈÓˆÚלבוא ¯B‡ משל «¿ƒ
‰nÁ‰עצמה  ¯B‡ BÓk111, ¿««»

‰·l‰ ¯B‡ ‰p‰ ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ≈«¿»»
‰nÁ‰ ¯B‡ BÓk ‡e‰112, ¿««»

של  בדיבורֿהמתחיל הכתוב כדברי

ÏÈl'‰L‰'המאמר ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆««¿»
עצמו וההסתר BÚ„ההעלם ¯È‡È»ƒ

'ÌBi'‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ113 כי ≈≈¬∆«
יש  וגילוי לאור שהפך והעלם לחושך

ויתרון. מעלה תוספת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiyeciw(oey`x meil)

lr `eal xeq` `edy ,yciw odn in rcei epi`e zeig` izyn zg`
,odn zg` s`àìeåäéàî ,ïéLecé÷àkéàøîéîìcnli okidn ± Ÿ¨¦¦©¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .d`iaa zipwp dpi` dixar dn`ye d`ia iyeciw
y ,df weqtn el` mipic cnel `ax s`íàïkcnll `a weqtdy ¦¥

,d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y hrnle d`ia iyeciw wxáBzëð¦§
àø÷Bà'éàî ,'dìòaaezk recne -òîL ,'dìòáe'dpéîeälekz` ± §¨§¨¨©§¨¨§©¦¨§

'dlrae'n ,d`ia iyeciw micnel 'lrae'n ,mipicd zyely
xn`py dnne ,d`iaa zipwp dpi` dixard dn`y mihrnn
zligza mixen`d sqk iyeciwy micnel 'dlra e`' `le 'dlrae'

g 'dy` yi` gwi ik' weqtdmb zeidl lekiy ote`a wx mil
.d`ial mixeqny epiid ,'dlrae'

'dlrae'n d`ia iyeciw cneld iax zrc z` x`al zxfeg `xnbd
:`xnbd zl`ey .calaéàä ,éaøåúìeòa''ìòaiax cnl epnny §©¦©§©©©

,d`ia iyeciw opgeiéàîãéáòdéìdaiyn .epnn cnel `ed dn ± ©¨¦¥
:`xnbdéàäéòaéîdéìy cnll el jxvp df weqt ±ìòaäNBòdúBà ©¦¨¥¥©©¤¨

äìeòadilr `ayk mbàlLïéàå ,dkøãkmc`øçàäNBòdúBà §¨¤Ÿ§©§¨§¥©¥¤¨
äìeòadilr `a m`àlL.dkøãk:`xnbd ddnzéîeúéàdéìéaøì §¨¤Ÿ§©§¨¦¦¥§©¦

éàäàøáñ,dkxck `ly d`iaa dlera dze` dyer lrad wxy ©§¨¨
,àéðúäåy dqxe`nd dxrpeàaäøNò äéìòíéLðà,dkxck `ly §¨©§¨¨¨¤¨£¨¨£¨¦

ïééãòåàéäílek ,äìeúa,äìé÷ñadzidyk dilr e`a mleky ©£©¦¦§¨¨¦§¦¨
.dlezaéaøøîBà ,øîBà,éðàwxïBLàøä,äìé÷ñadilr `ayky ©¦¥¥£¦¨¦¦§¦¨

,dleza dzidíleëå,÷ðça`ly dilr `a oey`xdy s` ik §¨§¤¤
`vnp .wpg aiig dilr `ady dleral zaygp `id ,dkxck
`ly d`iaa dlera dze` dyer xg` mc` mby iax zrcy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oiyeciw(iriax meil)

àìçeëc àðáàa Léc÷àczkizga dy` yciwy mc`a dyrn - §©§¦§©§¨§§¨
z` yciwe xg` mc` `a okn xg`le ,legkl dnecd xegy yiy

.dhexta dy` dze`áéúéayi -déì øòLî à÷å àcñç áøm`d ¨¦©¦§¨§¨§©¥¥
,`l e` dhext dey df yiya yidéa úéà éàea yi m` -äåL ¦¦¥¨¤

ïéà ,äèeøt,elg `l ipyd iyeciwe ,oey`xl zycewn [okÎ],àì éàå §¨¥§¦Ÿ
àì,dywe .ipyl `l` oey`xl zycewndéa úéì éàåoi` m` ike - Ÿ§¦¥¥

dfaäèeøt äåLdy`dàì,oey`xl zycewnàäåìàeîL øîà ¨¤§¨Ÿ§¨¨©§¥

yïðéLééçxg` mewna `ny,ok` :`xnbd zvxzn .dhext dey df ©§¦¨
.ìàeîLc déì øáñ àì àcñç áø:dyrnd xetiqa dkiynn `xnbd ©¦§¨Ÿ¨©¥¦§¥

dénéà déì äøîàoi` meid m` s` ,`cqg axl dy` dze` ly ¨§¨¥¦¥
,dhext dey yiydàîBé àeää àäåmei eze`a -dLc÷cdéa äåä §¨©¨§¦§¨£¨¥

,äèeøt äåL.eiyeciw elgedì øîà,`cqg axpéîk ìk åàìC ¨¤§¨¨©¨©¨§¦¨
dì zøñàcjzia z` xeq`l jgeka oi` -àøúaàycwnd lr - §¨§©§¨©©§¨
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,opaxcn elit`eïBtîéñì zLééç àìårecn ,[oiyeciwd lehial Î] §Ÿ©§©§§¦§
oiyeciwd elhazie ,men da `vni `ny yyeg `l dz` zn`a

.dnexza zlke` dxf z`vnpe ,zerha eidy itl rxtnl
déì çìL`xiza oa dcedi iax el aiyd ±ïk øîBà äzà éà äzàå ¨©¥§©¨¦©¨¥¥

,oetniql miyyeg `ly dcen jpi` dz` m`d ±äzàL Ca ép÷æçeî§§©¦¨¤©¨
éà ,øîBçå ì÷a LBøãì äøBz éøãça é÷a[oi` m`d Î]òãBé äzàz` ¨¦§©§¥¨¦§§©¨¤¦©¨¥©

,df yyg miyyeg `ly epcnlnd xnege lwd
ixdydúàéa ïéàL úéðòðk äçôM äîeoiyeciw myldúìéëàî ©¦§¨§©£¦¤¥¦¨¨©£¦¨¨

äîeøúa-mewn lkne ,oiyeciw zqitz da oi`y itldtñk ¦§¨©§¨
pwpydgty zeidl eci lr dz,äîeøúa dúìéëàîoipw `id ixdy ©£¦¨¨¦§¨

,etqkïBtîéñì ïðéLééç àìå-oipwd lhazie men da `vni `ny §Ÿ©§¦¨§¦§
,dnexza zlke` m"ekr z`vnpe ,rxtnlBæ,odk zy` -dúàéaL¤¦¨¨

dteg ici lryäîeøza dúìéëàîd`eypa oky ,opaxcn elit` ©£¦¨¨©§¨
mc` oi`y meyn ,oetniql miyyeg oi`e zlke`y micen lkd

,mikqde ,ea yi dn rceie ewcea ok m` `l` qeka dzeyïéc Bðéà¥¦
dtñkLeci lr dycwzpyïBtîéñì Leçéð àìå äîeøúa dúìéëàî ¤©§¨©£¦¨¨¦§¨§Ÿ¥§¦§

.oetniq meyn dlik`d z` dilr xeq`pe yeygp `le -
:dcedi iax miiqneäNòà äî ìáàxnege lwa oc ip`y it lr s` - £¨¨¤¡¤

xg` mrhn zlke` dpi` ,oetniql yegl oi`yíéîëç eøîà éøäL ,¤£¥¨§£¨¦
äñeøà`ide odkläîeøúa úìëBà dðéà ìàøNé úa £¨©¦§¨¥¥¨¤¤¦§¨
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ויום  השנה בראש גם ודורשין דשואלין החיוב מצינו לא מדוע השאלה: נשאלת עדיין עלֿפיֿזה אך
הכיפורים?

הזקן  רבינו אברהם'18אמנם, ה'מגן דברי ומבאר בענינו 19מפרש לדרוש מחוייבים עצמו ש"ביוםֿטוב
. "שיהיה - מצרים" ביציאת פסח כגון יום, .של דורש יום. של בענינו רגל בכל .meia ea dyrpd qp,

כבוד". ענני בהיקף ובחג תורה, במתן ובעצרת מצרים, ביציאת בפסח כגון

אין  לכן נס, של ענין בהם שאין דכיון - הכיפורים ויום השנה לראש בנוגע השאלה סרה ועלֿפיֿזה
בהם. ודורשין שואלין

.Â:מובן אינו עדיין אך

של בענין לדרוש מה אין הכיפורים ויום השנה שבראש צורך qpאף יש עדיין - ביום בו הנעשה
הזקן zekldaלדרוש רבינו שכתב וכמו שיודיע 18היום. ביום, לבו הצריכות הלכות רגל בכל לעם ש"ידרוש

אףֿעלֿפי  בחג, חג והלכות בעצרת עצרת והלכות בפסח פסח הלכות ביום, בו והמותר האסור להם
בהם  שאין אף הכיפורים, ויום השנה בראש גם כן, ואם לפניו". יום שלושים הרגל הלכות להם שדרש

ביום"? לבו הצריכות "הלכות בהם ידרשו לא מדוע מכלֿמקום נס, של ענין

הזקן  רבינו בשולחןֿערוך הסדר שגם (כידוע בשולחןֿערוך הזקן רבינו דברי בסדר הדיוק עלֿפי ויובן
. "שיהיה - בדיוק) .הוא דורש .. ביום בו הנעשה נס יום, של בענינו רגל בכל .. ידרוש כן וגם ..

. ביום בו והמותר האסור להם שיודיע ביום, לבו הצריכות הרגל הלכות הלכות להם שדרש אףֿעלֿפי .
לפניו": יום שלושים

ב"הלכות  להדרשה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה שמקדים הזקן רבינו דברי סדר
מצד גם) אלא אחד, בדיבור ענינים שני לומר אפשר שאי בגלל רק (לא הוא ביום", לבו dnicwdהצריכות

oipra לשמוע כדי בלאוֿהכי מתאספים כאשר רק היא ביום" לבו הצריכות ב"הלכות שהדרשה היינו, ,
ביום". בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה

אלו, הלכות לשמוע להתאסף הציבור את להטריח אין ביום", לבו הצריכות ה"הלכות מצד כלומר:
הצריכות  ההלכות לימוד רק לא נכלל (שבזה לפניו" יום שלושים הרגל "הלכות להם דרשו שכבר כיון
הסדר, בליל להתנהג כיצד ידעו לא כן, לא דאם עצמו, בפסח הצריכות ההלכות גם אלא פסח, ערב עד
הדרשה  לשמוע כדי בלאוֿהכי מתאספים כאשר אבל הדרשה); לזמן עד הצריכות ההלכות פרטי וכל
ה"הלכות  על גם הפעם עוד לחזור כדי ההזדמנות את מנצלים אזי ביום", בו הנעשה נס יום, של "בענינו

מקומות  בכמה שמצינו עלֿדרך ביום", לבו ומזרזין 20הצריכות וחוזרין מעשה קודם האדם את "שמזרזין
לא בלבד אלו הלכות שבשביל אף מעשה", בשעת למדום אותו שכבר כיון הציבור, את מטריחים היו

החג. לפני יום שלושים

לבו  הצריכות בהלכות הכיפורים ויום השנה בראש ודורשין שואלין שאין הטעם מובן ועלֿפיֿזה
הציבור, את לאסוף יש שבשבילו נס) של (ענין חדש ענין אין הכיפורים ויום השנה בראש שהרי - ביום
אלו  הלכות למדו שכבר כיון הציבור, את לאסוף אין בלבד ביום לבו הצריכות ההלכות בשביל ואילו

זה. לפני

.Ê צריכה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו שהדרשה הטעם מהו - נוסף בביאור צורך יש ועדיין
envrלהיות aeh meia:

דציבורא  בטירחא שמתחשבים הלכות בכמה של 21מצינו "בענינו לדרוש יכולים היו הרי שכן, וכיון .
החג, לפני יום שלושים - החג הלכות ללמוד כדי מתאספים שבו זמן באותו ביום" בו הנעשה נס יום,
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ס"ד.18) שם
שם.19)
הרשב"א 20) בחידושי הובא כד. יט, יתרו ופרש"י מכילתא

א. ד, למגילה והריטב"א
ע'21) כ (כרך דצבורא טרחא ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרסב
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סיום ‚. עם גם פורים דעניני השייכות מודגשת שבזה - הפורים בימי גם הוא זה שדין ולהעיר,
המסכת:

בגלל  זה הרי - פורים אודות נזכר לא יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין הנ"ל שבברייתא אףֿעלֿפי
שתיקן התקנה אודות שסיומה dynשמדובר בפרשה שנזכרו המועדים רק היו משה של ובזמנו לישראל,

בנוגע  גם הוא זה דין אבל (וחנוכה); דפורים היוםֿטוב היה לא ועדיין גו'", ה' מועדי את משה "וידבר
לפורים.

בגמרא  להדיא "מאי 9וכמפורש ופריך, יום", של בענינו ודורשין שואלין בשבת להיות שחל "פורים :
יום, של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה דתניא נמי, יוםֿטוב אפילו פורים, אריא
דתימא  מהו ליה, איצטריכא "פורים ומשני, בחג", חג והלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח, פסח הלכות

לקמן  (דגזר דרבה משום גזרו 10נגזור כאן אף הרבים, ברשות אמות ארבע יעבירנה שמא מגילה בקריאת
לן". משמע קא קרייה) אטו דרשה

הלכות „. בפסח, פסח "הלכות רק נזכר יום", של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו שבתקנה לדייק, ויש
הכיפורים  ויום השנה ראש הלכות אודות נזכר ולא בחג", חג הלכות בעצרת, שבפרשה 11עצרת אף -

פרשיות  במשנה שנימנו וכפי הכיפורים, ויום השנה ראש גם נימנו גו'" ה' מועדי את משה  "וידבר  שסיומה
מפרשים  ועוד המהרש"א, שמדייק (כפי בהם שקורין ).12התורה

ושלמי  חגיגה שלמי ראיה, עולת מיוחדים: קרבנות להביא חיוב יש וחג ועצרת שבפסח מתרצים, יש
כו' ודורשין שואלין ולכן קרבנות 13שמחה, להביא חיוב שאין הכיפורים ויום השנה בראש מהֿשאיןֿכן ,

אלו.

כי: מספיק, אינו זה תירוץ אבל,

בהם. ולדרוש לשאול שצריך יוםֿטוב בכל דינים וכמה כמה עוד ישנם הקרבנות, מלבד

שהקרבנות לאחרי זה הרי בעצרת, ודורשין שואלין שכאשר גם xakומה mipken על יוםֿטוב, מערב
לבית  שמאי בית בין פלוגתא יש לעצרת בנוגע שהרי התשלומין), (בימי היוםֿטוב לאחרי להקריבן מנת

עצמו  ביוםֿטוב להקריבן אפשר אם .14הלל

הם הכיפורים ויום השנה לראש בנוגע הדינים חידושי הרי - היוםֿטוב לדיני xzeiובנוגע ieaixa מאשר
כו'. ומצה חמץ הלכות בתוספת בפסח, גם ישנם עצרת דיני שכל כיון פסח, לגבי בעצרת הדינים חידושי

הכיפורים? ויום השנה לראש בנוגע יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין החיוב נזכר לא למה כן, ואם

ד"שואלין ‰. הדין שבין החילוק בביאור פסח, הלכות בריש הזקן רבינו דברי עלֿפי זה לבאר ויש
. פסחודורשין הלכות .gqtaהפסח בהלכות ד"שואלין להדין ,"mei miyely gqtl mcew"15:

יוסף' ה'בית שכתב מה .16ובהקדים פסח כדי ש"דיני יום שלושים לפסח קודם לעם להודיעם צריך .
בפסח  דאילו חמץ, וביעור כלים והגעלת מצה ואפיית החטים בטחינת להתעסק רב שהות להם שיהיה

דע"ז  דבפ"ק לומר יש ("ועוד הכי" מקמי כהלכתייהו להו עבדו לא אי תקנתא להו דטעמא 17לית אמרינן
פסח  בהלכות ששואלין דתניא "והא כו'"), ממומין לבודקו כדי הקרבן מפני יום ל' לפסח קודם דבעינן
בדברים  לדרוש כן וגם ההיא, במועד נצטווינו שבעבורם בטעמים לדרוש היינו בחג, חג והלכות בפסח

. ביוםֿטוב לעשות ומותר כו'".שאסור בהם ודורשין שואלין לכן קודם הלכות, שאר אבל .
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מגילה 9) הל' לרמב"ם לח"מ וראה (ובפרש"י). א ד, מגילה
הי"ג. פ"א

סע"ב.10)
(11- ופורים חנוכה אודות נזכר לא למה להקשות אין אבל

כנ"ל. משה, בימי עדיין היו שלא כיון
כאן.12) למגילה חכמים שפתי

וש"נ.13) תכט. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סתצ"ד 14) או"ח אדה"ז שו"ע וראה (במשנה). א יז, חגיגה

וש"נ. ואילך. 24 ע' חכ"ח בלקו"ש בארוכה נתבאר סי"ט.
וש"נ.15) ב. כט, מגילה
ט "ז 16) גם וראה בתחלתו. סתכ "ט שם.טואו "ח  ומג"א
ב.17) ה,
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ויום  השנה בראש גם ודורשין דשואלין החיוב מצינו לא מדוע השאלה: נשאלת עדיין עלֿפיֿזה אך
הכיפורים?

הזקן  רבינו אברהם'18אמנם, ה'מגן דברי ומבאר בענינו 19מפרש לדרוש מחוייבים עצמו ש"ביוםֿטוב
. "שיהיה - מצרים" ביציאת פסח כגון יום, .של דורש יום. של בענינו רגל בכל .meia ea dyrpd qp,

כבוד". ענני בהיקף ובחג תורה, במתן ובעצרת מצרים, ביציאת בפסח כגון

אין  לכן נס, של ענין בהם שאין דכיון - הכיפורים ויום השנה לראש בנוגע השאלה סרה ועלֿפיֿזה
בהם. ודורשין שואלין

.Â:מובן אינו עדיין אך

של בענין לדרוש מה אין הכיפורים ויום השנה שבראש צורך qpאף יש עדיין - ביום בו הנעשה
הזקן zekldaלדרוש רבינו שכתב וכמו שיודיע 18היום. ביום, לבו הצריכות הלכות רגל בכל לעם ש"ידרוש

אףֿעלֿפי  בחג, חג והלכות בעצרת עצרת והלכות בפסח פסח הלכות ביום, בו והמותר האסור להם
בהם  שאין אף הכיפורים, ויום השנה בראש גם כן, ואם לפניו". יום שלושים הרגל הלכות להם שדרש

ביום"? לבו הצריכות "הלכות בהם ידרשו לא מדוע מכלֿמקום נס, של ענין

הזקן  רבינו בשולחןֿערוך הסדר שגם (כידוע בשולחןֿערוך הזקן רבינו דברי בסדר הדיוק עלֿפי ויובן
. "שיהיה - בדיוק) .הוא דורש .. ביום בו הנעשה נס יום, של בענינו רגל בכל .. ידרוש כן וגם ..

. ביום בו והמותר האסור להם שיודיע ביום, לבו הצריכות הרגל הלכות הלכות להם שדרש אףֿעלֿפי .
לפניו": יום שלושים

ב"הלכות  להדרשה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה שמקדים הזקן רבינו דברי סדר
מצד גם) אלא אחד, בדיבור ענינים שני לומר אפשר שאי בגלל רק (לא הוא ביום", לבו dnicwdהצריכות

oipra לשמוע כדי בלאוֿהכי מתאספים כאשר רק היא ביום" לבו הצריכות ב"הלכות שהדרשה היינו, ,
ביום". בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה

אלו, הלכות לשמוע להתאסף הציבור את להטריח אין ביום", לבו הצריכות ה"הלכות מצד כלומר:
הצריכות  ההלכות לימוד רק לא נכלל (שבזה לפניו" יום שלושים הרגל "הלכות להם דרשו שכבר כיון
הסדר, בליל להתנהג כיצד ידעו לא כן, לא דאם עצמו, בפסח הצריכות ההלכות גם אלא פסח, ערב עד
הדרשה  לשמוע כדי בלאוֿהכי מתאספים כאשר אבל הדרשה); לזמן עד הצריכות ההלכות פרטי וכל
ה"הלכות  על גם הפעם עוד לחזור כדי ההזדמנות את מנצלים אזי ביום", בו הנעשה נס יום, של "בענינו

מקומות  בכמה שמצינו עלֿדרך ביום", לבו ומזרזין 20הצריכות וחוזרין מעשה קודם האדם את "שמזרזין
לא בלבד אלו הלכות שבשביל אף מעשה", בשעת למדום אותו שכבר כיון הציבור, את מטריחים היו

החג. לפני יום שלושים

לבו  הצריכות בהלכות הכיפורים ויום השנה בראש ודורשין שואלין שאין הטעם מובן ועלֿפיֿזה
הציבור, את לאסוף יש שבשבילו נס) של (ענין חדש ענין אין הכיפורים ויום השנה בראש שהרי - ביום
אלו  הלכות למדו שכבר כיון הציבור, את לאסוף אין בלבד ביום לבו הצריכות ההלכות בשביל ואילו

זה. לפני

.Ê צריכה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו שהדרשה הטעם מהו - נוסף בביאור צורך יש ועדיין
envrלהיות aeh meia:

דציבורא  בטירחא שמתחשבים הלכות בכמה של 21מצינו "בענינו לדרוש יכולים היו הרי שכן, וכיון .
החג, לפני יום שלושים - החג הלכות ללמוד כדי מתאספים שבו זמן באותו ביום" בו הנעשה נס יום,
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ס"ד.18) שם
שם.19)
הרשב"א 20) בחידושי הובא כד. יט, יתרו ופרש"י מכילתא

א. ד, למגילה והריטב"א
ע'21) כ (כרך דצבורא טרחא ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרסב
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סיום ‚. עם גם פורים דעניני השייכות מודגשת שבזה - הפורים בימי גם הוא זה שדין ולהעיר,
המסכת:

בגלל  זה הרי - פורים אודות נזכר לא יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין הנ"ל שבברייתא אףֿעלֿפי
שתיקן התקנה אודות שסיומה dynשמדובר בפרשה שנזכרו המועדים רק היו משה של ובזמנו לישראל,

בנוגע  גם הוא זה דין אבל (וחנוכה); דפורים היוםֿטוב היה לא ועדיין גו'", ה' מועדי את משה "וידבר
לפורים.

בגמרא  להדיא "מאי 9וכמפורש ופריך, יום", של בענינו ודורשין שואלין בשבת להיות שחל "פורים :
יום, של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל להם תיקן משה דתניא נמי, יוםֿטוב אפילו פורים, אריא
דתימא  מהו ליה, איצטריכא "פורים ומשני, בחג", חג והלכות בעצרת עצרת הלכות בפסח, פסח הלכות

לקמן  (דגזר דרבה משום גזרו 10נגזור כאן אף הרבים, ברשות אמות ארבע יעבירנה שמא מגילה בקריאת
לן". משמע קא קרייה) אטו דרשה

הלכות „. בפסח, פסח "הלכות רק נזכר יום", של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו שבתקנה לדייק, ויש
הכיפורים  ויום השנה ראש הלכות אודות נזכר ולא בחג", חג הלכות בעצרת, שבפרשה 11עצרת אף -

פרשיות  במשנה שנימנו וכפי הכיפורים, ויום השנה ראש גם נימנו גו'" ה' מועדי את משה  "וידבר  שסיומה
מפרשים  ועוד המהרש"א, שמדייק (כפי בהם שקורין ).12התורה

ושלמי  חגיגה שלמי ראיה, עולת מיוחדים: קרבנות להביא חיוב יש וחג ועצרת שבפסח מתרצים, יש
כו' ודורשין שואלין ולכן קרבנות 13שמחה, להביא חיוב שאין הכיפורים ויום השנה בראש מהֿשאיןֿכן ,

אלו.

כי: מספיק, אינו זה תירוץ אבל,

בהם. ולדרוש לשאול שצריך יוםֿטוב בכל דינים וכמה כמה עוד ישנם הקרבנות, מלבד

שהקרבנות לאחרי זה הרי בעצרת, ודורשין שואלין שכאשר גם xakומה mipken על יוםֿטוב, מערב
לבית  שמאי בית בין פלוגתא יש לעצרת בנוגע שהרי התשלומין), (בימי היוםֿטוב לאחרי להקריבן מנת

עצמו  ביוםֿטוב להקריבן אפשר אם .14הלל

הם הכיפורים ויום השנה לראש בנוגע הדינים חידושי הרי - היוםֿטוב לדיני xzeiובנוגע ieaixa מאשר
כו'. ומצה חמץ הלכות בתוספת בפסח, גם ישנם עצרת דיני שכל כיון פסח, לגבי בעצרת הדינים חידושי

הכיפורים? ויום השנה לראש בנוגע יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין החיוב נזכר לא למה כן, ואם

ד"שואלין ‰. הדין שבין החילוק בביאור פסח, הלכות בריש הזקן רבינו דברי עלֿפי זה לבאר ויש
. פסחודורשין הלכות .gqtaהפסח בהלכות ד"שואלין להדין ,"mei miyely gqtl mcew"15:

יוסף' ה'בית שכתב מה .16ובהקדים פסח כדי ש"דיני יום שלושים לפסח קודם לעם להודיעם צריך .
בפסח  דאילו חמץ, וביעור כלים והגעלת מצה ואפיית החטים בטחינת להתעסק רב שהות להם שיהיה

דע"ז  דבפ"ק לומר יש ("ועוד הכי" מקמי כהלכתייהו להו עבדו לא אי תקנתא להו דטעמא 17לית אמרינן
פסח  בהלכות ששואלין דתניא "והא כו'"), ממומין לבודקו כדי הקרבן מפני יום ל' לפסח קודם דבעינן
בדברים  לדרוש כן וגם ההיא, במועד נצטווינו שבעבורם בטעמים לדרוש היינו בחג, חג והלכות בפסח

. ביוםֿטוב לעשות ומותר כו'".שאסור בהם ודורשין שואלין לכן קודם הלכות, שאר אבל .
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מגילה 9) הל' לרמב"ם לח"מ וראה (ובפרש"י). א ד, מגילה
הי"ג. פ"א

סע"ב.10)
(11- ופורים חנוכה אודות נזכר לא למה להקשות אין אבל

כנ"ל. משה, בימי עדיין היו שלא כיון
כאן.12) למגילה חכמים שפתי

וש"נ.13) תכט. ר"ס או"ח אדה"ז שו"ע ראה
סתצ"ד 14) או"ח אדה"ז שו"ע וראה (במשנה). א יז, חגיגה

וש"נ. ואילך. 24 ע' חכ"ח בלקו"ש בארוכה נתבאר סי"ט.
וש"נ.15) ב. כט, מגילה
ט "ז 16) גם וראה בתחלתו. סתכ "ט שם.טואו "ח  ומג"א
ב.17) ה,
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היא- כו'" מ"שנאמר ההתחלה גם הנה דבר, של רקrvn`aלאמיתו זוהי שהרי לדברי di`xהענין,
הגמרא  היתה שכן, וכיון המשנה. דברי תוכן שהוא הענין עיקר בערך הטפל דבר כמו שזהו כך, המשנה,

. ה' מועדי את משה וידבר שנאמר כו', קורין "בפסח הענין: מתחילת להעתיק שיהיו צריכה מצוותן .
כו'". קורין

לבאר  היא הגמרא שכוונת כיון מהפסוק, רק אלא הענין, מהתחלת מעתיקים לא אם גם ועלֿכלֿפנים,
דלא מידי ("ליכא בתורה המקור באורייתא"את בענינו 30רמיזא ודורשין שואלין "שיהיו משה לתקנת (

שעלֿכלֿפנים כך, "שנאמר", מתיבת עלֿכלֿפנים להתחיל יש - יום" שלם.di`xdשל ענין היא

עצמו, מהפסוק החל מהמשנה הגמרא מעתיקה מדוע מובן: "שנאמר"?zhnydaואינו תיבת

.Ë:"יום של בענינו ודורשין ש"שואלין בדין ספק לפתור יש זה, דיוק שעלֿפי לומר, ויש

בשני  לומר יש - וכו'" בפסח פסח הלכות יום, של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו התקנה בביאור
בעניני  שבכתב בתורה הקריאה שזוהי ישראל", בני אל ה' מועדי את משה ש"וידבר כיון (א) אופנים:

שבכתב בתורה הקריאה הנה - dnrהמועד zxxeb כשם (ב) החג. בהלכות שבעלֿפה בתורה הלימוד גם
הנה - עמלק" ויבוא בפורים כו' מועדות בפרשת קורין mrhש"בפסח eze`n החג הלכות ללמוד צריכים

שונים, ענינים שני הם ֿ פה שבעל בתורה והלימוד שבכתב בתורה הקריאה אבל היום, מצוות עם הקשורים
בזה. זה תלויים ואינם

הש"ס: ובלשון לפועל, מינה' 'נפקא להיות צריך בתורה ענין שבכל כידוע - ביניהם מינה' וה'נפקא
שבכתב בתורה יום של בענינו שהקריאה באופן היא הקביעות כאשר - בינייהו" ביום `dpi"מאי בו

היום: מצוות שמקיימים

ואילו  (בשבת), ביום בו היא עמלק" "ויבוא בפרשת בתורה הקריאה הנה - בשבת להיות שחל בפורים
נשואות  עניים של שעיניהן "מפני המגילה, לקריאת ששייך לאביונים מתנות (ועלֿדרךֿזה מגילה מקרא

מגילה" ראשון 10במקרא ביום - פורים וסעודת ששי , ליום מקדימים ,(31.

הנ"ל: אופנים בשני תלוי זה הרי - יום" של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו להתקנה בנוגע ואילו
שבכתב, בתורה הקריאה אחר ונגררת נמשכת שבעלֿפה בתורה החג בהלכות ודרישה שהשאלה נאמר אם
זאת  לדחות ואין השבת, ביום עצמו, בפורים - שבכתב בתורה קורין שבו יום באותו להיות צריך זה הרי
בתורה  הקריאה עם (ולא היום מצוות עם קשורה החג בהלכות ודרישה השאלה ואם ראשון; ליום

היום. מצוות מקיימים שבו יום באותו להיות צריך זה הרי שבכתב),

שואלין  שיהיו לישראל להם תיקן משה רבנן, "תנו הגמרא שדברי בכך נפתר זה שספק לומר, ויש
בהמשך באים יום", של בענינו גו'":weqtdlודורשין משה "וידבר

בהמשך באה היתה יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין הברייתא dpyndאילו ixacl קורין "בפסח
ראיה  בתור המשנה, מדברי חלק הוא שהפסוק היינו, גו'", משה וידבר שנאמר וכו' מועדות בפרשת

לכאן; או לכאן לומר דיש הנ"ל, ספק נשאר היה אזי - לדבריה

בהמשך באה הברייתא כאשר בהשמטת weqtdlאבל המשנה דברי בציטוט כמודגש גו'", משה "וידבר
הפרשיות  (קריאת ישראל" בני אל ה' מועדי את משה ש"וידבר זמן שבאותו מובן, אזי - "שנאמר" תיבת

הנה שבכתב), dfבתורה onfa ויבוא" קורין בשבת שחל שבפורים וכיון יום"; של בענינו ודורשין "שואלין
השבת  ביום היא שבעלֿפה) (בתורה יום של בענינו הדרשה גם אזי השבת, ביום שבכתב) (תורה עמלק"
שואלין  בשבת להיות שחל "פורים הגמרא: מדברי ג) (סעיף לעיל וכנזכר ראשון), ליום לדחותה (ואין

ביום). בו אינה המגילה שקריאת (אף יום" של בענינו ודורשין
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זח"ג 30) ב. לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה
א. קה, זו"ח א. רכא,

ס"ו.31) סתרפ"ח או"ח טושו"ע
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להטריחו  ולא היוםֿטוב, את לחגוג הציבור את שיניחו לכאורה מוטב היה עצמו ביוםֿטוב ואילו
שיוכלו  כדי הדרשה... של לסיומה כבר ממתין שהציבור בשעה בה ארוכות, דרשות ולשמוע להתאסף

לעיסוקיהם? לחזור

האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿפי במגילה 22ויובן שכתוב מה נזכרים 23בפירוש האלה "והימים
ונעשים":

האלה "הימים שכתוב מה המגילה mixkfpבשלמא קריאת עלֿידי זה הרי - אחשורוש 24" בימי "ויהי :
ניסא" "פירסומי של באופן הנס, סיפור פרטי וכל וגו'", ההוא "בלילה "הימים 25וגו'", שעלֿידיֿזה ,
. האלה "הימים הפירוש מהו אבל  הזה"; בזמן ההם "בימים נזכרים", נעשים miyrp.האלה כיצד - "

ומתנות" מנות לתת ויוםֿטוב ושמחה "משתה עלֿידי הרי עצמם? האלה" רק24"הימים נעשים ,zeevn
עצמם? האלה" "הימים ולא היום,

למטה זכרם "שבהזכר האריז"ל, lretaומבאר miyrp"נזכרים האלה "הימים כאשר כלומר: למעלה".
אמיתי, זכרון מתוך בזמנו, וחג חג כל ועלֿדרךֿזה בפורים, הפורים ימי את שמזכירים התורה, הוראת כפי
. האלה "הימים שיהיו לפעול ישראל בני של בכחם אזי - גידים ושס"ה אברים רמ"ח ובכל הלב, .בכל 

miyrp יהיו הראשונה, בפעם הפורים בימי שהיו כפי הנס, ענין והגילויים, ההשפעות שכל היינו, ,"
כדבעי. האלה הימים נזכרים שבו זמן  באותו הפעם עוד "נעשים"

ובעצרת  מצרים, ביציאת בפסח כגון ביום, בו הנעשה נס יום, של "בענינו שהדרשה מובן ועלֿפיֿזה
להיות צריכה כבוד", ענני בהיקף ובסוכות תורה, envrבמתן aehÎmeia:החג לפני יום שלושים ולא ,

הפורים, לפני או הפסח, לפני יום שלושים תהיה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה אם
שבכתב, בתורה הפרשיות קריאת עלֿידי שבכתב התורה (לימוד תורה תלמוד מצות קיום אמנם בזה יהיה
האלה  ד"הימים הענין בזה להיות יוכל לא  אבל החג), בהלכות ודורשין ששואלין  שבעלֿפה תורה ולימוד

ב miyrpeנזכרים פורים שכן, ,"b"i,עתה גם להעשות יכול אינו ובמילא הראשונה, בפעם גם היה לא אדר,
הנס) (זכרון "נזכרים" להיות צריכים נעשים", האלה "הימים שיהיו meiaוכדי ea,באדר בי"ד - דוקא

וה  בעצרת, תורה מתן בפסח, מצרים דיציאת להנס בנוגע צריכה ועלֿדרךֿזה שלכן בחג, הכבוד ענני יקף
שבכתב. בתורה הפרשיות קריאת כמו דוקא, ביום בו יום, של בענינו הדרשה להיות

גו'" הוא "ונהפוך - הראשונה בפעם שהיתה עלֿדרך פורים שמחת נעשית כזה באופן "ונוח 26ודוקא ,
בשונאיהם" והרוג ויקר"27מאויביהם וששון ושמחה אורה היתה ו"ליהודים  לנו"28, תהיה "כן -29.

***

.Á המסכת סיום לקשר "סיום" בכל כרגיל - תחילתה עם גם הקשור המסכת, בסיום נוסף דיוק ישנו
תחילתה: עם

מתחילת  להעתיק הגמרא מדייקת בה, לדון כדי מהמשנה בבא איזה מעתיקה כשהגמרא כלל, בדרך
מאמצעיתו. ולא הענין,

. משה "וידבר התיבות רק מהמשנה מעתיקה שהגמרא דידן, להבין:ובנדון צריך - כו'" מצוותן .

"שנאמר  לדבריה: ראיה בתור המשנה שמביאה בתורה פסוק הוא - ישראל" בני אל גו' משה "וידבר
"שנאמר". מתיבת עלֿכלֿפנים להתחיל הגמרא צריכה זה, פסוק מביאה הגמרא כאשר כן ואם כו'".
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דוד 22) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז
פכ"ט. (להחיד"א)

כח 23) ט, .אסתר
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א.26) ט, אסתר
טז.27) שם,
טז.28) ח, שם
ההבדלה.29) נוסח



מה d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

היא- כו'" מ"שנאמר ההתחלה גם הנה דבר, של רקrvn`aלאמיתו זוהי שהרי לדברי di`xהענין,
הגמרא  היתה שכן, וכיון המשנה. דברי תוכן שהוא הענין עיקר בערך הטפל דבר כמו שזהו כך, המשנה,

. ה' מועדי את משה וידבר שנאמר כו', קורין "בפסח הענין: מתחילת להעתיק שיהיו צריכה מצוותן .
כו'". קורין

לבאר  היא הגמרא שכוונת כיון מהפסוק, רק אלא הענין, מהתחלת מעתיקים לא אם גם ועלֿכלֿפנים,
דלא מידי ("ליכא בתורה המקור באורייתא"את בענינו 30רמיזא ודורשין שואלין "שיהיו משה לתקנת (

שעלֿכלֿפנים כך, "שנאמר", מתיבת עלֿכלֿפנים להתחיל יש - יום" שלם.di`xdשל ענין היא

עצמו, מהפסוק החל מהמשנה הגמרא מעתיקה מדוע מובן: "שנאמר"?zhnydaואינו תיבת

.Ë:"יום של בענינו ודורשין ש"שואלין בדין ספק לפתור יש זה, דיוק שעלֿפי לומר, ויש

בשני  לומר יש - וכו'" בפסח פסח הלכות יום, של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו התקנה בביאור
בעניני  שבכתב בתורה הקריאה שזוהי ישראל", בני אל ה' מועדי את משה ש"וידבר כיון (א) אופנים:

שבכתב בתורה הקריאה הנה - dnrהמועד zxxeb כשם (ב) החג. בהלכות שבעלֿפה בתורה הלימוד גם
הנה - עמלק" ויבוא בפורים כו' מועדות בפרשת קורין mrhש"בפסח eze`n החג הלכות ללמוד צריכים

שונים, ענינים שני הם ֿ פה שבעל בתורה והלימוד שבכתב בתורה הקריאה אבל היום, מצוות עם הקשורים
בזה. זה תלויים ואינם

הש"ס: ובלשון לפועל, מינה' 'נפקא להיות צריך בתורה ענין שבכל כידוע - ביניהם מינה' וה'נפקא
שבכתב בתורה יום של בענינו שהקריאה באופן היא הקביעות כאשר - בינייהו" ביום `dpi"מאי בו

היום: מצוות שמקיימים

ואילו  (בשבת), ביום בו היא עמלק" "ויבוא בפרשת בתורה הקריאה הנה - בשבת להיות שחל בפורים
נשואות  עניים של שעיניהן "מפני המגילה, לקריאת ששייך לאביונים מתנות (ועלֿדרךֿזה מגילה מקרא

מגילה" ראשון 10במקרא ביום - פורים וסעודת ששי , ליום מקדימים ,(31.

הנ"ל: אופנים בשני תלוי זה הרי - יום" של בענינו ודורשין שואלין "שיהיו להתקנה בנוגע ואילו
שבכתב, בתורה הקריאה אחר ונגררת נמשכת שבעלֿפה בתורה החג בהלכות ודרישה שהשאלה נאמר אם
זאת  לדחות ואין השבת, ביום עצמו, בפורים - שבכתב בתורה קורין שבו יום באותו להיות צריך זה הרי
בתורה  הקריאה עם (ולא היום מצוות עם קשורה החג בהלכות ודרישה השאלה ואם ראשון; ליום

היום. מצוות מקיימים שבו יום באותו להיות צריך זה הרי שבכתב),

שואלין  שיהיו לישראל להם תיקן משה רבנן, "תנו הגמרא שדברי בכך נפתר זה שספק לומר, ויש
בהמשך באים יום", של בענינו גו'":weqtdlודורשין משה "וידבר

בהמשך באה היתה יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין הברייתא dpyndאילו ixacl קורין "בפסח
ראיה  בתור המשנה, מדברי חלק הוא שהפסוק היינו, גו'", משה וידבר שנאמר וכו' מועדות בפרשת

לכאן; או לכאן לומר דיש הנ"ל, ספק נשאר היה אזי - לדבריה

בהמשך באה הברייתא כאשר בהשמטת weqtdlאבל המשנה דברי בציטוט כמודגש גו'", משה "וידבר
הפרשיות  (קריאת ישראל" בני אל ה' מועדי את משה ש"וידבר זמן שבאותו מובן, אזי - "שנאמר" תיבת

הנה שבכתב), dfבתורה onfa ויבוא" קורין בשבת שחל שבפורים וכיון יום"; של בענינו ודורשין "שואלין
השבת  ביום היא שבעלֿפה) (בתורה יום של בענינו הדרשה גם אזי השבת, ביום שבכתב) (תורה עמלק"
שואלין  בשבת להיות שחל "פורים הגמרא: מדברי ג) (סעיף לעיל וכנזכר ראשון), ליום לדחותה (ואין

ביום). בו אינה המגילה שקריאת (אף יום" של בענינו ודורשין
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זח"ג 30) ב. לח, יומא ישנים תוס' ובפרש"י. א ט, תענית ראה
א. קה, זו"ח א. רכא,

ס"ו.31) סתרפ"ח או"ח טושו"ע

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

להטריחו  ולא היוםֿטוב, את לחגוג הציבור את שיניחו לכאורה מוטב היה עצמו ביוםֿטוב ואילו
שיוכלו  כדי הדרשה... של לסיומה כבר ממתין שהציבור בשעה בה ארוכות, דרשות ולשמוע להתאסף

לעיסוקיהם? לחזור

האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿפי במגילה 22ויובן שכתוב מה נזכרים 23בפירוש האלה "והימים
ונעשים":

האלה "הימים שכתוב מה המגילה mixkfpבשלמא קריאת עלֿידי זה הרי - אחשורוש 24" בימי "ויהי :
ניסא" "פירסומי של באופן הנס, סיפור פרטי וכל וגו'", ההוא "בלילה "הימים 25וגו'", שעלֿידיֿזה ,
. האלה "הימים הפירוש מהו אבל  הזה"; בזמן ההם "בימים נזכרים", נעשים miyrp.האלה כיצד - "

ומתנות" מנות לתת ויוםֿטוב ושמחה "משתה עלֿידי הרי עצמם? האלה" רק24"הימים נעשים ,zeevn
עצמם? האלה" "הימים ולא היום,

למטה זכרם "שבהזכר האריז"ל, lretaומבאר miyrp"נזכרים האלה "הימים כאשר כלומר: למעלה".
אמיתי, זכרון מתוך בזמנו, וחג חג כל ועלֿדרךֿזה בפורים, הפורים ימי את שמזכירים התורה, הוראת כפי
. האלה "הימים שיהיו לפעול ישראל בני של בכחם אזי - גידים ושס"ה אברים רמ"ח ובכל הלב, .בכל 

miyrp יהיו הראשונה, בפעם הפורים בימי שהיו כפי הנס, ענין והגילויים, ההשפעות שכל היינו, ,"
כדבעי. האלה הימים נזכרים שבו זמן  באותו הפעם עוד "נעשים"

ובעצרת  מצרים, ביציאת בפסח כגון ביום, בו הנעשה נס יום, של "בענינו שהדרשה מובן ועלֿפיֿזה
להיות צריכה כבוד", ענני בהיקף ובסוכות תורה, envrבמתן aehÎmeia:החג לפני יום שלושים ולא ,

הפורים, לפני או הפסח, לפני יום שלושים תהיה ביום" בו הנעשה נס יום, של "בענינו הדרשה אם
שבכתב, בתורה הפרשיות קריאת עלֿידי שבכתב התורה (לימוד תורה תלמוד מצות קיום אמנם בזה יהיה
האלה  ד"הימים הענין בזה להיות יוכל לא  אבל החג), בהלכות ודורשין ששואלין  שבעלֿפה תורה ולימוד

ב miyrpeנזכרים פורים שכן, ,"b"i,עתה גם להעשות יכול אינו ובמילא הראשונה, בפעם גם היה לא אדר,
הנס) (זכרון "נזכרים" להיות צריכים נעשים", האלה "הימים שיהיו meiaוכדי ea,באדר בי"ד - דוקא

וה  בעצרת, תורה מתן בפסח, מצרים דיציאת להנס בנוגע צריכה ועלֿדרךֿזה שלכן בחג, הכבוד ענני יקף
שבכתב. בתורה הפרשיות קריאת כמו דוקא, ביום בו יום, של בענינו הדרשה להיות

גו'" הוא "ונהפוך - הראשונה בפעם שהיתה עלֿדרך פורים שמחת נעשית כזה באופן "ונוח 26ודוקא ,
בשונאיהם" והרוג ויקר"27מאויביהם וששון ושמחה אורה היתה ו"ליהודים  לנו"28, תהיה "כן -29.

***

.Á המסכת סיום לקשר "סיום" בכל כרגיל - תחילתה עם גם הקשור המסכת, בסיום נוסף דיוק ישנו
תחילתה: עם

מתחילת  להעתיק הגמרא מדייקת בה, לדון כדי מהמשנה בבא איזה מעתיקה כשהגמרא כלל, בדרך
מאמצעיתו. ולא הענין,

. משה "וידבר התיבות רק מהמשנה מעתיקה שהגמרא דידן, להבין:ובנדון צריך - כו'" מצוותן .

"שנאמר  לדבריה: ראיה בתור המשנה שמביאה בתורה פסוק הוא - ישראל" בני אל גו' משה "וידבר
"שנאמר". מתיבת עלֿכלֿפנים להתחיל הגמרא צריכה זה, פסוק מביאה הגמרא כאשר כן ואם כו'".
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d"kyz'dמו ,mixetd bg zgiy

"מעשה  או גדול" "תלמוד אם - פלוגתא יש שבזה (מצוות), למעשה תלמוד שבין החילוק כללות וזהו
.36גדול"

משמע, - תורה הספר הוא שהעיקר היינו, תורה", ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל "מוטב שנאמר וממה
התלמוד. הוא שהעיקר

בתורה; לעסוק שיושבים באופן אינו דפורים הענין שהרי המצוות, ענין יותר מודגש בפורים ולכאורה:
דרוש, של ענין בשמיעת הקהל את מעייפים כאן רק בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כבודֿקדושת

ענין מודגש שבפורים הוא הסדר כלל בדרך אבל לרקוד... לרעהו zeevndבמקום איש מנות "משלוח :
לאביונים" לברוך 37ומתנות המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב - כולנה על והעולה ,

(מעשה),38מרדכי" המטפחת בתוך נגלל להיות צריך (תלמוד) שהספרֿתורה מזה להסיק יש שכן, וכיון .
להיפך. ולא

. ישראל בני אל ה' מועדי את משה "וידבר - הדברים המשך בא זה להם ועל תיקן משה רבנן, תנו .
יום": של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל

הענין  תחילה להיות צריך - יוםֿטוב בכל ועל ֿדרךֿזה בפורים, ד"נעשים" הענין להיות שיוכל כדי
מועדי  את משה "וידבר שבכתב, בתורה המועד פרשת קריאת עלֿידי הן התורה, לימוד עלֿידי ד"נזכרים"

שבעלֿפה, בתורה יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין עלֿידיֿזה והן ישראל", בני אל ה'

אמרתך" לשוני ד"תען באופן הוא התורה דלימוד הענין שכללות לפי הקורא 39והיינו, אחר כעונה ,40,
ב'לקוטיֿתורה' אלא 41וכמבואר זה שאין והיינו, כו'", ונדבר איתמר "שממילא "איתמר", הלשון בפירוש

מסיני  למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה דכל הקדושֿברוךֿהוא, דברי על שחוזרים ולכן,42מה ,
שמביא  תלמוד "גדול בבחינת המצוות, קיום עלֿידי "ונעשים" אזי התורה, לימוד עלֿידי "נזכרים" כאשר

מעשה" .36לידי

בזה  שיש המטפחת גלילת ענין כללות כי, - תורה" ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל ש"מוטב גם וזהו
את  לכבד מצוה יש מזה וכתוצאה הלימוד, הוא שעניינו הספרֿתורה, של החשיבות בגלל זה הרי מצוה,

המטפחת. גלילת עלֿידי הספרֿתורה,

תלמוד, ולא מצוות, הם היום עניני של ככולם שרובם אףֿעלֿפי לפורים: בנוגע ועלֿדרךֿזה
- זה ולפני יום", של בענינו ודורשין "שואלין - הלימוד מענין היא שההתחלה לידע צריך מכלֿמקום

מגילה  במסכת בספר 43כדאיתא זכרון זאת כתוב בתורה, כתוב מקרא לו מה 44"שמצאו זאת" "כתוב ,
רק  (לא במגילה" שכתוב מה "בספר" בנביאים, שכתוב מה "זכרון" תורה, ובמשנה כאן שכתוב

ד"נעשים". הענין אחרֿכך בא ומזה "רביעים"); גם אלא "שלישים",

במתןֿתורה, - כבר" שקבלו מה "קיימו היהודים", וקבלו "קיימו הוא פורים של שענינו גם וזהו

אורה" היתה "ליהודים - היא תורה"28וההתחלה זו "אורה "ושמחה 45, גם אחרֿכך נמשך ומהתורה ,
ויקר" תפילין"28וששון אלו "יקר לתפילין"45, - התורה מצוות - כולה התורה כל "הוקשה ,46,

פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין גם יודעים וששון 47ומהתורה ושמחה אורה היתה ש"ליהודים -
לנו" תהיה "כן כפשוטו, .29ויקר"

***
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ב.38) ז, מגילה
קעב.39) קיט, תהלים
שה"ש 40) לקו"ת א. קט, ב. סז, יתרו תו"א ב. לח, סוכה ראה

ובכ"מ. ב. מד,
ואילך.41) ב כב, נשא א. ו, פקודי

(42.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
א.43) ז,
יד.44) יז, בשלח
ב.45) טז, מגילה
וש"נ.46) א. לה, קידושין
וש"נ.47) א. סג, שבת

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

.È עם המסכת סיום לקשר שנהוג לעיל כנזכר - המסכת בהתחלת נוסף ענין מתברר ועלֿפיֿזה
:32תחילתה 

. בט"ו בי"ד בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה שנינו: המסכת מימות בהתחלת חומה המוקפין כרכין .
הכניסה, ליום מקדימין שהכפרים אלא בי"ד, קורין גדולות ועיירות כפרים בט"ו, קורין נון בן יהושע
שיספקו  כדי הכניסה, ליום מקדימין להיות הכפרים על הקילו ש"חכמים בגמרא, וכמבואר וכו'", כיצד

שבכרכים". לאחיהם ומזון מים

ודורשין  ד"שואלין לענין בנוגע השאלה נשאלת בשבת) להיות שחל לפורים בנוגע (כמו כאן וגם
יום": של בענינו

בי"א  הכניסה, בימי בכפרים המגילה את שקורין זמן באותו יום" של בענינו ודורשין "שואלין האם
היא  המגילה קריאת שרק  כיון או עמלק"; "ויבוא גם קורין שבהם נתפרש שלא אףֿעלֿפי ובי"ג, בי"ב
ימים, כמה לאחרי אחר באופן זכרון עלֿידי יהיה ונעשים" ד"נזכרים הענין כללות ואילו הכניסה, בימי
בפורים  אלא) הכניסה, בימי (לא להיות צריך יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין הענין גם הנה אדר, בי"ד 

עצמו.

משה  "וידבר לפסוק בהמשך בא יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין האמור עלֿפי - בזה והבירור
"שואלין  אזי ה'") מועדי את משה ("וידבר שבכתב בתורה המועדות פרשת קורין כאשר רק שלכן, גו'",
הכניסה, בימי בכפרים המגילה לקריאת בנוגע גם מובן ומזה שבעלֿפה, בתורה יום" של בענינו ודורשין 

יום. של בענינו ודורשין שואלין אין עמלק", "ויבוא בתורה קורין שאין זמן שכל

.‡È:נוסף לענין באים ומזה

בגמרא  מודעא 33איתא ו"מכאן כו'", כגיגית ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא "כפה תורה שבמתן ,
שקבלוה  תשובה להם יש עליכם, שקבלתם מה קיימתם לא למה לדין יזמינם (שאם לאורייתא" רבה

דכתיב  אחשורוש, בימי קבלוה הדור ו"אףֿעלֿפיֿכן, שקבלו 34באונס), מה קיימו היהודים, וקבלו קיימו
כבר".

בראשונים  שקלאֿוטריא .35ומצינו ד"כפה הענין אם ,. כגיגית ההר את רבה . מודעא מכאן .
שבכתב. לתורה בנוגע גם או ֿ פה, שבעל לתורה בנוגע רק הוא לאורייתא",

- פורים  של שבעלֿפה' וה'תורה פורים, של שבכתב' שה'תורה לומר, נראה לעיל, האמור ועלֿפי
במילואו. תורה) (במתן כבר שקבלו מה על (בפורים) הקיום נעשה שאז ביחד, באים

הקריאה  עם אלא) המגילה, קריאת עם (לא קשור יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין מה גם יובן ובזה
תורה  עם שבעלֿפה תורה מקשר וקבלו" ד"קיימו שהענין מודגש שבזה - עמלק" "ויבוא בפרשת בתורה

המצוות. ענין אפילו כולל לתורה, מחוץ שהם ענינים עם ולא שבכתב,

***

.·È אמר" המסכת, בסיום הקודמת הבבא עם הקישור - רמז ובדרך אפשר בדרך - ולבאר להוסיף ויש
. ינאי צריך רבי תורה שהספר היינו, המטפחת), (בתוך תורה" ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל מוטב .

המטפחת: את וכורכים גוללים ועליו קביעות, של באופן עומד להיות

עצמו  תורה שהספר הוא, תורה, הספר את גוללים שבה למטפחת תורה ספר שבין החילוק כללות
תורה. ספר כיבוד מצות - מצוה של ענין הוא במטפחת כריכתו ואילו התורה, לימוד הוא ענינו
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שנאמר 32) נקראת מגילה ד"ה ראה - החסידות ע"ד ההדרן
ואילך). לה ע' (לעיל ההתוועדות בהמשך

יתרו 33) פרש"י ב. ב, ע"ז גם וראה (ובפרש"י). א פח, שבת
יז. יט,
כז.34) ט, אסתר

וראה 35) שם. יתרו עה"פ וריב"א מבעה"ת זקנים דעת ראה
שיחת  שם. יתרו לפרש"י שפ"ח שם. וע"ז לשבת הע"י מפרשי גם
.(208 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם (תורת ס"ח תשכ"ג פורים

וש"נ.



מז d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"מעשה  או גדול" "תלמוד אם - פלוגתא יש שבזה (מצוות), למעשה תלמוד שבין החילוק כללות וזהו
.36גדול"

משמע, - תורה הספר הוא שהעיקר היינו, תורה", ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל "מוטב שנאמר וממה
התלמוד. הוא שהעיקר

בתורה; לעסוק שיושבים באופן אינו דפורים הענין שהרי המצוות, ענין יותר מודגש בפורים ולכאורה:
דרוש, של ענין בשמיעת הקהל את מעייפים כאן רק בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כבודֿקדושת

ענין מודגש שבפורים הוא הסדר כלל בדרך אבל לרקוד... לרעהו zeevndבמקום איש מנות "משלוח :
לאביונים" לברוך 37ומתנות המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב - כולנה על והעולה ,

(מעשה),38מרדכי" המטפחת בתוך נגלל להיות צריך (תלמוד) שהספרֿתורה מזה להסיק יש שכן, וכיון .
להיפך. ולא

. ישראל בני אל ה' מועדי את משה "וידבר - הדברים המשך בא זה להם ועל תיקן משה רבנן, תנו .
יום": של בענינו ודורשין שואלין שיהיו לישראל

הענין  תחילה להיות צריך - יוםֿטוב בכל ועל ֿדרךֿזה בפורים, ד"נעשים" הענין להיות שיוכל כדי
מועדי  את משה "וידבר שבכתב, בתורה המועד פרשת קריאת עלֿידי הן התורה, לימוד עלֿידי ד"נזכרים"

שבעלֿפה, בתורה יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין עלֿידיֿזה והן ישראל", בני אל ה'

אמרתך" לשוני ד"תען באופן הוא התורה דלימוד הענין שכללות לפי הקורא 39והיינו, אחר כעונה ,40,
ב'לקוטיֿתורה' אלא 41וכמבואר זה שאין והיינו, כו'", ונדבר איתמר "שממילא "איתמר", הלשון בפירוש

מסיני  למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה דכל הקדושֿברוךֿהוא, דברי על שחוזרים ולכן,42מה ,
שמביא  תלמוד "גדול בבחינת המצוות, קיום עלֿידי "ונעשים" אזי התורה, לימוד עלֿידי "נזכרים" כאשר

מעשה" .36לידי

בזה  שיש המטפחת גלילת ענין כללות כי, - תורה" ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל ש"מוטב גם וזהו
את  לכבד מצוה יש מזה וכתוצאה הלימוד, הוא שעניינו הספרֿתורה, של החשיבות בגלל זה הרי מצוה,

המטפחת. גלילת עלֿידי הספרֿתורה,

תלמוד, ולא מצוות, הם היום עניני של ככולם שרובם אףֿעלֿפי לפורים: בנוגע ועלֿדרךֿזה
- זה ולפני יום", של בענינו ודורשין "שואלין - הלימוד מענין היא שההתחלה לידע צריך מכלֿמקום

מגילה  במסכת בספר 43כדאיתא זכרון זאת כתוב בתורה, כתוב מקרא לו מה 44"שמצאו זאת" "כתוב ,
רק  (לא במגילה" שכתוב מה "בספר" בנביאים, שכתוב מה "זכרון" תורה, ובמשנה כאן שכתוב

ד"נעשים". הענין אחרֿכך בא ומזה "רביעים"); גם אלא "שלישים",

במתןֿתורה, - כבר" שקבלו מה "קיימו היהודים", וקבלו "קיימו הוא פורים של שענינו גם וזהו

אורה" היתה "ליהודים - היא תורה"28וההתחלה זו "אורה "ושמחה 45, גם אחרֿכך נמשך ומהתורה ,
ויקר" תפילין"28וששון אלו "יקר לתפילין"45, - התורה מצוות - כולה התורה כל "הוקשה ,46,

פשוטו" מידי יוצא מקרא ש"אין גם יודעים וששון 47ומהתורה ושמחה אורה היתה ש"ליהודים -
לנו" תהיה "כן כפשוטו, .29ויקר"

***
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שה"ש 40) לקו"ת א. קט, ב. סז, יתרו תו"א ב. לח, סוכה ראה

ובכ"מ. ב. מד,
ואילך.41) ב כב, נשא א. ו, פקודי

(42.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
א.43) ז,
יד.44) יז, בשלח
ב.45) טז, מגילה
וש"נ.46) א. לה, קידושין
וש"נ.47) א. סג, שבת

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

.È עם המסכת סיום לקשר שנהוג לעיל כנזכר - המסכת בהתחלת נוסף ענין מתברר ועלֿפיֿזה
:32תחילתה 

. בט"ו בי"ד בי"ג בי"ב בי"א נקראת "מגילה שנינו: המסכת מימות בהתחלת חומה המוקפין כרכין .
הכניסה, ליום מקדימין שהכפרים אלא בי"ד, קורין גדולות ועיירות כפרים בט"ו, קורין נון בן יהושע
שיספקו  כדי הכניסה, ליום מקדימין להיות הכפרים על הקילו ש"חכמים בגמרא, וכמבואר וכו'", כיצד

שבכרכים". לאחיהם ומזון מים

ודורשין  ד"שואלין לענין בנוגע השאלה נשאלת בשבת) להיות שחל לפורים בנוגע (כמו כאן וגם
יום": של בענינו

בי"א  הכניסה, בימי בכפרים המגילה את שקורין זמן באותו יום" של בענינו ודורשין "שואלין האם
היא  המגילה קריאת שרק  כיון או עמלק"; "ויבוא גם קורין שבהם נתפרש שלא אףֿעלֿפי ובי"ג, בי"ב
ימים, כמה לאחרי אחר באופן זכרון עלֿידי יהיה ונעשים" ד"נזכרים הענין כללות ואילו הכניסה, בימי
בפורים  אלא) הכניסה, בימי (לא להיות צריך יום" של בענינו ודורשין ד"שואלין הענין גם הנה אדר, בי"ד 

עצמו.

משה  "וידבר לפסוק בהמשך בא יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין האמור עלֿפי - בזה והבירור
"שואלין  אזי ה'") מועדי את משה ("וידבר שבכתב בתורה המועדות פרשת קורין כאשר רק שלכן, גו'",
הכניסה, בימי בכפרים המגילה לקריאת בנוגע גם מובן ומזה שבעלֿפה, בתורה יום" של בענינו ודורשין 

יום. של בענינו ודורשין שואלין אין עמלק", "ויבוא בתורה קורין שאין זמן שכל

.‡È:נוסף לענין באים ומזה

בגמרא  מודעא 33איתא ו"מכאן כו'", כגיגית ההר את עליהם הקדושֿברוךֿהוא "כפה תורה שבמתן ,
שקבלוה  תשובה להם יש עליכם, שקבלתם מה קיימתם לא למה לדין יזמינם (שאם לאורייתא" רבה

דכתיב  אחשורוש, בימי קבלוה הדור ו"אףֿעלֿפיֿכן, שקבלו 34באונס), מה קיימו היהודים, וקבלו קיימו
כבר".

בראשונים  שקלאֿוטריא .35ומצינו ד"כפה הענין אם ,. כגיגית ההר את רבה . מודעא מכאן .
שבכתב. לתורה בנוגע גם או ֿ פה, שבעל לתורה בנוגע רק הוא לאורייתא",

- פורים  של שבעלֿפה' וה'תורה פורים, של שבכתב' שה'תורה לומר, נראה לעיל, האמור ועלֿפי
במילואו. תורה) (במתן כבר שקבלו מה על (בפורים) הקיום נעשה שאז ביחד, באים

הקריאה  עם אלא) המגילה, קריאת עם (לא קשור יום" של בענינו ודורשין ש"שואלין מה גם יובן ובזה
תורה  עם שבעלֿפה תורה מקשר וקבלו" ד"קיימו שהענין מודגש שבזה - עמלק" "ויבוא בפרשת בתורה

המצוות. ענין אפילו כולל לתורה, מחוץ שהם ענינים עם ולא שבכתב,

***

.·È אמר" המסכת, בסיום הקודמת הבבא עם הקישור - רמז ובדרך אפשר בדרך - ולבאר להוסיף ויש
. ינאי צריך רבי תורה שהספר היינו, המטפחת), (בתוך תורה" ספר יגלל ואל המטפחת תיגלל מוטב .

המטפחת: את וכורכים גוללים ועליו קביעות, של באופן עומד להיות

עצמו  תורה שהספר הוא, תורה, הספר את גוללים שבה למטפחת תורה ספר שבין החילוק כללות
תורה. ספר כיבוד מצות - מצוה של ענין הוא במטפחת כריכתו ואילו התורה, לימוד הוא ענינו
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שנאמר 32) נקראת מגילה ד"ה ראה - החסידות ע"ד ההדרן
ואילך). לה ע' (לעיל ההתוועדות בהמשך

יתרו 33) פרש"י ב. ב, ע"ז גם וראה (ובפרש"י). א פח, שבת
יז. יט,
כז.34) ט, אסתר

וראה 35) שם. יתרו עה"פ וריב"א מבעה"ת זקנים דעת ראה
שיחת  שם. יתרו לפרש"י שפ"ח שם. וע"ז לשבת הע"י מפרשי גם
.(208 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם (תורת ס"ח תשכ"ג פורים

וש"נ.
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אדם" קרויין "אתם - אדם" "תולדות נעשה התורה שעלֿידי והיינו, אדם", מהתורה;67תולדות שנולדים ,
של  החיות חידוש נעשה ידו שעל האופן גם הנה ולכן ישראל, איש של נשמה נעשית בתורה אות מכל
שהיא  שבתורה, האות - מקורה עם התקשרותה עלֿידי הוא אּפלעבן") זיך זי קען ("וואּו ישראל ָנשמת

פעמים  כמה כאמור שבתורה, האותיות ריבוא ששים מכל כדבעי,68פרט אינה בתורה אחת אות שכאשר
כדבעי. אינם שבתורה האותיות ריבוא ששים כל גם אזי

ּביזנעס"; אן יּור "מיינד אומרים: יהדות, עניני אודות עמהם מדברים שכאשר לאלו המענה גם ָ[וזהו
זו  שאין - דעות? לי לומר שלי בבעלות מתערב אתה מה אבל לבריאות, - ("פרום") דתי להיות רצונך

בנוגע דעה שנוגע`jilהבעת ענין אלא ,ily miiga לאות כראוי מאירה תהיה שלי שהאות כדי ;
הוא  תורה הספר שאז כשרות, להיות צריכות שבתורה אותיות ריבוא הששים כל הנה כשרה, ֿ תורה בספר
ריבוא  הששים לכל נוגע זה הרי חסֿושלום, כדבעי שלא להיות רוצה אחת אות וכאשר ובשלימות, כשר

בנוגע דיבור זה אין ויהדות, תורה של ענין אודות יהודי עם מדברים כאשר ולכן, שבתורה, ,zleflאותיות
בנוגע .envrlאלא

היהדות  הפצת בענין נשיאינו רבותינו של ההשתדלות לגודל הטעם איניש 69וזהו ידע דלכאורה: -
ולנסוע  לילך דוקא  נפשו למסור  כלֿכך  הצורך מהו כן, ואם לעצמו, בנוגע לפעול עדיין שצריך בנפשיה
מתעסק  הוא הרי הזולת, עם מתעסק כאשר דבר, של לאמיתתו כי, - הזולת? עם לפעול כדי למרחקים

כדבעי. יהיה שהזולת ההשתדלות גם נכללת עצמו עם בהתעסקות עצמו; עם

הלב, מן היוצאים בדברים שמדבר עלֿידיֿזה דוקא זה הרי - הזולת אצל הדברים שיתקבלו כדי אלא,
וכסיל" זקן ה"מלך של הידועה ה"חכמה'לע" [כמו ידיֿחובתו לצאת כדי רק החיוב 70ולא דין שעלֿפי ,

תוכיח" ערכין 71ד"הוכח במסכת הגמרא (כדברי נזיפה" "עד שיפגוש 72הוא בכך חובה ידי לצאת ויכול ,(
הכוונה  שהרי - לדלת... מעבר אותו יזרוק והלה ווארט"), שארפן ("א חריפים דברים לו ויאמר הזולת ַַָאת

פלוני]. על שיפעל אלא) לדלת, מעבר אותו יזרוק שפלוני (לא היא

ענין זה שאין אוipeltyוכאמור, האישי, ענינו שזהו לומר לדחות edy`יכול שביכלתו לומר יכול
שיש  בשעה בעבודתו שלם להיות יכול שאינו כיון - הוא בעבודתו שלם שיהיה לאחרי זמן, לאחר זאת

שלו]. הספרֿתורה זהו פעל; ולא הזולת  על לפעול ביכלתו

.ÂË"לו אין תורה אפילו כו', תורה אלא לו אין האומר "כל המביא 73אמנם, לימוד להיות צריך אלא ,
מעשה  .36לידי

שמונהֿעשרה, ומתפלל בביתֿהכנסת כשנמצא רק לא זה הרי - המעשה ענין להיות וצריך יכול והיכן
המעשה. ימי לששת השייכים העולם בעניני גם לפעול צריך אלא תורה, ולומד בישיבה כשנמצא רק ולא

נפש, במסירת צורך יהיה שאם "הנחה" מתוך לעולם כשיוצא דוקא זה הרי - העולם בעניני לפעול וכדי
נעשה  לאו, ואם אליו, ויציית ישמע שהעולם בתנאי בעולם לפעול יוצא אם מהֿשאיןֿכן נפשו; ימסור

בעולם. לפעול יוכל לא אזי - ולישיבה לביתֿהכנסת בחזרה ובורח "ברוגז",

ימים "ששת הדיוק גם המשפטים cearz"74וזהו ואלה פרשת אור' ב'תורה הזקן רבינו שמפרש כפי ,75,
עור  עיבוד על פרך עבודת של באופן להתייגע  שצריכים שכשם והיינו, עבודין", "עורות מלשון שזהו
קלף  לעשותו כדי  ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה אדם, למלבוש ראוי לעשותו כדי ("מ'הובלעוועט") בהמה
אלפי  שית ימים, בששת ה"עבודה" להיות צריכה כזה באופן הנה ומזוזות, תפילין תורה, ספר לכתיבת

עלמא  דהוה .76שנין
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וש"נ.67) רע"א. סא, יבמות
וש"נ.68) .52 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(69.213 ע' חכ"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יג.70) ד, קהלת
יז.71) יט, קדושים

ב.72) טז,
ב.73) קט, יבמות
ועוד.74) ט. כ, יתרו
ג.75) שם, א. עו,
וש"נ.76) א. לא, ר"ה
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.‚È נשיאנו רבינו סיפר תש"ה תק"ה 48בפורים שנת פורים אודות אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד ,
וביאר: תורה, הבעלֿשםֿטוב אמר שאז הבעלֿשםֿטוב, אצל

"יהוד  במגילה נזכר פעמים ושש "יהודים", בשם ישראל בני נקראים -במגילה יודי"ן) (בשני יים"
("שכל  "יהודים" שהשם - "ישראל" או ישראל" "בני שנקראים בנביאים וגם שבכתב בתורה כרגיל שלא

כולה" התורה בכל "כמודה שחשיב - בעבודהֿזרה יהודי"49הכופר נקרא - להיפך) על 50(ועלֿדרךֿזה ,
"יהודיים" שבתיבת היודי"ן וב' ישראל, בני אצל שיש המסירותֿנפש ענין עם קשור ההודאה) ענין שם

הבהמית; נפש של הכחות ועשר האלקית  נפש של הכחות עשר על קאי

עמוקות' ב'מגלה כדאיתא התורה, ענין עם קשור "ישראל" השם ראשיֿתיבות 51ואילו ש"ישראל"
"iשyשיםxותיות`יבואl."תורה

.„È:יותר ובפרטיות

של השם הוא - בפשטות - .awri"ישראל"

ידוע  ויצחק, אברהם יעקב, בין העבודה חילוק ביתו 52ובענין ואת בניו את (ש"יצוה אברהם שעבודת
"אברהם 53אחריו" נקרא שלכן אהבה, החסד, ענין שזהו חסדים, וגמילות אורחים הכנסת בענין היתה (
;54אוהבי"

שכתוב  כמו פחד, של באופן היתה יצחק אלקות 55עבודת "לקח" שיצחק היינו, לי", היה יצחק "ופחד
להיות  שצריכה התפילה, ענין כללות זה הרי האדם ובעבודת הגבורה, קו פחד, של באופן עבודה עלֿידי

עומד" אתה מי לפני ד"דע ולהיות 56באופן ביותר, גדול וביטול בפחד לעמוד האדם אצל מעורר שזה ,
הגמרא  ובלשון לתכליתו, עד מריה";57מצומצם קמיה "כעבדא :

אהלים" יושב תם "איש - הוא יעקב של ענינו של 58ואילו ואהלו שם של "אהלו רש"י: כפירוש ,
שעסק - dxezdעבר" cenila.

כל  של ה"אבות" הם ויעקב יצחק אברהם שהרי - מישראל אחד כל אצל בפועל בעבודה נמשך ומזה
מישראל  השני,59אחד עמוד יצחק, של ענינו חסדים; גמילות אברהם, של ענינו אצלו להיות שצריך -

תיקנום" קרבנות ש"במקום התפילה ענין העבודה, התורה 60עמוד עמוד השלישי, עמוד יעקב, של וענינו ;
עומד" "העולם שעליהם דברים שלשה האדם"61- זה קטן "עולם והן בכללותו, העולם הן והיינו,62, ,

חיות  מקבל ידם ועל ומתנהג, חי הוא פיהם שעל העמודים ג' על עומד יהודי כל של והעצם שהמציאות
המצוות" כל כנגד ש"שקולה צדקה - המצוות קיום התורה, לימוד החיים": בשם 63מ"חיי "נקראת ולכן ,

בתניא  הזקן רבינו שכתוב (כמו סתם" והן 64מצוה התורה הן זקוקים שלזה - (תפלה) העבודה וענין ,(
ארצה" מוצב ה"סולם עלֿידי להתעלות שצריכים ועלֿידי 65המצוות, להתפלל, בעמדו יהודי שמעמיד

השמימה" מגיע "ראשו ומתפלל.65תפילתו עומד שכנגדו "מריה" עם שמתדבק ,

"ישראל", - מהתורה ובאה נמשכת שמציאותו כפי - הוא ליהודי קוראת שהתורה השם ולכן,
נאמר  זה ועל לתורה, אותיות ריבוא ששים יש התורה)66ראשיֿתיבות על שקאי סתם, ("ספר" ספר "זה
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גם 48) וראה .(71 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה פורים שיחת
חל"ו  התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ג פורים שיחת

וש"נ. ואילך). 202 ע'
א.49) מ, קידושין
רע"א.50) יג, מגילה
קפו.51) אופן
(בסופו),52) רנ אופן מג"ע (בס"ת). ויצא ר"פ זח"א ראה

ועוד. לך. לך ר"פ ועה"ת
יט.53) יח, וירא
ח.54) מא, ישעי'
מב.55) לא, ויצא
ב.56) כח, ברכות ראה

יו"ד 57) רע"א.שבת ,
כז.58) כה, תולדות
וארא.59) ר"פ תו"א וראה ב. טז, ברכות
ב.60) כ, זח"ב אֿב. כו, שם ראה
מ"ב.61) פ"א אבות
ועוד.62) ג. פקודי תנחומא
א.63) ט, ב"ב
ב).64) (מח, פל"ז
שו,65) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
א.66) ה, בראשית
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אדם" קרויין "אתם - אדם" "תולדות נעשה התורה שעלֿידי והיינו, אדם", מהתורה;67תולדות שנולדים ,
של  החיות חידוש נעשה ידו שעל האופן גם הנה ולכן ישראל, איש של נשמה נעשית בתורה אות מכל
שהיא  שבתורה, האות - מקורה עם התקשרותה עלֿידי הוא אּפלעבן") זיך זי קען ("וואּו ישראל ָנשמת

פעמים  כמה כאמור שבתורה, האותיות ריבוא ששים מכל כדבעי,68פרט אינה בתורה אחת אות שכאשר
כדבעי. אינם שבתורה האותיות ריבוא ששים כל גם אזי

ּביזנעס"; אן יּור "מיינד אומרים: יהדות, עניני אודות עמהם מדברים שכאשר לאלו המענה גם ָ[וזהו
זו  שאין - דעות? לי לומר שלי בבעלות מתערב אתה מה אבל לבריאות, - ("פרום") דתי להיות רצונך

בנוגע דעה שנוגע`jilהבעת ענין אלא ,ily miiga לאות כראוי מאירה תהיה שלי שהאות כדי ;
הוא  תורה הספר שאז כשרות, להיות צריכות שבתורה אותיות ריבוא הששים כל הנה כשרה, ֿ תורה בספר
ריבוא  הששים לכל נוגע זה הרי חסֿושלום, כדבעי שלא להיות רוצה אחת אות וכאשר ובשלימות, כשר

בנוגע דיבור זה אין ויהדות, תורה של ענין אודות יהודי עם מדברים כאשר ולכן, שבתורה, ,zleflאותיות
בנוגע .envrlאלא

היהדות  הפצת בענין נשיאינו רבותינו של ההשתדלות לגודל הטעם איניש 69וזהו ידע דלכאורה: -
ולנסוע  לילך דוקא  נפשו למסור  כלֿכך  הצורך מהו כן, ואם לעצמו, בנוגע לפעול עדיין שצריך בנפשיה
מתעסק  הוא הרי הזולת, עם מתעסק כאשר דבר, של לאמיתתו כי, - הזולת? עם לפעול כדי למרחקים

כדבעי. יהיה שהזולת ההשתדלות גם נכללת עצמו עם בהתעסקות עצמו; עם

הלב, מן היוצאים בדברים שמדבר עלֿידיֿזה דוקא זה הרי - הזולת אצל הדברים שיתקבלו כדי אלא,
וכסיל" זקן ה"מלך של הידועה ה"חכמה'לע" [כמו ידיֿחובתו לצאת כדי רק החיוב 70ולא דין שעלֿפי ,

תוכיח" ערכין 71ד"הוכח במסכת הגמרא (כדברי נזיפה" "עד שיפגוש 72הוא בכך חובה ידי לצאת ויכול ,(
הכוונה  שהרי - לדלת... מעבר אותו יזרוק והלה ווארט"), שארפן ("א חריפים דברים לו ויאמר הזולת ַַָאת

פלוני]. על שיפעל אלא) לדלת, מעבר אותו יזרוק שפלוני (לא היא

ענין זה שאין אוipeltyוכאמור, האישי, ענינו שזהו לומר לדחות edy`יכול שביכלתו לומר יכול
שיש  בשעה בעבודתו שלם להיות יכול שאינו כיון - הוא בעבודתו שלם שיהיה לאחרי זמן, לאחר זאת

שלו]. הספרֿתורה זהו פעל; ולא הזולת  על לפעול ביכלתו

.ÂË"לו אין תורה אפילו כו', תורה אלא לו אין האומר "כל המביא 73אמנם, לימוד להיות צריך אלא ,
מעשה  .36לידי

שמונהֿעשרה, ומתפלל בביתֿהכנסת כשנמצא רק לא זה הרי - המעשה ענין להיות וצריך יכול והיכן
המעשה. ימי לששת השייכים העולם בעניני גם לפעול צריך אלא תורה, ולומד בישיבה כשנמצא רק ולא

נפש, במסירת צורך יהיה שאם "הנחה" מתוך לעולם כשיוצא דוקא זה הרי - העולם בעניני לפעול וכדי
נעשה  לאו, ואם אליו, ויציית ישמע שהעולם בתנאי בעולם לפעול יוצא אם מהֿשאיןֿכן נפשו; ימסור

בעולם. לפעול יוכל לא אזי - ולישיבה לביתֿהכנסת בחזרה ובורח "ברוגז",

ימים "ששת הדיוק גם המשפטים cearz"74וזהו ואלה פרשת אור' ב'תורה הזקן רבינו שמפרש כפי ,75,
עור  עיבוד על פרך עבודת של באופן להתייגע  שצריכים שכשם והיינו, עבודין", "עורות מלשון שזהו
קלף  לעשותו כדי  ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה אדם, למלבוש ראוי לעשותו כדי ("מ'הובלעוועט") בהמה
אלפי  שית ימים, בששת ה"עבודה" להיות צריכה כזה באופן הנה ומזוזות, תפילין תורה, ספר לכתיבת

עלמא  דהוה .76שנין
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וש"נ.67) רע"א. סא, יבמות
וש"נ.68) .52 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(69.213 ע' חכ"ד התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יג.70) ד, קהלת
יז.71) יט, קדושים

ב.72) טז,
ב.73) קט, יבמות
ועוד.74) ט. כ, יתרו
ג.75) שם, א. עו,
וש"נ.76) א. לא, ר"ה
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.‚È נשיאנו רבינו סיפר תש"ה תק"ה 48בפורים שנת פורים אודות אדמו"ר, וחמי מורי קדושת כבוד ,
וביאר: תורה, הבעלֿשםֿטוב אמר שאז הבעלֿשםֿטוב, אצל

"יהוד  במגילה נזכר פעמים ושש "יהודים", בשם ישראל בני נקראים -במגילה יודי"ן) (בשני יים"
("שכל  "יהודים" שהשם - "ישראל" או ישראל" "בני שנקראים בנביאים וגם שבכתב בתורה כרגיל שלא

כולה" התורה בכל "כמודה שחשיב - בעבודהֿזרה יהודי"49הכופר נקרא - להיפך) על 50(ועלֿדרךֿזה ,
"יהודיים" שבתיבת היודי"ן וב' ישראל, בני אצל שיש המסירותֿנפש ענין עם קשור ההודאה) ענין שם

הבהמית; נפש של הכחות ועשר האלקית  נפש של הכחות עשר על קאי

עמוקות' ב'מגלה כדאיתא התורה, ענין עם קשור "ישראל" השם ראשיֿתיבות 51ואילו ש"ישראל"
"iשyשיםxותיות`יבואl."תורה

.„È:יותר ובפרטיות

של השם הוא - בפשטות - .awri"ישראל"

ידוע  ויצחק, אברהם יעקב, בין העבודה חילוק ביתו 52ובענין ואת בניו את (ש"יצוה אברהם שעבודת
"אברהם 53אחריו" נקרא שלכן אהבה, החסד, ענין שזהו חסדים, וגמילות אורחים הכנסת בענין היתה (
;54אוהבי"

שכתוב  כמו פחד, של באופן היתה יצחק אלקות 55עבודת "לקח" שיצחק היינו, לי", היה יצחק "ופחד
להיות  שצריכה התפילה, ענין כללות זה הרי האדם ובעבודת הגבורה, קו פחד, של באופן עבודה עלֿידי

עומד" אתה מי לפני ד"דע ולהיות 56באופן ביותר, גדול וביטול בפחד לעמוד האדם אצל מעורר שזה ,
הגמרא  ובלשון לתכליתו, עד מריה";57מצומצם קמיה "כעבדא :

אהלים" יושב תם "איש - הוא יעקב של ענינו של 58ואילו ואהלו שם של "אהלו רש"י: כפירוש ,
שעסק - dxezdעבר" cenila.

כל  של ה"אבות" הם ויעקב יצחק אברהם שהרי - מישראל אחד כל אצל בפועל בעבודה נמשך ומזה
מישראל  השני,59אחד עמוד יצחק, של ענינו חסדים; גמילות אברהם, של ענינו אצלו להיות שצריך -

תיקנום" קרבנות ש"במקום התפילה ענין העבודה, התורה 60עמוד עמוד השלישי, עמוד יעקב, של וענינו ;
עומד" "העולם שעליהם דברים שלשה האדם"61- זה קטן "עולם והן בכללותו, העולם הן והיינו,62, ,

חיות  מקבל ידם ועל ומתנהג, חי הוא פיהם שעל העמודים ג' על עומד יהודי כל של והעצם שהמציאות
המצוות" כל כנגד ש"שקולה צדקה - המצוות קיום התורה, לימוד החיים": בשם 63מ"חיי "נקראת ולכן ,

בתניא  הזקן רבינו שכתוב (כמו סתם" והן 64מצוה התורה הן זקוקים שלזה - (תפלה) העבודה וענין ,(
ארצה" מוצב ה"סולם עלֿידי להתעלות שצריכים ועלֿידי 65המצוות, להתפלל, בעמדו יהודי שמעמיד

השמימה" מגיע "ראשו ומתפלל.65תפילתו עומד שכנגדו "מריה" עם שמתדבק ,

"ישראל", - מהתורה ובאה נמשכת שמציאותו כפי - הוא ליהודי קוראת שהתורה השם ולכן,
נאמר  זה ועל לתורה, אותיות ריבוא ששים יש התורה)66ראשיֿתיבות על שקאי סתם, ("ספר" ספר "זה
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גם 48) וראה .(71 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה פורים שיחת
חל"ו  התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ג פורים שיחת

וש"נ. ואילך). 202 ע'
א.49) מ, קידושין
רע"א.50) יג, מגילה
קפו.51) אופן
(בסופו),52) רנ אופן מג"ע (בס"ת). ויצא ר"פ זח"א ראה

ועוד. לך. לך ר"פ ועה"ת
יט.53) יח, וירא
ח.54) מא, ישעי'
מב.55) לא, ויצא
ב.56) כח, ברכות ראה

יו"ד 57) רע"א.שבת ,
כז.58) כה, תולדות
וארא.59) ר"פ תו"א וראה ב. טז, ברכות
ב.60) כ, זח"ב אֿב. כו, שם ראה
מ"ב.61) פ"א אבות
ועוד.62) ג. פקודי תנחומא
א.63) ט, ב"ב
ב).64) (מח, פל"ז
שו,65) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
א.66) ה, בראשית
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לעולם לירד צריכה היתה שכאשר מובן, dycgומזה dnyp הזקן רבינו של נשמתו לה 84- שהיתה -
(כפי  בחכמהֿבינהֿודעת והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות של הגילוי את בעולם להחדיר שליחות

מקומות  בכמה נשיאנו רבינו של85שמבאר ענין להיות הוצרך אזי ,(xeair של העיבור (א) ובשתים: ,
dnypd עלֿידי בפנימיות, שיתקבל באופן התורה, פנימיות עלֿידי העולם את ולהחיות להאיר שצריכה ,

של העיבור (ב) והשגה, עכשיוmlerdהבנה הבעלֿשםֿטוב: אז שאמר שצריך mlerd(כפי בעיבור), הוא
אנושי. בשכל והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות את לקבל ראוי להיות להתכונן

.ÁÈ:אלינו בנוגע גם מובן ומזה

בפורים  יושב יהודי שכאשר ונעשים", נזכרים האלה "והימים בפירוש ז) (סעיף לעיל האמור ובהקדם
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל לבו, בכל הפורים עניני ומזכיר שלו לפעול 86בפינה בכחו אזי ,

הראשון. בפורים שנמשכו הענינים כל את להמשיך שביכלתו האריז"ל שמעיד כפי ד"נעשים", הענין

לבבך  "בכל אצלו יהיה ד"נזכרים" הענין אם אפילו הרי ומצבו, מעמדו בידעו מובן: אינו ולכאורה
בני  כל עם יחד המלכה, ואסתר היהודי למרדכי להשתוות ביכלתו יש האם - מאדך" ובכל נפשך ובכל

ויום" לילה ימים "שלשת שצמו ולמדו 87ישראל, התפללו וצעקו, שצמו תינוקות אלף כ"ב ואספו ,88,
הפורים?!... עניני כל את פעלו ואז וועלט"), א געקערט ("מ'האט העולם את ַָוהפכו

אותו  לשאול מבלי - יהודי לכל כחות נותנים בברוקלין, תשכ"ה, בשנת שגם אומרים, ואףֿעלֿפיֿכן
שאסתר  מה כל ימשיך התורה, כרצון הפורים ימי את  שיזכיר שעלֿידיֿזה - הקודמת בשעה עמו נעשה מה

המשיכ  וכו') וכו' ימים ג' במשך התענית (עלֿידי ישראל בני וכל  אז!ומרדכי ו

ומצב  מעמד לבין הראשונה בפעם דרך לפתוח שצריך ומצב מעמד בין החילוק שזהו - בזה והביאור
סלולה: דרך כבר שיש

וכו') תעניות ג' (עלֿידי פעלו תינוקות, אלף וכ"ב מישראל ריבוא ששים ואסתר, שמרדכי לאחרי
בעולם  ויקר" וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים הנה מסירותֿנפש, מתוך וקבלו" "קיימו שעלֿידי

מאמרים  בכמה בארוכה כמבואר אליהו", "פתח (עלֿדרך הדרך את פתחו אזי - דרך 89למטה שתהיה (
להתייצב  רק צריכים כו'; יגיעה באותה צורך אין - סלולה דרך על נוסעים וכאשר ישראל, בני לכל סלולה

חסֿושלום). הפכי בכיוון (לא הנכון בכיוון ולנסוע הנכונה הדרך על

בעולם: התורה פנימיות לגלות חדשה, נשמה הזקן, רבינו של לשליחות בנוגע ועלֿדרךֿזה

של  ומאמרים וזכרונות ברשימות (כמבואר וכו' ומאסר ומלחמות גזירות קטרוגים זה על היו בתחילה
המסירות  בגלל הנה נפשו, מסירת עלֿידי הדרך את וסלל פתח הזקן שרבינו לאחרי אבל נשיאנו); רבינו
בו  (שיעסקו ומצוות תורה של ענין בכל אשר מעלה, של בביתֿדין פסקו החסידות, תורת על הלזו ֿנפש

הידועה  הקודש באגרת נשיאנו רבינו שכתב (כמו העליונה" על החסידים "יד תהיה ).90כדבעי)

החול, בימות אפילו הזקן רבינו של נפש למסירות להשתוות בימינו חסיד יכול כיצד ולכאורה:
אלא  - בפועל?! נפשות סכנת של במצב בביתֿהאסורים בשבתו נפש למסירות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הבעלֿשםֿטוב  וכתורת הדרך, פתיחת לאחרי זה הרי שעכשיו הוא רז"ל 91שהחילוק מאמר 92בפירוש

ניזון העולם "כל liaya"כל גם הנה ואז כו'", השפע ושביל צנור שפתח צנור, הוא "שביל בני", חנינא
"ניזון". להיות יכול העולם"
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וש"נ.84) .22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה
ועוד.85) .88 ע' ה'ש"ת קייץ סה"ש ראה
ה.86) ו, ואתחנן
טז.87) ד, אסתר
ספ"ט.88) אסת"ר
ע'89) תרע"ח סה"מ א). (נה, פנ"ז הק"ש שער אמ"ב ראה

ועוד. קב. ע' תרפ"ח רפג.
ע'90) לתניא והערות בקיצורים באג"ק נדפסה ולאח"ז קכג.

ואילך. רסד ס"ע ח"ד שלו
ס"ה.91) כש"ט
וש"נ.92) ב. יז, ברכות

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

כו' נסיונות ללא חייו, ימי כל ובישיבה בביתֿכנסת לישב לו מוטב זה?! "סדר" איזה צועק: וכאשר
אלא  עצמה, את לתקן בשביל למטה ירדה לא הנשמה הקדושֿברוךֿהוא! של רצונו זהו לו: אומרים -

הבהמית  ונפש הגוף את לתקן שהעולם 64בשביל העולם, את לתקן כדי זה הרי - כאן נמצא שאתה מה כל ;
יתברך. לו משכן יהיה

רז"ל  אמרו זה על - מאי jgxk"77אלא lr"יהודי" בתור זאת לעשות עליך חי"; מסירת אתה מתוך -
נפש!

מספר  במגילה (שמופיע יודי"ן בשתי "יהודיים" השם בפירוש הנ"ל הבעלֿשםֿטוב תורת תוכן וזהו
לעולם  יוצא שכאשר - הבהמית נפש של הכחות ועשר האלקית נפש של הכחות עשר על שקאי פעמים),
הכחות  עשר גם אלא ה', רצון את מקיימת האלקית נפשו רק לא אזי התורה, עלֿפי נפש מסירות מתוך

מתייהדים" הארץ מעמי ש"רבים שפועל ועד כ"יהודי", מתנהגים הבהמית נפש שממלא 78של והיינו, ,
העולם. ובעניני הארץ" ב"עמי גם לפעול השליחות את

.ÊË הנ"ל בשיחה אדמו"ר כבודֿקדושתֿמוריֿוחמי העיבור,48וממשיך שנת היתה תק"ה ששנת ,
בעיבור. הוא העולם עכשיו אז: אמר  והבעלֿשםֿטוב

כך,- תק"ה, שנת אלול בח"י נולד הזקן רבינו שהרי בעיבור, הזקן רבינו נשמת היתה שנה באותה
שמפרש  כפי - הבעלֿשםֿטוב כוונת היתה וזו בעיבור, הזקן רבינו נשמת היתה שנה אותה של שבפורים
שכיון  - כפשוטם הדברים את למדו נסתרים, ענינים הבינו שלא שהשומעים אף נשיאנו, רבינו ומבאר

בעיבור. הוא העולם אזי העיבור, שנת שזוהי

אלינו? נוגע זה ומה הענינים, שני קישור מהו ולכאורה:

.ÊÈ:העיבור ענין כללות בהקדם ויובן

הכבוד  כסא מתחת חצובה היא שהנשמה -79כיון בשרֿודם בגוף ולהתלבש לירד צריכה ואחרֿכך ,
הקצה? אל הקצה מן דילוג כזה להיות יכול כיצד השאלה: נשאלת

בספרים  באופן80ומבואר זה שאין והיינו, העיבור, ענין ישנו זה שבגלל יורדת , הנשמה שכאשר
הנה ישנו cinמלמעלה אז וגם הכלל, מן היוצא באופן רק הוא זה ענין נשמה; עם יחד גוף למטה נולד

ועד  חדשים, תשעה או חדשים שבעה במשך עיבור של ענין ישנו כלל בדרך אבל למעלה, העיבור ענין
תוספאה  (כרבא חדשים י"ב של הגוף 81לעיבור ציור מתפתח הזמן שבמשך - היא העיבור ופעולת ,(

העיבור  שבימי לנשמה, בנוגע כן וכמו גידים, ושס"ה אברים לרמ"ח שבאם, ואודם שבאב לובן מ"טיפה",
היא" טהורה בי שנתת ש"נשמה כפי הרוחנית ממעלתה הנשמה סדר 82יורדת כל את ועוברת ,

הלידה. בעת בשרֿודם בגוף שבאה עד בי", ו"נפחתה "יצרתה" ד"בראתה" ההשתלשלות

צריך  כן כמו גשמי, גוף להחיות שתוכל עד כו' למטה מלמעלה לירד צריכה שהנשמה שכשם ומובן,
העיבור  ימי לאחרי היא שהנשמה כפי אפילו שהרי מהנשמה, רוחנית חיות לקבל שיוכל להתכונן הגוף

הגוף. גשמיות לגבי בתכלית רוחנית עדיין היא הרי

ברמ"א  ששומר 83וכדאיתא במה לעשות "שמפליא - לעשות" "מפליא השחר: בברכות הלשון בפירוש
חיים  שנות כמה ולאחרי העיבור, לאחרי שגם והיינו, גשמי", בדבר רוחני דבר וקושר בקרבו האדם רוח
הגוף, עם הנשמה את לקשר לעשות" ד"מפליא בכח צורך יש ויום יום בכל הנה הזה, בעולם

פנימי. באופן הנשמה את לקבל הגוף הכשר שישנו קודם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
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ספ"ד.77) אבות
יז.78) ח, אסתר
א.79) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג
(80211 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קנז ע' תרס"ו המשך ראה
ואילך.

ובפתחי 81) סי"ד ס"ד אה"ע רמ"א וראה ב. פ, יבמות
פ"ב. כח שער ע"ח תשובה.

ב).82) ס, (ברכות נשמה" "אלקי ברכת
סוס"א.83) ס"ו או"ח
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לעולם לירד צריכה היתה שכאשר מובן, dycgומזה dnyp הזקן רבינו של נשמתו לה 84- שהיתה -
(כפי  בחכמהֿבינהֿודעת והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות של הגילוי את בעולם להחדיר שליחות

מקומות  בכמה נשיאנו רבינו של85שמבאר ענין להיות הוצרך אזי ,(xeair של העיבור (א) ובשתים: ,
dnypd עלֿידי בפנימיות, שיתקבל באופן התורה, פנימיות עלֿידי העולם את ולהחיות להאיר שצריכה ,

של העיבור (ב) והשגה, עכשיוmlerdהבנה הבעלֿשםֿטוב: אז שאמר שצריך mlerd(כפי בעיבור), הוא
אנושי. בשכל והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות את לקבל ראוי להיות להתכונן

.ÁÈ:אלינו בנוגע גם מובן ומזה

בפורים  יושב יהודי שכאשר ונעשים", נזכרים האלה "והימים בפירוש ז) (סעיף לעיל האמור ובהקדם
מאדך" ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל לבו, בכל הפורים עניני ומזכיר שלו לפעול 86בפינה בכחו אזי ,

הראשון. בפורים שנמשכו הענינים כל את להמשיך שביכלתו האריז"ל שמעיד כפי ד"נעשים", הענין

לבבך  "בכל אצלו יהיה ד"נזכרים" הענין אם אפילו הרי ומצבו, מעמדו בידעו מובן: אינו ולכאורה
בני  כל עם יחד המלכה, ואסתר היהודי למרדכי להשתוות ביכלתו יש האם - מאדך" ובכל נפשך ובכל

ויום" לילה ימים "שלשת שצמו ולמדו 87ישראל, התפללו וצעקו, שצמו תינוקות אלף כ"ב ואספו ,88,
הפורים?!... עניני כל את פעלו ואז וועלט"), א געקערט ("מ'האט העולם את ַָוהפכו

אותו  לשאול מבלי - יהודי לכל כחות נותנים בברוקלין, תשכ"ה, בשנת שגם אומרים, ואףֿעלֿפיֿכן
שאסתר  מה כל ימשיך התורה, כרצון הפורים ימי את  שיזכיר שעלֿידיֿזה - הקודמת בשעה עמו נעשה מה

המשיכ  וכו') וכו' ימים ג' במשך התענית (עלֿידי ישראל בני וכל  אז!ומרדכי ו

ומצב  מעמד לבין הראשונה בפעם דרך לפתוח שצריך ומצב מעמד בין החילוק שזהו - בזה והביאור
סלולה: דרך כבר שיש

וכו') תעניות ג' (עלֿידי פעלו תינוקות, אלף וכ"ב מישראל ריבוא ששים ואסתר, שמרדכי לאחרי
בעולם  ויקר" וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים הנה מסירותֿנפש, מתוך וקבלו" "קיימו שעלֿידי

מאמרים  בכמה בארוכה כמבואר אליהו", "פתח (עלֿדרך הדרך את פתחו אזי - דרך 89למטה שתהיה (
להתייצב  רק צריכים כו'; יגיעה באותה צורך אין - סלולה דרך על נוסעים וכאשר ישראל, בני לכל סלולה

חסֿושלום). הפכי בכיוון (לא הנכון בכיוון ולנסוע הנכונה הדרך על

בעולם: התורה פנימיות לגלות חדשה, נשמה הזקן, רבינו של לשליחות בנוגע ועלֿדרךֿזה

של  ומאמרים וזכרונות ברשימות (כמבואר וכו' ומאסר ומלחמות גזירות קטרוגים זה על היו בתחילה
המסירות  בגלל הנה נפשו, מסירת עלֿידי הדרך את וסלל פתח הזקן שרבינו לאחרי אבל נשיאנו); רבינו
בו  (שיעסקו ומצוות תורה של ענין בכל אשר מעלה, של בביתֿדין פסקו החסידות, תורת על הלזו ֿנפש

הידועה  הקודש באגרת נשיאנו רבינו שכתב (כמו העליונה" על החסידים "יד תהיה ).90כדבעי)

החול, בימות אפילו הזקן רבינו של נפש למסירות להשתוות בימינו חסיד יכול כיצד ולכאורה:
אלא  - בפועל?! נפשות סכנת של במצב בביתֿהאסורים בשבתו נפש למסירות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הבעלֿשםֿטוב  וכתורת הדרך, פתיחת לאחרי זה הרי שעכשיו הוא רז"ל 91שהחילוק מאמר 92בפירוש

ניזון העולם "כל liaya"כל גם הנה ואז כו'", השפע ושביל צנור שפתח צנור, הוא "שביל בני", חנינא
"ניזון". להיות יכול העולם"
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וש"נ.84) .22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה
ועוד.85) .88 ע' ה'ש"ת קייץ סה"ש ראה
ה.86) ו, ואתחנן
טז.87) ד, אסתר
ספ"ט.88) אסת"ר
ע'89) תרע"ח סה"מ א). (נה, פנ"ז הק"ש שער אמ"ב ראה

ועוד. קב. ע' תרפ"ח רפג.
ע'90) לתניא והערות בקיצורים באג"ק נדפסה ולאח"ז קכג.

ואילך. רסד ס"ע ח"ד שלו
ס"ה.91) כש"ט
וש"נ.92) ב. יז, ברכות

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

כו' נסיונות ללא חייו, ימי כל ובישיבה בביתֿכנסת לישב לו מוטב זה?! "סדר" איזה צועק: וכאשר
אלא  עצמה, את לתקן בשביל למטה ירדה לא הנשמה הקדושֿברוךֿהוא! של רצונו זהו לו: אומרים -

הבהמית  ונפש הגוף את לתקן שהעולם 64בשביל העולם, את לתקן כדי זה הרי - כאן נמצא שאתה מה כל ;
יתברך. לו משכן יהיה

רז"ל  אמרו זה על - מאי jgxk"77אלא lr"יהודי" בתור זאת לעשות עליך חי"; מסירת אתה מתוך -
נפש!

מספר  במגילה (שמופיע יודי"ן בשתי "יהודיים" השם בפירוש הנ"ל הבעלֿשםֿטוב תורת תוכן וזהו
לעולם  יוצא שכאשר - הבהמית נפש של הכחות ועשר האלקית נפש של הכחות עשר על שקאי פעמים),
הכחות  עשר גם אלא ה', רצון את מקיימת האלקית נפשו רק לא אזי התורה, עלֿפי נפש מסירות מתוך

מתייהדים" הארץ מעמי ש"רבים שפועל ועד כ"יהודי", מתנהגים הבהמית נפש שממלא 78של והיינו, ,
העולם. ובעניני הארץ" ב"עמי גם לפעול השליחות את

.ÊË הנ"ל בשיחה אדמו"ר כבודֿקדושתֿמוריֿוחמי העיבור,48וממשיך שנת היתה תק"ה ששנת ,
בעיבור. הוא העולם עכשיו אז: אמר  והבעלֿשםֿטוב

כך,- תק"ה, שנת אלול בח"י נולד הזקן רבינו שהרי בעיבור, הזקן רבינו נשמת היתה שנה באותה
שמפרש  כפי - הבעלֿשםֿטוב כוונת היתה וזו בעיבור, הזקן רבינו נשמת היתה שנה אותה של שבפורים
שכיון  - כפשוטם הדברים את למדו נסתרים, ענינים הבינו שלא שהשומעים אף נשיאנו, רבינו ומבאר

בעיבור. הוא העולם אזי העיבור, שנת שזוהי

אלינו? נוגע זה ומה הענינים, שני קישור מהו ולכאורה:

.ÊÈ:העיבור ענין כללות בהקדם ויובן

הכבוד  כסא מתחת חצובה היא שהנשמה -79כיון בשרֿודם בגוף ולהתלבש לירד צריכה ואחרֿכך ,
הקצה? אל הקצה מן דילוג כזה להיות יכול כיצד השאלה: נשאלת

בספרים  באופן80ומבואר זה שאין והיינו, העיבור, ענין ישנו זה שבגלל יורדת , הנשמה שכאשר
הנה ישנו cinמלמעלה אז וגם הכלל, מן היוצא באופן רק הוא זה ענין נשמה; עם יחד גוף למטה נולד

ועד  חדשים, תשעה או חדשים שבעה במשך עיבור של ענין ישנו כלל בדרך אבל למעלה, העיבור ענין
תוספאה  (כרבא חדשים י"ב של הגוף 81לעיבור ציור מתפתח הזמן שבמשך - היא העיבור ופעולת ,(

העיבור  שבימי לנשמה, בנוגע כן וכמו גידים, ושס"ה אברים לרמ"ח שבאם, ואודם שבאב לובן מ"טיפה",
היא" טהורה בי שנתת ש"נשמה כפי הרוחנית ממעלתה הנשמה סדר 82יורדת כל את ועוברת ,

הלידה. בעת בשרֿודם בגוף שבאה עד בי", ו"נפחתה "יצרתה" ד"בראתה" ההשתלשלות

צריך  כן כמו גשמי, גוף להחיות שתוכל עד כו' למטה מלמעלה לירד צריכה שהנשמה שכשם ומובן,
העיבור  ימי לאחרי היא שהנשמה כפי אפילו שהרי מהנשמה, רוחנית חיות לקבל שיוכל להתכונן הגוף

הגוף. גשמיות לגבי בתכלית רוחנית עדיין היא הרי

ברמ"א  ששומר 83וכדאיתא במה לעשות "שמפליא - לעשות" "מפליא השחר: בברכות הלשון בפירוש
חיים  שנות כמה ולאחרי העיבור, לאחרי שגם והיינו, גשמי", בדבר רוחני דבר וקושר בקרבו האדם רוח
הגוף, עם הנשמה את לקשר לעשות" ד"מפליא בכח צורך יש ויום יום בכל הנה הזה, בעולם

פנימי. באופן הנשמה את לקבל הגוף הכשר שישנו קודם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
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ספ"ד.77) אבות
יז.78) ח, אסתר
א.79) קיג, לזח"א בנצו"ז הנסמן וראה ע"ב. ריש כט, זח"ג
(80211 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קנז ע' תרס"ו המשך ראה
ואילך.

ובפתחי 81) סי"ד ס"ד אה"ע רמ"א וראה ב. פ, יבמות
פ"ב. כח שער ע"ח תשובה.

ב).82) ס, (ברכות נשמה" "אלקי ברכת
סוס"א.83) ס"ו או"ח



d"kyz'dנב ,mixetd bg zgiy

להבין: צריך ולכאורה

קושיא) יש כאשר - הוא במשל ועמוק הצורך פנימי מבט מקבלים המשל ועלֿידי הדבר, בהבנת
הדברים  בהבנת את 102יותר ומצא ישראל, לבני להרע שרצה המן אודות כשמדובר דידן, בנדון אבל .

ישראל  צוררי בזמנינו שראינו כפי מאליו, המובן דבר זה הרי - לכך שהסכים שלו, מהסוג אחשורוש,
שאומרים  וכפי התנ"ך, ובזמן המשנה בזמן הגמרא, בזמן היה וכן לאבדם", "ביהודים לשלם מוכנים שהיו
- לכלותינו" עלינו עומדים ודור דור שבכל אלא לכלותינו, עלינו עמד בלבד אחד "לא ההגדה: בנוסח
היה  -"לכלותינו", היא חיותם וכל מזה, מרוצים הם אדרבה: אלא זה, עבור להם שמשלמים בגלל ולא

הצורך מהו כן, ואם תהיה, .x`alלא תל לו היה לאחד אדם, בני מ"שני משל עלֿפי היה זאת ולאחד .
דור  בכל ישראל צוררי וכל ובלעם, פרעה הארמי, לבן ביקש מה יודעים שהכל בשעה בה כו'", חריץ לו

ודור?!

מחצה ב) שרק לומר שייך לא וב"אמת" אמת", "תורת היא שהתורה כיון הרי - בתורה שמופיע משל
אמת  שייך 103הוא לא ואפילו שקר, של דברים או בטלים דברים טפלים, דברים אלא אינו השני והמחצה ,

כשרוצים  [ולכן, ושקר אמת תערובות כיֿאם לאמיתתו, אמת זה אין שאז שקר, ומיעוטו אמת שרובו לומר
בטלים" דברים בלא לחלום אפשר ש"אי מסבירים, אמת, נבואת שאינו חלום על אפשר 104לומר אי ולכן ,

שאחד  דידן, ובנדון הענין, בכללות רק לא ומכוון מתאים להיות המשל צריך - "אמת"] בשם לקרותו
גם  אלא ממנו, להיפטר שרצונו כיון בחנם שיטלהו לו אומר וחבירו מסויים, דבר עבור לשלם רוצה

שבו. בפרטים

לו  שהיו לפי זה הרי - שדהו" בתוך תל לו (ש)היה "אחד בדוגמת הוא אחשורוש בשלמא ולכאורה:
מתבטא  היכן אבל, ל"תל"; אותם מחשיב שהיה ירבו, כן ישראל, מבני וכמה כמה היו ובהם מדינות קכ"ז
החריץ  יתמלא היהודים איבוד ועלֿידי שדהו", בתוך חריץ לו (ש)היה "אחד בדוגמת הוא שהמן בנמשל
מציאות, בו שיש בדבר החריץ את למלא צורך יש שדה, ליישר שבשביל גם ומה ישרה?! השדה ותהיה

חריץ?! למלא אפשר אי מציאות"), ("אויס ישראל בני של מציאותם איבוד עלֿידי ואילו

.‡Î:תורה עלֿפי לאינםֿיהודים ישראל בני של היחס בכללות הביאור בהקדם ויובן

אסורה  - הגוי גניבת או הגוי שגזילת מזהירה תתן 105התורה לא עור ד"לפני האיסור ישנו כן וכמו ,
לאינוֿיהודי 106מכשול" בנוגע גם אלא ישראל, לאיש בנוגע רק לא 107(לא הוא החיוב מזה: ויתירה .(

ולסייע  לעזור בו התלוי כל לעשות ישראל איש על חיוב גם יש אלא תעשה", ואל ד"שב בענינים רק
הכרע  "מפני רק ולא בהם, שנצטוו המצוות את שישמרו הנכונה הדרך על אותם להעמיד לאינםֿיהודים,

בתורה" הקדושֿברוךֿהוא בהן שצוה "מפני אלא עצמותו 108הדעת", עם אותם מקשרים (שעלֿידיֿזה
בנוגע  שבתורה הענינים פרטי לכל בנוגע שלם ערוך" "שולחן לכתוב שיכולים כך, כדי ועד יתברך),
בחיים  הדרך את להם להראות כיצד - תקיפה ישראל יד כאשר הארץ, לעמי ישראל בני של היחס לאופן

אינוֿיהודי. של חיים אפילו חיים, לשם הראוי באופן

חטאת" לאומים ש"חסד לדעת שצריכים התורה אומרת זה עם מה 109וביחד כל לעשות מחוייב אתה :
לאומים  ש"חסד לך דע "חסד", ממנו שתקבל חושב אתה אם אבל לאינוֿיהודי, לעזור כדי שביכלתך

בבאֿבתרא  במסכת בזה שנתבארו הענינים פרטי ככל .110חטאת",

הכתוב  סוס 111ובלשון על ממצרים) ולא מאשור לא אדם, עזרת עוד נבקש (לא יושיענו לא "אשור :
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(102- מנחם (תורת ס"י דאשתקד פורים שיחת גם ראה
.(143 ע' חל"ט התוועדויות

(103- מנחם (תורת סכ"ב תש"כ פורים שיחת גם ראה
.(438 ע' חכ"ז התוועדויות

יו"ד.104) לז, וישב עה"ת בפרש"י הובא סע"א. נה, ברכות
וגנב 105) גזלה הל' ריש חו"מ אדה"ז שו"ע וש"נ.ראה ה.

יד.106) יט, קדושים
ואילך.107) סע"א ו, ע"ז ראה
ספ"ח.108) מלכים הל' רמב"ם
לד.109) יד, משלי
ב.110) יו"ד,
(ובפרש"י).111) ד יד, הושע

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

.ËÈ:אלינו ובנוגע

בה פלוני, עם חסידות וללמוד לילך ממנו תובעים מה הטוענים: עבודתו ישנם השלים שלא בשעה
בשלימות  מוכן אינו מעלותיו, כל עם הוא, שאפילו גם ומה פארטיג"), ניט זיך מיט נאך איז ("ער ַָבעצמו
בודאי  הרי למעלתו, מגיע ואינו ממנו הערך בריחוק שהוא פלוני, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חסידות, ללמוד

החסידות! ללימוד שייכות לו שאין

קלאּפן") ("דורך לפתוח שצריך הראשון היית אתה אילו נכונה היתה הנ"ל טענה לו: אומרים זה ַועל
של  מלכו המלך, דרך וטובה, ישרה סלולה, דרך וישנה בשבילך, זאת עשו שכבר לאחרי אבל הדרך; את
והשגה, בהבנה התורה פנימיות לקבל שיוכל כדי בעיבור היה העולם שכללות מאז שהתחיל כפי - עולם
אמנם  צריך מאז, הנה - לעולם זאת וליתן לירד שתוכל כדי בעיבור היתה מלמעלה חדשה' ה'נשמה וגם

"ניט  הידוע: ובלשון קלה, שעה במשך "עיבור" של ענין אצלך גם אין 93להיות לאּפטשעס מיט ָשּפרינגען
"שּפארן  צריך ואינך ידים, ליטול לך מותר להתכונן; אלא תורת 94סוכה", אין גראבקייט דיין מיט זיך ַָ

איינקערן") ("זיך להתמודד ותצליח "צדיק" שתהיה עד להמתין צריך אינו פלוני לאידך, אבל ַהחסידות"...
תורה  או שבכתב תורה שולחןֿערוך , חסידות, מספר דברֿמה לו תמסור לא אז ועד שלך, הרע היצר עם

שלך!... והגסות מהחומריות לסבול מחוייב אינו פלוני שבעלֿפה;

הנך  הרי אויס"); ניט ("מאכט משנה זה אין - בשכל זאת מבין אינך אם גם לו: לומר ַומוסיפים
"יהודי",

יהודי"- "מיהו בענין ישראל בארץ שפסקו כפי בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר ,95(כבודֿקדושת
דוקא  "יהודי" אלא "ישראלי", לא יהודי; הוא יהודיה לאם שנולד -שמי 

הגמרא  פוסקת ל"יהודי" הכי 50ובנוגע זרה" ה"עבודה והרי יהודי", נקרא בעבודהֿזרה הכופר ש"כל
הגוים" ככל ש"נהיה - היא "איוואן ",,96גדולה שהוא יחשבו אלא יהודי, שהוא יכירו  שלא שרצונו  ַהיינו,

אם "מייקל" והן בכך רצונו אם הן הנה יהודיה, לאם שנולד שכיון היא, האמת אבל רחמנא ֿליצלן, גוי -
כולה" התורה בכל ו"מודה בעבודהֿזרה", "כופר בעצם הוא הרי ובמילא, יהודי, הוא הרי אלא,49לאו, ,

אנסו" "יצרו קלה שלשעה להיות וכסיל",97שיכול זקן ל"מלך לציית שלא הברירה בידו אבל ,

ושמחה  ב"אורה ומצוות תורה של ויקר" וששון ושמחה ה"אורה את להמשיך דרכו, לבטח ילך - ואז
ושמח. מואר עולם שיהיה והחומרי, הגשמי הזה שבעולם ויקר" וששון

***

.Î למה והמן  דאחשורוש  "משל הם: אומרים - והמן דאחשורוש הענין את לבאר רוצים חז"ל כאשר
חריץ  בעל שדהו. בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו היה לאחד אדם, בני לשני דומה, הדבר
זה, אצל זה נזדווגו לימים בדמים. זה חריץ לי יתן מי אמר, התל בעל בדמים, זה תל לי יתן מי אמר,

והלואי" בחנם אותה טול לו, אמר תילך, לי מכור התל, לבעל חריץ בעל לו .98אמר

כסף" ככר אלפים "עשרת לאחשורוש הציע המן כאשר בנמשל: המלך 99ודוגמתו גנזי על "לשקול ,
לאבדם" "הכסף 100ביהודים אחשורוש לו אמר - ה"תל" עבור כסף ליתן שרוצה החריץ בעל בדוגמת ,

בעיניך" כטוב בו לעשות והעם לך להיפטר 101נתון שרצונו באמרו הכסף, על שמוותר התל בעל בדוגמת ,
מה"תל".
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נעליֿה =93) עם הסוכה לתוך לקפוץ הגסות...לא בית
בתורת =94) שלך  והגסות  החומריות עם עצמך  את לדחוק

החסידות.
(95- מנחם (תורת סכ"ג תשי"ט פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(123 ע' ריש חכ"ה התוועדויות
ח.96) כה, יחזקאל ע"פ

ספ"ב.97) גירושין הל' רמב"ם ראה
רע"א.98) יד, מגילה
ט.99) ג, אסתר

ז.100) ד, שם
יא.101) ג, שם



נג d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

להבין: צריך ולכאורה

קושיא) יש כאשר - הוא במשל ועמוק הצורך פנימי מבט מקבלים המשל ועלֿידי הדבר, בהבנת
הדברים  בהבנת את 102יותר ומצא ישראל, לבני להרע שרצה המן אודות כשמדובר דידן, בנדון אבל .

ישראל  צוררי בזמנינו שראינו כפי מאליו, המובן דבר זה הרי - לכך שהסכים שלו, מהסוג אחשורוש,
שאומרים  וכפי התנ"ך, ובזמן המשנה בזמן הגמרא, בזמן היה וכן לאבדם", "ביהודים לשלם מוכנים שהיו
- לכלותינו" עלינו עומדים ודור דור שבכל אלא לכלותינו, עלינו עמד בלבד אחד "לא ההגדה: בנוסח
היה  -"לכלותינו", היא חיותם וכל מזה, מרוצים הם אדרבה: אלא זה, עבור להם שמשלמים בגלל ולא

הצורך מהו כן, ואם תהיה, .x`alלא תל לו היה לאחד אדם, בני מ"שני משל עלֿפי היה זאת ולאחד .
דור  בכל ישראל צוררי וכל ובלעם, פרעה הארמי, לבן ביקש מה יודעים שהכל בשעה בה כו'", חריץ לו

ודור?!

מחצה ב) שרק לומר שייך לא וב"אמת" אמת", "תורת היא שהתורה כיון הרי - בתורה שמופיע משל
אמת  שייך 103הוא לא ואפילו שקר, של דברים או בטלים דברים טפלים, דברים אלא אינו השני והמחצה ,

כשרוצים  [ולכן, ושקר אמת תערובות כיֿאם לאמיתתו, אמת זה אין שאז שקר, ומיעוטו אמת שרובו לומר
בטלים" דברים בלא לחלום אפשר ש"אי מסבירים, אמת, נבואת שאינו חלום על אפשר 104לומר אי ולכן ,

שאחד  דידן, ובנדון הענין, בכללות רק לא ומכוון מתאים להיות המשל צריך - "אמת"] בשם לקרותו
גם  אלא ממנו, להיפטר שרצונו כיון בחנם שיטלהו לו אומר וחבירו מסויים, דבר עבור לשלם רוצה

שבו. בפרטים

לו  שהיו לפי זה הרי - שדהו" בתוך תל לו (ש)היה "אחד בדוגמת הוא אחשורוש בשלמא ולכאורה:
מתבטא  היכן אבל, ל"תל"; אותם מחשיב שהיה ירבו, כן ישראל, מבני וכמה כמה היו ובהם מדינות קכ"ז
החריץ  יתמלא היהודים איבוד ועלֿידי שדהו", בתוך חריץ לו (ש)היה "אחד בדוגמת הוא שהמן בנמשל
מציאות, בו שיש בדבר החריץ את למלא צורך יש שדה, ליישר שבשביל גם ומה ישרה?! השדה ותהיה

חריץ?! למלא אפשר אי מציאות"), ("אויס ישראל בני של מציאותם איבוד עלֿידי ואילו

.‡Î:תורה עלֿפי לאינםֿיהודים ישראל בני של היחס בכללות הביאור בהקדם ויובן

אסורה  - הגוי גניבת או הגוי שגזילת מזהירה תתן 105התורה לא עור ד"לפני האיסור ישנו כן וכמו ,
לאינוֿיהודי 106מכשול" בנוגע גם אלא ישראל, לאיש בנוגע רק לא 107(לא הוא החיוב מזה: ויתירה .(

ולסייע  לעזור בו התלוי כל לעשות ישראל איש על חיוב גם יש אלא תעשה", ואל ד"שב בענינים רק
הכרע  "מפני רק ולא בהם, שנצטוו המצוות את שישמרו הנכונה הדרך על אותם להעמיד לאינםֿיהודים,

בתורה" הקדושֿברוךֿהוא בהן שצוה "מפני אלא עצמותו 108הדעת", עם אותם מקשרים (שעלֿידיֿזה
בנוגע  שבתורה הענינים פרטי לכל בנוגע שלם ערוך" "שולחן לכתוב שיכולים כך, כדי ועד יתברך),
בחיים  הדרך את להם להראות כיצד - תקיפה ישראל יד כאשר הארץ, לעמי ישראל בני של היחס לאופן

אינוֿיהודי. של חיים אפילו חיים, לשם הראוי באופן

חטאת" לאומים ש"חסד לדעת שצריכים התורה אומרת זה עם מה 109וביחד כל לעשות מחוייב אתה :
לאומים  ש"חסד לך דע "חסד", ממנו שתקבל חושב אתה אם אבל לאינוֿיהודי, לעזור כדי שביכלתך

בבאֿבתרא  במסכת בזה שנתבארו הענינים פרטי ככל .110חטאת",

הכתוב  סוס 111ובלשון על ממצרים) ולא מאשור לא אדם, עזרת עוד נבקש (לא יושיענו לא "אשור :
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(102- מנחם (תורת ס"י דאשתקד פורים שיחת גם ראה
.(143 ע' חל"ט התוועדויות

(103- מנחם (תורת סכ"ב תש"כ פורים שיחת גם ראה
.(438 ע' חכ"ז התוועדויות

יו"ד.104) לז, וישב עה"ת בפרש"י הובא סע"א. נה, ברכות
וגנב 105) גזלה הל' ריש חו"מ אדה"ז שו"ע וש"נ.ראה ה.

יד.106) יט, קדושים
ואילך.107) סע"א ו, ע"ז ראה
ספ"ח.108) מלכים הל' רמב"ם
לד.109) יד, משלי
ב.110) יו"ד,
(ובפרש"י).111) ד יד, הושע
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.ËÈ:אלינו ובנוגע

בה פלוני, עם חסידות וללמוד לילך ממנו תובעים מה הטוענים: עבודתו ישנם השלים שלא בשעה
בשלימות  מוכן אינו מעלותיו, כל עם הוא, שאפילו גם ומה פארטיג"), ניט זיך מיט נאך איז ("ער ַָבעצמו
בודאי  הרי למעלתו, מגיע ואינו ממנו הערך בריחוק שהוא פלוני, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה חסידות, ללמוד

החסידות! ללימוד שייכות לו שאין

קלאּפן") ("דורך לפתוח שצריך הראשון היית אתה אילו נכונה היתה הנ"ל טענה לו: אומרים זה ַועל
של  מלכו המלך, דרך וטובה, ישרה סלולה, דרך וישנה בשבילך, זאת עשו שכבר לאחרי אבל הדרך; את
והשגה, בהבנה התורה פנימיות לקבל שיוכל כדי בעיבור היה העולם שכללות מאז שהתחיל כפי - עולם
אמנם  צריך מאז, הנה - לעולם זאת וליתן לירד שתוכל כדי בעיבור היתה מלמעלה חדשה' ה'נשמה וגם

"ניט  הידוע: ובלשון קלה, שעה במשך "עיבור" של ענין אצלך גם אין 93להיות לאּפטשעס מיט ָשּפרינגען
"שּפארן  צריך ואינך ידים, ליטול לך מותר להתכונן; אלא תורת 94סוכה", אין גראבקייט דיין מיט זיך ַָ

איינקערן") ("זיך להתמודד ותצליח "צדיק" שתהיה עד להמתין צריך אינו פלוני לאידך, אבל ַהחסידות"...
תורה  או שבכתב תורה שולחןֿערוך , חסידות, מספר דברֿמה לו תמסור לא אז ועד שלך, הרע היצר עם

שלך!... והגסות מהחומריות לסבול מחוייב אינו פלוני שבעלֿפה;

הנך  הרי אויס"); ניט ("מאכט משנה זה אין - בשכל זאת מבין אינך אם גם לו: לומר ַומוסיפים
"יהודי",

יהודי"- "מיהו בענין ישראל בארץ שפסקו כפי בבתֿשחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר ,95(כבודֿקדושת
דוקא  "יהודי" אלא "ישראלי", לא יהודי; הוא יהודיה לאם שנולד -שמי 

הגמרא  פוסקת ל"יהודי" הכי 50ובנוגע זרה" ה"עבודה והרי יהודי", נקרא בעבודהֿזרה הכופר ש"כל
הגוים" ככל ש"נהיה - היא "איוואן ",,96גדולה שהוא יחשבו אלא יהודי, שהוא יכירו  שלא שרצונו  ַהיינו,

אם "מייקל" והן בכך רצונו אם הן הנה יהודיה, לאם שנולד שכיון היא, האמת אבל רחמנא ֿליצלן, גוי -
כולה" התורה בכל ו"מודה בעבודהֿזרה", "כופר בעצם הוא הרי ובמילא, יהודי, הוא הרי אלא,49לאו, ,

אנסו" "יצרו קלה שלשעה להיות וכסיל",97שיכול זקן ל"מלך לציית שלא הברירה בידו אבל ,

ושמחה  ב"אורה ומצוות תורה של ויקר" וששון ושמחה ה"אורה את להמשיך דרכו, לבטח ילך - ואז
ושמח. מואר עולם שיהיה והחומרי, הגשמי הזה שבעולם ויקר" וששון

***

.Î למה והמן  דאחשורוש  "משל הם: אומרים - והמן דאחשורוש הענין את לבאר רוצים חז"ל כאשר
חריץ  בעל שדהו. בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו היה לאחד אדם, בני לשני דומה, הדבר
זה, אצל זה נזדווגו לימים בדמים. זה חריץ לי יתן מי אמר, התל בעל בדמים, זה תל לי יתן מי אמר,

והלואי" בחנם אותה טול לו, אמר תילך, לי מכור התל, לבעל חריץ בעל לו .98אמר

כסף" ככר אלפים "עשרת לאחשורוש הציע המן כאשר בנמשל: המלך 99ודוגמתו גנזי על "לשקול ,
לאבדם" "הכסף 100ביהודים אחשורוש לו אמר - ה"תל" עבור כסף ליתן שרוצה החריץ בעל בדוגמת ,

בעיניך" כטוב בו לעשות והעם לך להיפטר 101נתון שרצונו באמרו הכסף, על שמוותר התל בעל בדוגמת ,
מה"תל".
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נעליֿה =93) עם הסוכה לתוך לקפוץ הגסות...לא בית
בתורת =94) שלך  והגסות  החומריות עם עצמך  את לדחוק

החסידות.
(95- מנחם (תורת סכ"ג תשי"ט פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(123 ע' ריש חכ"ה התוועדויות
ח.96) כה, יחזקאל ע"פ

ספ"ב.97) גירושין הל' רמב"ם ראה
רע"א.98) יד, מגילה
ט.99) ג, אסתר

ז.100) ד, שם
יא.101) ג, שם
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למעמד  דבר של בסופו באים זו הנהגה עלֿידי הנה - הנביא של הנבואה בדברי מתחשבים לא ובמילא
הבור  אל הנביא את שמשליכים !...125ומצב

.‚Î?הנבואה ופסקה המקדש בית משחרב זאת לבחון אפשר כיצד לכאורה, אך

ניתוסף  אם היום, בסוף נעשה מה כשרואים - בזה כיוצא בענינים שמצינו כפי - היא בזה הבחינה הנה
להיפך. או ומצוות, תורה בעניני אצלו

בה', בבטחון התחזקות עם קשורה אצלו וההשתדלות האינוֿיהודי עם הקשר האם - לעניננו ובנוגע
ש"כחי  הרעיון והחלשת פרטית, בהשגחה כולו העולם כל את מנהיג שהקדושֿברוךֿהוא הידיעה חיזוק

הזה" החיל את לי עשה ידי .126ועוצם

הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי הרעיון שמתחזק באופן הם וההשתדלות הקשרים כאשר
וכפי  וכו', המזוזה את להסיר ובמילא הדלת, של השני מעבר הקדושֿברוךֿהוא את להוציא יכולים שלכן
הניח  אלא אותנו, תשחית ולא תעזרנו (לא תכסוף " ולא תסעוד לא דעלמא "ריבוניה ברֿכוכבא: שאמר

הטבע) אל עיר";127הכל ישמר ש"ה' שמונעת דרך שזוהי יודעים אזי -

מתפלל  הוא הרי עמו לדבר שהולך שלפני באופן היא הגוי אצל הההשתדלות כאשר מהֿשאיןֿכן
ורוצה  להקדושֿברוךֿהוא תודה רגשי חש אזי אצלו, בהשתדלות מצליח וכאשר תהלים, קאּפיטל ַואומר
הצלחת  על - לתודה" "מזמור אלא תפלה, של מזמור לא - נוסף תהלים קאּפיטל באמירת זאת ַלהביע

ההשתדלות.

הגמרא  דברי בית 128[ועלֿדרך משחרב (גם קטנה" נבואה זו הרי פיו לתוך פסוק לו ונפל "השכים :
זה  שביום לקוות לו יש  תורה, של ענין לו נופל היום בתחילת שכאשר והיינו, נבואה), ופסקה המקדש

הנכונה]. בדרך הקדושֿברוךֿהוא יוליכנו

.„Î:בזה וההסברה

אופני  בפרטיות (כמסופר חיילותיו של גבורתם את ובחן שבדק לאחרי טענה: לברֿכוכבא יש לכאורה
שגם127הבדיקה  למסקנא, הגיע ,(rahd jxca עם להתמודד יוכל מהקדושֿברוךֿהוא, וסיוע עזר ללא ,

הרשעה. רומי מלכות

לטבע; שייכות לו שיש עם אודות כשמדובר רק שייכים חשבונות של ענינים שכל - זה על המענה אך
ממש" ממעל אלקה "חלק בהיותם לטבע, להם יש שייכות איזו - בניֿישראל לה'129אבל אתם "בנים ,

לטבע.130אלקיכם" שייכים אינם הבנים גם כך  לטבע, שייך אינו הקדושֿברוךֿהוא, שהאב, כשם ;

מהטבע  חלשים אינם בודאי הרי לטבע, שייכים אינם ישראל שבני אף שכנגד: הצד טוען עדיין אבל
בסיוע  בבל, עם להתמודד יכולים הטבע דרך עלֿפי אם כן, ואם מהטבע); יותר חזקים הם (אדרבה:

ומצרים  אתם 131אשור ד"בנים המעלה גם ישנה הטבע ענין על נוסף כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי -
אלקיכם"?! לה'

לצאת  ביכלתו ויש הגדיל, שכבר טוען אתם") ("בנים הילד כאשר מתחילה שהצרה - הוא הענין אך
לצדו... יעמוד שאביו צורך ללא לבדו, למלחמה

רבינו  ומשה צבא, יוצאי אלף מאות שש שיצאו למרות מצרים: ביציאת שאירע מה שרואים וכפי
מצרים" מארץ ישראל בני עלו ו"חמושים בירושלמי 132בראשם, וכדאיתא מזוינים "מל 133, שהיו מד

בני  כאשר הנה - "עמלק" מאיזה ולהתיירא להתפעל מה להם היה שלא כך, זיין", מיני (עשר) בחמשה
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ואילך.125) ו לח, ירמי' ראה
יז.126) ח, עקב
(ובקה"ע).127) ה"ה פ"ד תענית ירושלמי
ע"ב.128) ריש נז, סע"ב. נה, ברכות
רפ"ב.129) תניא

א.130) יד, ראה פ'
ז.131) לז, ירמי' ראה
יח.132) יג, בשלח
ה"ד.133) פ"ו שבת
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לישעיהו  שאמרו כמו סוסים, להם שולחים שהיו מצרים עזרת היא (זו נרכב" ננוס 112לא סוס על כי לא
"משענת  שלהיותם למצרים, בנוגע שכתוב כמו - אדרבה אלא ישועה, מהם תבוא שלא בלבד זו ולא גו'),

רצוץ"113קנה" עליו 114("קנה הנשען את סומך ואינו רך שהוא זה כקנה "בהשענם 115), אזי עליך 116,
עליהם). ולעמוד מתניהם את לחזק יצטרכו שתשבר (מאחר מתנים" כל להם והעמדת תשבר

והתפללו גו' העיר שלום את "ודרשו אמר שירמיה מצינו - לכם ולאידך יהיה בשלמה כי ֹבעדה
צוה 117שלום" וכן המסים 118, לו וליתן בבל, מלך נבוכדנצר - גוי עם שלום לעשות שלוחים לשלוח

הכלל  נאמר עליו וגם אשור, ממלך פחותה היתה לא שרשעותו שאףֿעלֿפי והיינו, וכו', וכו' שדורש,
בבל, מלך נבוכדנצר ואילו (רצוץ), קנה" "משענת יהיה מצרים מלך פרעה הנה - חטאת" לאומים "חסד

וכו'. וכו' צדקיהו של ומלכותו המקדש בית של קיומו את שיבטיח שלום שלום, עמו לעשות צריכים

במשך  גם היה וכך השני, המקדש בית בזמן גם היה כך הראשון, המקדש בית בזמן שמצינו ועלֿדרך
הרבים, של והן היחיד של הן היהודי, שהקיום האמיתיים, ישראל גדולי של היחס באופן הדורות, כל
תקוות  שזוהי  כיון חטאת", לאומים "חסד על לסמוך שלא שהזהירו מצינו גיסא שמחד - להם יקר היה
שעסקו  מצינו זה עם וביחד תזיק; שלא והלואי תועלת, ממנה תצמח שלא האפענונג") פאלשע ("א ַַָכזב
בני  על מסים הטילו זה שבשביל ועד ממון, תשלום עלֿידי גם אינםֿיהודים על לפעול בהשתדלות
אינוֿיהודי  על לפעול כסף שיהיה כדי חכמים, ותלמידי עניים על גם אלא עשירים, על רק לא ישראל,

למר  לבניֿישראל, רצוץ".שיעזור קנה "משענת אלא ואינם חטאת", לאומים ש"חסד ות

.·Î:הוא הענין אך

הגירסאות  (כשתי אריות שבעים או זאבים שבעים בין נמצאים שבניֿישראל אומרת 119כיון והתורה ,(
הנס" על סומכין אריות,120ש"אין או זאבים השבעים בין ולמצוא לחפש שצריכים ברורה הוראה זו הרי ,

לבניֿישראל. לעזור עליהם לפעול שיכולים כאלו

בתהלים  שכתוב כמו - הוא בזה הכלל שומר":121אבל, שקד שוא עיר, ישמר לא ה' "אם

ש" להבטיח צריכים לראש צריכה d'לכל הנס, על סומכין שאין כיון הנה כן, ולאחרי עיר", ישמר
הפסוק  על ב'ספרי' וכדאיתא שומר. לשכור - הטבע בדרך "אחיזה" בכל 122להיות אלקיך ה' "וברכך

צריכים  לראש שלכל והיינו, תעשה", אשר בכל תלמודֿלומר ובטל, יושב יהא "יכול תעשה", אשר
צורך  יש הטבע, בלבושי להיות צריך זה שענין כיון כן, ולאחרי המוכן, מן ה' ברכת שתהיה להבטיח

ומעין' ב'קונטרס בארוכה (כמבואר עשיה של );123בענין

כזה  שומר ששוכרים או עיר", ישמר ל"ה' קשר ללא בלבד, שומר" "שקד כאשר מהֿשאיןֿכן
מצד  התערבות (ללא הטבע דרך מצד גם אזי - עיר" ישמר ש"ה' שמונעת הפכית בדרך היא שפעולתו
מצרים  מלך פרעה אודות כשמדובר הן רצוץ", קנה "משענת חטאת", לאומים "חסד הנה מהטבע) למעלה
הקדושֿברוךֿהוא  של שרצונו הנבואה את ששומעים קודם - בבל מלך נבוכדנצר אודות כשמדובר והן

שלום. עמו שיעשו

"כגרזן  אלא שאינו נבוכדנצר, של בעלותו מתבטלת אזי - עיר" ישמר ד"ה' ההקדמה ישנה כאשר
בו" החוצב כאשר 124ביד מהֿשאיןֿכן הנס"; על סומכין ש"אין כיון הגרזן, של במציאותו צורך יש והרי ,

בבל, מלך מנבוכדנצר יותר צבא אנשי להם יש ומצרים שאשור טבע, שעלֿפי החשבון על סומכים
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למעמד  דבר של בסופו באים זו הנהגה עלֿידי הנה - הנביא של הנבואה בדברי מתחשבים לא ובמילא
הבור  אל הנביא את שמשליכים !...125ומצב

.‚Î?הנבואה ופסקה המקדש בית משחרב זאת לבחון אפשר כיצד לכאורה, אך

ניתוסף  אם היום, בסוף נעשה מה כשרואים - בזה כיוצא בענינים שמצינו כפי - היא בזה הבחינה הנה
להיפך. או ומצוות, תורה בעניני אצלו

בה', בבטחון התחזקות עם קשורה אצלו וההשתדלות האינוֿיהודי עם הקשר האם - לעניננו ובנוגע
ש"כחי  הרעיון והחלשת פרטית, בהשגחה כולו העולם כל את מנהיג שהקדושֿברוךֿהוא הידיעה חיזוק

הזה" החיל את לי עשה ידי .126ועוצם

הזה", החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי הרעיון שמתחזק באופן הם וההשתדלות הקשרים כאשר
וכפי  וכו', המזוזה את להסיר ובמילא הדלת, של השני מעבר הקדושֿברוךֿהוא את להוציא יכולים שלכן
הניח  אלא אותנו, תשחית ולא תעזרנו (לא תכסוף " ולא תסעוד לא דעלמא "ריבוניה ברֿכוכבא: שאמר

הטבע) אל עיר";127הכל ישמר ש"ה' שמונעת דרך שזוהי יודעים אזי -

מתפלל  הוא הרי עמו לדבר שהולך שלפני באופן היא הגוי אצל הההשתדלות כאשר מהֿשאיןֿכן
ורוצה  להקדושֿברוךֿהוא תודה רגשי חש אזי אצלו, בהשתדלות מצליח וכאשר תהלים, קאּפיטל ַואומר
הצלחת  על - לתודה" "מזמור אלא תפלה, של מזמור לא - נוסף תהלים קאּפיטל באמירת זאת ַלהביע

ההשתדלות.

הגמרא  דברי בית 128[ועלֿדרך משחרב (גם קטנה" נבואה זו הרי פיו לתוך פסוק לו ונפל "השכים :
זה  שביום לקוות לו יש  תורה, של ענין לו נופל היום בתחילת שכאשר והיינו, נבואה), ופסקה המקדש

הנכונה]. בדרך הקדושֿברוךֿהוא יוליכנו

.„Î:בזה וההסברה

אופני  בפרטיות (כמסופר חיילותיו של גבורתם את ובחן שבדק לאחרי טענה: לברֿכוכבא יש לכאורה
שגם127הבדיקה  למסקנא, הגיע ,(rahd jxca עם להתמודד יוכל מהקדושֿברוךֿהוא, וסיוע עזר ללא ,

הרשעה. רומי מלכות

לטבע; שייכות לו שיש עם אודות כשמדובר רק שייכים חשבונות של ענינים שכל - זה על המענה אך
ממש" ממעל אלקה "חלק בהיותם לטבע, להם יש שייכות איזו - בניֿישראל לה'129אבל אתם "בנים ,

לטבע.130אלקיכם" שייכים אינם הבנים גם כך  לטבע, שייך אינו הקדושֿברוךֿהוא, שהאב, כשם ;

מהטבע  חלשים אינם בודאי הרי לטבע, שייכים אינם ישראל שבני אף שכנגד: הצד טוען עדיין אבל
בסיוע  בבל, עם להתמודד יכולים הטבע דרך עלֿפי אם כן, ואם מהטבע); יותר חזקים הם (אדרבה:

ומצרים  אתם 131אשור ד"בנים המעלה גם ישנה הטבע ענין על נוסף כאשר עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי -
אלקיכם"?! לה'

לצאת  ביכלתו ויש הגדיל, שכבר טוען אתם") ("בנים הילד כאשר מתחילה שהצרה - הוא הענין אך
לצדו... יעמוד שאביו צורך ללא לבדו, למלחמה

רבינו  ומשה צבא, יוצאי אלף מאות שש שיצאו למרות מצרים: ביציאת שאירע מה שרואים וכפי
מצרים" מארץ ישראל בני עלו ו"חמושים בירושלמי 132בראשם, וכדאיתא מזוינים "מל 133, שהיו מד

בני  כאשר הנה - "עמלק" מאיזה ולהתיירא להתפעל מה להם היה שלא כך, זיין", מיני (עשר) בחמשה
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לישעיהו  שאמרו כמו סוסים, להם שולחים שהיו מצרים עזרת היא (זו נרכב" ננוס 112לא סוס על כי לא
"משענת  שלהיותם למצרים, בנוגע שכתוב כמו - אדרבה אלא ישועה, מהם תבוא שלא בלבד זו ולא גו'),

רצוץ"113קנה" עליו 114("קנה הנשען את סומך ואינו רך שהוא זה כקנה "בהשענם 115), אזי עליך 116,
עליהם). ולעמוד מתניהם את לחזק יצטרכו שתשבר (מאחר מתנים" כל להם והעמדת תשבר

והתפללו גו' העיר שלום את "ודרשו אמר שירמיה מצינו - לכם ולאידך יהיה בשלמה כי ֹבעדה
צוה 117שלום" וכן המסים 118, לו וליתן בבל, מלך נבוכדנצר - גוי עם שלום לעשות שלוחים לשלוח

הכלל  נאמר עליו וגם אשור, ממלך פחותה היתה לא שרשעותו שאףֿעלֿפי והיינו, וכו', וכו' שדורש,
בבל, מלך נבוכדנצר ואילו (רצוץ), קנה" "משענת יהיה מצרים מלך פרעה הנה - חטאת" לאומים "חסד

וכו'. וכו' צדקיהו של ומלכותו המקדש בית של קיומו את שיבטיח שלום שלום, עמו לעשות צריכים

במשך  גם היה וכך השני, המקדש בית בזמן גם היה כך הראשון, המקדש בית בזמן שמצינו ועלֿדרך
הרבים, של והן היחיד של הן היהודי, שהקיום האמיתיים, ישראל גדולי של היחס באופן הדורות, כל
תקוות  שזוהי  כיון חטאת", לאומים "חסד על לסמוך שלא שהזהירו מצינו גיסא שמחד - להם יקר היה
שעסקו  מצינו זה עם וביחד תזיק; שלא והלואי תועלת, ממנה תצמח שלא האפענונג") פאלשע ("א ַַָכזב
בני  על מסים הטילו זה שבשביל ועד ממון, תשלום עלֿידי גם אינםֿיהודים על לפעול בהשתדלות
אינוֿיהודי  על לפעול כסף שיהיה כדי חכמים, ותלמידי עניים על גם אלא עשירים, על רק לא ישראל,

למר  לבניֿישראל, רצוץ".שיעזור קנה "משענת אלא ואינם חטאת", לאומים ש"חסד ות

.·Î:הוא הענין אך

הגירסאות  (כשתי אריות שבעים או זאבים שבעים בין נמצאים שבניֿישראל אומרת 119כיון והתורה ,(
הנס" על סומכין אריות,120ש"אין או זאבים השבעים בין ולמצוא לחפש שצריכים ברורה הוראה זו הרי ,

לבניֿישראל. לעזור עליהם לפעול שיכולים כאלו

בתהלים  שכתוב כמו - הוא בזה הכלל שומר":121אבל, שקד שוא עיר, ישמר לא ה' "אם

ש" להבטיח צריכים לראש צריכה d'לכל הנס, על סומכין שאין כיון הנה כן, ולאחרי עיר", ישמר
הפסוק  על ב'ספרי' וכדאיתא שומר. לשכור - הטבע בדרך "אחיזה" בכל 122להיות אלקיך ה' "וברכך

צריכים  לראש שלכל והיינו, תעשה", אשר בכל תלמודֿלומר ובטל, יושב יהא "יכול תעשה", אשר
צורך  יש הטבע, בלבושי להיות צריך זה שענין כיון כן, ולאחרי המוכן, מן ה' ברכת שתהיה להבטיח

ומעין' ב'קונטרס בארוכה (כמבואר עשיה של );123בענין

כזה  שומר ששוכרים או עיר", ישמר ל"ה' קשר ללא בלבד, שומר" "שקד כאשר מהֿשאיןֿכן
מצד  התערבות (ללא הטבע דרך מצד גם אזי - עיר" ישמר ש"ה' שמונעת הפכית בדרך היא שפעולתו
מצרים  מלך פרעה אודות כשמדובר הן רצוץ", קנה "משענת חטאת", לאומים "חסד הנה מהטבע) למעלה
הקדושֿברוךֿהוא  של שרצונו הנבואה את ששומעים קודם - בבל מלך נבוכדנצר אודות כשמדובר והן

שלום. עמו שיעשו

"כגרזן  אלא שאינו נבוכדנצר, של בעלותו מתבטלת אזי - עיר" ישמר ד"ה' ההקדמה ישנה כאשר
בו" החוצב כאשר 124ביד מהֿשאיןֿכן הנס"; על סומכין ש"אין כיון הגרזן, של במציאותו צורך יש והרי ,

בבל, מלך מנבוכדנצר יותר צבא אנשי להם יש ומצרים שאשור טבע, שעלֿפי החשבון על סומכים
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חרבך  "על לו אמר יצחק שהרי - אב כיבוד - אביו בקול לשמוע רצונו שכל: עלֿפי טעם גם לו ויש
כמסופר 140תחיה" תורה, מתן בשעת לעולמים היה וכבר - תרצח". "לא הציווי את לקבל יכול אינו ולכן ,

חז"ל  מה 141במדרשי שאלו, התורה, את לקבל אפשרות להם ונתנו ישמעאל ובני עשו לבני פנו שכאשר
לא  - תגנוב" ו"לא לקבל, השני רוצה לא - תנאף" "לא לקבל, זה רוצה לא - תרצח" "לא הנה בה, כתוב

לקבל. השלישי רוצה

"גם  הריקנות: רגש את למנוע אחרת דרך לו יש "חריץ",142ובכן, של המושג כל יהיה"! לא לך גם לי
יאבדו  כאשר אבל הדבר; חסר אצלו ואילו חיובי, דבר לו שיש מישהו ישנו כאשר רק שייך ריק, חלל
תחזור  שהתורה כיון בעולם, התורה ענין של המציאות תתבטל ובמילא לאבדם", "ביהודים היהודים,
שנשארו  שאף לתורה), ראויים היו לא ישראל בני (כאשר הלוחות בשבירת שאירע [עלֿדרך למקומה

למעלה  ועלו פרחו האותיות הנה יחסר 143הלוחות, לא אזי - רחמנאֿליצלן תורה ללא ישאר והעולם ,[
מיוחד! דבר לו אין אחד שאף כיון מאומה, לו

לו היה ("לאחד הנ"ל עניניםֿסוגים לוlzושני היה ולאחד שדהו שייכים uixgבתוך שדהו") בתוך
שמרגיש  בגלל היא שדהו", בתוך כ"תל הגוי בעיני נחשבת יהודי של שמציאותו לכך הסיבה כי - לזה זה

שדהו". בתוך "חריץ - ריק חלל יש שאצלו

מצד אחד: ענין זה הרי הגו sebdובאמת מציאות לסבול יכול שאינו הגוי צועק כיון - היהודי, של ף
" ומצדlzשזהו שדהו"; .dnypdבתוך סיני הר על ה' "וירד ולכן, ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא ,.

לאמר" האלה הדברים כל את אלקים "144וידבר ריק, חלל אצלו נעשה - הדורות כל סוף עד ,uixg."

.ÂÎ היה לאחד אדם, בני לשני דומה, הדבר למה והמן דאחשורוש "משל - הגמרא דברי תוכן וזהו
וכו'": שדהו בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו

בגלל  אירע זה שכל לחשוב, יכולים והמן, דאחשורוש הדברים פרשת ולהבין להתבונן רוצים כאשר
ככר  אלפים ב"עשרת אחשורוש את ("אונטערקויפן") לשחד רצה ולכן במרדכי, נתקנא הרשע שהמן

היה" טיפש "מלך שאחשורוש וכיון הסבירה 145כסף", שאסתר (מה מעצמו הבין שלא מפני לכך, הסכים ,
המלך" בנזק שוה הצר ש"אין אחרֿכך) ;146לו

עשרת  לא יותר, גדול סכום לאחשורוש מציע היה אחר מישהו אם או חכם, היה אחשורוש אילו אבל
משכר  היה מישהו אם או כלֿכך, רשע היה לא אילו - להמן בנוגע וכן אלף; עשר אחד אלא אלפים

ישתחוה" ולא יכרע לא ש"מרדכי ללב יקח שלא כדי זה, לפני אחד יום למרדכי,147אותו בנוגע וכן ;
בגמרא  (כהדעה המן את מרגיז היה לא ואיש 148אילו יהודי (איש גיסא לאידך אמרה ישראל "כנסת :

. יהודי לי עשה מה ראו הזה), הצער לי גרמו מרדכי ימיני מיניה דאתיליד לשמעי דוד קטליה דלא .
הגזירה. כל באה היתה לא אזי - המן") ביה דמיקני

ש  ואומרת זו, סברא שוללת הגמרא אבל ובכן: בטבע, הלבושים הם הנ"ל המאורעות טעות; זוהי
לאחד  אדם, בני לשני דומה, הדבר למה והמן דאחשורוש "משל הנה - הענין אמיתית לדעת כשרוצים

שדהו": בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו היה

מלכותו, שתחת במדינות שהיו ישראל בני של המציאות שזוהי שדהו", בתוך תל לו "היה - אחשורוש
מנוח. לו נתנה לא מציאותם שעצם

העמים  בין ומפורד מפוזר אחד "עם הם ישראל שבני ידע המן שדהו"; בתוך חריץ לו "היה - והמן
עם". מכל שונות (ש)דתיהם אצלו 149. ואילו נצחי, שהוא אחד מה' נצחית תורה סיני בהר שקיבלו כיון ,
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מ.140) כז, תולדות
ב.141) קצב, זח"ג ב. לג, ברכה ספרי ראה
כו.142) ג, מלכיםֿא - הכתוב לשון
בסופו.143) ג פ"ב, דר"נ אבות
א.144) כ, כ. יט, יתרו

א.145) יב, מגילה
ובפרש"י.146) ד ז, אסתר
ב.147) ג, שם
(ובפרש"י).148) ואילך סע"ב שם,
ח.149) שם,

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

אין" אם בקרבנו ה' "היש אמרו עמלק"134ישראל "ויבוא מיד אזי גרם 135, וקטנטן יחיד עמלק ואותו ,
ישראל! בני ריבוא לששים צרות

מנצח  אזי בשכל, והשגה הבנה עלֿפי היא המלחמה שכאשר - צדדים שני בין במלחמה שרואים וכפי
לכל  שנוגע דבר זה הרי שאצלו היינו, כללים, ללא לוחם הצדדים אחד כאשר אבל החלש; את החזק
הנה  חזק, היותו שעם החזק, את לנצח החלש יוכל אזי בלבד, שכל עלֿפי זה הרי השני ואצל מציאותו,
חייו. מטרת כל את זה בנצחון בראותו במלחמה, לנצח נפשו עצם בכל נלחם החלש ואילו ינהג, בעצלות

.‰Î יכול אינו שלכן יהודי, לסבול יכול אינו - מהכלל יוצא בלי - גוי שכל לכך, הסיבה אמנם מהי
חטאת"?! לאומים ש"חסד כאמור, ליהודי, חסד לעשות

סוגיםֿמצבים: שני יש הגוים שאצל בגלל - היא הדבר סיבת ובכן,

לוא) היה שדהו":lz"לאחד בתוך

אותו  מעניין לא - שדהו". בתוך "תל כמו אצלו היא בעולם יהודי של מציאותו שישנה העובדה עצם
שישנה  כיֿאם עפר, אלא שאינו או כסף, או זהב מיוחדת, תכונה לו יש אם ה"תל", של מציאותו מהי
מה  - "שדהו" שזוהי וכיון "שדהו", - שלו שהוא שחושב בעולם - והיכן מקום, שתופס דבר מציאות

המדרש  ובלשון יהודי?!... של מציאותו שם אתה 136עושה מה ליעקב: טוען שעשו ועשו, ליעקב בנוגע
נחשבת  היהודי של מציאותו עצם בזה; וכיוצא יצחק מברכות לו איכפת לא - הזה?!... בעולם עושה
"שדהו", שזוהי בגלל ורק אך אלא שלו, לנוחיות מפריע שה"תל" בגלל ולא בשדהו, "תל" כמו אצלו

זר. דבר שהוא "תל" נמצא ובה

לו  להיות ויהפך רכושו, כל את לו ויתן עניניו כל על יוותר היהודי אם גם עצה: שום אין זה ועל
היהודי  של מציאותו עצם הנה לאבדם", "ביהודים ממציאותו, יתבטל שלא זמן כל הנה - כנעני" "עבד

הגוי!... של אויגן") די אין קריכט ("עס עיניו את מנקרת

ראשון, ביום ויסגרנה בשבת חנותו את יפתח רחמנאֿליצלן, התפילין את יסיר שאם חושב יהודי אם גם
הגוי יהיה אזי רשע, אותו של מסעודתו ויהנה כמותו, ויתנהג יתלבש  הגוי, של בלשונו -ciciידבר שלו

רגוע! להיות הגוי יכול לא היהודי, של מציאותו שקיימת זמן כל כן; האמת אין

לוב) היה שדהו":uixg"ולאחד בתוך

חז"ל  ובלשון ריק. חלל - "חריץ" אצלו שיש מרגיש שנאה 137הגוי "שירדה סיני", ל"הר בנוגע
מרגיש  חיים", "תורת התורה, את קיבלו ישראל שבני מאז תורה"; בו קבלו "שלא עליו", העולם לאומות

ריק. חלל - "חריץ" יש שאצלו הגוי

רז"ל  כמאמר בכך, רצו שלא אלא התורה, את לקבל אפשרות להם היתה "החזירה 138אמנם
בנוגע  זה הרי - רוצים שאינם מה אףֿעלֿפיֿכן, אבל קבלוה", ולא ולשון אומה כל על הקדושֿברוךֿהוא

עכשיו. רוצים היו - שבזה הטוב ואילו שבזה, להגבלות

הוא" ש"ישראל כיון יעשה, רק שיהודי מה מינה' 'נפקא ללא הנה שכן, (סעיף 139וכיון לעיל [וכאמור
שבתורה, אותיות ריבוא הששים לכל שייכות לו יש ידה ועל בתורה, אות יש מישראל אחד שלכל י"ד)
מרגיש  הוא הרי בו, שפוגש גוי כל הנה כולו], הספרֿתורה של הכשרות תלויה שלו האות של ובכשרות

"חריץ". - ריק חלל אצלו שיש

שהוא  מכמו יותר נעלה ומצב למעמד שיתעלה עלֿידיֿזה - הריקנות רגש את למנוע דרך אמנם לו יש
"לא הציווי את לקיים רצונו אין בכך; רצונו שאין כיון זו, דרך מלכתחילה שולל הוא אבל תרצח".עתה,
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ז.134) יז, בשלח
ח.135) שם,
תולדות136) ופרש"י קיא) (רמז יל"ש  סדר ראה כב. כה,

ז). שם באבער (ותנחומא ט תרומה תנחומא פי"ט. זוטא אליהו

ובפרש"י.137) סע"א פט, שבת
סע"ב.138) ב, ע"ז
רע"א.139) מד, סנהדרין
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חרבך  "על לו אמר יצחק שהרי - אב כיבוד - אביו בקול לשמוע רצונו שכל: עלֿפי טעם גם לו ויש
כמסופר 140תחיה" תורה, מתן בשעת לעולמים היה וכבר - תרצח". "לא הציווי את לקבל יכול אינו ולכן ,

חז"ל  מה 141במדרשי שאלו, התורה, את לקבל אפשרות להם ונתנו ישמעאל ובני עשו לבני פנו שכאשר
לא  - תגנוב" ו"לא לקבל, השני רוצה לא - תנאף" "לא לקבל, זה רוצה לא - תרצח" "לא הנה בה, כתוב

לקבל. השלישי רוצה

"גם  הריקנות: רגש את למנוע אחרת דרך לו יש "חריץ",142ובכן, של המושג כל יהיה"! לא לך גם לי
יאבדו  כאשר אבל הדבר; חסר אצלו ואילו חיובי, דבר לו שיש מישהו ישנו כאשר רק שייך ריק, חלל
תחזור  שהתורה כיון בעולם, התורה ענין של המציאות תתבטל ובמילא לאבדם", "ביהודים היהודים,
שנשארו  שאף לתורה), ראויים היו לא ישראל בני (כאשר הלוחות בשבירת שאירע [עלֿדרך למקומה

למעלה  ועלו פרחו האותיות הנה יחסר 143הלוחות, לא אזי - רחמנאֿליצלן תורה ללא ישאר והעולם ,[
מיוחד! דבר לו אין אחד שאף כיון מאומה, לו

לו היה ("לאחד הנ"ל עניניםֿסוגים לוlzושני היה ולאחד שדהו שייכים uixgבתוך שדהו") בתוך
שמרגיש  בגלל היא שדהו", בתוך כ"תל הגוי בעיני נחשבת יהודי של שמציאותו לכך הסיבה כי - לזה זה

שדהו". בתוך "חריץ - ריק חלל יש שאצלו

מצד אחד: ענין זה הרי הגו sebdובאמת מציאות לסבול יכול שאינו הגוי צועק כיון - היהודי, של ף
" ומצדlzשזהו שדהו"; .dnypdבתוך סיני הר על ה' "וירד ולכן, ממש", ממעל אלקה "חלק שהיא ,.

לאמר" האלה הדברים כל את אלקים "144וידבר ריק, חלל אצלו נעשה - הדורות כל סוף עד ,uixg."

.ÂÎ היה לאחד אדם, בני לשני דומה, הדבר למה והמן דאחשורוש "משל - הגמרא דברי תוכן וזהו
וכו'": שדהו בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו

בגלל  אירע זה שכל לחשוב, יכולים והמן, דאחשורוש הדברים פרשת ולהבין להתבונן רוצים כאשר
ככר  אלפים ב"עשרת אחשורוש את ("אונטערקויפן") לשחד רצה ולכן במרדכי, נתקנא הרשע שהמן

היה" טיפש "מלך שאחשורוש וכיון הסבירה 145כסף", שאסתר (מה מעצמו הבין שלא מפני לכך, הסכים ,
המלך" בנזק שוה הצר ש"אין אחרֿכך) ;146לו

עשרת  לא יותר, גדול סכום לאחשורוש מציע היה אחר מישהו אם או חכם, היה אחשורוש אילו אבל
משכר  היה מישהו אם או כלֿכך, רשע היה לא אילו - להמן בנוגע וכן אלף; עשר אחד אלא אלפים

ישתחוה" ולא יכרע לא ש"מרדכי ללב יקח שלא כדי זה, לפני אחד יום למרדכי,147אותו בנוגע וכן ;
בגמרא  (כהדעה המן את מרגיז היה לא ואיש 148אילו יהודי (איש גיסא לאידך אמרה ישראל "כנסת :

. יהודי לי עשה מה ראו הזה), הצער לי גרמו מרדכי ימיני מיניה דאתיליד לשמעי דוד קטליה דלא .
הגזירה. כל באה היתה לא אזי - המן") ביה דמיקני

ש  ואומרת זו, סברא שוללת הגמרא אבל ובכן: בטבע, הלבושים הם הנ"ל המאורעות טעות; זוהי
לאחד  אדם, בני לשני דומה, הדבר למה והמן דאחשורוש "משל הנה - הענין אמיתית לדעת כשרוצים

שדהו": בתוך חריץ לו היה ולאחד שדהו, בתוך תל לו היה

מלכותו, שתחת במדינות שהיו ישראל בני של המציאות שזוהי שדהו", בתוך תל לו "היה - אחשורוש
מנוח. לו נתנה לא מציאותם שעצם

העמים  בין ומפורד מפוזר אחד "עם הם ישראל שבני ידע המן שדהו"; בתוך חריץ לו "היה - והמן
עם". מכל שונות (ש)דתיהם אצלו 149. ואילו נצחי, שהוא אחד מה' נצחית תורה סיני בהר שקיבלו כיון ,
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מ.140) כז, תולדות
ב.141) קצב, זח"ג ב. לג, ברכה ספרי ראה
כו.142) ג, מלכיםֿא - הכתוב לשון
בסופו.143) ג פ"ב, דר"נ אבות
א.144) כ, כ. יט, יתרו

א.145) יב, מגילה
ובפרש"י.146) ד ז, אסתר
ב.147) ג, שם
(ובפרש"י).148) ואילך סע"ב שם,
ח.149) שם,

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

אין" אם בקרבנו ה' "היש אמרו עמלק"134ישראל "ויבוא מיד אזי גרם 135, וקטנטן יחיד עמלק ואותו ,
ישראל! בני ריבוא לששים צרות

מנצח  אזי בשכל, והשגה הבנה עלֿפי היא המלחמה שכאשר - צדדים שני בין במלחמה שרואים וכפי
לכל  שנוגע דבר זה הרי שאצלו היינו, כללים, ללא לוחם הצדדים אחד כאשר אבל החלש; את החזק
הנה  חזק, היותו שעם החזק, את לנצח החלש יוכל אזי בלבד, שכל עלֿפי זה הרי השני ואצל מציאותו,
חייו. מטרת כל את זה בנצחון בראותו במלחמה, לנצח נפשו עצם בכל נלחם החלש ואילו ינהג, בעצלות

.‰Î יכול אינו שלכן יהודי, לסבול יכול אינו - מהכלל יוצא בלי - גוי שכל לכך, הסיבה אמנם מהי
חטאת"?! לאומים ש"חסד כאמור, ליהודי, חסד לעשות

סוגיםֿמצבים: שני יש הגוים שאצל בגלל - היא הדבר סיבת ובכן,

לוא) היה שדהו":lz"לאחד בתוך

אותו  מעניין לא - שדהו". בתוך "תל כמו אצלו היא בעולם יהודי של מציאותו שישנה העובדה עצם
שישנה  כיֿאם עפר, אלא שאינו או כסף, או זהב מיוחדת, תכונה לו יש אם ה"תל", של מציאותו מהי
מה  - "שדהו" שזוהי וכיון "שדהו", - שלו שהוא שחושב בעולם - והיכן מקום, שתופס דבר מציאות

המדרש  ובלשון יהודי?!... של מציאותו שם אתה 136עושה מה ליעקב: טוען שעשו ועשו, ליעקב בנוגע
נחשבת  היהודי של מציאותו עצם בזה; וכיוצא יצחק מברכות לו איכפת לא - הזה?!... בעולם עושה
"שדהו", שזוהי בגלל ורק אך אלא שלו, לנוחיות מפריע שה"תל" בגלל ולא בשדהו, "תל" כמו אצלו

זר. דבר שהוא "תל" נמצא ובה

לו  להיות ויהפך רכושו, כל את לו ויתן עניניו כל על יוותר היהודי אם גם עצה: שום אין זה ועל
היהודי  של מציאותו עצם הנה לאבדם", "ביהודים ממציאותו, יתבטל שלא זמן כל הנה - כנעני" "עבד

הגוי!... של אויגן") די אין קריכט ("עס עיניו את מנקרת

ראשון, ביום ויסגרנה בשבת חנותו את יפתח רחמנאֿליצלן, התפילין את יסיר שאם חושב יהודי אם גם
הגוי יהיה אזי רשע, אותו של מסעודתו ויהנה כמותו, ויתנהג יתלבש  הגוי, של בלשונו -ciciידבר שלו

רגוע! להיות הגוי יכול לא היהודי, של מציאותו שקיימת זמן כל כן; האמת אין

לוב) היה שדהו":uixg"ולאחד בתוך

חז"ל  ובלשון ריק. חלל - "חריץ" אצלו שיש מרגיש שנאה 137הגוי "שירדה סיני", ל"הר בנוגע
מרגיש  חיים", "תורת התורה, את קיבלו ישראל שבני מאז תורה"; בו קבלו "שלא עליו", העולם לאומות

ריק. חלל - "חריץ" יש שאצלו הגוי

רז"ל  כמאמר בכך, רצו שלא אלא התורה, את לקבל אפשרות להם היתה "החזירה 138אמנם
בנוגע  זה הרי - רוצים שאינם מה אףֿעלֿפיֿכן, אבל קבלוה", ולא ולשון אומה כל על הקדושֿברוךֿהוא

עכשיו. רוצים היו - שבזה הטוב ואילו שבזה, להגבלות

הוא" ש"ישראל כיון יעשה, רק שיהודי מה מינה' 'נפקא ללא הנה שכן, (סעיף 139וכיון לעיל [וכאמור
שבתורה, אותיות ריבוא הששים לכל שייכות לו יש ידה ועל בתורה, אות יש מישראל אחד שלכל י"ד)
מרגיש  הוא הרי בו, שפוגש גוי כל הנה כולו], הספרֿתורה של הכשרות תלויה שלו האות של ובכשרות

"חריץ". - ריק חלל אצלו שיש

שהוא  מכמו יותר נעלה ומצב למעמד שיתעלה עלֿידיֿזה - הריקנות רגש את למנוע דרך אמנם לו יש
"לא הציווי את לקיים רצונו אין בכך; רצונו שאין כיון זו, דרך מלכתחילה שולל הוא אבל תרצח".עתה,
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ז.134) יז, בשלח
ח.135) שם,
תולדות136) ופרש"י קיא) (רמז יל"ש  סדר ראה כב. כה,

ז). שם באבער (ותנחומא ט תרומה תנחומא פי"ט. זוטא אליהו

ובפרש"י.137) סע"א פט, שבת
סע"ב.138) ב, ע"ז
רע"א.139) מד, סנהדרין



d"kyz'dנח ,mixetd bg zgiy

ועוצם  "כחי על שסומכת בגלל זאת עושה היא אם - המלך אל אסתר להליכת בנוגע ה"בחינה" וזוהי
עושה" אסתר מרדכי מאמר ש"את בגלל או ש"גם 154ידי", באופן היא המלך אל להליכה ההכנה כאשר :

הכלי  את לעשות מצליחה ואז עושה", אסתר מרדכי מאמר ש"את יודעים אזי - כן" אצום ונערותי אני
אלקיך". ה' "וברכך ה', ברכת תשרה  שבו - תעשה" אשר "בכל -

.ËÎ הגמרא אומרת זה את 43ועל קנאה לה, שלחו לדורות, קבעוני לחכמים, אסתר להם "שלחה ,
והוסיפה  ופרס", מדי למלכי הימים דברי על אני כתובה כבר להם, שלחה האומות, לבין עלינו מעוררת

לדורות": "כתבוני לבקש,

שנוגע  ענין זהו אלא אחשורוש"), בימי ("ויהי אחת פעם שקרה מאורע זה שאין - היא אסתר טענת
מידם", מצילנו ש"הקדושֿברוךֿהוא לידע וצריכים לכלותינו", עלינו עומדים ודור דור "בכל כי לדורות,
לשלוח  צריך שלכן תעשה", אשר "בכל הטבע, בדרך בפעולה צורך יש זה, עם וביחד אלקיך", ה' "וברכך

וכו'. וכו' המן את ולהזמין משתה ולערוך אחשורוש, עם לדבר אסתר את

ש"ח  אמת הן האומות": לבין עלינו מעוררת את "קנאה - לה ושולחים מתייראים ישראל חכמי סד אבל
אףֿעלֿפיֿכן, אבל החריץ", "בעל או התל" "בעל הוא הרי אינוֿיהודי פוגשים וכאשר חטאת", לאומים

ישראל?!... שונא הנך לו: ולומר הגוי את להרגיז צריך למה

שאם  בנפשכם תדמו אל ופרס": מדי למלכי הימים דברי על אני כתובה "כבר אסתר, משיבה זה ועל
שהדברים  כיון זאת, יודעים הם אצלם, חידוש זה אין יהודים; ישנאו לא אזי אלו, דברים להם תאמרו לא

הזכרונות  בספר נקראים ויהיו המדינות, כל מלכי ימי בדברי לא 155כתובים העולם אומות שאצל כך ,
שלכלֿהפחות  כדי לדורות", "כתבוני ולכן עצמם, את לרמות שרוצים יהודים יש מאי, אלא דבר; ישתנה
להבטיח  צריכים לראש שלכל - להתנהג עליהם דרך באיזה ידעו ואז חטאת", לאומים ש"חסד הם גם ידעו

העיר. בשמירת ויצליח שומר" "שקד ואז שומר, שוכרים כן ולאחרי עיר", ישמר ש"ה'

כדברי  הפרטים, כל את גם אלא הענין, כללות רק לא - לדורות" "כתבוני אסתר שמבקשת וזהו
.156המשנה  חובתו ידי בה ויוצא המגילה את אדם קורא ":dlek."מהיכן

חידוש, דבר אינה - גו'" עלי וצומו היהודים כל את כנוס "לך ממרדכי: ביקשה שאסתר העובדה
הרמב"ם  על 157כפסקֿדין תענית גוזרים רחמנאֿליצלן צרה שבעת ובתנ"ך) בחומש שכתוב מה יסוד (על

עמה" על מלפניו ולבקש לו להתחנן המלך אל "לבוא לאסתר צוה שמרדכי - הוא החידוש !158הציבור;

ראש בהיותך למרדכי: לטעון יכולה אסתר היתה ישראל 152הסנהדרין לכאורה בני כל את לכנס עליך ,
תהלים, לומר הגזירה, רוע על אבל ולזעוק טאג"; גוטן א "און הגזירה, תתבטל ואז ימים, ג' ַָלהתענות
הטבע?! בדרך לעשות יש מה בשביל

הכרוכה  פעולה היותה עם הטבע, בדרך פעולה לעשות שצריכים אמר שמרדכי כיון ואףֿעלֿפיֿכן,
קושיות  שואלים לא - סנהדרין של פסקֿדין ישנו כאשר קושיות; אסתר שואלת לא - נפשות סכנת עם

שכל! עלֿפי לפעול שצריכים הוא דין' שה'פסק אףֿעלֿפי תורה, של פסקֿדין על

כיון  בחוץ, האמת את לספר להתיירא שאין ההקדמה (לאחרי לדורות" "כתבוני אסתר בקשת וזוהי
האמיתי  המצב את להכיר ("איינקנעלן") אותם לשכנע צריכים שעדיין והיחידים כו'", אני כתובה ש"כבר

היהודים): - הם

דאחשורוש  "משל חז"ל דברי את הפעם עוד ותלמדו המגילה, את הפעם עוד תקראו ושנה שנה בכל
כו'", דומה הדבר למה והמן,
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כ.154) ב, שם
א.155) שם,
א.156) יט, שם

תעניות.157) הל' ריש
ח.158) ד, שם

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"חריץ". ריק, חלל יש שאצלו כך יפקד, ולא יזכר לא - שנים אלף שיעברו ולאחרי אלו, ענינים כל אין

להניחם" שוה אין "למלך אמר, אותך 149ולכן תטריד שתמיד כזו מציאות שתהיה צריך אתה מה :
ומצב  במעמד שהוא מישהו שיש בגלל ריקנות ארגיש תמיד ואני באדערן"), אלעמאל דיר וועט ַַָ("עס

לגמרי. ממני שונה

מהם  אחד שכל דייקא, "בעל" החריץ", ו"בעל התל" "בעל עם - הגמרא אומרת - "עסק" כאן לנו יש
כדרכו  בעולם ישראל בני של מציאותם עובדת את מקבל אינו התל" "בעל לבעלֿהבית: עצמו את מרגיש

שהוא חושב אלא עולם, ומפריע ziadÎlraשל שמבלבל ומי בעלֿהבית"), גאנצער דער איז ַ("ער
עּפעס  אין איז ("ער שלו אשמה איזו כאן שיש חושב אינו החריץ" "בעל כן וכמו ה"תל"; הוא לבעלותו
שאין  וכיון לדבר; עצה למצוא ועליו "חריץ", אצלו יש ואףֿעלֿפיֿכן, הבית", "בעל הוא שולדיק");

לאבדם". "ביהודים יותר: קלה עצה לו יש - תגנוב" ו"לא תרצח" "לא הציווי עצמו על לקבל רצונו

.ÊÎ העצה איפוא היא מה - החריץ" ו"בעל התל" "בעל כמו הם והמן שאחשורוש כיון אמנם,
?150לזה 

ד"בעל  המשל נתבאר עתה זה הרי - הגזירה את שיבטל עליו לפעול ולהשתדל אחשורוש אל ללכת
אצל  ההשתדלות תועיל מה כן, ואם ישראל, לבני  להיפטר רוצה בעצמו שהוא לאחשרוש, בנוגע התל"

אחשורוש?!

ובכן:

שלמדו  רבן בית של תינוקות אלף כ"ב וקיבץ תענית, גזר שמרדכי עלֿידיֿזה היה הגזירה ביטול
. בכייתם קול הקדושֿברוךֿהוא ושמע למרום שועתם שעלתה "עד והתפללו, .תורה גדול קול כגדיים . .

. טיט וטלאים של בחותם חתומות שהיו עליהם שגזר אגרות אותן הקדושֿברוךֿהוא נטל שעה באותה .
במדרש  (כמסופר כו'" );88וקרעם

מלכות  ללבוש אסתר הוצרכה - תעשה" אשר "בכל הטבע, בדרך בפעולה צורך שיש כיון לזה, ונוסף
בשרים" קנאתו במלך "קנאתו שעלֿידיֿזה משתה, ולערוך התל"), ("בעל אחשורוש עם לדבר ,151ולילך

הטבע. בדרך גם הגזירה שבטלה ועד

.ÁÎ אסתר של ההנהגה באופן מודגש זה :152וענין

לבוא  נקראתי לא ש"אני שלמרות כך אחשורוש, בעיני וחסד חן לשאת צריכה אסתר כאשר לכאורה:
יום" שלושים זה המלך ללכת 153אל צריכה היתה לכלֿלראש הנה - הזהב שרביט את המלך לה יושיט ,

וחסד, חן לשאת כדי שצריך מה כל ולעשות ולהתייפות, להתלבש ּפארלער"), ("ביוטי יופי" ַל"מכון
הנס". על סומכין "אין שהרי

לו: ואמרה זקן... לרב לקרוא שלחה - אסתר? עשתה ומה

. עלי וצומו היהודים כל את כנוס "לך הנה - הטבע" "בדרך פעולה לעשות שצריך שלשת כיון .
הילדים,87ימים" גם סופם, ועד מראשם היהודים, כל אלא "קונץ"... לא זה - לבדך תצום שאתה די לא ;

המלך,ו"ג  אל לכניסתי סמוך אדאג לזה הנה - אחשורוש לפני וחסד חן לשאת אני שצריכה - אני" ם
כן" אצום ונערותי אני "גם - היא בזה הפעולה התחלת ,87אבל

כדת" לא אשר המלך אל אבוא שאצליח;87"ובכן אני יודעת ולכן נפש, מסירות מתוך אני הולכת כך -
בברכת  תלויה וההצלחה תורה, עלֿפי עליו שמוטל מה לעשות צריך יהודי כי נוגע, זה אין - לאו אם וגם
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הגוי150) את לשכר בבתֿשחוק: אמר שליט "א אדמו "ר כ "ק
גם  ומה במקומו ; אחר גוי ימצא סוכ "ס הנה - אנטרינקען") ָ("אים 
וכפי דבר, אותו  לעשות יוכל  ("שיכור'ערֿהייט") שיכור שבהיותו
שאינם  גוים רק לא חלק נטלו שבהם רח"ל , ב "פוגרומים" שאירע

שיכורים... גוים גם אלא ("ניכטערע"), שיכורים

ב.151) טו, מגילה
(152- מנחם (תורת ס"ה דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(138 ע' חל"ט התוועדויות
יא.153) ד, אסתר



נט d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ועוצם  "כחי על שסומכת בגלל זאת עושה היא אם - המלך אל אסתר להליכת בנוגע ה"בחינה" וזוהי
עושה" אסתר מרדכי מאמר ש"את בגלל או ש"גם 154ידי", באופן היא המלך אל להליכה ההכנה כאשר :

הכלי  את לעשות מצליחה ואז עושה", אסתר מרדכי מאמר ש"את יודעים אזי - כן" אצום ונערותי אני
אלקיך". ה' "וברכך ה', ברכת תשרה  שבו - תעשה" אשר "בכל -

.ËÎ הגמרא אומרת זה את 43ועל קנאה לה, שלחו לדורות, קבעוני לחכמים, אסתר להם "שלחה ,
והוסיפה  ופרס", מדי למלכי הימים דברי על אני כתובה כבר להם, שלחה האומות, לבין עלינו מעוררת

לדורות": "כתבוני לבקש,

שנוגע  ענין זהו אלא אחשורוש"), בימי ("ויהי אחת פעם שקרה מאורע זה שאין - היא אסתר טענת
מידם", מצילנו ש"הקדושֿברוךֿהוא לידע וצריכים לכלותינו", עלינו עומדים ודור דור "בכל כי לדורות,
לשלוח  צריך שלכן תעשה", אשר "בכל הטבע, בדרך בפעולה צורך יש זה, עם וביחד אלקיך", ה' "וברכך

וכו'. וכו' המן את ולהזמין משתה ולערוך אחשורוש, עם לדבר אסתר את

ש"ח  אמת הן האומות": לבין עלינו מעוררת את "קנאה - לה ושולחים מתייראים ישראל חכמי סד אבל
אףֿעלֿפיֿכן, אבל החריץ", "בעל או התל" "בעל הוא הרי אינוֿיהודי פוגשים וכאשר חטאת", לאומים

ישראל?!... שונא הנך לו: ולומר הגוי את להרגיז צריך למה

שאם  בנפשכם תדמו אל ופרס": מדי למלכי הימים דברי על אני כתובה "כבר אסתר, משיבה זה ועל
שהדברים  כיון זאת, יודעים הם אצלם, חידוש זה אין יהודים; ישנאו לא אזי אלו, דברים להם תאמרו לא

הזכרונות  בספר נקראים ויהיו המדינות, כל מלכי ימי בדברי לא 155כתובים העולם אומות שאצל כך ,
שלכלֿהפחות  כדי לדורות", "כתבוני ולכן עצמם, את לרמות שרוצים יהודים יש מאי, אלא דבר; ישתנה
להבטיח  צריכים לראש שלכל - להתנהג עליהם דרך באיזה ידעו ואז חטאת", לאומים ש"חסד הם גם ידעו

העיר. בשמירת ויצליח שומר" "שקד ואז שומר, שוכרים כן ולאחרי עיר", ישמר ש"ה'

כדברי  הפרטים, כל את גם אלא הענין, כללות רק לא - לדורות" "כתבוני אסתר שמבקשת וזהו
.156המשנה  חובתו ידי בה ויוצא המגילה את אדם קורא ":dlek."מהיכן

חידוש, דבר אינה - גו'" עלי וצומו היהודים כל את כנוס "לך ממרדכי: ביקשה שאסתר העובדה
הרמב"ם  על 157כפסקֿדין תענית גוזרים רחמנאֿליצלן צרה שבעת ובתנ"ך) בחומש שכתוב מה יסוד (על

עמה" על מלפניו ולבקש לו להתחנן המלך אל "לבוא לאסתר צוה שמרדכי - הוא החידוש !158הציבור;

ראש בהיותך למרדכי: לטעון יכולה אסתר היתה ישראל 152הסנהדרין לכאורה בני כל את לכנס עליך ,
תהלים, לומר הגזירה, רוע על אבל ולזעוק טאג"; גוטן א "און הגזירה, תתבטל ואז ימים, ג' ַָלהתענות
הטבע?! בדרך לעשות יש מה בשביל

הכרוכה  פעולה היותה עם הטבע, בדרך פעולה לעשות שצריכים אמר שמרדכי כיון ואףֿעלֿפיֿכן,
קושיות  שואלים לא - סנהדרין של פסקֿדין ישנו כאשר קושיות; אסתר שואלת לא - נפשות סכנת עם

שכל! עלֿפי לפעול שצריכים הוא דין' שה'פסק אףֿעלֿפי תורה, של פסקֿדין על

כיון  בחוץ, האמת את לספר להתיירא שאין ההקדמה (לאחרי לדורות" "כתבוני אסתר בקשת וזוהי
האמיתי  המצב את להכיר ("איינקנעלן") אותם לשכנע צריכים שעדיין והיחידים כו'", אני כתובה ש"כבר

היהודים): - הם

דאחשורוש  "משל חז"ל דברי את הפעם עוד ותלמדו המגילה, את הפעם עוד תקראו ושנה שנה בכל
כו'", דומה הדבר למה והמן,
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תעניות.157) הל' ריש
ח.158) ד, שם
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"חריץ". ריק, חלל יש שאצלו כך יפקד, ולא יזכר לא - שנים אלף שיעברו ולאחרי אלו, ענינים כל אין

להניחם" שוה אין "למלך אמר, אותך 149ולכן תטריד שתמיד כזו מציאות שתהיה צריך אתה מה :
ומצב  במעמד שהוא מישהו שיש בגלל ריקנות ארגיש תמיד ואני באדערן"), אלעמאל דיר וועט ַַָ("עס

לגמרי. ממני שונה

מהם  אחד שכל דייקא, "בעל" החריץ", ו"בעל התל" "בעל עם - הגמרא אומרת - "עסק" כאן לנו יש
כדרכו  בעולם ישראל בני של מציאותם עובדת את מקבל אינו התל" "בעל לבעלֿהבית: עצמו את מרגיש

שהוא חושב אלא עולם, ומפריע ziadÎlraשל שמבלבל ומי בעלֿהבית"), גאנצער דער איז ַ("ער
עּפעס  אין איז ("ער שלו אשמה איזו כאן שיש חושב אינו החריץ" "בעל כן וכמו ה"תל"; הוא לבעלותו
שאין  וכיון לדבר; עצה למצוא ועליו "חריץ", אצלו יש ואףֿעלֿפיֿכן, הבית", "בעל הוא שולדיק");

לאבדם". "ביהודים יותר: קלה עצה לו יש - תגנוב" ו"לא תרצח" "לא הציווי עצמו על לקבל רצונו

.ÊÎ העצה איפוא היא מה - החריץ" ו"בעל התל" "בעל כמו הם והמן שאחשורוש כיון אמנם,
?150לזה 

ד"בעל  המשל נתבאר עתה זה הרי - הגזירה את שיבטל עליו לפעול ולהשתדל אחשורוש אל ללכת
אצל  ההשתדלות תועיל מה כן, ואם ישראל, לבני  להיפטר רוצה בעצמו שהוא לאחשרוש, בנוגע התל"

אחשורוש?!

ובכן:

שלמדו  רבן בית של תינוקות אלף כ"ב וקיבץ תענית, גזר שמרדכי עלֿידיֿזה היה הגזירה ביטול
. בכייתם קול הקדושֿברוךֿהוא ושמע למרום שועתם שעלתה "עד והתפללו, .תורה גדול קול כגדיים . .

. טיט וטלאים של בחותם חתומות שהיו עליהם שגזר אגרות אותן הקדושֿברוךֿהוא נטל שעה באותה .
במדרש  (כמסופר כו'" );88וקרעם

מלכות  ללבוש אסתר הוצרכה - תעשה" אשר "בכל הטבע, בדרך בפעולה צורך שיש כיון לזה, ונוסף
בשרים" קנאתו במלך "קנאתו שעלֿידיֿזה משתה, ולערוך התל"), ("בעל אחשורוש עם לדבר ,151ולילך

הטבע. בדרך גם הגזירה שבטלה ועד

.ÁÎ אסתר של ההנהגה באופן מודגש זה :152וענין

לבוא  נקראתי לא ש"אני שלמרות כך אחשורוש, בעיני וחסד חן לשאת צריכה אסתר כאשר לכאורה:
יום" שלושים זה המלך ללכת 153אל צריכה היתה לכלֿלראש הנה - הזהב שרביט את המלך לה יושיט ,

וחסד, חן לשאת כדי שצריך מה כל ולעשות ולהתייפות, להתלבש ּפארלער"), ("ביוטי יופי" ַל"מכון
הנס". על סומכין "אין שהרי

לו: ואמרה זקן... לרב לקרוא שלחה - אסתר? עשתה ומה

. עלי וצומו היהודים כל את כנוס "לך הנה - הטבע" "בדרך פעולה לעשות שצריך שלשת כיון .
הילדים,87ימים" גם סופם, ועד מראשם היהודים, כל אלא "קונץ"... לא זה - לבדך תצום שאתה די לא ;

המלך,ו"ג  אל לכניסתי סמוך אדאג לזה הנה - אחשורוש לפני וחסד חן לשאת אני שצריכה - אני" ם
כן" אצום ונערותי אני "גם - היא בזה הפעולה התחלת ,87אבל

כדת" לא אשר המלך אל אבוא שאצליח;87"ובכן אני יודעת ולכן נפש, מסירות מתוך אני הולכת כך -
בברכת  תלויה וההצלחה תורה, עלֿפי עליו שמוטל מה לעשות צריך יהודי כי נוגע, זה אין - לאו אם וגם

ה'.
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הגוי150) את לשכר בבתֿשחוק: אמר שליט "א אדמו "ר כ "ק
גם  ומה במקומו ; אחר גוי ימצא סוכ "ס הנה - אנטרינקען") ָ("אים 
וכפי דבר, אותו  לעשות יוכל  ("שיכור'ערֿהייט") שיכור שבהיותו
שאינם  גוים רק לא חלק נטלו שבהם רח"ל , ב "פוגרומים" שאירע

שיכורים... גוים גם אלא ("ניכטערע"), שיכורים

ב.151) טו, מגילה
(152- מנחם (תורת ס"ה דאשתקד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(138 ע' חל"ט התוועדויות
יא.153) ד, אסתר
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יוסי  כרבי הלכה יוסי ורבי מאיר רבי יהודה, כרבי הלכה יהודה ורבי מאיר שרבי הכלל ישנו ;166מקום
מאיר! כרבי הלכה - כאן ואילו

.·Ï בשעה בה אחשורוש", בימי מ"ויהי כולה, המגילה את לקרוא שצריכים הגדול בפלא די לא ואם
רבותינו  מוסיפים - הוא" "ונהפוך ואחרֿכך לאבדם", "ביהודים גזירה שהיתה המסקנא רק שנוגעת

אסתר 167זכרונםֿלברכה  ממגילת חוץ המשיח, לימות ליבטל עתידין הנביאים ספרי "כל - דבר עוד
והלכות":

גו'" יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים שאז המשיח, רוחי 168בביאת את ו"אשפוך ,
ובנותיכם" בניכם ונבאו בשר כל בניכם 169על גם שהרי יקר, דבר יהיה לא הנבואה שענין כיון הנה -

והיינו  הנביאים, כל ייבטלו אזי מלמעלה, נבואה יקבלו מקום 170ובנותיכם ותפיסת חשיבות תהיה שלא ,
ייבטלו. לא והלכות אסתר מגילת אבל נביא; יהיה יהודי ילד שכל כיון הנבואה, לענין

שמכל  הסיבה מהי אבל להתנהג; כיצד לידע שיצטרכו כיון - ייבטלו לא הלכות בשלמא ולכאורה:
מג  דוקא הנה הקודש כתבי וכל במלוא הנבואות תישאר - האמור ועלֿפי תיבטל, לא אסתר ילת

חשיבותה?!

להם  תהיה לא שלעתידֿלבוא הנביאים, ספרי מכל יותר אסתר מגילת של חשיבותה גדולה במה
של  ששמו - אסתר מגילת ודוקא ובנותיכם", בניכם ונבאו בשר כל על רוחי ש"אשפוך כיון חשיבות,

וסופיֿתיבות  בראשיֿתיבות כיֿאם אחת, פעם אפילו בה נזכר לא זאת,171הקדושֿברוךֿהוא ולעומת ,
לא  - גופא ובזה המשיח, בימות אפילו חשיבותה תיבטל לא - הפרטים בכל מופיע גוים אודות הסיפור

אחשורוש"?! בימי מ"ויהי גם אלא ההוא", מ"בלילה רק

חלקי  שאר ומכל הנביאים, ספרי מכל יותר נעלה שהוא אסתר במגילת ענין שיש לומר, צריך ועלֿכן
גדול. חידוש זה יהיה המשיח בימות גם הנה שלכן, התורה,

.‚Ï בימי מ"ויהי "כולה", לקרותה שצריכים המשנה בדברי מודגש אסתר במגילת החידוש ובכן,
אחשורוש":

. אחשורוש בימי ד"ויהי שלש הסיפור "בשנת מדינה", ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו המולך .
מעשה  בשעת אשר עצמו, בפני סיפור זה הרי - כו' ושתי עם הסיפור והמשך וגו'", משתה עשה למלכו
שנגזרה  - עצמו בפני סיפור אירע ישראל לבני בנוגע ישראל; לבני שייכות לו שיש אחד אף הבין לא

הגזירה. וביטלו הטבע, בדרך פעולות גם ועשו כו', התענו והם עליהם, גזירה

- מגלה אסתר מגילת ואילו אסתר; במגילת הדברים שנכתבו לפני רק זהו teb`אבל, df llbay הנהיג
על  אחשורוש ימלוך לכן מקודם שנים שכמה באופן הדברים את וסיבב העולם את הקדושֿברוךֿהוא
לא  שושתי באופן הדברים את ומסבבים משתה, לערוך עליו מצווים שנים שלש ולאחרי מדינות, קכ"ז

וכו'. לבוא תרצה

אשר  הוא "ונהפוך להיות שיוכל שכדי - לאו אם ובין זאת מבינים אם בין - לנו מגלים כלומר:
. אחשורוש בימי ד"ויהי ההתחלה להיות הוצרכה בשונאיהם", המה היהודים ועד ישלטו מהודו המולך .

הוא". "ונהפוך להיות יכול היה לא כוש", ועד מהודו "המולך היה לא אחשורוש ואילו כוש",

הקדושֿברוךֿהוא  צריך - העמים" בין ומפורד מפוזר אחד "עם אודות מדובר כאשר ולכאורה:
א  "מושל להטריח אחשורוש את לעשות הטבע, סדרי וכל ההשתלשלות סדר כל את השרת, מלאכי ת
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וש"נ.166) ב. מו, עירובין
ספ"ב.167) שם רמב"ם ה"ה. פ"א מגילה ירושלמי
ה.168) מ, ישעי'
א.169) ג, יואל
הרשב"א 170) שו"ת (ראה הרשב"א דברי נזכרו זה בענין

גם  וראה סתרס"ו. ח"ב הרדב"ז בשו"ת ונת' הובא - סצ"ג) ח"א
22 ע' חכ"ו בלקו"ש (הובא כח ט, למג"א משה) (משאת אלשיך

.(33 הערה
פ"ו.171) הפורים שער פע"ח ראה
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שאין - כך הקצה, אל הקצה מן לגמרי שונה באופן והמן דאחשורוש הענין כללות את שמבאר משל
שירה  מתוך יעקב", "שושנת באמירת מסיימים קריאתו שלאחרי מעשה"), שיינע ("א יפה סיפור סתם ַזה

כולם  הדורות כל על כללית הוראה זוהי אלא וכו', -וריקוד

על  לסמוך שאיֿאפשר כך החריץ", ו"בעל התל" "בעל ישנו ודור דור בכל יהודים! שמעו שתוכנו:
שבשמים" אבינו על אלא להשען לנו אין "אנו ה'159גויים; ש"ברכך שלאחרי אומר, שבשמים ואבינו ,

הנה  הטבע, בדרך לפעול שצריכים אלו וגם מרדכי, סנהדרין, הרב, לדברי מצייתים כאשר - אלקיך"
הטבע, בדרך העשיה על עליכם מצוה הנני - כן" אצום ונערותי אני ש"גם באופן היא פעולתם התחלת

הוא" ש"ונהפוך בטוחים להיות יכולים הנכם ואז וכו', אחשורוש עם אורה 26לדבר היתה ו"ליהודים ,
ויקר" וששון .28ושמחה

***

.Ï השקפת בכללות קושיא מתורצת שעלֿידו לדורות"), ("כתבוני אסתר ממגילת לימוד עוד יש
העולם: על ויהדות, יהודים התורה,

העמים" מכל "המעט הם ישראל שבני כיון הרי - חטאת" לאומים ד"חסד הענין ללא ,160גם
המכריע, רוב אינם ואסתר מרדכי כרצון שמתנהגים אלו לעתֿעתה, הרי גופא, בניֿישראל בין ֿ זה ועלֿדרך
של  הייפעלע") קליינע ("א קטנה קבוצה בשביל כזה גדול עולם שמסתובב יתכן איך הקושיא: ַנשאלת

ואסתר?! מרדכי כרצון שמתנהגים יהודים

ריבוי בו שיש עצום, ביתֿחרושת לניהול - דומה הדבר למה בשביל משל כו', רבות והוצאות מכונות,
דינרי  אלפים אלף שישקיע מקום אין לטעות, שיכול לבשרֿודם בנוגע שאפילו קטן, דבר ממנו להפיק
שלם  שהוא להקדושֿברוךֿהוא בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זהב, דינר ששוה חפץ לקבל בשביל זהב,
המעט  "אתם בשביל כזה גדול עולם בניהול והסברה הבנה להיות שמוכרחת בודאי הרי מעשיו, בכל

ומצוות. תורה עלֿפי שחיים העמים" מכל

.‡Ï:אסתר למגילת בנוגע שמצינו תמוהים ענינים לשני בנוגע הביאור בהקדים ויובן

דעות  כמה יש - חובתו" ידי בה ויוצא המגילה את אדם קורא "מהיכן - המגילה לקריאת :156בנוגע
מבלילה  אומר יוחאי בן שמעון ביטול 155"רבי התחלת - נס" של "תוקפו מתחיל ששם כיון ההוא",

מאחר  אומר יוסי "רבי יהודה 161הגזירה; "רבי הצרות; התחלת - המן" של "תוקפו האלה", הדברים
מאיש  מאיר 162אומר ו"רבי הגאולה; את ֿ ברוךֿהוא הקדוש הכין כיצד - מרדכי" של "תוקפו יהודי",

ההלכה  היא וכן אחשורוש"), בימי (מ"ויהי כולה" .163אומר

מובן: אינו ולכאורה

מחשבתו" את וקלקלת עצתו את "הפרת ואחרֿכך גדולה, צרה שהיתה לידע להתחיל 164כדי די -
רוצים  ואם גו'", המן את אחשורוש המלך גידל האלה הדברים מ"אחר - היותר ולכל ההוא", מ"בלילה
כל  נוגע מה אבל גו'"; הבירה בשושן היה יהודי מ"איש להתחיל יכולים - מרדכי של היחוס גם לידע
שהיתה  הדברים, מסקנת רק שנוגעת בשעה בה - פרטיו בכל אחשורוש" בימי ד"ויהי הסיפור אריכות

הוא", "ונהפוך ואחרֿכך לאבדם", "ביהודים קריאת גזירה מצות לקיים שכדי נקבע ואףֿעלֿפיֿכן
"כולה"?! לקרותה יש המגילה

הש"ס  כללי היפך הוא מאיר, רבי כדעת כולה, לקרותה שצריך שהדין גם יהודה 165ומה רבי שהרי -
ובכל  האלה", הדברים מ"אחר או יהודי " מ"איש להתחיל שדי וסוברים מאיר, רבי על חולקים יוסי ורבי
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יוסי  כרבי הלכה יוסי ורבי מאיר רבי יהודה, כרבי הלכה יהודה ורבי מאיר שרבי הכלל ישנו ;166מקום
מאיר! כרבי הלכה - כאן ואילו

.·Ï בשעה בה אחשורוש", בימי מ"ויהי כולה, המגילה את לקרוא שצריכים הגדול בפלא די לא ואם
רבותינו  מוסיפים - הוא" "ונהפוך ואחרֿכך לאבדם", "ביהודים גזירה שהיתה המסקנא רק שנוגעת

אסתר 167זכרונםֿלברכה  ממגילת חוץ המשיח, לימות ליבטל עתידין הנביאים ספרי "כל - דבר עוד
והלכות":

גו'" יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד יקויים שאז המשיח, רוחי 168בביאת את ו"אשפוך ,
ובנותיכם" בניכם ונבאו בשר כל בניכם 169על גם שהרי יקר, דבר יהיה לא הנבואה שענין כיון הנה -

והיינו  הנביאים, כל ייבטלו אזי מלמעלה, נבואה יקבלו מקום 170ובנותיכם ותפיסת חשיבות תהיה שלא ,
ייבטלו. לא והלכות אסתר מגילת אבל נביא; יהיה יהודי ילד שכל כיון הנבואה, לענין

שמכל  הסיבה מהי אבל להתנהג; כיצד לידע שיצטרכו כיון - ייבטלו לא הלכות בשלמא ולכאורה:
מג  דוקא הנה הקודש כתבי וכל במלוא הנבואות תישאר - האמור ועלֿפי תיבטל, לא אסתר ילת

חשיבותה?!

להם  תהיה לא שלעתידֿלבוא הנביאים, ספרי מכל יותר אסתר מגילת של חשיבותה גדולה במה
של  ששמו - אסתר מגילת ודוקא ובנותיכם", בניכם ונבאו בשר כל על רוחי ש"אשפוך כיון חשיבות,

וסופיֿתיבות  בראשיֿתיבות כיֿאם אחת, פעם אפילו בה נזכר לא זאת,171הקדושֿברוךֿהוא ולעומת ,
לא  - גופא ובזה המשיח, בימות אפילו חשיבותה תיבטל לא - הפרטים בכל מופיע גוים אודות הסיפור

אחשורוש"?! בימי מ"ויהי גם אלא ההוא", מ"בלילה רק

חלקי  שאר ומכל הנביאים, ספרי מכל יותר נעלה שהוא אסתר במגילת ענין שיש לומר, צריך ועלֿכן
גדול. חידוש זה יהיה המשיח בימות גם הנה שלכן, התורה,

.‚Ï בימי מ"ויהי "כולה", לקרותה שצריכים המשנה בדברי מודגש אסתר במגילת החידוש ובכן,
אחשורוש":

. אחשורוש בימי ד"ויהי שלש הסיפור "בשנת מדינה", ומאה ועשרים שבע כוש ועד מהודו המולך .
מעשה  בשעת אשר עצמו, בפני סיפור זה הרי - כו' ושתי עם הסיפור והמשך וגו'", משתה עשה למלכו
שנגזרה  - עצמו בפני סיפור אירע ישראל לבני בנוגע ישראל; לבני שייכות לו שיש אחד אף הבין לא

הגזירה. וביטלו הטבע, בדרך פעולות גם ועשו כו', התענו והם עליהם, גזירה

- מגלה אסתר מגילת ואילו אסתר; במגילת הדברים שנכתבו לפני רק זהו teb`אבל, df llbay הנהיג
על  אחשורוש ימלוך לכן מקודם שנים שכמה באופן הדברים את וסיבב העולם את הקדושֿברוךֿהוא
לא  שושתי באופן הדברים את ומסבבים משתה, לערוך עליו מצווים שנים שלש ולאחרי מדינות, קכ"ז

וכו'. לבוא תרצה

אשר  הוא "ונהפוך להיות שיוכל שכדי - לאו אם ובין זאת מבינים אם בין - לנו מגלים כלומר:
. אחשורוש בימי ד"ויהי ההתחלה להיות הוצרכה בשונאיהם", המה היהודים ועד ישלטו מהודו המולך .

הוא". "ונהפוך להיות יכול היה לא כוש", ועד מהודו "המולך היה לא אחשורוש ואילו כוש",

הקדושֿברוךֿהוא  צריך - העמים" בין ומפורד מפוזר אחד "עם אודות מדובר כאשר ולכאורה:
א  "מושל להטריח אחשורוש את לעשות הטבע, סדרי וכל ההשתלשלות סדר כל את השרת, מלאכי ת
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וש"נ.166) ב. מו, עירובין
ספ"ב.167) שם רמב"ם ה"ה. פ"א מגילה ירושלמי
ה.168) מ, ישעי'
א.169) ג, יואל
הרשב"א 170) שו"ת (ראה הרשב"א דברי נזכרו זה בענין

גם  וראה סתרס"ו. ח"ב הרדב"ז בשו"ת ונת' הובא - סצ"ג) ח"א
22 ע' חכ"ו בלקו"ש (הובא כח ט, למג"א משה) (משאת אלשיך

.(33 הערה
פ"ו.171) הפורים שער פע"ח ראה
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שאין - כך הקצה, אל הקצה מן לגמרי שונה באופן והמן דאחשורוש הענין כללות את שמבאר משל
שירה  מתוך יעקב", "שושנת באמירת מסיימים קריאתו שלאחרי מעשה"), שיינע ("א יפה סיפור סתם ַזה

כולם  הדורות כל על כללית הוראה זוהי אלא וכו', -וריקוד

על  לסמוך שאיֿאפשר כך החריץ", ו"בעל התל" "בעל ישנו ודור דור בכל יהודים! שמעו שתוכנו:
שבשמים" אבינו על אלא להשען לנו אין "אנו ה'159גויים; ש"ברכך שלאחרי אומר, שבשמים ואבינו ,

הנה  הטבע, בדרך לפעול שצריכים אלו וגם מרדכי, סנהדרין, הרב, לדברי מצייתים כאשר - אלקיך"
הטבע, בדרך העשיה על עליכם מצוה הנני - כן" אצום ונערותי אני ש"גם באופן היא פעולתם התחלת

הוא" ש"ונהפוך בטוחים להיות יכולים הנכם ואז וכו', אחשורוש עם אורה 26לדבר היתה ו"ליהודים ,
ויקר" וששון .28ושמחה

***

.Ï השקפת בכללות קושיא מתורצת שעלֿידו לדורות"), ("כתבוני אסתר ממגילת לימוד עוד יש
העולם: על ויהדות, יהודים התורה,

העמים" מכל "המעט הם ישראל שבני כיון הרי - חטאת" לאומים ד"חסד הענין ללא ,160גם
המכריע, רוב אינם ואסתר מרדכי כרצון שמתנהגים אלו לעתֿעתה, הרי גופא, בניֿישראל בין ֿ זה ועלֿדרך
של  הייפעלע") קליינע ("א קטנה קבוצה בשביל כזה גדול עולם שמסתובב יתכן איך הקושיא: ַנשאלת

ואסתר?! מרדכי כרצון שמתנהגים יהודים

ריבוי בו שיש עצום, ביתֿחרושת לניהול - דומה הדבר למה בשביל משל כו', רבות והוצאות מכונות,
דינרי  אלפים אלף שישקיע מקום אין לטעות, שיכול לבשרֿודם בנוגע שאפילו קטן, דבר ממנו להפיק
שלם  שהוא להקדושֿברוךֿהוא בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זהב, דינר ששוה חפץ לקבל בשביל זהב,
המעט  "אתם בשביל כזה גדול עולם בניהול והסברה הבנה להיות שמוכרחת בודאי הרי מעשיו, בכל

ומצוות. תורה עלֿפי שחיים העמים" מכל

.‡Ï:אסתר למגילת בנוגע שמצינו תמוהים ענינים לשני בנוגע הביאור בהקדים ויובן

דעות  כמה יש - חובתו" ידי בה ויוצא המגילה את אדם קורא "מהיכן - המגילה לקריאת :156בנוגע
מבלילה  אומר יוחאי בן שמעון ביטול 155"רבי התחלת - נס" של "תוקפו מתחיל ששם כיון ההוא",

מאחר  אומר יוסי "רבי יהודה 161הגזירה; "רבי הצרות; התחלת - המן" של "תוקפו האלה", הדברים
מאיש  מאיר 162אומר ו"רבי הגאולה; את ֿ ברוךֿהוא הקדוש הכין כיצד - מרדכי" של "תוקפו יהודי",

ההלכה  היא וכן אחשורוש"), בימי (מ"ויהי כולה" .163אומר

מובן: אינו ולכאורה

מחשבתו" את וקלקלת עצתו את "הפרת ואחרֿכך גדולה, צרה שהיתה לידע להתחיל 164כדי די -
רוצים  ואם גו'", המן את אחשורוש המלך גידל האלה הדברים מ"אחר - היותר ולכל ההוא", מ"בלילה
כל  נוגע מה אבל גו'"; הבירה בשושן היה יהודי מ"איש להתחיל יכולים - מרדכי של היחוס גם לידע
שהיתה  הדברים, מסקנת רק שנוגעת בשעה בה - פרטיו בכל אחשורוש" בימי ד"ויהי הסיפור אריכות

הוא", "ונהפוך ואחרֿכך לאבדם", "ביהודים קריאת גזירה מצות לקיים שכדי נקבע ואףֿעלֿפיֿכן
"כולה"?! לקרותה יש המגילה

הש"ס  כללי היפך הוא מאיר, רבי כדעת כולה, לקרותה שצריך שהדין גם יהודה 165ומה רבי שהרי -
ובכל  האלה", הדברים מ"אחר או יהודי " מ"איש להתחיל שדי וסוברים מאיר, רבי על חולקים יוסי ורבי
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תפלה" אלא עמידה "ואין לפניו", תורה 175עמדתי ניתנה "לא אבל מלאכים, אצל עתה הסדר הוא וכן ,
השרת" שהנשמה 180למלאכי באופן ישראל", "בשביל אלא השרת, מלאכי בשביל נברא לא והעולם ,

דוקא. למטה תהיה

היתה  "ליהודים עם היא שלו השייכות אחשורוש"? בימי ל"ויהי שייכותו מהי שואל: יהודי וכאשר
ויקר" וששון ושמחה תפילין"28אורה אלו ויקר מילה, זו ששון יוםֿטוב, זה שמחה תורה, זו "אורה ,45,

את ולמה אדם קורא "מהיכן לו: אומרים - אחשורוש"? בימי ל"ויהי שייכות לו שתהיה אותו גוררים
. חובתו ידי בה ויוצא הוא".dlek.המגילה ל"ונהפוך להגיע יכולים אז ורק  ,"

.‰Ï:המשיח לימות גם נוגע זה וענין

אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל "אהפוך כאשר המשיח, בימות יהיה 181אפילו לא -
ישראל  בני יהיו אז גם אלא ֿ ברוךֿהוא, והקדוש תורה ישראל, בני של המציאות רק שתישאר ומצב מעמד

צאנכם" ורעו זרים ו"עמדו העמים", מכל .182"המעט

גם  להיות תצטרך ובמילא בעליֿחיים, להיות שיצטרכו כך הקרבנות, ענין יהיה המשיח בימות
תבן" יאכל כבקר ש"אריה כדי - צומח של -183המציאות וזריעה חרישה של המציאות גם אז ותהיה ,

אלומותיו" נושא ברנה יבוא הדומם.184"בוא סוג עם הקשורות המלאכות, שאר  וכל ,

מובן: אינו ולכאורה

המשיח  לביאת וזכינו הגלות, מחבלי שנפטרנו דערווארט") קאם זיך ("מ'האט הזמן הגיע ַַָסוףֿכלֿסוף
הרמב"ם  שכתב כמו הבריאה, תכלית באופן 185- מפריע, בלי וחכמתה", בתורה פנויין "יהיו שאז

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ ה"עמים 186ש"מלאה כל של המציאות שתהיה הצורך מהו כן, ואם .
שנצטרך  "זרים" של המציאות שתהיה הצורך מהו לאו, ואם ישראל, בני להיות שיהפכו - ברורה" שפה
ללא  בלבולים, ללא וללמוד לשבת שנוכל רּוה"), צו אונז ("לאזט לנפשנו אותנו הניחו - עמהם ָלהתעסק

וכו'! וכו' ושתיה אכילה אלומותיו", "נושא וזריעה, בחרישה צורך

מין  כל של המציאות גם אלא המדבר, מין כל של המציאות רק לא לעתידֿלבוא תהיה - ולפועל
מכל  "המעט ישראל, בני עבור - לזה" לצוות אלא נברא לא העולם ש"כל ובאופן והדומם, הצומח החי,

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ ד"מלאה באופן בתורה שיהגו העמים",

במדרש  וכדאיתא דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד יקויים 187אמנם

- לדומם בנוגע אפילו וכן היום", שבת ואומרת צווחת היא בשבת תאנה ללקוט הולך אדם כו' "לעתיד
שנאמר  כו' זועקת "ועמדו 188"האבן וכמו בלבד, וטפל משמש רק יהיה הדומם אבל תזעק", מקיר אבן כי

המציא  תהיה התכלית עיקר ואילו צאנכם", ורעו וחכמתה.זרים בתורה שיעסקו ישראל בני של ות

בני  של בכמות קטן שמספר כדי שלם עולם שיסתובב - בשכל מקום לזה אין שלכאורה וכאמור,
תורה. וללמוד במנוחה לישב יוכלו ישראל 

אסתר: מגילת תיבטל לא המשיח בימות שגם אומרים, זה ועל

שכתב  וכמו בשר", כל על רוחי ש"אשפוך בגלל הנבואות, לכל חשיבות תהיה לא כאשר גם
בזהר 189הרמב"ם  וכדאיתא והחכמה", הדעה בתורה 190ש"תרבה  ידיעה ריבוי תהיה דמשיחא שבעקבתא

בני  עם תורה ילמדו אז שגם ה'", כבוד ש"נגלה לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דעלמא", "רביי אצל גם
המעשה  סיפור כל עלֿידי היא הוא" ל"ונהפוך לבוא שהדרך אסתר, ממגילת בלימוד צורך יהיה - ישראל

אחשורוש". בימי מ"ויהי החל
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ספ"ט.189) תשובה הל'
א.190) קיח, ח"א

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

לפני 172בכיפה" - מלחמות עם גם שכרוך שנים, וכמה כמה במשך שלם גלגל לסובב צריך זה שבשביל ,
יותר?! פשוטה בדרך זאת לסדר אפשר היה לכאורה וכו'; וכו' כורש עם כן ולאחרי בבל, עם כן

המגילה  את אדם קורא "מהיכן הוא: הדין הרי - גדול פלא והוא המובן, דבר זה שאין אף ובכן,
. חובתו ידי בה .dlek.ויוצא אחשורוש בימי ב"ויהי מתחיל פורים של שהענין והיינו, מהודו ", המולך .

הבירה. בשושן זה, לאחרי שנים וכמה כמה אירע עצמו שהמאורע אף כוש", ועד

לבוא  אפשר אי הוא"; ב"ונהפוך מתחילה אינה המגילה שקריאת - אסתר מגילת של החידוש וזהו
כאשר  כולה; המגילה את קורין אלאֿאםֿכן בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא ל"ונהפוך
חושב  אולי אתה - הוא". ל"ונהפוך סוף כל סוף באים אזי כוש", ועד מהודו "המולך הוא אחשורוש
- ומעיד ומודיע יצירתו, את יודע הקדושֿברוךֿהוא אבל שלך, בענינים טוב יותר לעשות יכול שהנך
"כולה", המגילה את כשקורין זה הרי נס", של ל"תקפו לבוא שכדי - אסתר במגילת שכותב כפי

מתחילתה.

.„Ï:"לדורות "כתבוני אסתר אומרת זה ועל

זו: שאלה יהודי שואל דור שבכל לדורות, גם אלא הפורים, לימי בנוגע רק לא הוא הנ"ל לימוד

נגד ללכת שעליו ליהודי לו אומרים גדול, עולם שישנו שלך למרות המציאות לו: ואומרים  העולם ,
המציאות  אדרבה: להכעיס... כדי "בראשית",אינה - העולם מתקיים ועליך העיקרית, המציאות היא שלך

ראשית" שנקראת התורה "בשביל - גופא וישראל ראשית", שנקראו ישראל .173"בשביל

המשניות  לפירוש בהקדמתו רז"ל 174הרמב"ם מאמר בביאור אמנם לא 175מאריך כולו העולם "כל
ויצטרך  מאד, חסר שהאדם "מפני יחידותו", ושממון עצבונו "להסיר שפירושו, לזה", לצוות אלא נברא

ולאפות ולטחון ולדוש והקצירה, החרישה ללמוד נצרך והיה רבים, ללמוד .לדברים צריך יהיה וכך .
לתקן  אדם, בני שאר נמצאו כן על חכמה, ולקנות ללמוד פנאי מוצא יהיה ומתי וכו', והאריגה הטויה

רק זוהי אבל, כו'"; מזומן צרכו החכם שימצא כדי במדינה, אליהם הצריכים המעשים, שמצינו nbec`אלו
זה אין עדיין אך בעולם, lkyaכן xe`ia כדי שלם עולם שיסובבו בשכל, מקום לזה אין דלכאורה, -

בתורה! שיעסוק בכמות כו') מאלף (אחד קטן חלק שימצא

לעצמו: בנוגע שואל כן וכמו

לשינה, מיועדות שעות וכמה כמה - היום סדר את ומחשב שביום, השעות מספר את מחשב הוא
העולם, בעניני להעסק בנוגע וכן בריאות, ועניני ושתיה לאכילה שעות וכמה כמה

עסקינן - ברשיעי שכתוב 176ולא למה בהתאם שולחןֿערוך, עלֿפי שמתנהג יהודי אודות מדובר ,122

ויצהרך" ותירושך דגנך "ואספת - תעשה" אשר בכל אלקיך ה' רז"ל 177"וברכך וכמאמר עשו 178, "הרבה
בידן" עלתה ולא יוחאי בר שמעון כרבי בידן, ועלתה ישמעאל -כרבי

בלבד  זמן שמיעוט נמצא - במצוות שנתחייב קודם הילדות, ימי את גם ומחשב מוסיף כאשר ובפרט
טפלים. ענינים עבור מנוצל הזמן רוב ואילו ומצוות, תורה לעניני מוקדש 

מוטב  הוא"; מ"ונהפוך שיתחיל מוטב - מתחילתה המגילה את לקרוא צריך הוא למה שואל: זה ועל
ויתן  במסחר, ועסק ושינה ושתיה מאכילה אותו יפטור ברֿמצוה, בתור אותו יברא שהקדושֿברוךֿהוא

אפש  תורה?!לו עלֿפי אחרת בהתעסקות צורך ללא מצוות, ולקיים תורה ללמוד - בכך ירצה רק אם - רות

ירידת  קודם - דוקא! בגוף נשמה של באופן יהודי שברא הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי - זה על והמענה
שכתוב  כמו הבורא, בעבודת אלא אינו שהעסק באופן הסדר אמנם היה למטה .179הנשמה ה' אשר "חי  .
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אח 174) להסתפק.ד"ה ראה "כ
וש"נ.175) ב. ו, ברכות

וש"נ.176) א. ו, יומא ראה
יד.177) יא, עקב
ב.178) לה, ברכות
ועוד.179) א. יז, מלכיםֿא
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תפלה" אלא עמידה "ואין לפניו", תורה 175עמדתי ניתנה "לא אבל מלאכים, אצל עתה הסדר הוא וכן ,
השרת" שהנשמה 180למלאכי באופן ישראל", "בשביל אלא השרת, מלאכי בשביל נברא לא והעולם ,

דוקא. למטה תהיה

היתה  "ליהודים עם היא שלו השייכות אחשורוש"? בימי ל"ויהי שייכותו מהי שואל: יהודי וכאשר
ויקר" וששון ושמחה תפילין"28אורה אלו ויקר מילה, זו ששון יוםֿטוב, זה שמחה תורה, זו "אורה ,45,

את ולמה אדם קורא "מהיכן לו: אומרים - אחשורוש"? בימי ל"ויהי שייכות לו שתהיה אותו גוררים
. חובתו ידי בה ויוצא הוא".dlek.המגילה ל"ונהפוך להגיע יכולים אז ורק  ,"

.‰Ï:המשיח לימות גם נוגע זה וענין

אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל "אהפוך כאשר המשיח, בימות יהיה 181אפילו לא -
ישראל  בני יהיו אז גם אלא ֿ ברוךֿהוא, והקדוש תורה ישראל, בני של המציאות רק שתישאר ומצב מעמד

צאנכם" ורעו זרים ו"עמדו העמים", מכל .182"המעט

גם  להיות תצטרך ובמילא בעליֿחיים, להיות שיצטרכו כך הקרבנות, ענין יהיה המשיח בימות
תבן" יאכל כבקר ש"אריה כדי - צומח של -183המציאות וזריעה חרישה של המציאות גם אז ותהיה ,

אלומותיו" נושא ברנה יבוא הדומם.184"בוא סוג עם הקשורות המלאכות, שאר  וכל ,

מובן: אינו ולכאורה

המשיח  לביאת וזכינו הגלות, מחבלי שנפטרנו דערווארט") קאם זיך ("מ'האט הזמן הגיע ַַָסוףֿכלֿסוף
הרמב"ם  שכתב כמו הבריאה, תכלית באופן 185- מפריע, בלי וחכמתה", בתורה פנויין "יהיו שאז

מכסים" לים כמים ה' את דעה הארץ ה"עמים 186ש"מלאה כל של המציאות שתהיה הצורך מהו כן, ואם .
שנצטרך  "זרים" של המציאות שתהיה הצורך מהו לאו, ואם ישראל, בני להיות שיהפכו - ברורה" שפה
ללא  בלבולים, ללא וללמוד לשבת שנוכל רּוה"), צו אונז ("לאזט לנפשנו אותנו הניחו - עמהם ָלהתעסק

וכו'! וכו' ושתיה אכילה אלומותיו", "נושא וזריעה, בחרישה צורך

מין  כל של המציאות גם אלא המדבר, מין כל של המציאות רק לא לעתידֿלבוא תהיה - ולפועל
מכל  "המעט ישראל, בני עבור - לזה" לצוות אלא נברא לא העולם ש"כל ובאופן והדומם, הצומח החי,

מכסים". לים כמים ה' את דעה הארץ ד"מלאה באופן בתורה שיהגו העמים",

במדרש  וכדאיתא דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה היעוד יקויים 187אמנם

- לדומם בנוגע אפילו וכן היום", שבת ואומרת צווחת היא בשבת תאנה ללקוט הולך אדם כו' "לעתיד
שנאמר  כו' זועקת "ועמדו 188"האבן וכמו בלבד, וטפל משמש רק יהיה הדומם אבל תזעק", מקיר אבן כי

המציא  תהיה התכלית עיקר ואילו צאנכם", ורעו וחכמתה.זרים בתורה שיעסקו ישראל בני של ות

בני  של בכמות קטן שמספר כדי שלם עולם שיסתובב - בשכל מקום לזה אין שלכאורה וכאמור,
תורה. וללמוד במנוחה לישב יוכלו ישראל 

אסתר: מגילת תיבטל לא המשיח בימות שגם אומרים, זה ועל

שכתב  וכמו בשר", כל על רוחי ש"אשפוך בגלל הנבואות, לכל חשיבות תהיה לא כאשר גם
בזהר 189הרמב"ם  וכדאיתא והחכמה", הדעה בתורה 190ש"תרבה  ידיעה ריבוי תהיה דמשיחא שבעקבתא

בני  עם תורה ילמדו אז שגם ה'", כבוד ש"נגלה לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דעלמא", "רביי אצל גם
המעשה  סיפור כל עלֿידי היא הוא" ל"ונהפוך לבוא שהדרך אסתר, ממגילת בלימוד צורך יהיה - ישראל

אחשורוש". בימי מ"ויהי החל
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סה"ז. פ"ד ע"ז ירושלמי גם וראה (בסופו). שטו
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לפני 172בכיפה" - מלחמות עם גם שכרוך שנים, וכמה כמה במשך שלם גלגל לסובב צריך זה שבשביל ,
יותר?! פשוטה בדרך זאת לסדר אפשר היה לכאורה וכו'; וכו' כורש עם כן ולאחרי בבל, עם כן

המגילה  את אדם קורא "מהיכן הוא: הדין הרי - גדול פלא והוא המובן, דבר זה שאין אף ובכן,
. חובתו ידי בה .dlek.ויוצא אחשורוש בימי ב"ויהי מתחיל פורים של שהענין והיינו, מהודו ", המולך .

הבירה. בשושן זה, לאחרי שנים וכמה כמה אירע עצמו שהמאורע אף כוש", ועד

לבוא  אפשר אי הוא"; ב"ונהפוך מתחילה אינה המגילה שקריאת - אסתר מגילת של החידוש וזהו
כאשר  כולה; המגילה את קורין אלאֿאםֿכן בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא ל"ונהפוך
חושב  אולי אתה - הוא". ל"ונהפוך סוף כל סוף באים אזי כוש", ועד מהודו "המולך הוא אחשורוש
- ומעיד ומודיע יצירתו, את יודע הקדושֿברוךֿהוא אבל שלך, בענינים טוב יותר לעשות יכול שהנך
"כולה", המגילה את כשקורין זה הרי נס", של ל"תקפו לבוא שכדי - אסתר במגילת שכותב כפי

מתחילתה.

.„Ï:"לדורות "כתבוני אסתר אומרת זה ועל

זו: שאלה יהודי שואל דור שבכל לדורות, גם אלא הפורים, לימי בנוגע רק לא הוא הנ"ל לימוד

נגד ללכת שעליו ליהודי לו אומרים גדול, עולם שישנו שלך למרות המציאות לו: ואומרים  העולם ,
המציאות  אדרבה: להכעיס... כדי "בראשית",אינה - העולם מתקיים ועליך העיקרית, המציאות היא שלך

ראשית" שנקראת התורה "בשביל - גופא וישראל ראשית", שנקראו ישראל .173"בשביל

המשניות  לפירוש בהקדמתו רז"ל 174הרמב"ם מאמר בביאור אמנם לא 175מאריך כולו העולם "כל
ויצטרך  מאד, חסר שהאדם "מפני יחידותו", ושממון עצבונו "להסיר שפירושו, לזה", לצוות אלא נברא

ולאפות ולטחון ולדוש והקצירה, החרישה ללמוד נצרך והיה רבים, ללמוד .לדברים צריך יהיה וכך .
לתקן  אדם, בני שאר נמצאו כן על חכמה, ולקנות ללמוד פנאי מוצא יהיה ומתי וכו', והאריגה הטויה

רק זוהי אבל, כו'"; מזומן צרכו החכם שימצא כדי במדינה, אליהם הצריכים המעשים, שמצינו nbec`אלו
זה אין עדיין אך בעולם, lkyaכן xe`ia כדי שלם עולם שיסובבו בשכל, מקום לזה אין דלכאורה, -

בתורה! שיעסוק בכמות כו') מאלף (אחד קטן חלק שימצא

לעצמו: בנוגע שואל כן וכמו

לשינה, מיועדות שעות וכמה כמה - היום סדר את ומחשב שביום, השעות מספר את מחשב הוא
העולם, בעניני להעסק בנוגע וכן בריאות, ועניני ושתיה לאכילה שעות וכמה כמה

עסקינן - ברשיעי שכתוב 176ולא למה בהתאם שולחןֿערוך, עלֿפי שמתנהג יהודי אודות מדובר ,122

ויצהרך" ותירושך דגנך "ואספת - תעשה" אשר בכל אלקיך ה' רז"ל 177"וברכך וכמאמר עשו 178, "הרבה
בידן" עלתה ולא יוחאי בר שמעון כרבי בידן, ועלתה ישמעאל -כרבי

בלבד  זמן שמיעוט נמצא - במצוות שנתחייב קודם הילדות, ימי את גם ומחשב מוסיף כאשר ובפרט
טפלים. ענינים עבור מנוצל הזמן רוב ואילו ומצוות, תורה לעניני מוקדש 

מוטב  הוא"; מ"ונהפוך שיתחיל מוטב - מתחילתה המגילה את לקרוא צריך הוא למה שואל: זה ועל
ויתן  במסחר, ועסק ושינה ושתיה מאכילה אותו יפטור ברֿמצוה, בתור אותו יברא שהקדושֿברוךֿהוא

אפש  תורה?!לו עלֿפי אחרת בהתעסקות צורך ללא מצוות, ולקיים תורה ללמוד - בכך ירצה רק אם - רות

ירידת  קודם - דוקא! בגוף נשמה של באופן יהודי שברא הקדושֿברוךֿהוא, עלֿידי - זה על והמענה
שכתוב  כמו הבורא, בעבודת אלא אינו שהעסק באופן הסדר אמנם היה למטה .179הנשמה ה' אשר "חי  .
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א.172) יא, מגילה
ובכ "מ.173) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
אח 174) להסתפק.ד"ה ראה "כ
וש"נ.175) ב. ו, ברכות

וש"נ.176) א. ו, יומא ראה
יד.177) יא, עקב
ב.178) לה, ברכות
ועוד.179) א. יז, מלכיםֿא
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טובה  מדה מרובה - טובה למדה בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה פורענות, במדת אמורים הדברים 197ואם

שלם  עולם לבנות יוכלו ידם שעל ונפלאים, עצומים כחות איכות, ריבוי להכניס יכולים קטנה שבכמות -
סופו. ועד מתחילתו

אמנם- בו אין הנ"ל ilkyגילוי xe`iaבו יש אבל ,`nbec אם קטנה, כמות עלֿידי שגם להאמור,
מדה  שמרובה באופן וכאמור, שלם, עולם לבנות יכולים במילואם, בה שנמצאים הכחות את מנצלים

ככה  פעמים מאות חמש גבול.198טובה, בלי של לאופן עד מזה, יותר ועוד ,

שנים  כמה שלאחרי כדי בכיפה" "מושל שממנים לדורות", "כתבוני בענין להאמור בנוגע כן וכמו
ובכמה  ודור דור בכל דוגמתו למצוא יכול המתבונן כל הנה - ישראל בני על גזירה יבטלו הבירה בשושן
לפני  שאירע מסויים שמאורע שנים, וכמה כמה לאחרי תופסים שלפעמים הפרטיים, בחיים פרטים, וכמה

גדולה. הצלה או פורתא הצלה אצלו תהיה שנים וכמה כמה שלאחרי לכך גרם שנים, עשרות

הרמב"ם  שכתב כמו - ישראל לכלל בנוגע מוסיף 199ועלֿדרךֿזה יהודי שכאשר בפועל מציאות שזוהי
הנה אחת, .מצוה זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע עלֿידי על ֿידיֿזה והצלה", תשועה .

את  ולהביא ולהפוך לשנות בכחה יש אחד, ברגע אחד יהודי של אחת שפעולה והיינו, משיח, ביאת
וששון  ושמחה "אורה והנגלה, הנראה וחסד טוב שמחה, של באופן טפחים, מעשרה למטה המשיח

ויקר".

***

.ÁÏ כבודֿקדושת עלֿידי (הוגה המלך שנת נדדה ההוא בלילה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן, צוה
שליט"א). אדמו"ר

***

.ËÏ וידבר "שנאמר מגילה: מסכת בסיום המשנה לדברי בנוגע ב) (סעיף לעיל להמוזכר בהמשך
התורה  קריאת אודות גם נזכר זה [ולפני כו'" קורין שיהיו מצוותן ישראל, בני אל ה' מועדי את משה
- קבוע] זמן מלשון מועד ה'", ב"מועדי טפל בדרך נכללים הם שגם במנחה", בשבת ובחמישי "בשני
בענין  התחלתה הנ"ל, גו'" משה "וידבר בפסוק שסיומה שהפרשה זה), על מתעכבים שלא (אף להעיר יש

גם 200השבת  במנחה") בשבת ובחמישי "בשני הקריאה על (נוסף נכללת שבזה מובן, ומזה ,
השבת. דיום הקריאה (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה)

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח ש"מי כשם הנה - השבת ביום לקריאה בנוגע 201ובנוגע גם כך ,
נשיאנו  רבינו תקנת עלֿפי החול, ימי דששת השיעורים ששת שבת", ב"ערב שלומד שמי בתורה, לקריאה
שבכל  דמשה אתפשטותא של לתקנות בנוגע ועלֿדרךֿזה כו'", לישראל להם תיקן ש"משה הענין [שזהו

הרמב"ם 202דרא  וכפסקֿדין נעשית 203, ממילא בדרך אזי דאורייתא], חיוב של גדר מקבלות אלו שתקנות
זו. תקנה חסֿושלום שומר שאינו מי  אצל מכמו יותר נעלה באופן - בשבת" "יאכל - בשבת הקריאה

יו  - הפורים דימי החומש שיעור על להתעכב יש לכך, צו.ובהתאם דפרשת ששי ויום חמישי ם

.Ó המילואים ימי בשבעת משה שהקריב ובניו אהרן של הקרבנות אודות מסופר אלו בשיעורים
ומשח  כהונה בבגדי אותם שהלביש שלפניֿזה) דיום בשיעור (המסופר לאחרי לכהונה), נתחנכו (שבהם

המשחה. בשמן אותם

למנה" היה למשה גו' תנופה ויניפהו החזה את משה "ויקח הוא: ששי דיום השיעור .204וסיום
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וש"נ.197) א. יא, סוטה
שם.198) סוטה בתוס' הובאה - תוספתא
ה"ד.199) פ"ג תשובה הל'
ג.200) שם, אמור

סע"א.201) ג, ע"ז
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.ÂÏ:בהוה לעבודתינו בנוגע הלימוד - הוא והעיקר

מיעוטא  קטן, מיעוט הוא ישראל עם שכללות ורואה חשבון כשעושה להתיירא מה ליהודי אין
הם  בשיטתו, שהולכים אלו שלו, ה"מפלגה" הנה גופא ישראל בני ואצל האומות, שאר לגבי דמיעוטא
עליהם  ומצוותיה חיים תורת האמת, בשביל לוחם שהוא לטעון יכול איך כן, ואם דמיעוטא, מיעוטא גם

כזה 191נאמר  גדול עולם ברא שהקדושֿברוךֿהוא לומר בשכל מקום ואין יתכן לא דלכאורה, בהם", "וחי
כשר  ואוכלים שבת שומרים ציצית, לובשים תפילין, שמניחים יהודים של קטנה קבוצה -בשביל

ש"ליהודים  שכדי - לדורות" ד"כתבוני באופן - אחשורוש של מזמנו שלמדים ההוראה שישנה מפני
כל  מדינות, קכ"ז על אחשורוש של מלכותו כל היתה זה בשביל הנה גו'", ושמחה אורה היתה

וכו'. וכו' ה"פוליטיקא"

כאשר  הנה ככה, פעמים כמה היא הכמות כאשר גם כי הכמות, מפני להתיירא אין ודור: דור בכל גם וכך
החיים, דחיי המקור עם שקשור האיכות לו והחיים.יש האמת לכף כולו העולם כל ומכריע שוקל זה הרי

.ÊÏ באופן קצהו אפס לגלות - הגדול בחסדו - הקדושֿברוךֿהוא רצה פעמים, כמה כמדובר אמנם,
בשכל. והשגה הבנה של

ולדוגמא:

הוא המצוות שענין אףֿעלֿפי הנה - התורה ענין lkydnבכללות dlrnlגם ישנם מכלֿמקום ,inrh
שכתב  וכמו המצוות, של פרטים ופרטי לפרטים בנוגע לא אם גם המצוות, כללות על לכלֿהפחות מצוות,

נבוכים' ב'מורה שבה.192הרמב"ם הפרטים על לא אבל המצוה, כללות על רק טעם ששייך

אבל  דאורייתא, רזין התורה, סודות נתגלו אלה שבדורותינו - התורה לפנימיות בנוגע ועלֿדרךֿזה
קצהו. אפס רק

במדרש  שכתוב מה משיח",193ובהקדים של תורתו לפני הוא הבל הזה בעולם למד שאדם ש"התורה
של  תורתו לגבי כ"הבל" היותה עם דעכשיו, התורה ללמוד צריך משיח, של לתורתו להגיע כדי אבל
מקצתן, את ללמוד צריך - לעתיד שיתגלו כפי תורה טעמי להבין שייכים להיות  כדי  ועלֿדרך ֿזה משיח.

עתה. שנתגלה קצהו, אפס

רז"ל  מאמר הזקן 194ועלֿדרך רבינו שמבאר כפי בידו", ותלמודו לכאן שבא מי שכדי 195"אשרי ,
בעולם  שלמד מה בידו שיש בידו", "תלמודו כאשר דוקא זה הרי אותה, ולהבין בגןֿעדן תורה ללמוד
דקודשאֿבריךֿהוא  מתיבתא דרקיע, במתיבתא בגןֿעדן, התורה לימוד שבין הערך ריחוק למרות כי הזה,
להביא  צריך "לכאן", לבוא כדי הנה הזה, בעולם שלמדים התורה לגבי וכו', מהימנא דרעיא מתיבתא או

בידו". "תלמודו עמו

לא  אם (גם יראו אזי הוי'", כבוד "ונגלה כאשר לבוא, לעתיד שגם לעיל, להאמור בנוגע ועלֿדרךֿזה
ומקי  תורה לומדי של מיעוט רק שיש זאת) זרים יבינו "ועמדו בבחינת הם השאר כל ואילו מצוות, ימי

צאנכם": ורעו

קטנה  בכמות שגם בעולם גילו - הוי'" כבוד ד"ונגלה לזמן שמתקרבים ככל - האחרונות בשנים דוקא
ומלואו, עולם רחמנאֿליצלן להרוס יכולים ידם שעל איכות, של עצומים כחות גנוזים להיות יכולים
משתמש  שבה מהפצצה ככה פעמים (בליון) מיליארד או מליון בכמות גדול ומלואו שהעולם אףֿעלֿפי

ולהרוס  לפוצץ .196כדי
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ה.191) יח, אחרי
פכ"ו.192) ח"ג
ח.193) פי"א, רפ"ב. קה"ר
וש"נ.194) א. נ, פסחים

ובכ"מ.195) ד. כב, שה"ש ג. ו, ואתחנן לקו"ת
(196- מנחם (תורת סכ"ב תשכ"ג פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(224 ע' חל"ו התוועדויות



סה d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

טובה  מדה מרובה - טובה למדה בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה פורענות, במדת אמורים הדברים 197ואם

שלם  עולם לבנות יוכלו ידם שעל ונפלאים, עצומים כחות איכות, ריבוי להכניס יכולים קטנה שבכמות -
סופו. ועד מתחילתו

אמנם- בו אין הנ"ל ilkyגילוי xe`iaבו יש אבל ,`nbec אם קטנה, כמות עלֿידי שגם להאמור,
מדה  שמרובה באופן וכאמור, שלם, עולם לבנות יכולים במילואם, בה שנמצאים הכחות את מנצלים

ככה  פעמים מאות חמש גבול.198טובה, בלי של לאופן עד מזה, יותר ועוד ,

שנים  כמה שלאחרי כדי בכיפה" "מושל שממנים לדורות", "כתבוני בענין להאמור בנוגע כן וכמו
ובכמה  ודור דור בכל דוגמתו למצוא יכול המתבונן כל הנה - ישראל בני על גזירה יבטלו הבירה בשושן
לפני  שאירע מסויים שמאורע שנים, וכמה כמה לאחרי תופסים שלפעמים הפרטיים, בחיים פרטים, וכמה

גדולה. הצלה או פורתא הצלה אצלו תהיה שנים וכמה כמה שלאחרי לכך גרם שנים, עשרות

הרמב"ם  שכתב כמו - ישראל לכלל בנוגע מוסיף 199ועלֿדרךֿזה יהודי שכאשר בפועל מציאות שזוהי
הנה אחת, .מצוה זכות לכף כולו העולם כל ואת עצמו את "הכריע עלֿידי על ֿידיֿזה והצלה", תשועה .

את  ולהביא ולהפוך לשנות בכחה יש אחד, ברגע אחד יהודי של אחת שפעולה והיינו, משיח, ביאת
וששון  ושמחה "אורה והנגלה, הנראה וחסד טוב שמחה, של באופן טפחים, מעשרה למטה המשיח

ויקר".

***

.ÁÏ כבודֿקדושת עלֿידי (הוגה המלך שנת נדדה ההוא בלילה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן, צוה
שליט"א). אדמו"ר

***

.ËÏ וידבר "שנאמר מגילה: מסכת בסיום המשנה לדברי בנוגע ב) (סעיף לעיל להמוזכר בהמשך
התורה  קריאת אודות גם נזכר זה [ולפני כו'" קורין שיהיו מצוותן ישראל, בני אל ה' מועדי את משה
- קבוע] זמן מלשון מועד ה'", ב"מועדי טפל בדרך נכללים הם שגם במנחה", בשבת ובחמישי "בשני
בענין  התחלתה הנ"ל, גו'" משה "וידבר בפסוק שסיומה שהפרשה זה), על מתעכבים שלא (אף להעיר יש

גם 200השבת  במנחה") בשבת ובחמישי "בשני הקריאה על (נוסף נכללת שבזה מובן, ומזה ,
השבת. דיום הקריאה (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה)

בשבת" יאכל שבת בערב שטרח ש"מי כשם הנה - השבת ביום לקריאה בנוגע 201ובנוגע גם כך ,
נשיאנו  רבינו תקנת עלֿפי החול, ימי דששת השיעורים ששת שבת", ב"ערב שלומד שמי בתורה, לקריאה
שבכל  דמשה אתפשטותא של לתקנות בנוגע ועלֿדרךֿזה כו'", לישראל להם תיקן ש"משה הענין [שזהו

הרמב"ם 202דרא  וכפסקֿדין נעשית 203, ממילא בדרך אזי דאורייתא], חיוב של גדר מקבלות אלו שתקנות
זו. תקנה חסֿושלום שומר שאינו מי  אצל מכמו יותר נעלה באופן - בשבת" "יאכל - בשבת הקריאה

יו  - הפורים דימי החומש שיעור על להתעכב יש לכך, צו.ובהתאם דפרשת ששי ויום חמישי ם

.Ó המילואים ימי בשבעת משה שהקריב ובניו אהרן של הקרבנות אודות מסופר אלו בשיעורים
ומשח  כהונה בבגדי אותם שהלביש שלפניֿזה) דיום בשיעור (המסופר לאחרי לכהונה), נתחנכו (שבהם

המשחה. בשמן אותם

למנה" היה למשה גו' תנופה ויניפהו החזה את משה "ויקח הוא: ששי דיום השיעור .204וסיום
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וש"נ.197) א. יא, סוטה
שם.198) סוטה בתוס' הובאה - תוספתא
ה"ד.199) פ"ג תשובה הל'
ג.200) שם, אמור

סע"א.201) ג, ע"ז
רע"א).202) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
בתחלתן.203) ממרים הל'
כט.204) ח,
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.ÂÏ:בהוה לעבודתינו בנוגע הלימוד - הוא והעיקר

מיעוטא  קטן, מיעוט הוא ישראל עם שכללות ורואה חשבון כשעושה להתיירא מה ליהודי אין
הם  בשיטתו, שהולכים אלו שלו, ה"מפלגה" הנה גופא ישראל בני ואצל האומות, שאר לגבי דמיעוטא
עליהם  ומצוותיה חיים תורת האמת, בשביל לוחם שהוא לטעון יכול איך כן, ואם דמיעוטא, מיעוטא גם

כזה 191נאמר  גדול עולם ברא שהקדושֿברוךֿהוא לומר בשכל מקום ואין יתכן לא דלכאורה, בהם", "וחי
כשר  ואוכלים שבת שומרים ציצית, לובשים תפילין, שמניחים יהודים של קטנה קבוצה -בשביל

ש"ליהודים  שכדי - לדורות" ד"כתבוני באופן - אחשורוש של מזמנו שלמדים ההוראה שישנה מפני
כל  מדינות, קכ"ז על אחשורוש של מלכותו כל היתה זה בשביל הנה גו'", ושמחה אורה היתה

וכו'. וכו' ה"פוליטיקא"

כאשר  הנה ככה, פעמים כמה היא הכמות כאשר גם כי הכמות, מפני להתיירא אין ודור: דור בכל גם וכך
החיים, דחיי המקור עם שקשור האיכות לו והחיים.יש האמת לכף כולו העולם כל ומכריע שוקל זה הרי

.ÊÏ באופן קצהו אפס לגלות - הגדול בחסדו - הקדושֿברוךֿהוא רצה פעמים, כמה כמדובר אמנם,
בשכל. והשגה הבנה של

ולדוגמא:

הוא המצוות שענין אףֿעלֿפי הנה - התורה ענין lkydnבכללות dlrnlגם ישנם מכלֿמקום ,inrh
שכתב  וכמו המצוות, של פרטים ופרטי לפרטים בנוגע לא אם גם המצוות, כללות על לכלֿהפחות מצוות,

נבוכים' ב'מורה שבה.192הרמב"ם הפרטים על לא אבל המצוה, כללות על רק טעם ששייך

אבל  דאורייתא, רזין התורה, סודות נתגלו אלה שבדורותינו - התורה לפנימיות בנוגע ועלֿדרךֿזה
קצהו. אפס רק

במדרש  שכתוב מה משיח",193ובהקדים של תורתו לפני הוא הבל הזה בעולם למד שאדם ש"התורה
של  תורתו לגבי כ"הבל" היותה עם דעכשיו, התורה ללמוד צריך משיח, של לתורתו להגיע כדי אבל
מקצתן, את ללמוד צריך - לעתיד שיתגלו כפי תורה טעמי להבין שייכים להיות  כדי  ועלֿדרך ֿזה משיח.

עתה. שנתגלה קצהו, אפס

רז"ל  מאמר הזקן 194ועלֿדרך רבינו שמבאר כפי בידו", ותלמודו לכאן שבא מי שכדי 195"אשרי ,
בעולם  שלמד מה בידו שיש בידו", "תלמודו כאשר דוקא זה הרי אותה, ולהבין בגןֿעדן תורה ללמוד
דקודשאֿבריךֿהוא  מתיבתא דרקיע, במתיבתא בגןֿעדן, התורה לימוד שבין הערך ריחוק למרות כי הזה,
להביא  צריך "לכאן", לבוא כדי הנה הזה, בעולם שלמדים התורה לגבי וכו', מהימנא דרעיא מתיבתא או

בידו". "תלמודו עמו

לא  אם (גם יראו אזי הוי'", כבוד "ונגלה כאשר לבוא, לעתיד שגם לעיל, להאמור בנוגע ועלֿדרךֿזה
ומקי  תורה לומדי של מיעוט רק שיש זאת) זרים יבינו "ועמדו בבחינת הם השאר כל ואילו מצוות, ימי

צאנכם": ורעו

קטנה  בכמות שגם בעולם גילו - הוי'" כבוד ד"ונגלה לזמן שמתקרבים ככל - האחרונות בשנים דוקא
ומלואו, עולם רחמנאֿליצלן להרוס יכולים ידם שעל איכות, של עצומים כחות גנוזים להיות יכולים
משתמש  שבה מהפצצה ככה פעמים (בליון) מיליארד או מליון בכמות גדול ומלואו שהעולם אףֿעלֿפי

ולהרוס  לפוצץ .196כדי
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ה.191) יח, אחרי
פכ"ו.192) ח"ג
ח.193) פי"א, רפ"ב. קה"ר
וש"נ.194) א. נ, פסחים

ובכ"מ.195) ד. כב, שה"ש ג. ו, ואתחנן לקו"ת
(196- מנחם (תורת סכ"ב תשכ"ג פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(224 ע' חל"ו התוועדויות
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על  מורה הלילה שחושך והיינו, מעלה, למעלה הטוב  בצד ההוא" ד"לילה הענין ישנו - גיסא ולאידך
סתרו" חושך "ישת על 216בחינת מורה ההוא" ו"לילה זאת; להכיל יכול אינו שהנברא לפי חושך שנקרא ,

זאת. להכיל יכולה אינה סתרו" חושך "ישת בחינת שאפילו יותר נעלית בחינה

היעוד  שיקויים שאףֿעלֿפי משיח, דביאת לזמן בנוגע גם מתורץ הוי'",168ועלֿפיֿזה כבוד "ונגלה
שכתוב  כמו בכיסוי, שישארו ענינים יהיו אז גם לים186הנה כמים הוי' את דעה הארץ ",miqkn"מלאה

שכתוב  אורה'215וכמו ב'שערי האמצעי אדמו"ר שמבאר כפי ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ,217"ואנכי
ענינים  אז שיהיו המשיח), בביאת הוא האמיתי והעתיד עתיד, בלשון נאמר (שהרי לעתידֿלבוא על שקאי
עלֿידי  דוקא זה הרי - לזה לבוא וכדי אסתיר"; "הסתר של באופן רק אליהם להגיע שיוכלו נעלים

כפשוטו. אסתיר" ד"הסתר בזמן העבודה

של באופן זה היה למטה אחשורוש: של לסעודתו בנוגע ידעו ועלֿדרךֿזה שלא אסתיר", "הסתר
ואיש" איש "כרצון היתה שהסעודה דכיון "הסתר", שזה שולחןֿערוך,218אפילו עלֿפי כשרה סעודה ,

עם  קשור זה הרי - גיסא ולאידך רשע"; אותו של "סעודתו היותה עם ממנה, ליהנות שמותר חשבו
שלו'. וראשית ש'אחרית מי של סעודתו

לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא העבודה עלֿידי נעשה זה לו 219וענין נעשו "זדונות בענין וכמו ,
הרגיל 220כזכיות" דרך על "זכיות" עלֿידי מאשר יותר ובעומק למעלה מגיעים שעלֿידיֿזה באופן 221, ,

בארוכה  המבואר ועלֿדרך ישר". כבבלי 222ד"אור שהלכה ירושלמי, תלמוד על בבלי תלמוד ,223במעלת
הושיבני" ד"במחשכים באופן הוא בבלי דתלמוד שהלימוד בגלל השקלאֿוטריא 224דוקא ריבוי מצד ,

האמת. לאמיתית באים דוקא שעלֿידיֿזה כו', ופירכות בקושיות

.‚Ó טוט "וואס ומצבו, מעמדו ורואה מסתכל כאשר - עליו האדם לב יפול שלא והסבר ביאור גם ָוזהו
זכות): לימוד למצוא עדיין יכול מסביבו, נעשה מה ורואה שמסתכל שבשעה (אף אליין" אים מיט ַזיך

ידע" דלא ד"עד ומצב במעמד להיות ציווי יש שבפורים בשעה ציווי 38ולדוגמא: את לקיים כדי הנה ,
שינה  עלֿידי זאת לקיים שאפשר בדיעה בוחר הוא הרי איד"), שולחןֿערוך "א (להיותו ,225השולחןֿערוך ַ

לישון  זמן לו יש היום, במשך ולישון לחטוף הספיק שלא עכשיו...וכיון

מלך" הדרת עם ד"ברוב הענין להיות צריך לפורים שבנוגע גם במשך 226ומה ישן היה שאילו כך, ,
עתה, ואילו ניסא", "פירסומי ללא אבל ידע", דלא ד"עד הציווי את מקיים אמנם היה בחדרו, היום
ד"עד  הענין מקיים הוא הרי - הרע עין בלי גדול, קהל מלך", הדרת עם ד"ברוב ומצב במעמד ָכשישן

ניסא"!... "פירסומי של באופן ידע" דלא

ביותר  שינתו לו תערב אזי ווארט"), א זיך ("ס'רעדט אימרה איזו שאומרים בשעה שלו; החיות ַָזוהי
איז  ("ער מרומם רוח במצב ונמצא "לחיים", שאמר לאחרי שלאף"), געשמאק'סטער דער איז ַָ("איצטער

("אויפגעלייגטערֿהייט"). שלו השינה גם היא כזה ובאופן אויפגעלייגט"),

הנה  שולחןֿערוך, עלֿפי ("אויסגעהאלטן") יסוד לה שיש הנהגה אמנם שזוהי שאף מובן, ַוהרי
הוא  שהרי ידע", דלא ב"עד לא אפילו אלא והשגה, בהבנה מבעי לא מאומה, אצלו יתוסף לא עלֿידה

אסתיר". "הסתר בענין לעיל כאמור ישן, שהוא יודע לא אפילו
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יב.216) יח, תהלים
מלכות217) לבוש יביאו  ד "ה הפורים  ב).שער (נז, פ"י
סע"א.218) יב, מגילה וראה ח. א, אסתר
ספ"י.219) תניא א. ד, זח"א ראה
ב.220) פו, יומא
מנחםראה221) וש"נ.תורת רכ . ס"ע תשרי סה"מ
פ"ו)222) (תרפ"א תש"ח דפורים איניש חייב א"ר ד"ה ראה

וש"נ. ואילך)). קצד ע' (תרפ"א ואילך 121 ע' תש"ח (סה"מ פי"א
רנ).223) ע' ט (כרך ס"ד הלכה ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
א.224) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ס"ב.225) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה
סק"בֿג.)226 סתרפ"ז שם מג"א גם וראה כח. יד, משלי

סקכ"גֿה. סתר"צ

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"ושם  השביעי: דיום בשיעור רק מדובר - ובניו אהרן עלֿידי הקרבנות בשר לאכילת בנוגע ואילו
גו'" .205תאכלו

ששי, ויום חמישי ביום שבת, בערב טירחתם עלֿידי באה מקרבנותיהם ובניו אהרן אכילת כלומר:
וניקף, למקיף בנוגע שמצינו ממה (במכלֿשכן כהונה בבגדי אותם להלביש שיוכל למשה וסייעו שהניחו

חייב  הניקף בנוגע 206שגם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כדבעי, ההקפה שתהיה למקיף שיסייע שבהכרח כיון ,
של  ענין רק מצדם היה בינתיים אבל המלובש), של הסיוע עלֿידי רק להיות שיכולה בגדים, ללבישת

אכילה; של ענין לידי באו לא ועדיין עבודה,

ההמשכה, ענין ואילו למעלה, מלמטה עליה של ענין שזהו ההקרבה, רק היתה - הקרבנות בענין וגם
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ובניו 207"נחת אהרן הם דידן שבנדון הבעלים, לאכילת שיומשך ועד ,

השביעי. דיום בשיעור רק זה הרי -

למנה"? היה "למשה הששי ביום כבר הנה רבינו, משה שאצל הטעם מהו להבין: צריך עלֿפיֿזה אך

בזה: והביאור

דמלכא" "שושבינא בתור אז שימש רבינו ו 208משה , ֿ הקדושֿברוך של שבשליחותו זה שהוא היינו,
משה" את ה' צוה ("כאשר הבגדים 209הוא הלבשת ובניו אהרן אצל למטה מלמעלה לפעול הוצרך (

הבעלים  לאכילת קרוב הששי, ביום ולכן, האכילה. לענין השביעי ביום שיבואו עד הקרבנות, והקרבת
הענינים. כל את שפעל זה שהוא רבינו, משה אכילת תחילה להיות הוצרכה - ובניו) (אהרן

דרוש  רמז דפשט הענינים כל לקישור ועד כו', רמזים כמה יש שבתורה וענין ענין שבכל רואים וכאן
יחד. גם וסוד

.‡Ó בעולם שאפילו פעמים כמה האמור עלֿפי למגילה, והשייכות הקשר גם ולבאר להוסיף ויש
פרטית  בהשגחה הוא ענין כל אלא במקרה, שהם ענינים אין ענינים 210בכלל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

ותורה: ישראל בני עם הקשורים

המגילה: מהתחלת מתחיל הוא" ד"ונהפוך שהענין - הוא אסתר במגילת החידוש שעיקר לעיל נתבאר
אחשורוש". בימי "ויהי

חז"ל  במדרשי מסופר לאחשורוש בנוגע המקדש,145והרי בכלי והשתמש גדולה, כהונה בגדי שלבש
הקרבנות  ואכילת כהונה בגדי לבישת אודות בפרשתנו המסופר עלֿדרך שזהו - לסעודה בא כזה ובאופן

כו'.

.·Ó"רשע אותו של "סעודתו אחשורוש, סעודת אודות מדובר שבמגילה שאף כתב 145ולהעיר, הרי -
אור 211ה'צמחֿצדק' "במאורי :212.. בהגדה יש וראשית . שאחרית הקדושֿברוךֿהוא זה אחשורוש .

כפשוטו. אחשורוש לובשם שלמטה אףֿעלֿפי כהונה, בגדי שלובש זה שהוא כך שלו",

במאמר  לעיל שנתבאר מה ההוא"213ועלֿדרך "בלילה הפכיים 214בענין שהם פירושים שני בזה שיש ,
הקצה: אל הקצה מן מזה זה

זמן  הוא כשלעצמו לילה שהרי ביותר, גדול והסתר העלם על ההוא" "לילה מורה - גיסא מחד
ד"לילה ההעלם עוד בזה ניתוסף חשוך, הוא שהלילה וככל שכתוב edd`החושך, מה ועלֿדרך ."215

כפול. הסתר שזהו אסתיר", "הסתר
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ועוד.207) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
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כט.209) כא. ו,

סקע"ט 210) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ. ואילך.

ג.211) ע' מג"א אוה"ת
קפב.212) א,
ואילך).213) ה ע' (לעיל ההוא בלילה ד"ה
א.214) ו, אסתר
יח.215) לא, וילך
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על  מורה הלילה שחושך והיינו, מעלה, למעלה הטוב  בצד ההוא" ד"לילה הענין ישנו - גיסא ולאידך
סתרו" חושך "ישת על 216בחינת מורה ההוא" ו"לילה זאת; להכיל יכול אינו שהנברא לפי חושך שנקרא ,

זאת. להכיל יכולה אינה סתרו" חושך "ישת בחינת שאפילו יותר נעלית בחינה

היעוד  שיקויים שאףֿעלֿפי משיח, דביאת לזמן בנוגע גם מתורץ הוי'",168ועלֿפיֿזה כבוד "ונגלה
שכתוב  כמו בכיסוי, שישארו ענינים יהיו אז גם לים186הנה כמים הוי' את דעה הארץ ",miqkn"מלאה

שכתוב  אורה'215וכמו ב'שערי האמצעי אדמו"ר שמבאר כפי ההוא", ביום פני אסתיר הסתר ,217"ואנכי
ענינים  אז שיהיו המשיח), בביאת הוא האמיתי והעתיד עתיד, בלשון נאמר (שהרי לעתידֿלבוא על שקאי
עלֿידי  דוקא זה הרי - לזה לבוא וכדי אסתיר"; "הסתר של באופן רק אליהם להגיע שיוכלו נעלים

כפשוטו. אסתיר" ד"הסתר בזמן העבודה

של באופן זה היה למטה אחשורוש: של לסעודתו בנוגע ידעו ועלֿדרךֿזה שלא אסתיר", "הסתר
ואיש" איש "כרצון היתה שהסעודה דכיון "הסתר", שזה שולחןֿערוך,218אפילו עלֿפי כשרה סעודה ,

עם  קשור זה הרי - גיסא ולאידך רשע"; אותו של "סעודתו היותה עם ממנה, ליהנות שמותר חשבו
שלו'. וראשית ש'אחרית מי של סעודתו

לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא העבודה עלֿידי נעשה זה לו 219וענין נעשו "זדונות בענין וכמו ,
הרגיל 220כזכיות" דרך על "זכיות" עלֿידי מאשר יותר ובעומק למעלה מגיעים שעלֿידיֿזה באופן 221, ,

בארוכה  המבואר ועלֿדרך ישר". כבבלי 222ד"אור שהלכה ירושלמי, תלמוד על בבלי תלמוד ,223במעלת
הושיבני" ד"במחשכים באופן הוא בבלי דתלמוד שהלימוד בגלל השקלאֿוטריא 224דוקא ריבוי מצד ,

האמת. לאמיתית באים דוקא שעלֿידיֿזה כו', ופירכות בקושיות

.‚Ó טוט "וואס ומצבו, מעמדו ורואה מסתכל כאשר - עליו האדם לב יפול שלא והסבר ביאור גם ָוזהו
זכות): לימוד למצוא עדיין יכול מסביבו, נעשה מה ורואה שמסתכל שבשעה (אף אליין" אים מיט ַזיך

ידע" דלא ד"עד ומצב במעמד להיות ציווי יש שבפורים בשעה ציווי 38ולדוגמא: את לקיים כדי הנה ,
שינה  עלֿידי זאת לקיים שאפשר בדיעה בוחר הוא הרי איד"), שולחןֿערוך "א (להיותו ,225השולחןֿערוך ַ

לישון  זמן לו יש היום, במשך ולישון לחטוף הספיק שלא עכשיו...וכיון

מלך" הדרת עם ד"ברוב הענין להיות צריך לפורים שבנוגע גם במשך 226ומה ישן היה שאילו כך, ,
עתה, ואילו ניסא", "פירסומי ללא אבל ידע", דלא ד"עד הציווי את מקיים אמנם היה בחדרו, היום
ד"עד  הענין מקיים הוא הרי - הרע עין בלי גדול, קהל מלך", הדרת עם ד"ברוב ומצב במעמד ָכשישן

ניסא"!... "פירסומי של באופן ידע" דלא

ביותר  שינתו לו תערב אזי ווארט"), א זיך ("ס'רעדט אימרה איזו שאומרים בשעה שלו; החיות ַָזוהי
איז  ("ער מרומם רוח במצב ונמצא "לחיים", שאמר לאחרי שלאף"), געשמאק'סטער דער איז ַָ("איצטער

("אויפגעלייגטערֿהייט"). שלו השינה גם היא כזה ובאופן אויפגעלייגט"),

הנה  שולחןֿערוך, עלֿפי ("אויסגעהאלטן") יסוד לה שיש הנהגה אמנם שזוהי שאף מובן, ַוהרי
הוא  שהרי ידע", דלא ב"עד לא אפילו אלא והשגה, בהבנה מבעי לא מאומה, אצלו יתוסף לא עלֿידה

אסתיר". "הסתר בענין לעיל כאמור ישן, שהוא יודע לא אפילו
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יב.216) יח, תהלים
מלכות217) לבוש יביאו  ד "ה הפורים  ב).שער (נז, פ"י
סע"א.218) יב, מגילה וראה ח. א, אסתר
ספ"י.219) תניא א. ד, זח"א ראה
ב.220) פו, יומא
מנחםראה221) וש"נ.תורת רכ . ס"ע תשרי סה"מ
פ"ו)222) (תרפ"א תש"ח דפורים איניש חייב א"ר ד"ה ראה

וש"נ. ואילך)). קצד ע' (תרפ"א ואילך 121 ע' תש"ח (סה"מ פי"א
רנ).223) ע' ט (כרך ס"ד הלכה ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
א.224) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ס"ב.225) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה
סק"בֿג.)226 סתרפ"ז שם מג"א גם וראה כח. יד, משלי

סקכ"גֿה. סתר"צ

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"ושם  השביעי: דיום בשיעור רק מדובר - ובניו אהרן עלֿידי הקרבנות בשר לאכילת בנוגע ואילו
גו'" .205תאכלו

ששי, ויום חמישי ביום שבת, בערב טירחתם עלֿידי באה מקרבנותיהם ובניו אהרן אכילת כלומר:
וניקף, למקיף בנוגע שמצינו ממה (במכלֿשכן כהונה בבגדי אותם להלביש שיוכל למשה וסייעו שהניחו

חייב  הניקף בנוגע 206שגם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כדבעי, ההקפה שתהיה למקיף שיסייע שבהכרח כיון ,
של  ענין רק מצדם היה בינתיים אבל המלובש), של הסיוע עלֿידי רק להיות שיכולה בגדים, ללבישת

אכילה; של ענין לידי באו לא ועדיין עבודה,

ההמשכה, ענין ואילו למעלה, מלמטה עליה של ענין שזהו ההקרבה, רק היתה - הקרבנות בענין וגם
רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ובניו 207"נחת אהרן הם דידן שבנדון הבעלים, לאכילת שיומשך ועד ,

השביעי. דיום בשיעור רק זה הרי -

למנה"? היה "למשה הששי ביום כבר הנה רבינו, משה שאצל הטעם מהו להבין: צריך עלֿפיֿזה אך

בזה: והביאור

דמלכא" "שושבינא בתור אז שימש רבינו ו 208משה , ֿ הקדושֿברוך של שבשליחותו זה שהוא היינו,
משה" את ה' צוה ("כאשר הבגדים 209הוא הלבשת ובניו אהרן אצל למטה מלמעלה לפעול הוצרך (

הבעלים  לאכילת קרוב הששי, ביום ולכן, האכילה. לענין השביעי ביום שיבואו עד הקרבנות, והקרבת
הענינים. כל את שפעל זה שהוא רבינו, משה אכילת תחילה להיות הוצרכה - ובניו) (אהרן

דרוש  רמז דפשט הענינים כל לקישור ועד כו', רמזים כמה יש שבתורה וענין ענין שבכל רואים וכאן
יחד. גם וסוד

.‡Ó בעולם שאפילו פעמים כמה האמור עלֿפי למגילה, והשייכות הקשר גם ולבאר להוסיף ויש
פרטית  בהשגחה הוא ענין כל אלא במקרה, שהם ענינים אין ענינים 210בכלל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

ותורה: ישראל בני עם הקשורים

המגילה: מהתחלת מתחיל הוא" ד"ונהפוך שהענין - הוא אסתר במגילת החידוש שעיקר לעיל נתבאר
אחשורוש". בימי "ויהי

חז"ל  במדרשי מסופר לאחשורוש בנוגע המקדש,145והרי בכלי והשתמש גדולה, כהונה בגדי שלבש
הקרבנות  ואכילת כהונה בגדי לבישת אודות בפרשתנו המסופר עלֿדרך שזהו - לסעודה בא כזה ובאופן

כו'.

.·Ó"רשע אותו של "סעודתו אחשורוש, סעודת אודות מדובר שבמגילה שאף כתב 145ולהעיר, הרי -
אור 211ה'צמחֿצדק' "במאורי :212.. בהגדה יש וראשית . שאחרית הקדושֿברוךֿהוא זה אחשורוש .

כפשוטו. אחשורוש לובשם שלמטה אףֿעלֿפי כהונה, בגדי שלובש זה שהוא כך שלו",

במאמר  לעיל שנתבאר מה ההוא"213ועלֿדרך "בלילה הפכיים 214בענין שהם פירושים שני בזה שיש ,
הקצה: אל הקצה מן מזה זה

זמן  הוא כשלעצמו לילה שהרי ביותר, גדול והסתר העלם על ההוא" "לילה מורה - גיסא מחד
ד"לילה ההעלם עוד בזה ניתוסף חשוך, הוא שהלילה וככל שכתוב edd`החושך, מה ועלֿדרך ."215

כפול. הסתר שזהו אסתיר", "הסתר
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וש"נ. ואילך). תקמב ע'
ועוד.207) ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ
נג,208) (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר

ב. ערה, ב.
כט.209) כא. ו,

סקע"ט 210) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ. ואילך.

ג.211) ע' מג"א אוה"ת
קפב.212) א,
ואילך).213) ה ע' (לעיל ההוא בלילה ד"ה
א.214) ו, אסתר
יח.215) לא, וילך
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הוא  הרי ידע", דלא ד"עד באופן להיות צריך שאז שכיון - בפורים יתירה בנוגע ומעלה בעלֿהבית
כנגדו" שה"עזר עד כלֿכך בריבוי ליתן שלו ה"ידע" את להכריח המזומן, או ("טשעק") 239להמחאה

נעשה  שהדבר ביותר הטובה ההוכחה תהיה זו ידע"... דלא ד"עד ומצב במעמד אז היה שמסתמא תאמר
כדבעי.

וששון  ושמחה "אורה של באופן להיות שצריכים פורים עניני כל כמו הנתינה שתהיה - והעיקר
התורה  של וההארה ההוראה לפי זאת לעשות תורה", זו ד"אורה הענין ישנו לראש שלכל והיינו, ויקר",
תפילין", ("אלו "יקר" של באופן אלא עליו, שהטילו עול או חוב לפרוע שצריך מישהו כמו לא -

לתפילין" כולה התורה כל אותו 46ש"הוקשה שזיכו כך על שמח והוא אצלו, יקר דבר שזהו היינו, ,(
לצדקה, בנוגע ובפרט שלו, מהכחות למעלה היה דעתו שלפי בתורה ענין ללמוד או מצוה לעשות

המצוות" כל כנגד (ובודאי 63ש"שקולה ידע" דלא "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן ליתן -
אמיתית...), לנתינה הבנק זאת יחשיב שלאחריֿזה

בארוכה  כמבואר - יקר" מכל ל"יקר יגיעו שעלֿידיֿזה אוהבי 240ובאופן ד"להנחיל הענין שישנו
עולמות"241יש" "ש"י מ"יש"242, למעלה (ועד מ"יש" שלמעלה ענין גם יש אבל "יקר", בגימטריא ,

שכתוב  מה גם שזהו "כתר", בגימטריא שזהו יקר, פעמים שני יש, פעמים שני - ביחד) "ומרדכי 243ו"אין"
הכתר. ענין גם כולל גו'", מלכות בלבוש המלך מלפני יצא

ומבורכת  גשמי טוב בכל מבורכת יקר, מכל ויקר יקר, שנת שתהיה כולה, השנה כל על זאת וימשיכו
רוחני. טוב בכל

***

.‰Óפעם דובר אסתר:244בקיצור כבר שם על המגילה קריאת אודות

היא  ההתחלה ואדרבה: היהודי, מרדכי גם היה המלכה אסתר מלבד שהרי - ברירות שתי היו לכאורה
מרדכי" ושמו הבירה בשושן היה יהודי  "איש את 162- לחנך) (שהוצרך אומן "ויהי מסופר ואחרֿכך ,

דודו" בת שהיתה) - שלה (והיחוס אסתר היא אסתר 245הדסה מרדכי מאמר "את - כולה המגילה ובכל ,
.154עושה" אסתר "ותאמר ויחידה: אחת פעם .(מלבד היהודים כל את כנוס לך מרדכי אל ויעבור . .

אסתר" עליו צותה אשר ככל ויעש אסתר".246מרדכי "מגילת המגילה נקראת ואףֿעלֿפיֿכן ;(

אמיתית  הוא שכן מפני אלא הסכמי, ענין שאינם תורה, עלֿפי לשמות בנוגע פעמים כמה וכאמור
שנקראת  אסתר, למגילת בנוגע גם מובן ומזה זה, בשם הנקרא הדבר תוכן על מורה שהשם לפי הענין,

ענינה. תוכן על מורה זה ששם לפי אסתר, שם על

.ÂÓ:ובהקדמה

לתורה  בנוגע רז"ל מאמר עלֿדרך שזהו אסתר, שם על המגילה קריאת טעם לבאר אפשר לכאורה
שכתוב  כמו רבינו, משה שם על של 247שנקראת תורתו שהיא אף - עבדי" משה תורת "זכרו

שמו" על ש)נקראת (זכה עליה נפשו שמסר "לפי - .248הקדושֿברוךֿהוא

משתדלת  לדורות", "כתבוני מהסנהדרין מבקשת היתה לא אסתר אם למגילה: בנוגע ועלֿדרךֿזה
עמ  ומתווכחת הרי אצלם - הסנהדרין) חבר בתור אלא מרדכי, בתור לא אבל מרדכי, עם גם (כולל הם

לדורות  זאת לכתוב שאין סבורים היו עצמם מצד אינה 43הסנהדרין שהמגילה הטעם מובן ועלֿפיֿזה .
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יח.239) ב, בראשית
וקבל240) סד"ה הפורים שער אורה ב).שערי (ק, היהודים
כא.241) ח, משלי
בסופה.242) עוקצין
טו.243) ח, אסתר
(244) סנ"ז תשכ "ב פורים  שיחת -ראה מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  .(225 ע' חל"ג
ז.245) ב, שם
טוֿיז.246) ד, שם
כב.247) ג, מלאכי
וש"נ.248) ד. פ"ל, שמו"ר וראה א. טו, בשלח מכילתא

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שלא  ענין שזהו הקצה, אל הקצה מן הוא", "ונהפוך - פורים של ענינו זהו הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל
טובים': 'ימים בשאר דוגמתו מצינו

אור' ב'תורה אמנם .227מבואר שהרי ש"בחנוכה מנוחה", ביום הנס ואחרֿכך מלחמה תחלה היה .
שהיוםֿטוב  הפסח, בחג מהֿשאיןֿכן כ"ה, ביום הוא דחנוכה והיוםֿטוב כ"ד, ביום הסתיימה המלחמה

אחת  בבת ורפוא נגוף הנס, שנעשה ביום בארוכה 228הוא הזקן רבינו שמבאר אףֿעלֿפיֿכן,229(כפי אבל ,(
ש"נגוף באופן זה היה הפסח ;l`xyil"228ורפואmixvnlבחג

היהודים  ישלטו אשר הוא ונהפוך בהם לשלוט היהודים אויבי שברו אשר "ביום הנה - בפורים ואילו
בשונאיהם" באויביהם.26המה שלטו עצמם הם הנה בהם, לשלוט רצו שאויביהם יהודים שאותם והיינו, ,

מעמד  היה שלפניֿזה שברגע למרות ישראל: של בעבודתם היה שכך לפי - בעולם כך היה מה ומפני
להשיב" ש"אין המלך בטבעת ונחתם שנכתב הנה 230ומצב - בעבודתו תקוה לו שאין רחמנאֿליצלן,

השני. בקצה ידע" דלא ד"עד באופן  הקצה, אל הקצה מן הוא", "ונהפוך

שיש  באופן הוא הכיפורים דיום הגורל דפורים: לגורל הכיפורים דיום הגורל בין החילוק גם וזהו
השעיר  על לעזאזל", אחד ו"גורל המקדש, בבית שמקריבים השעיר על לה'" אחד "גורל שעירים, שני

גזירה  לארץ הנה231המשתלח - בפורים מהֿשאיןֿכן ;mei eze`"הגורל הוא ה"פור נפל של 232שעליו
. ש"שמח כו'"המן, בירח פור לי נפל (ו )אמר .233" נאמר עליו ,meia."הוא ונהפוך גו' שברו אשר

למעליותא, ההוא" "בלילה עושים לגריעותא ההוא" "בלילה שתמורת - האדם בעבודת גם הוא וכן
לפנים" אלא עשו לא ש"הם כיון הרי תקוותם, שאבדה שלמרות הרמב"ם 145והיינו, שכתב וכמו ש"יצרו 97,

אתו" באמנה "היתה תמיד נפשו פנימיות הרי באמת אבל שתקפו", אד 234הוא באותו יום, באותו לכן, ם ,
הגמרא  (כדברי ענין נעשה 220ובאותו מקום") באותו פרק באותו אשה "באותה אמיתית: לתשובה בנוגע

הקצה. אל הקצה מן הוא", ד"ונהפוך הענין

ומצב  במעמד להיות הצורך אצלו נעשה שאז לעיל), (כנזכר שלו הפרטי לחשבון בנוגע גם מובן ומזה
רישו" וישכח של 235ש"ישתה מציאות שאין באופן השמחה, תכלית אצלו שנעשה הוא", "ונהפוך הנה -
בעולם. ועניות רישות

לאביונים" ומתנות לרעהו איש מנות ד"משלוח המצוות תוכן גם זהו לא 37והרי הפורים שבימי -
עניני  הן לו נותנים לו, אין ומה לו יש מה ומצבו, מעמדו על הבט ומבלי חסרון, של ומצב מעמד יהיה

ושתיה. אכילה עניני והן ממונות

על  גם לכוין צריכים (שבה וקיימנו" "שהחיינו בברכת כמודגש - שמחה מתוך דוקא נעשה זה וכל
לאביונים  ומתנות מנות שמחה 236משלוח של ענין על שחיובה ,(237.

ושנת  ששון שנת שמחה, שנת אורה, שנת שתהיה - כולה השנה כל על ממשיכים פורים ומשמחת
יקר.

***

.„Ó"רבינו "קופת עבור מגבית בפורים עורכים - שנים מכמה .238כנהוג

על  להזכירו האם, שם בצירוף שמו מציין הרוצה שכל - כאן שעורכים המגביות כבכל - בזה והסדר
לבו. כנדבת ונותן הציון,
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ד).227) (ל, וישב ס"פ
א.228) לו, זח"ב ב. יג, מגילה כב. יט, ישעי' ראה
ואילך.229) א טז, צו לקו"ת
ח.230) ח, אסתר
ובפרש"י.231) ח טז, אחרי
כד.232) ט, ז. ג, אסתר
שם.233) מגילה

ספכ"ד.234) תניא וראה כ. ב, שם
ז.235) לא, משלי
רסתרצ"ב.236) או"ח מג"א ראה
לקו"ש 237) גם וראה רפי"ב. לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה

וש"נ. .12 הערה 372 ע' חי"ט
סל"ח238) דאשתקד פורים שיחת גם -ראה מנחם (תורת

וש"נ. ואילך). 166 ס"ע חל"ט התוועדויות



סט d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הוא  הרי ידע", דלא ד"עד באופן להיות צריך שאז שכיון - בפורים יתירה בנוגע ומעלה בעלֿהבית
כנגדו" שה"עזר עד כלֿכך בריבוי ליתן שלו ה"ידע" את להכריח המזומן, או ("טשעק") 239להמחאה

נעשה  שהדבר ביותר הטובה ההוכחה תהיה זו ידע"... דלא ד"עד ומצב במעמד אז היה שמסתמא תאמר
כדבעי.

וששון  ושמחה "אורה של באופן להיות שצריכים פורים עניני כל כמו הנתינה שתהיה - והעיקר
התורה  של וההארה ההוראה לפי זאת לעשות תורה", זו ד"אורה הענין ישנו לראש שלכל והיינו, ויקר",
תפילין", ("אלו "יקר" של באופן אלא עליו, שהטילו עול או חוב לפרוע שצריך מישהו כמו לא -

לתפילין" כולה התורה כל אותו 46ש"הוקשה שזיכו כך על שמח והוא אצלו, יקר דבר שזהו היינו, ,(
לצדקה, בנוגע ובפרט שלו, מהכחות למעלה היה דעתו שלפי בתורה ענין ללמוד או מצוה לעשות

המצוות" כל כנגד (ובודאי 63ש"שקולה ידע" דלא "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה באופן ליתן -
אמיתית...), לנתינה הבנק זאת יחשיב שלאחריֿזה

בארוכה  כמבואר - יקר" מכל ל"יקר יגיעו שעלֿידיֿזה אוהבי 240ובאופן ד"להנחיל הענין שישנו
עולמות"241יש" "ש"י מ"יש"242, למעלה (ועד מ"יש" שלמעלה ענין גם יש אבל "יקר", בגימטריא ,

שכתוב  מה גם שזהו "כתר", בגימטריא שזהו יקר, פעמים שני יש, פעמים שני - ביחד) "ומרדכי 243ו"אין"
הכתר. ענין גם כולל גו'", מלכות בלבוש המלך מלפני יצא

ומבורכת  גשמי טוב בכל מבורכת יקר, מכל ויקר יקר, שנת שתהיה כולה, השנה כל על זאת וימשיכו
רוחני. טוב בכל

***

.‰Óפעם דובר אסתר:244בקיצור כבר שם על המגילה קריאת אודות

היא  ההתחלה ואדרבה: היהודי, מרדכי גם היה המלכה אסתר מלבד שהרי - ברירות שתי היו לכאורה
מרדכי" ושמו הבירה בשושן היה יהודי  "איש את 162- לחנך) (שהוצרך אומן "ויהי מסופר ואחרֿכך ,

דודו" בת שהיתה) - שלה (והיחוס אסתר היא אסתר 245הדסה מרדכי מאמר "את - כולה המגילה ובכל ,
.154עושה" אסתר "ותאמר ויחידה: אחת פעם .(מלבד היהודים כל את כנוס לך מרדכי אל ויעבור . .

אסתר" עליו צותה אשר ככל ויעש אסתר".246מרדכי "מגילת המגילה נקראת ואףֿעלֿפיֿכן ;(

אמיתית  הוא שכן מפני אלא הסכמי, ענין שאינם תורה, עלֿפי לשמות בנוגע פעמים כמה וכאמור
שנקראת  אסתר, למגילת בנוגע גם מובן ומזה זה, בשם הנקרא הדבר תוכן על מורה שהשם לפי הענין,

ענינה. תוכן על מורה זה ששם לפי אסתר, שם על

.ÂÓ:ובהקדמה

לתורה  בנוגע רז"ל מאמר עלֿדרך שזהו אסתר, שם על המגילה קריאת טעם לבאר אפשר לכאורה
שכתוב  כמו רבינו, משה שם על של 247שנקראת תורתו שהיא אף - עבדי" משה תורת "זכרו

שמו" על ש)נקראת (זכה עליה נפשו שמסר "לפי - .248הקדושֿברוךֿהוא

משתדלת  לדורות", "כתבוני מהסנהדרין מבקשת היתה לא אסתר אם למגילה: בנוגע ועלֿדרךֿזה
עמ  ומתווכחת הרי אצלם - הסנהדרין) חבר בתור אלא מרדכי, בתור לא אבל מרדכי, עם גם (כולל הם

לדורות  זאת לכתוב שאין סבורים היו עצמם מצד אינה 43הסנהדרין שהמגילה הטעם מובן ועלֿפיֿזה .

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

יח.239) ב, בראשית
וקבל240) סד"ה הפורים שער אורה ב).שערי (ק, היהודים
כא.241) ח, משלי
בסופה.242) עוקצין
טו.243) ח, אסתר
(244) סנ"ז תשכ "ב פורים  שיחת -ראה מנחם תורת

וש"נ.התוועדויות  .(225 ע' חל"ג
ז.245) ב, שם
טוֿיז.246) ד, שם
כב.247) ג, מלאכי
וש"נ.248) ד. פ"ל, שמו"ר וראה א. טו, בשלח מכילתא

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שלא  ענין שזהו הקצה, אל הקצה מן הוא", "ונהפוך - פורים של ענינו זהו הרי אףֿעלֿפיֿכן, אבל
טובים': 'ימים בשאר דוגמתו מצינו

אור' ב'תורה אמנם .227מבואר שהרי ש"בחנוכה מנוחה", ביום הנס ואחרֿכך מלחמה תחלה היה .
שהיוםֿטוב  הפסח, בחג מהֿשאיןֿכן כ"ה, ביום הוא דחנוכה והיוםֿטוב כ"ד, ביום הסתיימה המלחמה

אחת  בבת ורפוא נגוף הנס, שנעשה ביום בארוכה 228הוא הזקן רבינו שמבאר אףֿעלֿפיֿכן,229(כפי אבל ,(
ש"נגוף באופן זה היה הפסח ;l`xyil"228ורפואmixvnlבחג

היהודים  ישלטו אשר הוא ונהפוך בהם לשלוט היהודים אויבי שברו אשר "ביום הנה - בפורים ואילו
בשונאיהם" באויביהם.26המה שלטו עצמם הם הנה בהם, לשלוט רצו שאויביהם יהודים שאותם והיינו, ,

מעמד  היה שלפניֿזה שברגע למרות ישראל: של בעבודתם היה שכך לפי - בעולם כך היה מה ומפני
להשיב" ש"אין המלך בטבעת ונחתם שנכתב הנה 230ומצב - בעבודתו תקוה לו שאין רחמנאֿליצלן,

השני. בקצה ידע" דלא ד"עד באופן  הקצה, אל הקצה מן הוא", "ונהפוך

שיש  באופן הוא הכיפורים דיום הגורל דפורים: לגורל הכיפורים דיום הגורל בין החילוק גם וזהו
השעיר  על לעזאזל", אחד ו"גורל המקדש, בבית שמקריבים השעיר על לה'" אחד "גורל שעירים, שני

גזירה  לארץ הנה231המשתלח - בפורים מהֿשאיןֿכן ;mei eze`"הגורל הוא ה"פור נפל של 232שעליו
. ש"שמח כו'"המן, בירח פור לי נפל (ו )אמר .233" נאמר עליו ,meia."הוא ונהפוך גו' שברו אשר

למעליותא, ההוא" "בלילה עושים לגריעותא ההוא" "בלילה שתמורת - האדם בעבודת גם הוא וכן
לפנים" אלא עשו לא ש"הם כיון הרי תקוותם, שאבדה שלמרות הרמב"ם 145והיינו, שכתב וכמו ש"יצרו 97,

אתו" באמנה "היתה תמיד נפשו פנימיות הרי באמת אבל שתקפו", אד 234הוא באותו יום, באותו לכן, ם ,
הגמרא  (כדברי ענין נעשה 220ובאותו מקום") באותו פרק באותו אשה "באותה אמיתית: לתשובה בנוגע

הקצה. אל הקצה מן הוא", ד"ונהפוך הענין

ומצב  במעמד להיות הצורך אצלו נעשה שאז לעיל), (כנזכר שלו הפרטי לחשבון בנוגע גם מובן ומזה
רישו" וישכח של 235ש"ישתה מציאות שאין באופן השמחה, תכלית אצלו שנעשה הוא", "ונהפוך הנה -
בעולם. ועניות רישות

לאביונים" ומתנות לרעהו איש מנות ד"משלוח המצוות תוכן גם זהו לא 37והרי הפורים שבימי -
עניני  הן לו נותנים לו, אין ומה לו יש מה ומצבו, מעמדו על הבט ומבלי חסרון, של ומצב מעמד יהיה

ושתיה. אכילה עניני והן ממונות

על  גם לכוין צריכים (שבה וקיימנו" "שהחיינו בברכת כמודגש - שמחה מתוך דוקא נעשה זה וכל
לאביונים  ומתנות מנות שמחה 236משלוח של ענין על שחיובה ,(237.

ושנת  ששון שנת שמחה, שנת אורה, שנת שתהיה - כולה השנה כל על ממשיכים פורים ומשמחת
יקר.

***

.„Ó"רבינו "קופת עבור מגבית בפורים עורכים - שנים מכמה .238כנהוג

על  להזכירו האם, שם בצירוף שמו מציין הרוצה שכל - כאן שעורכים המגביות כבכל - בזה והסדר
לבו. כנדבת ונותן הציון,
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ד).227) (ל, וישב ס"פ
א.228) לו, זח"ב ב. יג, מגילה כב. יט, ישעי' ראה
ואילך.229) א טז, צו לקו"ת
ח.230) ח, אסתר
ובפרש"י.231) ח טז, אחרי
כד.232) ט, ז. ג, אסתר
שם.233) מגילה

ספכ"ד.234) תניא וראה כ. ב, שם
ז.235) לא, משלי
רסתרצ"ב.236) או"ח מג"א ראה
לקו"ש 237) גם וראה רפי"ב. לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה

וש"נ. .12 הערה 372 ע' חי"ט
סל"ח238) דאשתקד פורים שיחת גם -ראה מנחם (תורת

וש"נ. ואילך). 166 ס"ע חל"ט התוועדויות



d"kyz'dע ,mixetd bg zgiy

לאחרי  ולחזור שניה למדינה לברוח יכולים זו, במדינה היא הגזירה כאשר הנה שונים, בזמנים הגזירה
מפלט  אין אזי עולם, של מלכו המלך", מדינות "בכל אחד", "ביום היתה הגזירה כאשר מהֿשאיןֿכן כן,
הכי  נס היא שההצלה כך להיות, שיכול גדול הכי הסתר הוא זה ומצב שמעמד ומובן, חסֿושלום.

.262גדול 

היה  שלא ולומר חסֿושלום לטעות שיכולים באופן במגילה הדברים סיפור מופיע ואףֿעלֿפיֿכן,
להזמנת  עד ואסתר, ושתי עם המאורעות מהשתלשלות כתוצאה - בלבד טבעי ענין אלא נס, של ענין כאן

וכו'. המלך למשתה המן

נס  על ולומר לטעות שיכולים - גדול הכי והסתר העלם של ענין הוא המגילה של שתוכנה ונמצא,
אסתיר". "הסתר שם על אסתר", "מגילת נקראת ולכן לגמרי, טבעי ענין שזהו גדול, הכי

לדורות": "כתבוני - המגילה שתכתב נפשה מסרה אסתר שדוקא הטעם וזהו

ומחפשים, שמסתכלים לאחרי שגם ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם - הוא מהמגילה הלימוד
שהכל  לדעת צריכים בלבד, טבע רק אלא מהטבע, שלמעלה ענינים רואים לא כו', ומתבוננים שומעים

שלו". וראשית ש"אחרית המלכים, מלכי מלך עלֿידי מתנהל

לאסתר: במיוחד ושייך נוגע זה וענין

הסנהדרין  ראש אז שהיה הגזירה, בשעת (הן הסנהדרין בתוך שישב הגזירה,152מרדכי, לאחרי והן ,
אחיו" לרוב "רצוי העלם 263שנשאר של ענין ישנו סנהדרין אצל שגם אמת הן טוב. ומצב במעמד היה - (

הלכתא" ליבון דא ובלבנים, קלֿוחומר דא "בחומר, בבלי, שבתלמוד הקושיות מצד בתורה, ,264והסתר
בחומר  הגלות, והסתר מהעלם למרירות כלל מגיע זה אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל כו', מר דבר זה שגם
אז  שהיה אחשורוש, אצל - גויים בין בהיותה אסתר, אצל שהיה כפי כפשוטם, פרך ועבודת ובלבנים
- ברצון לילך צריכה שהיא  הפסקֿדין שנשאר ועד מה"תל", להיפטר כיצד עצות וחיפש התל", "בעל

ברצון" ועכשיו באונס עכשיו אבדתי 265"עד "כאשר ולכן אנסה), הרע שיצרה לטעון יכולה (ואינה
.266אבדתי"

עזבתני" למה אֿלי "אֿלי שאמרה ועד הגלות, את ביותר אסתר הרגישה הגויים בין 267בהיותה

במדרש  מצד 268(כדאיתא שאפילו מוכח, הרי מהתורה, חלק שנעשה וכיון - אסתר) אמרה זה שמזמור
במאמר  לעיל שנתבאר וכמו נס", של "תקפו היה שאףֿעלֿפיֿכן אלא כזה, ומצב מעמד אז היה 213קדושה

ההוא" ד"בלילה ומצב מעמד שהיה שלמרות נשיאנו) רבינו מאמר על "נדדה 269(מיוסד אףֿעלֿפיֿכן, ,
עולם. של מלכו המלך", שנת

.ÁÓ:אלו לימינו בנוגע - מזה והלימוד

שהקדושֿברוךֿהוא  רואים שבו זמן עבור עצה מהווה אסתר שם על שנקראת המגילה של הסיפור
דבר; חסר ולא המלכות, בחצר שנמצאים ועד וכו', וכו' טוב כל רב, שפע נותן

בדרך  בהתעסקותו הטבע מדרך למעלה הצלחה הקדושֿברוךֿהוא לו נותן - העולם לעניני בנוגע
כך  יהדות, בעניני כרצונו להתנהג לו שנותנים במדינה נמצא הוא הרי - יהדות לעניני ובנוגע הטבע,
או  בציבור, מתפלל הוא - בתפלה ולבכות להאריך או נוסף, תהלים קאּפיטל לאמירת זקוק ַשאינו

ו  מהציבור... יותר גדולה במהירות ביחידות הנשיא,שמתפלל הרבי צוה שכך בגלל תהלים שיעור אומר
מידי. לא ותו
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בתחלתה262) תשי"ז פורים שיחת גם  -ראה מנחם (תורת
ואילך). 163 ע' חי"ט התוועדויות

ואילך.263) סנ"ד לקמן גם וראה בסופה. אסתר
ב.264) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
א.265) טו, מגילה

שם.266) מגילה טז. ד, אסתר
ב.267) שם, מגילה וראה ב. כב, תהלים
עה"פ.268) ושוח"ט תהלים מדרש
בתחלתו).269) ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה ד"ה

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

כיון  אסתר, שם על דוקא אלא לדורות, לכתבה שאין הסנהדרין כמו סבור שהיה - מרדכי שם על נקראת
לדורות. הכתיבה את ופעלה שהשתדלה זו שהיא

האמת  אבל מקיף, של ענין שזהו כבוד, של ענין רק היה השם ענין אילו מספיק היה זה ביאור אבל,
הענין. תוכן על מורה שהשם לעיל כאמור הפנימיות, על (גם) מורה שהשם היא,

התורה: ענין תוכן על מורה זה ששם משה", ל"תורת בנוגע וכמו

"מכיך  להיותו - הוא בזה, וכיוצא הכרמל הר תבור, הר על ולא סיני, הר על ניתנה שהתורה הטעם
טוריא" ,249מכל

חז"ל - במדרשי כמבואר תורה, עלֿפי טענות אמנם להם היו הכרמל והר תבור פעם 250הר (כמדובר
בפה"251בארוכה  ד"תובעת ההנהגה אףֿעלֿפיֿכן, אבל דבר 252), אינה תורה, עלֿפי בענין אפילו ,
-הרצוי.

ההנהגה  הוא לזה הכלי הרי הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו חכמתו שלהיותה התורה, של ענינה גם וזהו
אשכון" וקדוש "מרום ששם רוח", ושפל ד"דכא לוקחים 253באופן ובמה תורה לוקח (מי לתורה הכלי ;

בארוכה  וכמבואר הביטול. ענין זה הרי שלימוד 254תורה) התורה, לחכמת חיצוניות חכמות שבין החילוק
ביטול. תוספת פועל התורה חכמת לימוד ואילו ישות, תוספת פועל חיצוניות חכמות

ש" הטעם גם מסיני"dynוזהו תורה התורה 255קיבל נמשכה ידו ועל אחר), מישהו ולא דוקא, (משה
גו'" האדם מכל מאד "עניו היה שמשה כיון - כולם הדורות "ונחנו 256לכל - הביטול ענין אצלו והיה ,

.257מה"

זכות  זו אין אבל שמו, על נקראת ולכן התורה על נפשו מסר משה אמת: הם הענינים ששני ונמצא
מציאותו  כל שלכן, מה", ד"ונחנו הביטול בגלל היא התורה על נפשו מסר שמשה לכך הסיבה צדדית;
מקבל  שהוא העובדה התורה, על נפשו מסירת - הנ"ל הענינים פרטי שכל כך התורה, קבלת ענין הוא
הענין  מתבטא שכאן אלא אחד, כולם - התורה לקבל שביכלתו הביטול ענין הוא ומהותו התורה,

כו'). כבוד (כמו מקיפים של לענין בנוגע - וכאן בפנימיות,

שהיא  לפי אסתר של שמה על להקרא צריכה שהמגילה אמת הן אסתר: למגילת בנוגע גם מובן ומזה
שהיא  גופא זה אבל לדורות", ד"כתבוני הענין אצלם ולפעול הסנהדרין עם להתווכח נפשה" את "מסרה
"אסתר". של הענין תוכן הוא המגילה של שתוכנה בגלל זה הרי המגילה לכתיבת בנוגע שהשתדלה זו

.ÊÓ:בזה והענין

רז"ל  כמאמר - הוא אסתר של הענין ואנכי 258תוכן מניין, התורה מן וכן 215"אסתר אסתיר". הסתר
אור' ב'תורה כמבואר - וחסידות קבלה עלֿפי "אסתר":259הוא בשם או "רחל" בשם נקראים ישראל שבני

פני". אסתיר ד"הסתר ומצב במעמד בגלות, כשנמצאים - ו"אסתר" גילוי, של ומצב במעמד - "רחל"

אסתר": "מגילת נקראת שלכן - המגילה של תוכנה גם וזהו

הצלת נס אודות מסופר היתה במגילה הגזירה שהרי ישראל, מבני ואחת אחד כל - ישראל עם כל
אחשורוש" מלכות בכל אשר היהודים "כל אחד"260על ביום ונשים טף זקן ועד "מנער היתה 261, אילו - .
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תהלים249) ה. ה, שופטים ס' תיב"ע יז.ראה סח,
שם.250) בובר) (הוצאת תהלים מדרש ראה
התוועדויות ראה251) - מנחם ואילך .תורת 116 ע' חי"ד 

וש"נ.
הי"ב.252) פכ"ד אישות הל' רמב"ם וראה א. סה, כתובות

ס"ד. סקט"ו אה"ע טושו"ע
טו.253) נז, ישעי'
תרפ"ה 254) דפורים יהושע אל משה ויאמר ד"ה ראה

52 ס"ע תש"ט ואילך. קצד ע' תרפ"ה (סה"מ ואילך פ"ב ותש"ט

ועוד. ואילך).
רפ"א.255) אבות
ג.256) יב, בהעלותך
זֿח.257) טז, בשלח
ב.258) קלט, חולין
ד.259) צד, מג"א
ו.260) ג, אסתר
יג.261) שם,



עי d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

לאחרי  ולחזור שניה למדינה לברוח יכולים זו, במדינה היא הגזירה כאשר הנה שונים, בזמנים הגזירה
מפלט  אין אזי עולם, של מלכו המלך", מדינות "בכל אחד", "ביום היתה הגזירה כאשר מהֿשאיןֿכן כן,
הכי  נס היא שההצלה כך להיות, שיכול גדול הכי הסתר הוא זה ומצב שמעמד ומובן, חסֿושלום.

.262גדול 

היה  שלא ולומר חסֿושלום לטעות שיכולים באופן במגילה הדברים סיפור מופיע ואףֿעלֿפיֿכן,
להזמנת  עד ואסתר, ושתי עם המאורעות מהשתלשלות כתוצאה - בלבד טבעי ענין אלא נס, של ענין כאן

וכו'. המלך למשתה המן

נס  על ולומר לטעות שיכולים - גדול הכי והסתר העלם של ענין הוא המגילה של שתוכנה ונמצא,
אסתיר". "הסתר שם על אסתר", "מגילת נקראת ולכן לגמרי, טבעי ענין שזהו גדול, הכי

לדורות": "כתבוני - המגילה שתכתב נפשה מסרה אסתר שדוקא הטעם וזהו

ומחפשים, שמסתכלים לאחרי שגם ומצב במעמד נמצאים כאשר שגם - הוא מהמגילה הלימוד
שהכל  לדעת צריכים בלבד, טבע רק אלא מהטבע, שלמעלה ענינים רואים לא כו', ומתבוננים שומעים

שלו". וראשית ש"אחרית המלכים, מלכי מלך עלֿידי מתנהל

לאסתר: במיוחד ושייך נוגע זה וענין

הסנהדרין  ראש אז שהיה הגזירה, בשעת (הן הסנהדרין בתוך שישב הגזירה,152מרדכי, לאחרי והן ,
אחיו" לרוב "רצוי העלם 263שנשאר של ענין ישנו סנהדרין אצל שגם אמת הן טוב. ומצב במעמד היה - (

הלכתא" ליבון דא ובלבנים, קלֿוחומר דא "בחומר, בבלי, שבתלמוד הקושיות מצד בתורה, ,264והסתר
בחומר  הגלות, והסתר מהעלם למרירות כלל מגיע זה אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל כו', מר דבר זה שגם
אז  שהיה אחשורוש, אצל - גויים בין בהיותה אסתר, אצל שהיה כפי כפשוטם, פרך ועבודת ובלבנים
- ברצון לילך צריכה שהיא  הפסקֿדין שנשאר ועד מה"תל", להיפטר כיצד עצות וחיפש התל", "בעל

ברצון" ועכשיו באונס עכשיו אבדתי 265"עד "כאשר ולכן אנסה), הרע שיצרה לטעון יכולה (ואינה
.266אבדתי"

עזבתני" למה אֿלי "אֿלי שאמרה ועד הגלות, את ביותר אסתר הרגישה הגויים בין 267בהיותה

במדרש  מצד 268(כדאיתא שאפילו מוכח, הרי מהתורה, חלק שנעשה וכיון - אסתר) אמרה זה שמזמור
במאמר  לעיל שנתבאר וכמו נס", של "תקפו היה שאףֿעלֿפיֿכן אלא כזה, ומצב מעמד אז היה 213קדושה

ההוא" ד"בלילה ומצב מעמד שהיה שלמרות נשיאנו) רבינו מאמר על "נדדה 269(מיוסד אףֿעלֿפיֿכן, ,
עולם. של מלכו המלך", שנת

.ÁÓ:אלו לימינו בנוגע - מזה והלימוד

שהקדושֿברוךֿהוא  רואים שבו זמן עבור עצה מהווה אסתר שם על שנקראת המגילה של הסיפור
דבר; חסר ולא המלכות, בחצר שנמצאים ועד וכו', וכו' טוב כל רב, שפע נותן

בדרך  בהתעסקותו הטבע מדרך למעלה הצלחה הקדושֿברוךֿהוא לו נותן - העולם לעניני בנוגע
כך  יהדות, בעניני כרצונו להתנהג לו שנותנים במדינה נמצא הוא הרי - יהדות לעניני ובנוגע הטבע,
או  בציבור, מתפלל הוא - בתפלה ולבכות להאריך או נוסף, תהלים קאּפיטל לאמירת זקוק ַשאינו

ו  מהציבור... יותר גדולה במהירות ביחידות הנשיא,שמתפלל הרבי צוה שכך בגלל תהלים שיעור אומר
מידי. לא ותו
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בתחלתה262) תשי"ז פורים שיחת גם  -ראה מנחם (תורת
ואילך). 163 ע' חי"ט התוועדויות

ואילך.263) סנ"ד לקמן גם וראה בסופה. אסתר
ב.264) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
א.265) טו, מגילה

שם.266) מגילה טז. ד, אסתר
ב.267) שם, מגילה וראה ב. כב, תהלים
עה"פ.268) ושוח"ט תהלים מדרש
בתחלתו).269) ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה ד"ה

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

כיון  אסתר, שם על דוקא אלא לדורות, לכתבה שאין הסנהדרין כמו סבור שהיה - מרדכי שם על נקראת
לדורות. הכתיבה את ופעלה שהשתדלה זו שהיא

האמת  אבל מקיף, של ענין שזהו כבוד, של ענין רק היה השם ענין אילו מספיק היה זה ביאור אבל,
הענין. תוכן על מורה שהשם לעיל כאמור הפנימיות, על (גם) מורה שהשם היא,

התורה: ענין תוכן על מורה זה ששם משה", ל"תורת בנוגע וכמו

"מכיך  להיותו - הוא בזה, וכיוצא הכרמל הר תבור, הר על ולא סיני, הר על ניתנה שהתורה הטעם
טוריא" ,249מכל

חז"ל - במדרשי כמבואר תורה, עלֿפי טענות אמנם להם היו הכרמל והר תבור פעם 250הר (כמדובר
בפה"251בארוכה  ד"תובעת ההנהגה אףֿעלֿפיֿכן, אבל דבר 252), אינה תורה, עלֿפי בענין אפילו ,
-הרצוי.

ההנהגה  הוא לזה הכלי הרי הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו חכמתו שלהיותה התורה, של ענינה גם וזהו
אשכון" וקדוש "מרום ששם רוח", ושפל ד"דכא לוקחים 253באופן ובמה תורה לוקח (מי לתורה הכלי ;

בארוכה  וכמבואר הביטול. ענין זה הרי שלימוד 254תורה) התורה, לחכמת חיצוניות חכמות שבין החילוק
ביטול. תוספת פועל התורה חכמת לימוד ואילו ישות, תוספת פועל חיצוניות חכמות

ש" הטעם גם מסיני"dynוזהו תורה התורה 255קיבל נמשכה ידו ועל אחר), מישהו ולא דוקא, (משה
גו'" האדם מכל מאד "עניו היה שמשה כיון - כולם הדורות "ונחנו 256לכל - הביטול ענין אצלו והיה ,

.257מה"

זכות  זו אין אבל שמו, על נקראת ולכן התורה על נפשו מסר משה אמת: הם הענינים ששני ונמצא
מציאותו  כל שלכן, מה", ד"ונחנו הביטול בגלל היא התורה על נפשו מסר שמשה לכך הסיבה צדדית;
מקבל  שהוא העובדה התורה, על נפשו מסירת - הנ"ל הענינים פרטי שכל כך התורה, קבלת ענין הוא
הענין  מתבטא שכאן אלא אחד, כולם - התורה לקבל שביכלתו הביטול ענין הוא ומהותו התורה,

כו'). כבוד (כמו מקיפים של לענין בנוגע - וכאן בפנימיות,

שהיא  לפי אסתר של שמה על להקרא צריכה שהמגילה אמת הן אסתר: למגילת בנוגע גם מובן ומזה
שהיא  גופא זה אבל לדורות", ד"כתבוני הענין אצלם ולפעול הסנהדרין עם להתווכח נפשה" את "מסרה
"אסתר". של הענין תוכן הוא המגילה של שתוכנה בגלל זה הרי המגילה לכתיבת בנוגע שהשתדלה זו

.ÊÓ:בזה והענין

רז"ל  כמאמר - הוא אסתר של הענין ואנכי 258תוכן מניין, התורה מן וכן 215"אסתר אסתיר". הסתר
אור' ב'תורה כמבואר - וחסידות קבלה עלֿפי "אסתר":259הוא בשם או "רחל" בשם נקראים ישראל שבני

פני". אסתיר ד"הסתר ומצב במעמד בגלות, כשנמצאים - ו"אסתר" גילוי, של ומצב במעמד - "רחל"

אסתר": "מגילת נקראת שלכן - המגילה של תוכנה גם וזהו

הצלת נס אודות מסופר היתה במגילה הגזירה שהרי ישראל, מבני ואחת אחד כל - ישראל עם כל
אחשורוש" מלכות בכל אשר היהודים "כל אחד"260על ביום ונשים טף זקן ועד "מנער היתה 261, אילו - .
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תהלים249) ה. ה, שופטים ס' תיב"ע יז.ראה סח,
שם.250) בובר) (הוצאת תהלים מדרש ראה
התוועדויות ראה251) - מנחם ואילך .תורת 116 ע' חי"ד 

וש"נ.
הי"ב.252) פכ"ד אישות הל' רמב"ם וראה א. סה, כתובות

ס"ד. סקט"ו אה"ע טושו"ע
טו.253) נז, ישעי'
תרפ"ה 254) דפורים יהושע אל משה ויאמר ד"ה ראה

52 ס"ע תש"ט ואילך. קצד ע' תרפ"ה (סה"מ ואילך פ"ב ותש"ט

ועוד. ואילך).
רפ"א.255) אבות
ג.256) יב, בהעלותך
זֿח.257) טז, בשלח
ב.258) קלט, חולין
ד.259) צד, מג"א
ו.260) ג, אסתר
יג.261) שם,
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.:המגילה נקראת שמה שעל אסתר, של העבודה קושי מתבטא זה ובענין

המלך", שנת נדדה ההוא "בלילה נס, של בתקפו צורך שהיה ומצב המעמד מצד (לא הוא הקושי
המלך" ביתן גינת "בחצר נמצאים כאשר אחשורוש", בימי ד"ויהי ומצב המעמד מצד "חור 274אלא) ,

וסוחרת" דר גו' ואיש"275כרפס איש כרצון ד"לעשות ומצב ובמעמד כבר 218, שייכים אלו פסוקים -
אסתר". "(מגילת) בשם שנקראת למגילה

כמו  בעלֿדעה היה שמרדכי כיון ואיש", איש כרצון "לעשות טוב; הכל הרי מובן: אינו ולכאורה
וההסתר? ההעלם איפוא הוא היכן הענינים; וכל שבת שמירת הכשרות, ענין את להבטיח יכול והיה המן,

אי  אזי דקדושה, ידי" ועוצם "כחי של באופן כיֿאם מסירותֿנפש, עלֿידי שלא בא זה שכל כיון אלא,
אותו! ("פארפירן") לדרדר יכול זה לאן לדעת ַאפשר

זכרונםֿלברכה  רבותינו שאמרו מה גם הפסוק 276וזהו שנאמר 277על מקום "כל אחשורוש", בימי "ויהי
הסכנה  טמונה גופא שבטוב אלא, - טובים? ענינים גם אז היו הרי ולכאורה, צרה", אלא אינו בימי, ויהי

שכתוב  מה ועלֿדרך הפכי, ומצב נותן 278ממעמד הקדושֿברוךֿהוא כאשר כי לי", תתן אל "עושר
שכחה  לידי לבוא יכולים סוףֿכלֿסוף הנה ישורון"279בהרחבה, "וישמן ומצב 280, למעמד שבאים ועד ,

רחמנאֿליצלן. הפכי

להיות  יכול זה מצד שדוקא כדבעי, הכל הטבע שמצד לזמן בנוגע - מהמגילה בלימוד הצורך זה ועל
והסתר. העלם

שרוצים  - החריץ" ו"בעל התל" ל"בעל בנוגע ואילך) כ (סעיף לעיל להאמור בנוגע - ולדוגמא
ה"חריץ": עם ה"תל" את להשוות

אלקיו" בשם איש ילכו העמים ש"כל הוא היחידי החילוק - ביניהם?! חילוק יהיה לא;281למה ותו ,
עם" מכל שונות ש"דתיהם ישראל?!...149ומה בני שונים במה אבל שלו, הדת את לו יש עם כל הנה -

אחד" עם ש"ישנו - הוא השינוי זה: על יתחשב"149והמענה לא ש"בגוים שיודע חשיבות 282, לו שאין ,
התל"; כ"בעל הגוי עליו מסתכל עצמו ומצד בעיניהם,

בגלל  רק זה הרי - וכו' וכו' לבב וטוב שמחה מתוך שבעולם הענינים כל את לו נותנים מאי, אלא
זו, מדינה של המלך הוא שלו", וראשית שאחרית "מי לאמיתתו, ש"אחשורוש"

 ֿ הקדושֿברוך של ממשלתו תחת שאתה לדעת עליך - מהקדושֿברוךֿהוא הכל מקבל שאתה וכיון
של  רצונו את למלא עליך לכלֿלראש הנה הקדושֿברוךֿהוא, של ממשלתו תחת ובהיותך הוא,

"דזשוס"... תשתה אחרֿכך ורק הקדושֿברוךֿהוא,

.‡:בנסיון לעמוד יותר נקל למי - לאסתר מרדכי בין חילוק יש  זה ובענין

אזי  כסף, לו מראים פתאום כאשר הנה - כספים בעניני התעסק ולא בסנהדרין, ישב ימיו שכל מי
בנוגע  תחילה - פרוטה" "שוה זה מה ללמדו התחילו כן ולאחרי מטבע, צורת ראה לא מימיו מתבלבל;
ועוד  זהב, של מנה אלא פרוטה, רק לא לו נתנו ואחרֿכך ממש... בפועל גם ואחרֿכך קידושין, להלכות

כו'. שיכשל הסכנה גדולה - כזה במצב גדולה. הרחבה - זהב של מנה

לעמוד  יותר לו נקל - ("איבערֿראשונג") הפתעה זו אין ואצלו בזה, מנוסה שכבר מי ַמהֿשאיןֿכן
ובסכנה. בנסיון
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ה.274) א, שם
ו.275) שם,
יא.276) דאסת"ר פתיחתא
א.277) שם,
ח.278) ל, משלי

יד.279) ח, עקב ראה
טו.280) לב, האזינו
ה.281) ד, מיכה
ט.282) כג, בלק
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ההוא": ביום פני אסתיר ד"הסתר ומצב מעמד להיות יכול כאן דוקא אך

ההעלם  כל מוסתר להיות יכול שכאן לידע צריך אבל ו"ביום", "פני" של ומצב מעמד אמנם זהו
החיל  את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לחשוב - חסֿושלום אויסגליטשן") ("זיך למעוד ויכולים וההסתר,

עד 126הזה" כלֿכך מוסתר זה הרי הטבע, מדרך למעלה הצלחה נותן שהקדושֿברוךֿהוא אףֿעלֿפי כי ,
הנסים", "ברכת זה על לברך שאסור - שולחןֿערוך עלֿפי הוא שכן באמרו, בלבד, טבע וממשש שרואה

טבע. זהו נס; זה שאין כיון

ההוא"; "בלילה של ומצב במעמד חסֿושלום בנסיון לעמוד שיצטרכו רוצה לא הקדושֿברוךֿהוא
הפרטים, בכל ("ליכטיק") מואר שיהיה דוקא, "יום" של ומצב מעמד שיהיה רוצה הקדושֿברוךֿהוא
תורה"; זו "אורה - היא כפשוטו ה"אורה" שסיבת ידע שיהודי אבל כפשוטו, ויקר" וששון ושמחה "אורה
בגלל  - היא כפשוטו ה"ששון" סיבת ה'; מועדי טוב", "יום שזהו כיון - היא כפשוטו ה"שמחה" סיבת

עולם" "ברית לו מגויי 270שיש ל"יקר" שזוכה לכך והסיבה מילה"); זו ("ששון הקדושֿברוךֿהוא עם
ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו בגלל - היא "יקר 271הארץ - בתפילין (שנאמר

וגדולה. יקר לו נותנים ולכן תפילין"), אלו

.ËÓ ההיא מהמדינה שיצאו לאלו בפרט נוגע זה פאנאנדער 272וענין מען ("קאן ידיהם פורשים ועתה, ,ַַָ
לו  אין - בתפלה ולבכות בתפלה שעה עוד להאריך עתה ממנו דורשים מה ואומרים: הענט"), די פירן

לבכות!... מה על

הוציאו  עתה וזה ודוחק, במיצר היה מכבר לא טובה: כפוי יהיה אזי יבכה, אם - ואדרבה
רוצה, היה אילו אבל רוצה, לא הוא - שרוצה כמה להתפלל שיכול כך ודוחק, ממיצר ֿ הוא הקדושֿברוך
היה  אילו אבל רוצה, לא הוא - להתחבא מבלי קדושה עניני עבור צדקה ליתן ויכול להתפלל; יכול היה

להקדושֿברוךֿהוא!... טענות לו אין - יבכה?! למה כן, ואם ליתן. יכול היה רוצה,

זה:והמענ  על ה

כולו, העולם בכל בכיפה שמושלת מלכות אלא מלכות, סתם ולא המלכות, בית בחצר נמצאים כאשר
לך" וינתן המלכות חצי "עד אזי בכך רצונה שאם ומצב ובמעמד במלכות", ה"שניה (אסתר) -273והיא

ברצון. זאת לוקח הוא אם אבדתי", אבדתי ד"כאשר ומצב מעמד להיות שיכול לידע צריך

ניט - זיך ("מ'ווארפט לקחת צריך נותן, הקדושֿברוךֿהוא כאשר כי זאת, לקחת צריך אמנם ַהוא
מרדכי  מאמר ש"את באופן זאת לוקח שהוא לדעת עליו אבל גיט"), אויבערשטער דער וואס ענינים ָמיט
לה  ומה המלכות, בית בחצר עושה היא ומה לאחשורוש, היא מגיעה כיצד - זאת ולולי עושה", אסתר

הנסיונות?! ולכל

צריך  היה הוא - ולאמריקא?! לו מה אליו: שייכים אינם אלו שנסיונות - דידן בנדון ועלֿדרךֿזה
בברוקלין?!... עושה הוא מה חסידות; וללמוד ברוסיא כפר באיזה לשבת

כוסות  ג' פעמים ג' או טאיי"), ("דעם העניבה את ("דזשוס"), מיץֿהתפוזים את צריך אמנם הוא ַהאם
("זיין  סבו ולסב זה, כל היה לא זיידע") עלטער ("זיין סבו לאבי זה, כל היה לא שלו לסבא - חלב?!
ותמימים!... ישרים וחסידים צדיקים כשרים אנשים והיו חיו והם זה, כל היה לא זיידע") עלטער עלטער

השליחות  היא מה אבל שליחותו, את כאן וימלא לברוקלין שיבוא רוצה הקדושֿברוךֿהוא מאי, אלא
אלא  מסירותֿנפש, של שליחות שזוהי לדעת עליו עושר; מתוך שהיא אלא מסירותֿנפש, של שליחות -
ויקר  וששון ושמחה אורה ומתוך עושר, מתוך יהיה השליחות שמילוי הקדושֿברוךֿהוא של שרצונו

כפשוטו.
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עג d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

.:המגילה נקראת שמה שעל אסתר, של העבודה קושי מתבטא זה ובענין

המלך", שנת נדדה ההוא "בלילה נס, של בתקפו צורך שהיה ומצב המעמד מצד (לא הוא הקושי
המלך" ביתן גינת "בחצר נמצאים כאשר אחשורוש", בימי ד"ויהי ומצב המעמד מצד "חור 274אלא) ,

וסוחרת" דר גו' ואיש"275כרפס איש כרצון ד"לעשות ומצב ובמעמד כבר 218, שייכים אלו פסוקים -
אסתר". "(מגילת) בשם שנקראת למגילה

כמו  בעלֿדעה היה שמרדכי כיון ואיש", איש כרצון "לעשות טוב; הכל הרי מובן: אינו ולכאורה
וההסתר? ההעלם איפוא הוא היכן הענינים; וכל שבת שמירת הכשרות, ענין את להבטיח יכול והיה המן,

אי  אזי דקדושה, ידי" ועוצם "כחי של באופן כיֿאם מסירותֿנפש, עלֿידי שלא בא זה שכל כיון אלא,
אותו! ("פארפירן") לדרדר יכול זה לאן לדעת ַאפשר

זכרונםֿלברכה  רבותינו שאמרו מה גם הפסוק 276וזהו שנאמר 277על מקום "כל אחשורוש", בימי "ויהי
הסכנה  טמונה גופא שבטוב אלא, - טובים? ענינים גם אז היו הרי ולכאורה, צרה", אלא אינו בימי, ויהי

שכתוב  מה ועלֿדרך הפכי, ומצב נותן 278ממעמד הקדושֿברוךֿהוא כאשר כי לי", תתן אל "עושר
שכחה  לידי לבוא יכולים סוףֿכלֿסוף הנה ישורון"279בהרחבה, "וישמן ומצב 280, למעמד שבאים ועד ,

רחמנאֿליצלן. הפכי

להיות  יכול זה מצד שדוקא כדבעי, הכל הטבע שמצד לזמן בנוגע - מהמגילה בלימוד הצורך זה ועל
והסתר. העלם

שרוצים  - החריץ" ו"בעל התל" ל"בעל בנוגע ואילך) כ (סעיף לעיל להאמור בנוגע - ולדוגמא
ה"חריץ": עם ה"תל" את להשוות

אלקיו" בשם איש ילכו העמים ש"כל הוא היחידי החילוק - ביניהם?! חילוק יהיה לא;281למה ותו ,
עם" מכל שונות ש"דתיהם ישראל?!...149ומה בני שונים במה אבל שלו, הדת את לו יש עם כל הנה -

אחד" עם ש"ישנו - הוא השינוי זה: על יתחשב"149והמענה לא ש"בגוים שיודע חשיבות 282, לו שאין ,
התל"; כ"בעל הגוי עליו מסתכל עצמו ומצד בעיניהם,

בגלל  רק זה הרי - וכו' וכו' לבב וטוב שמחה מתוך שבעולם הענינים כל את לו נותנים מאי, אלא
זו, מדינה של המלך הוא שלו", וראשית שאחרית "מי לאמיתתו, ש"אחשורוש"

 ֿ הקדושֿברוך של ממשלתו תחת שאתה לדעת עליך - מהקדושֿברוךֿהוא הכל מקבל שאתה וכיון
של  רצונו את למלא עליך לכלֿלראש הנה הקדושֿברוךֿהוא, של ממשלתו תחת ובהיותך הוא,

"דזשוס"... תשתה אחרֿכך ורק הקדושֿברוךֿהוא,

.‡:בנסיון לעמוד יותר נקל למי - לאסתר מרדכי בין חילוק יש  זה ובענין

אזי  כסף, לו מראים פתאום כאשר הנה - כספים בעניני התעסק ולא בסנהדרין, ישב ימיו שכל מי
בנוגע  תחילה - פרוטה" "שוה זה מה ללמדו התחילו כן ולאחרי מטבע, צורת ראה לא מימיו מתבלבל;
ועוד  זהב, של מנה אלא פרוטה, רק לא לו נתנו ואחרֿכך ממש... בפועל גם ואחרֿכך קידושין, להלכות

כו'. שיכשל הסכנה גדולה - כזה במצב גדולה. הרחבה - זהב של מנה

לעמוד  יותר לו נקל - ("איבערֿראשונג") הפתעה זו אין ואצלו בזה, מנוסה שכבר מי ַמהֿשאיןֿכן
ובסכנה. בנסיון

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

ה.274) א, שם
ו.275) שם,
יא.276) דאסת"ר פתיחתא
א.277) שם,
ח.278) ל, משלי

יד.279) ח, עקב ראה
טו.280) לב, האזינו
ה.281) ד, מיכה
ט.282) כג, בלק

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ההוא": ביום פני אסתיר ד"הסתר ומצב מעמד להיות יכול כאן דוקא אך

ההעלם  כל מוסתר להיות יכול שכאן לידע צריך אבל ו"ביום", "פני" של ומצב מעמד אמנם זהו
החיל  את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לחשוב - חסֿושלום אויסגליטשן") ("זיך למעוד ויכולים וההסתר,

עד 126הזה" כלֿכך מוסתר זה הרי הטבע, מדרך למעלה הצלחה נותן שהקדושֿברוךֿהוא אףֿעלֿפי כי ,
הנסים", "ברכת זה על לברך שאסור - שולחןֿערוך עלֿפי הוא שכן באמרו, בלבד, טבע וממשש שרואה

טבע. זהו נס; זה שאין כיון

ההוא"; "בלילה של ומצב במעמד חסֿושלום בנסיון לעמוד שיצטרכו רוצה לא הקדושֿברוךֿהוא
הפרטים, בכל ("ליכטיק") מואר שיהיה דוקא, "יום" של ומצב מעמד שיהיה רוצה הקדושֿברוךֿהוא
תורה"; זו "אורה - היא כפשוטו ה"אורה" שסיבת ידע שיהודי אבל כפשוטו, ויקר" וששון ושמחה "אורה
בגלל  - היא כפשוטו ה"ששון" סיבת ה'; מועדי טוב", "יום שזהו כיון - היא כפשוטו ה"שמחה" סיבת

עולם" "ברית לו מגויי 270שיש ל"יקר" שזוכה לכך והסיבה מילה"); זו ("ששון הקדושֿברוךֿהוא עם
ממך" ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל ש"ראו בגלל - היא "יקר 271הארץ - בתפילין (שנאמר

וגדולה. יקר לו נותנים ולכן תפילין"), אלו

.ËÓ ההיא מהמדינה שיצאו לאלו בפרט נוגע זה פאנאנדער 272וענין מען ("קאן ידיהם פורשים ועתה, ,ַַָ
לו  אין - בתפלה ולבכות בתפלה שעה עוד להאריך עתה ממנו דורשים מה ואומרים: הענט"), די פירן

לבכות!... מה על

הוציאו  עתה וזה ודוחק, במיצר היה מכבר לא טובה: כפוי יהיה אזי יבכה, אם - ואדרבה
רוצה, היה אילו אבל רוצה, לא הוא - שרוצה כמה להתפלל שיכול כך ודוחק, ממיצר ֿ הוא הקדושֿברוך
היה  אילו אבל רוצה, לא הוא - להתחבא מבלי קדושה עניני עבור צדקה ליתן ויכול להתפלל; יכול היה

להקדושֿברוךֿהוא!... טענות לו אין - יבכה?! למה כן, ואם ליתן. יכול היה רוצה,

זה:והמענ  על ה

כולו, העולם בכל בכיפה שמושלת מלכות אלא מלכות, סתם ולא המלכות, בית בחצר נמצאים כאשר
לך" וינתן המלכות חצי "עד אזי בכך רצונה שאם ומצב ובמעמד במלכות", ה"שניה (אסתר) -273והיא

ברצון. זאת לוקח הוא אם אבדתי", אבדתי ד"כאשר ומצב מעמד להיות שיכול לידע צריך

ניט - זיך ("מ'ווארפט לקחת צריך נותן, הקדושֿברוךֿהוא כאשר כי זאת, לקחת צריך אמנם ַהוא
מרדכי  מאמר ש"את באופן זאת לוקח שהוא לדעת עליו אבל גיט"), אויבערשטער דער וואס ענינים ָמיט
לה  ומה המלכות, בית בחצר עושה היא ומה לאחשורוש, היא מגיעה כיצד - זאת ולולי עושה", אסתר

הנסיונות?! ולכל

צריך  היה הוא - ולאמריקא?! לו מה אליו: שייכים אינם אלו שנסיונות - דידן בנדון ועלֿדרךֿזה
בברוקלין?!... עושה הוא מה חסידות; וללמוד ברוסיא כפר באיזה לשבת

כוסות  ג' פעמים ג' או טאיי"), ("דעם העניבה את ("דזשוס"), מיץֿהתפוזים את צריך אמנם הוא ַהאם
("זיין  סבו ולסב זה, כל היה לא זיידע") עלטער ("זיין סבו לאבי זה, כל היה לא שלו לסבא - חלב?!
ותמימים!... ישרים וחסידים צדיקים כשרים אנשים והיו חיו והם זה, כל היה לא זיידע") עלטער עלטער

השליחות  היא מה אבל שליחותו, את כאן וימלא לברוקלין שיבוא רוצה הקדושֿברוךֿהוא מאי, אלא
אלא  מסירותֿנפש, של שליחות שזוהי לדעת עליו עושר; מתוך שהיא אלא מסירותֿנפש, של שליחות -
ויקר  וששון ושמחה אורה ומתוך עושר, מתוך יהיה השליחות שמילוי הקדושֿברוךֿהוא של שרצונו

כפשוטו.
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והשגה,292הבינה  הבנה של באופן שבאה כפי דרזין, ורזין רזין התורה, דפנימיות הענין כללות שזהו ,
הלומד. האדם של וההשגה ההבנה עם מתאחדת התורה שפנימיות כך החסידות, תורת עלֿידי

ה'צמחֿצדק' שכתב כמו תורה", "לקוטי הספר ישנו הנדפסות מה'תורות' הנה - גופא שבחר 293ובזה ,
קודמת  בהתוועדות שנתבאר (וכמו מאמרים אלפיים מתוך אלו ד"אלפים 294מאמרים הענין נרמז שבזה

עולם" של לברייתו תורה קדמה ).295שנה 

רוצים  ולאידך, המשוער, מכפי יותר היו תורה' ה'לקוטי הדפסת עבור הכספיות שהוצאות כיון ובכן:
דרך  על היו ההדפסה הוצאות אם אפילו תחילה, ששיערו מכמו יותר גדול לקהל יגיע תורה' שה'לקוטי
בהדפסת  להשתתף וה"יקר" הזכות את להם ויציעו אנשים כמה שימצאו ה"המצאה", נפלה - הרגיל

תורה' ,296ה'לקוטי

ענין - מקבלים הם אדרבה: אלא דברֿמה, מהם שלוקחים באופן זה שאין אצלם נרגש שיהיה והיינו,
. חשוב ש"באדם לקידושין, בנוגע שמצינו ועלֿדרך ב"יקר". להיות שיכול גדול דקא הכי הנאה בההיא .

נפשה" ליה ומקניא גמרה מינה, מתנה גדול,297מקבל הכי לכבוד אצלה נחשבת ממנה המתנה קבלת כי ,
כסף  ממנו מקבלת שהיתה מכמו יותר -ששוה

מתנה  של באופן ולא בערך, שלא יותר גדול לקהל תורה' ה'לקוטי את להפיץ יוכלו ועלֿידיֿזה
הספר.298("במגן" של התוכן עם יתעצם ואחרֿכך שלו, שיהיה הספר את יקנה אחד שכל באופן אלא ,( ַָ

שנדפס  תורה' ל'לקוטי בנוגע - האמור באופן הדבר את שקיבלו אנשים כמה מצאו ה' ובעזר
את  להדפיס - הנ"ל באופן תנאים, ללא - עצמם על שקיבלו אנשים עשרה נמצאו וכן בחוץֿלארץ,
דורנו, נשיא רבינו של ובהנהלתו ביסודו חב"ד, בכפר ובפרט הקודש, בארץ גם תורה' ה'לקוטי

אדמו"ר. כבודֿקדושתֿמוריֿוחמי

גו' "אשר הקודש, בארץ הן - בכלל החסידות לימוד הפצת ידו ועל זה, ספר הפצת תהיה ועלֿידיֿזה
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' לארץ.299עיני בחוץ והן ,

ביתם, בני כל של וחלק חלקם ואשרי

ומדידות, הגבלות וללא לבב, וטוב שמחה מתוך "לחיים", עתה שיאמרו - גדול ויושר

עלֿפי  - וגם לעצמם, תורה' ה'לקוטי ללימוד בנוגע ומדידות הגבלות ללא גם יתברך ה' להם ויתן
נשיאנו  רבינו מביאור בטלית"300המובן אוחזין "שנים בענין הזקן רבינו של הדרוש חלק 301עלֿפי -

השתתפותם, עלֿידי לידם הגיע זה שספר אלו כל של תורה' ה'לקוטי בלימוד

להם, נותנים אלא הנותנים, שהם באופן זה שאין - הוא זה לכל שהיסוד וכאמור,

וב"אורה" תורה", זו ב"אורה כולה, השנה כל במשך והצלחה ברכה שפע להמשכת ההתחלה וזוהי
זו. בפרשה המנויים הענינים ובכל כפשוטו,

***

.„ שכתוב מה על להתעכב יש להתחלה, מאשר - ה'... בעזר - לסיום יותר קרוב כבר שעומדים כיון
טוב  דורש אחיו לרוב ורצוי ליהודים וגדול אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי "כי המגילה, בסיום

זרעו": לכל שלום ודובר לעמו
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מלכות 292) לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי ראה
א). (עה, פס"ז

פורים 293) שיחת גם וראה א. אדר יד יום" "היום ראה
.(434 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם (תורת סי"ח תש"כ

ס"ח 294) אד"ש מבה"ח שקלים, פ' ויקהל, ש"פ שיחת
.(309 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם (תורת

בתחלתה.295) פי"ט ויק"ר ד. צ, תהלים מדרש

אד"ש296) ט' זכור, פ' ויקרא, ש"פ שיחת גם סוס"כ ראה
.(340 ע' שם התוועדויות - מנחם (תורת

א.297) ז, קידושין
א.298) קכח, זח"ב ראה
יב.299) יא, עקב
וש"נ.300) .157 ע' תרפ"ט סה"מ ראה
ב"מ.301) מס' ריש

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

לבארו. המקום כאן ואין בארוכה, מקומות בכמה הענין כמבואר לעניננו, בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה

.·:הדברים מסקנת - לפועל ובנוגע

ש"את באופן הם עושה שאסתר שהענינים ikcxnאףֿעלֿפי xn`n נקראים מכלֿמקום עושה", אסתר
שאין  כיון אסתר, שם על הגומרה"הם שם על "אלא נקראת ש"הוא 283המצוה בפועל, במעשה ,

.284העיקר"

שהכשר  אמת הן - העליונה. הכוונה נשלמת בפועל במעשה הענין בגמר שדוקא כיון - הדבר וטעם
מצוה  חשיב ותחלת285מצוה שלימות , אבל, יותר; עוד - המצוה ואמצע למצוה, בודאי חשובה המצוה

המשכן  לעשיית בנוגע שמצינו כפי בפטיש", ה"מכה ישנו כאשר דוקא היא ההכאה 286הכוונה שעלֿידי ,
עושים  שעלֿידיֿזה בעולם, בפטיש" ל"מכה בנוגע גם מובן ומזה עמדו, על ועמד המשכן נשלם בפטיש

יתברך. לו ודירה משכן ממנו

פני", אסתיר "הסתר רק רואים ראשונה בהשקפה מסתכלים שכאשר שאףֿעלֿפי הוא, בזה והסדר
ספרי  כל כאשר אפילו ואדרבה: קודש, ספרי מכ"ד היא אסתר" ש"מגילת לידע צריך - "אסתר" של ענין

בטיהרא" "כשרגא יהיו תיבטל,287הנביאים לא אסתר מגילת הנה בשר", כל על רוחי ש"אשפוך כיון ,
. האלו הפורים מזרעם"ו"ימי יסוף לא זכרם ("שטורעם").23. והתוקף החשיבות בכל ,

מאמר  ש"את באופן אמנם שהיא הדור, שבאותו הצדקניות הנשים פעולת עלֿידי - בזה וההתחלה
המעשה  אבל רוחניים, ומוריֿדרך רבנים עלֿידי שנמסרת השולחןֿערוך כהוראת עושה", אסתר מרדכי

דוקא, ידן על נשלם בפועל

כדברי  רבן, בית של תינוקות על רחמנאֿליצלן גזירה לבוא יכולה המלך בית שמחצר זה שתמורת ועד
פסוקיך" לי פסוק מהם לאחד "שאל שמרדכי התינוקות" באלו אלא תחלה ידי שולח אני "אין 288המן:

גו'" תירא "אל שאמרו כפי הגזירות, כל מבטלים אלו רבן בית של שתינוקות הוא", "ונהפוך הנה -289

ואמלט" אסבול "ואני יבורך"290עד ישרים "דור ומעמידים ,291,

האמיתית  הגאולה את ומביאים דמשיחא, דעקבתא שבדרא הקשים בנסיונות עומדים כזה ובאופן
ממש. בימינו בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

***

.‚ ושמחה "אורה הענינים פרטי דכל הסיום שזהו - ד"יקר" הענין אודות מ"ד) (סעיף לעיל דובר
לתפילין", כולה התורה כל ש"הוקשה תפילין", אלו "ויקר הגמרא דרשת עלֿפי ובפרט ויקר", וששון
פרטי  כל שישנם בכך די שלא - וששון" ושמחה "אורה על גם קאי ש"יקר" נוספת ראיה יש שמזה
שיהיו  צורך יש אלא תפילין", אלו ויקר מילה, זו וששון יוםֿטוב, זה ושמחה תורה, זו ד"אורה הענינים
זהו  אדרבה: אלא אחר, למישהו טובה עושה שהוא באופן זה שאין והיינו, "יקר", של באופן נעשים
הקדושֿברוךֿהוא, של ורצונו חכמתו ללמוד שיוכל אותו שזיכו - עמו לקרות יכול שהיה גדול הכי ענין
לאֿתעשה. מצות או מצותֿעשה - מצוותו קיום עלֿידי העולם והיה שאמר  למי רוח נחת לגרום ויוכל

התורה: פנימיות עם הקשור - דלקמן לענין בנוגע גם הוא וכן

ספירת  על דקאי "יש", בגימטריא ש"יקר" לעיל כמוזכר ב"יקר", פירוש עוד שיש - ובהקדים
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סוטה 283) וראה ועוד. ו. שם (מתנחומא א ח, עקב פרש"י
ב). יג,

מי"ז.284) פ"א אבות
א.285) קלא, שבת - ר"א לדעת
וש"נ.286) ס"ה. סש"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.287) ב. ס, חולין - חז"ל להבין לשון רד"ה  וראה

בטלים המועדים כל (מארז"ל תשט"ז דפורים -כו' מנחם תורת
וש"נ.התוועדויות  .(118 ע' סל"ב.חט"ז לעיל גם וראה

לסופו).288) (קרוב יז פ"ז, אסת"ר
כה.289) ג, משלי
ד.290) מו, ישעי'
ב.291) קיב, תהלים



עה d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

והשגה,292הבינה  הבנה של באופן שבאה כפי דרזין, ורזין רזין התורה, דפנימיות הענין כללות שזהו ,
הלומד. האדם של וההשגה ההבנה עם מתאחדת התורה שפנימיות כך החסידות, תורת עלֿידי

ה'צמחֿצדק' שכתב כמו תורה", "לקוטי הספר ישנו הנדפסות מה'תורות' הנה - גופא שבחר 293ובזה ,
קודמת  בהתוועדות שנתבאר (וכמו מאמרים אלפיים מתוך אלו ד"אלפים 294מאמרים הענין נרמז שבזה

עולם" של לברייתו תורה קדמה ).295שנה 

רוצים  ולאידך, המשוער, מכפי יותר היו תורה' ה'לקוטי הדפסת עבור הכספיות שהוצאות כיון ובכן:
דרך  על היו ההדפסה הוצאות אם אפילו תחילה, ששיערו מכמו יותר גדול לקהל יגיע תורה' שה'לקוטי
בהדפסת  להשתתף וה"יקר" הזכות את להם ויציעו אנשים כמה שימצאו ה"המצאה", נפלה - הרגיל

תורה' ,296ה'לקוטי

ענין - מקבלים הם אדרבה: אלא דברֿמה, מהם שלוקחים באופן זה שאין אצלם נרגש שיהיה והיינו,
. חשוב ש"באדם לקידושין, בנוגע שמצינו ועלֿדרך ב"יקר". להיות שיכול גדול דקא הכי הנאה בההיא .

נפשה" ליה ומקניא גמרה מינה, מתנה גדול,297מקבל הכי לכבוד אצלה נחשבת ממנה המתנה קבלת כי ,
כסף  ממנו מקבלת שהיתה מכמו יותר -ששוה

מתנה  של באופן ולא בערך, שלא יותר גדול לקהל תורה' ה'לקוטי את להפיץ יוכלו ועלֿידיֿזה
הספר.298("במגן" של התוכן עם יתעצם ואחרֿכך שלו, שיהיה הספר את יקנה אחד שכל באופן אלא ,( ַָ

שנדפס  תורה' ל'לקוטי בנוגע - האמור באופן הדבר את שקיבלו אנשים כמה מצאו ה' ובעזר
את  להדפיס - הנ"ל באופן תנאים, ללא - עצמם על שקיבלו אנשים עשרה נמצאו וכן בחוץֿלארץ,
דורנו, נשיא רבינו של ובהנהלתו ביסודו חב"ד, בכפר ובפרט הקודש, בארץ גם תורה' ה'לקוטי

אדמו"ר. כבודֿקדושתֿמוריֿוחמי

גו' "אשר הקודש, בארץ הן - בכלל החסידות לימוד הפצת ידו ועל זה, ספר הפצת תהיה ועלֿידיֿזה
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ה' לארץ.299עיני בחוץ והן ,

ביתם, בני כל של וחלק חלקם ואשרי

ומדידות, הגבלות וללא לבב, וטוב שמחה מתוך "לחיים", עתה שיאמרו - גדול ויושר

עלֿפי  - וגם לעצמם, תורה' ה'לקוטי ללימוד בנוגע ומדידות הגבלות ללא גם יתברך ה' להם ויתן
נשיאנו  רבינו מביאור בטלית"300המובן אוחזין "שנים בענין הזקן רבינו של הדרוש חלק 301עלֿפי -

השתתפותם, עלֿידי לידם הגיע זה שספר אלו כל של תורה' ה'לקוטי בלימוד

להם, נותנים אלא הנותנים, שהם באופן זה שאין - הוא זה לכל שהיסוד וכאמור,

וב"אורה" תורה", זו ב"אורה כולה, השנה כל במשך והצלחה ברכה שפע להמשכת ההתחלה וזוהי
זו. בפרשה המנויים הענינים ובכל כפשוטו,

***

.„ שכתוב מה על להתעכב יש להתחלה, מאשר - ה'... בעזר - לסיום יותר קרוב כבר שעומדים כיון
טוב  דורש אחיו לרוב ורצוי ליהודים וגדול אחשורוש למלך משנה היהודי מרדכי "כי המגילה, בסיום
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ש"את באופן הם עושה שאסתר שהענינים ikcxnאףֿעלֿפי xn`n נקראים מכלֿמקום עושה", אסתר
שאין  כיון אסתר, שם על הגומרה"הם שם על "אלא נקראת ש"הוא 283המצוה בפועל, במעשה ,

.284העיקר"
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יתברך. לו ודירה משכן ממנו

פני", אסתיר "הסתר רק רואים ראשונה בהשקפה מסתכלים שכאשר שאףֿעלֿפי הוא, בזה והסדר
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בטיהרא" "כשרגא יהיו תיבטל,287הנביאים לא אסתר מגילת הנה בשר", כל על רוחי ש"אשפוך כיון ,
. האלו הפורים מזרעם"ו"ימי יסוף לא זכרם ("שטורעם").23. והתוקף החשיבות בכל ,

מאמר  ש"את באופן אמנם שהיא הדור, שבאותו הצדקניות הנשים פעולת עלֿידי - בזה וההתחלה
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גו'" תירא "אל שאמרו כפי הגזירות, כל מבטלים אלו רבן בית של שתינוקות הוא", "ונהפוך הנה -289

ואמלט" אסבול "ואני יבורך"290עד ישרים "דור ומעמידים ,291,

האמיתית  הגאולה את ומביאים דמשיחא, דעקבתא שבדרא הקשים בנסיונות עומדים כזה ובאופן
ממש. בימינו בקרוב צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה
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ב). יג,

מי"ז.284) פ"א אבות
א.285) קלא, שבת - ר"א לדעת
וש"נ.286) ס"ה. סש"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.287) ב. ס, חולין - חז"ל להבין לשון רד"ה  וראה

בטלים המועדים כל (מארז"ל תשט"ז דפורים -כו' מנחם תורת
וש"נ.התוועדויות  .(118 ע' סל"ב.חט"ז לעיל גם וראה

לסופו).288) (קרוב יז פ"ז, אסת"ר
כה.289) ג, משלי
ד.290) מו, ישעי'
ב.291) קיב, תהלים



d"kyz'dעו ,mixetd bg zgiy

רז"ל 303[וכידוע  מאמר כדי 304בפירוש אלא האומות לבין ישראל את הקדושֿברוךֿהוא הגלה "לא
יהודי  שכאשר - כלֿכך רבים גרים יהיו הדורות כל שבמשך מצינו לא דלכאורה - גרים" עליהם שיתוספו
האלקי  הניצוץ גם הנה המדינה, אותה של באויר שנמצא בגד לובש או ומשקה מאכל ושותה אוכל
ואחרֿכך  ומשקה המאכל על מברך וכאשר זו, מדינה של השר תחת נמצא הלבוש, או ומשקה שבמאכל

ישראל]. לגבול ומכניסו העכו"ם, בין שנמצא הניצוץ את "מגייר" הוא הרי זה, בכח תורה לומד

שהנהגת  כדי - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ב"ספר להכתב צריך זה שדבר הטעם מובן ועלֿפיֿזה
אחשורוש" למלך ה"משנה עלֿפי אלא) כפשוטו, אחשורוש אצל שמתקבל כפי (לא תהיה ופרס מדי

היהודי". "מרדכי שהוא

.Â בכתוב ממשיך - אחשורוש" למלך משנה היהודי ש"מרדכי שנאמר ליהודים":305ולאחרי "וגדול
ליהודים". "גדול שהיה בגלל - אחשורוש" למלך "משנה היה דוקא מרדכי מדוע

ובהקדמה:

גוים, בין שדרים כיון שטוענים: הורים כמה ישנם

רצונו - אלא בגלות, בגשמיות יתייסרו שיהודים רוצה אינו שהקדושֿברוךֿהוא לעיל, וכאמור
עבודת  של ענין להיות שצריך ומה הרחבה, מתוך זאת ויעשו הניצוצות, בירור של השליחות את שימלאו

הלכתא" "בליבון יגיעה עלֿידי זה יהיה -264פרך,

צריך  ובמילא הגוי, עם זיך") רעדן ("צוזאמען להתדבר אפשרות שתהיה צורך יש הא, משום ַהרי
מנהגי  כל את לדעת וצריך שולחן, באותו עמו לשבת שירצה הגוי עם להיפגש שיוכל באופן להתלבש

בגמרא  שמצינו ועד כו', לכל 306הגוי הדבר שאסור (אף קומי לספר לו התירו ראובן בר ש"אבטולמוס
למלכות". קרוב שהוא מפני ישראל)

ב" צורך ויש ופרס", מדי "מלכי אחשורוש, יהודי, אינו הוא שהמלך בזמן שנמצאים למלך dpynוכיון
נשיא  כ"סגן לשמש שיצטרכו אלו הם כאילו בקטנותם, עוד ובתו, בנו את ולחנך לגדל עליו - אחשורוש"

בארצותֿהברית. דר הוא שהרי הברית"!... ארצות

גם - להיות יכול - אחשורוש" למלך "משנה אבל מוותר, הוא הרי ה"נשיא", למשרת בנוגע בשלמא
אש  גם יכולה המלכות דין עלֿפי - לא?! ומדוע בתו. או דוקא בנו שיהיה הכרח אין זה; תפקיד למלא ה

"מלכה". גם להיות יכולה "מלך",

ליהודים": "גדול היותו בגלל אחשורוש" למלך משנה היהודי ש"מרדכי אומרים, זה ועל

ביותר, גדולים נסיונות עם שכרוכה עבודה זוהי דא; סביל מוחא כל לאו - אחשורוש" למלך "משנה
בעבודהֿזרה  כופרים שהם אלו שיהודים והיינו, ליהודים", "גדול תחילה להיות צריכים זה ובשביל
כזו, עבודה עצמו על לקבל יכול ואז ליהודים", "גדול בתור יבחרוהו הם הנה כולה, התורה בכל ומודים
ויצטרך  אחשורוש, המלך עם יחד להיות שיצטרך שאףֿעלֿפי - אחשורוש" למלך "משנה להיות
תועלת  מזה ותהיה בנסיון, לעמוד יוכל ֿ מקום מכל וכו', וכו' המלך" ב"שער שיכניסוהו באופן להתלבש

אחשורוש". למלך "משנה להיות יכול אינו - ליהודים" "גדול אינו אם אבל ליהודים.

לדורות: הוראה של באופן אסתר במגילת הענינים וקישור המשך וזהו

אזי  בכיפה, מולך הוא אחשורוש שכאשר ופרס", מדי למלכי הימים דברי ב"ספר כתוב להיות צריך
ישראל, לבני טוב שהוא באופן שמתנהג  היהודי", "מרדכי הוא אחשורוש" למלך ה"משנה
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חיי 303) ר"פ תו"ח לך. לך ר"פ א. ו, בראשית תו"א ראה
ובכ"מ. ואילך). סע"ב (קכא, שרה

ב.304) פז, פסחים
זקני305) אל פנה שליט"א אדמו"ר היושבים כ"ק החסידים

בבתֿשחוק: ושאל  למלך מאחוריו, "משנה לאחרי כתוב מה
ליהודים". "וגדול - אחשורוש"?

א.306) יז, מעילה וראה א. פג, ב"ק

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"וכל  שלפניו: לפסוק בהמשך בא - טעם נתינת של ענין שהוא "כי", בתיבת שמתחיל - זה פסוק
ספר  על כתובים הם הלא המלך גדלו אשר מרדכי גדולת ופרשת אחשורוש) (של וגבורתו תקפו מעשה
גדולת  אודות נכתב ופרס מדי למלכי הימים דברי שבספר הדבר וטעם ופרס", מדי למלכי הימים דברי

" - אחשורוש".ikמרדכי למלך משנה היהודי מרדכי

דורש  אחיו לרוב ורצוי ליהודים "וגדול הכתוב המשך עם הענינים קישור מובן אינו עלֿפיֿזה אבל,
זרעו": לכל שלום ודובר לעמו טוב 

מספיק  - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ספר "על כתובה מרדכי" גדולת ש"פרשת הטעם לבאר כדי
שנוגע  ענין זה הרי שלכן אחשורוש", למלך משנה היהודי מרדכי "כי הפסוק בהתחלת שכתוב מה

הפסוק  המשך כאן שייך מה אבל המלוכה; דורש להנהגת אחיו לרוב ורצוי ליהודים "גדול הוא שמרדכי ,
כפירוש  עמו", זרע ו"לכל "לעמו" "ליהודים", שנוגע ענין שזהו - זרעו" לכל שלום ודובר לעמו טוב

עמו"? זרע לכל עמו, על "מוסב זרעו" ש"לכל רש"י

- שלום" "דובר נאמר זרעו" ל"כל ובנוגע טוב", "דורש נאמר ל"עמו" בנוגע מדוע להבין: צריך גם
כן  שמצינו (וכפי טוב דורש היה זרעו" ל"כל וגם שלום, דובר היה ל"עמו" שגם לומר, מסתבר הרי
שלום  ודובר לעמו טוב "דורש זרעו", ל"כל "עמו" בין הכתוב מחלק למה כן, ואם המפרשים), בדברי

זרעו? ולכל לעמו שלום ודובר טוב דורש יחד, כוללם ואינו זרעו", לכל

.‰ כבר" אמרה שאסתר שאףֿעלֿפי - אסתר מגילת של לענינה בנוגע פעמים כמה האמור ובהקדים
ופרס" מדי למלכי הימים דברי על אני זה 43כתובה הרי קודש", ב"כתבי הדברים שנכתבו לאחרי הנה ,

שהם  כפי הענינים את ומבארת מספרת התורה הנה מהתורה, חלק שזהו וכיון מהתורה, חלק נעשה
לאמיתתם.

ההוא" ביום פני אסתיר ד"הסתר ומצב שהמעמד להראות - היא אסתר מגילת של הכוונה וכללות
קדרה" כשולי בימיו ישראל של פניהם "שהושחרו כפשוטו, אחשורוש בגלל בגלל 172אינו אלא ,

פני  אסתיר ד"הסתר באופן זה הרי  שבגלוי למרות - וזאת שלו", וראשית ש"אחרית מי הוא שאחשורוש
אמיתית  מתגלה היה לא (אילו זה נס על הנסים ברכת לברך אפשר אי תורה עלֿפי שלכן, ההוא", ביום
זה, לפני ולא דוקא, המגילה קריאת בשעת הנסים ברכת מברכים שלכן המגילה, קריאת עלֿידי הענין

בארוכה). אחר במקום הענין כמבואר

לעניננו: ובנוגע

נשאלת  - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ספר "על נכתבה מרדכי" גדולת ש"פרשת אומרים כאשר
אזוי  מרדכי טאקע איז ("וואס כלֿכך מרדכי להוט אמנם מדוע מינה'?! 'נפקא למאי ַַָהשאלה:

שי  נוגע ומה ופרס", מדי למלכי הימים דברי  ב"ספר אודותיו שיכתבו בשנת פארקאכט") עתה, זאת דעו ַָ
בברוקלין?! תשכ"ה,

" המגילה: מבארת זה אחשורוש":ikועל למלך משנה היהודי מרדכי

ישראל  של פניהם "שהושחרו אחשורוש, הוא בגלוי המלך הנה ואז הגלות, בזמן שנמצאים אמת הן
ה"פני", נמצא אסתיר" ב"הסתר שגם היא והאמת "לפנים", רק הוא זה כל אבל קדרה", כשולי בימיו
"מרדכי  - הוא בפועל הענינים כל את שמנהיג אחשורוש" למלך ה"משנה הנה הגלות, בזמן גם ולכן,

היהודי".

ואדרבה: דוקא, לאו - הזה בעולם מאטערן") ("זיך להתייסר צריך שיהודי הכוונה שאין לעיל, ַוכאמור
- אמורים דברים במה אבל אחשורוש", למלך "משנה להיות מרדכי צריך הגלות בזמן שגם הוא הסדר

"מרדכי כמו בעבודהֿזרה"icedidכשמתנהג ש"כופר כולה"50", בתורה עליו 49ו"מודה "מקבל כאשר ;
. ממנו "מעבירין אזי תורה" ארץ"עול דרך עול אז 302. שגם אלא בקלות, העולם עניני כל את ומקבל ,

" הוא המדינה.dpynהרי אותה של השר באמצעות לעבור צריכים הענינים שכל כיון אחשורוש", למלך
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מ"ה.302) פ"ג אבות



עז d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

רז"ל 303[וכידוע  מאמר כדי 304בפירוש אלא האומות לבין ישראל את הקדושֿברוךֿהוא הגלה "לא
יהודי  שכאשר - כלֿכך רבים גרים יהיו הדורות כל שבמשך מצינו לא דלכאורה - גרים" עליהם שיתוספו
האלקי  הניצוץ גם הנה המדינה, אותה של באויר שנמצא בגד לובש או ומשקה מאכל ושותה אוכל
ואחרֿכך  ומשקה המאכל על מברך וכאשר זו, מדינה של השר תחת נמצא הלבוש, או ומשקה שבמאכל

ישראל]. לגבול ומכניסו העכו"ם, בין שנמצא הניצוץ את "מגייר" הוא הרי זה, בכח תורה לומד

שהנהגת  כדי - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ב"ספר להכתב צריך זה שדבר הטעם מובן ועלֿפיֿזה
אחשורוש" למלך ה"משנה עלֿפי אלא) כפשוטו, אחשורוש אצל שמתקבל כפי (לא תהיה ופרס מדי

היהודי". "מרדכי שהוא

.Â בכתוב ממשיך - אחשורוש" למלך משנה היהודי ש"מרדכי שנאמר ליהודים":305ולאחרי "וגדול
ליהודים". "גדול שהיה בגלל - אחשורוש" למלך "משנה היה דוקא מרדכי מדוע

ובהקדמה:

גוים, בין שדרים כיון שטוענים: הורים כמה ישנם

רצונו - אלא בגלות, בגשמיות יתייסרו שיהודים רוצה אינו שהקדושֿברוךֿהוא לעיל, וכאמור
עבודת  של ענין להיות שצריך ומה הרחבה, מתוך זאת ויעשו הניצוצות, בירור של השליחות את שימלאו

הלכתא" "בליבון יגיעה עלֿידי זה יהיה -264פרך,

צריך  ובמילא הגוי, עם זיך") רעדן ("צוזאמען להתדבר אפשרות שתהיה צורך יש הא, משום ַהרי
מנהגי  כל את לדעת וצריך שולחן, באותו עמו לשבת שירצה הגוי עם להיפגש שיוכל באופן להתלבש

בגמרא  שמצינו ועד כו', לכל 306הגוי הדבר שאסור (אף קומי לספר לו התירו ראובן בר ש"אבטולמוס
למלכות". קרוב שהוא מפני ישראל)

ב" צורך ויש ופרס", מדי "מלכי אחשורוש, יהודי, אינו הוא שהמלך בזמן שנמצאים למלך dpynוכיון
נשיא  כ"סגן לשמש שיצטרכו אלו הם כאילו בקטנותם, עוד ובתו, בנו את ולחנך לגדל עליו - אחשורוש"

בארצותֿהברית. דר הוא שהרי הברית"!... ארצות

גם - להיות יכול - אחשורוש" למלך "משנה אבל מוותר, הוא הרי ה"נשיא", למשרת בנוגע בשלמא
אש  גם יכולה המלכות דין עלֿפי - לא?! ומדוע בתו. או דוקא בנו שיהיה הכרח אין זה; תפקיד למלא ה

"מלכה". גם להיות יכולה "מלך",

ליהודים": "גדול היותו בגלל אחשורוש" למלך משנה היהודי ש"מרדכי אומרים, זה ועל

ביותר, גדולים נסיונות עם שכרוכה עבודה זוהי דא; סביל מוחא כל לאו - אחשורוש" למלך "משנה
בעבודהֿזרה  כופרים שהם אלו שיהודים והיינו, ליהודים", "גדול תחילה להיות צריכים זה ובשביל
כזו, עבודה עצמו על לקבל יכול ואז ליהודים", "גדול בתור יבחרוהו הם הנה כולה, התורה בכל ומודים
ויצטרך  אחשורוש, המלך עם יחד להיות שיצטרך שאףֿעלֿפי - אחשורוש" למלך "משנה להיות
תועלת  מזה ותהיה בנסיון, לעמוד יוכל ֿ מקום מכל וכו', וכו' המלך" ב"שער שיכניסוהו באופן להתלבש

אחשורוש". למלך "משנה להיות יכול אינו - ליהודים" "גדול אינו אם אבל ליהודים.

לדורות: הוראה של באופן אסתר במגילת הענינים וקישור המשך וזהו

אזי  בכיפה, מולך הוא אחשורוש שכאשר ופרס", מדי למלכי הימים דברי ב"ספר כתוב להיות צריך
ישראל, לבני טוב שהוא באופן שמתנהג  היהודי", "מרדכי הוא אחשורוש" למלך ה"משנה
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חיי 303) ר"פ תו"ח לך. לך ר"פ א. ו, בראשית תו"א ראה
ובכ"מ. ואילך). סע"ב (קכא, שרה

ב.304) פז, פסחים
זקני305) אל פנה שליט"א אדמו"ר היושבים כ"ק החסידים

בבתֿשחוק: ושאל  למלך מאחוריו, "משנה לאחרי כתוב מה
ליהודים". "וגדול - אחשורוש"?

א.306) יז, מעילה וראה א. פג, ב"ק

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"וכל  שלפניו: לפסוק בהמשך בא - טעם נתינת של ענין שהוא "כי", בתיבת שמתחיל - זה פסוק
ספר  על כתובים הם הלא המלך גדלו אשר מרדכי גדולת ופרשת אחשורוש) (של וגבורתו תקפו מעשה
גדולת  אודות נכתב ופרס מדי למלכי הימים דברי שבספר הדבר וטעם ופרס", מדי למלכי הימים דברי

" - אחשורוש".ikמרדכי למלך משנה היהודי מרדכי

דורש  אחיו לרוב ורצוי ליהודים "וגדול הכתוב המשך עם הענינים קישור מובן אינו עלֿפיֿזה אבל,
זרעו": לכל שלום ודובר לעמו טוב 

מספיק  - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ספר "על כתובה מרדכי" גדולת ש"פרשת הטעם לבאר כדי
שנוגע  ענין זה הרי שלכן אחשורוש", למלך משנה היהודי מרדכי "כי הפסוק בהתחלת שכתוב מה

הפסוק  המשך כאן שייך מה אבל המלוכה; דורש להנהגת אחיו לרוב ורצוי ליהודים "גדול הוא שמרדכי ,
כפירוש  עמו", זרע ו"לכל "לעמו" "ליהודים", שנוגע ענין שזהו - זרעו" לכל שלום ודובר לעמו טוב

עמו"? זרע לכל עמו, על "מוסב זרעו" ש"לכל רש"י

- שלום" "דובר נאמר זרעו" ל"כל ובנוגע טוב", "דורש נאמר ל"עמו" בנוגע מדוע להבין: צריך גם
כן  שמצינו (וכפי טוב דורש היה זרעו" ל"כל וגם שלום, דובר היה ל"עמו" שגם לומר, מסתבר הרי
שלום  ודובר לעמו טוב "דורש זרעו", ל"כל "עמו" בין הכתוב מחלק למה כן, ואם המפרשים), בדברי

זרעו? ולכל לעמו שלום ודובר טוב דורש יחד, כוללם ואינו זרעו", לכל

.‰ כבר" אמרה שאסתר שאףֿעלֿפי - אסתר מגילת של לענינה בנוגע פעמים כמה האמור ובהקדים
ופרס" מדי למלכי הימים דברי על אני זה 43כתובה הרי קודש", ב"כתבי הדברים שנכתבו לאחרי הנה ,

שהם  כפי הענינים את ומבארת מספרת התורה הנה מהתורה, חלק שזהו וכיון מהתורה, חלק נעשה
לאמיתתם.

ההוא" ביום פני אסתיר ד"הסתר ומצב שהמעמד להראות - היא אסתר מגילת של הכוונה וכללות
קדרה" כשולי בימיו ישראל של פניהם "שהושחרו כפשוטו, אחשורוש בגלל בגלל 172אינו אלא ,

פני  אסתיר ד"הסתר באופן זה הרי  שבגלוי למרות - וזאת שלו", וראשית ש"אחרית מי הוא שאחשורוש
אמיתית  מתגלה היה לא (אילו זה נס על הנסים ברכת לברך אפשר אי תורה עלֿפי שלכן, ההוא", ביום
זה, לפני ולא דוקא, המגילה קריאת בשעת הנסים ברכת מברכים שלכן המגילה, קריאת עלֿידי הענין

בארוכה). אחר במקום הענין כמבואר

לעניננו: ובנוגע

נשאלת  - ופרס" מדי למלכי הימים דברי ספר "על נכתבה מרדכי" גדולת ש"פרשת אומרים כאשר
אזוי  מרדכי טאקע איז ("וואס כלֿכך מרדכי להוט אמנם מדוע מינה'?! 'נפקא למאי ַַָהשאלה:

שי  נוגע ומה ופרס", מדי למלכי הימים דברי  ב"ספר אודותיו שיכתבו בשנת פארקאכט") עתה, זאת דעו ַָ
בברוקלין?! תשכ"ה,

" המגילה: מבארת זה אחשורוש":ikועל למלך משנה היהודי מרדכי

ישראל  של פניהם "שהושחרו אחשורוש, הוא בגלוי המלך הנה ואז הגלות, בזמן שנמצאים אמת הן
ה"פני", נמצא אסתיר" ב"הסתר שגם היא והאמת "לפנים", רק הוא זה כל אבל קדרה", כשולי בימיו
"מרדכי  - הוא בפועל הענינים כל את שמנהיג אחשורוש" למלך ה"משנה הנה הגלות, בזמן גם ולכן,

היהודי".

ואדרבה: דוקא, לאו - הזה בעולם מאטערן") ("זיך להתייסר צריך שיהודי הכוונה שאין לעיל, ַוכאמור
- אמורים דברים במה אבל אחשורוש", למלך "משנה להיות מרדכי צריך הגלות בזמן שגם הוא הסדר

"מרדכי כמו בעבודהֿזרה"icedidכשמתנהג ש"כופר כולה"50", בתורה עליו 49ו"מודה "מקבל כאשר ;
. ממנו "מעבירין אזי תורה" ארץ"עול דרך עול אז 302. שגם אלא בקלות, העולם עניני כל את ומקבל ,

" הוא המדינה.dpynהרי אותה של השר באמצעות לעבור צריכים הענינים שכל כיון אחשורוש", למלך
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מ"ה.302) פ"ג אבות
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כמו  שמים, לשם קנאות של פעולה שעושה "קנאי" ראה רשב"י כאשר הנה - הקנאות לענין ובנוגע
הן" ובני אני הן שנים "אם רשב"י כדברי עליה", ב"בני ביותר נעלית במדריגה שהיה בנו, אלעזר 312רבי

"הוה -iqnלפעול מילתא", אתקין "איזיל ואמר שמעון", mlerdרבי  oewiza שהיה מקום לטהר ולדוגמא: ,
לעניניהם  בהליכתם דרכו לעבור יוכלו שהכהנים כדי טומאה, ספק .313בו

בערך  שלא עילוי רשב"י אצל ניתוסף - מהעולם שלמעלה סדר שזהו - המערה ענין שעלֿידי ונמצא,
בנו  גם - כן ולאחרי התורה, התורהבלימוד להמשכת .mleraגע

" עבור אינו זה סדר - מאי "aexאלא עבור רק סדר זהו שמרדכי zvwnאחיו"; הטעם וזהו סנהדרין".
"רצוי .aexlהיה אחיו לכל "ולא סנהדרין".אחיו", מקצת ממנו שפירשו .

.Á אחשורוש למלך "משנה שהיה היהודי שמרדכי לספר המגילה צריכה למה מובן: אינו עדיין אך
. אחיו לכל "ולא אחיו", לרוב "רצוי היה ליהודים", ובלשון וגדול - סנהדרין" מקצת ממנו שפירשו .

.314הגמרא  הכתוב דיבר לא טמאה בהמה בגנות "אפשר הכתוב"?!: דיבר צדיקים בגנות .

בידו: היא הברירה כאשר לבחור, עליו במה לדעת כדי זאת, לידע צריך שיהודי - בזה והביאור

באופן  שלו ה"עבודה" תהיה זה ובתפקיד אחשורוש", למלך "משנה להיות ברירה לו יש - גיסא מחד
אבא" בית לכבוד ולא עשיתי לכבודי ישראל;315ש"לא להצלת ציבורית עסקנות בעניני יעסוק אלא ,

התורה. בלימוד לעסוק ברירה לו יש - גיסא ומאידך

. וכסף ל"זהב יש ערך איזה הנה - בידו היא הברירה שאם לדעת, עליו לגבי ובכן: וסוחרת" ודר .
הגמרא  וכדברי בתורה, מפנינים 316העסק היא "יקרה ו)נכנס 317: גדולה כהונה בגדי ש(לובש גדול מכהן ,

מי  אחשורוש , עלֿידי גדולה כהונה בגדי לבישת אודות מ"א) (סעיף לעיל  האמור  ועלֿפי ולפנים"; לפני
ש  כפי שגם מובן, שלו", וראשית להעילוי הקדושֿברוךֿהוא ש"אחרית מגיע זה אין כהונה, בלבושי נמצא

ש  מוט הקדושֿברוךֿהוא כפי - בידו היא הברירה אם ולכן, בתורה. ולא נמצא בתורה, לעסוק  שיבחר ב
ישראל. בני הצלת עבור זאת ינצל אם אפילו אחשורוש", למלך "משנה להיות יבחר

(כפסקֿדין  ותפלה שמע קריאת תורה, מתלמוד אמנם פטור באמונה ציבור בצרכי העוסק
הוצרך 318השולחןֿערוך  זה ובגלל בעולם, הקדושֿברוךֿהוא של שליחותו קיום מצד הוא זה ענין אבל ,(

"חלק  מהו לדעת ומתבונן חושב יהודי כאשר אך ברירה; לו היתה שלא כיון זאת, לעשות מרדכי
לו 319היפה" שנותנים החלק שזהו ובאופן חלקו, שזהו להיות שיכול (אף כלֿכך יפה שאינו חלק ומהו

" אלא אחיו", "לרוב רק לא "רצוי" בהיותו הוא היפה" "חלק הנה - שהיה lklמלמעלה) כפי אחיו",
"מקצת mcewמרדכי רק לא אים") פון ("געהאלטן אותו העריכו שאז אחשורוש", למלך "משנה ַשנעשה

סביראֿלהו  בידן" ועלתה ישמעאל כרבי ש"עשו ה"הרבה" גם שהרי אחיו", "רוב גם אלא סנהדרין",
ההנהגה  סדר ישראל בני כל אצל יהיה שלעתידֿלבוא ראיה, והא יותר, ונעלית טובה היא רשב"י שהנהגת 

המכוון. תכלית שזהו מוכח ומזה צאנכם", ורעו זרים ד"ועמדו

אחיו" לרוב "רצוי הוא אחשורוש" למלך משנה (בהיותו) היהודי "מרדכי כאשר הגלות, בזמן גם ולכן,
ברירה  לו שיש מי מהֿשאיןֿכן זו; שליחות עצמו על לקבל והוכרח ברירה, לו היתה שלא מפני רק זה הרי -

כו'.

לעסוק  יכול אתה לו: ואומרים ברירה למישהו נותנים שכאשר שנדע, כדי זאת, לנו מספרים ולכן
שכאשר  לדעת, עליו - ראשֿישיבה ואפילו ציבורי, עסקן להיות גם יכול ואתה ימיך, כל התורה בלימוד

סנהדרין! מקצת ממנו יפרשו אזי השניה, באפשרות בוחר
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ב.312) מה, סוכה
ע'313) חל"ב לקו"ש גם וראה ובפרש"י. ואילך שם שבת

.152
א.314) קכג, ב"ב
א.315) ג, מגילה

א.316) יג, הוריות
טו.317) ג, משלי
וש"נ.318) סוסצ"ג. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
נצבים.319) ס"פ פרש"י - חז"ל לשון
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להיות  שצריך בלבד זו לא הנה - בפועל אחשורוש" למלך "משנה להיות שיכול זה הוא מי אבל,
ליהודים", "גדול להיות עליו גופא היהודים בין אלא היהודי", "מרדכי

בורחת  "גדולה - אדרבה אזי הגדולה", על "המחזר כי לבד, ולוקחים בוחרים לא - ו"גדלות"
`xg;307ממנו" edyin"יהודים" ודוקא רבים, אלא יחיד לא - גופא ובזה "גדול", שהוא עליו לומר צריך

כולה; התורה בכל ומודים בעבודהֿזרה שכופרים ליהודים"), ("גדול

אחשורוש". למלך ד"משנה בתפקיד שישנו בנסיון להצליח יכול - ואז

.Êרצוי" היה שמרדכי ואומר הכתוב ממשיך העילויים, כל לאחרי לכל aexlאמנם, "ולא אחיו",
מתלמודו" בטל והיה למלכות קרוב שנעשה לפי סנהדרין, מקצת ממנו שפירשו מלמד :308אחיו,

להבין  צריך שולחןֿערוך 309לכאורה עלֿפי להיות וצריכה שמותרת הנהגה זוהי אם דממהֿנפשך: -
הסנהדרין, רוב עמו נשארו למה - רצויה בלתי הנהגה זוהי ואם סנהדרין; מקצת ממנו פירשו למה -

בעצמו?! כן התנהג ולמה

הגמרא  דברי בהקדם ורבי 178ויובן ארץ") דרך מנהג בהן ("הנהג ישמעאל דרבי ההנהגה  לדרכי בנוגע
שנאמר  אחרים, ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל ("בזמן יוחאי בן ועמדו 182שמעון

בידן" עלתה ולא יוחאי בן שמעון כרבי בידן, ועלתה ישמעאל כרבי עשו "הרבה וגו'"), צאנכם ורעו זרים
ש" הוא בזה שהדיוק -daxd.."בידן "עלתה "מקצת", אבל בידן", עלתה לא .

סנהדרין" "מקצת אבל ישמעאל, כרבי הוא שלהם ההנהגה סדר - אחיו" "רוב הנה לעניננו, ובנוגע
יוחאי: בר שמעון כרבי הוא שלהם  ההנהגה סדר -

אצלם. מקום תופס אינו העולם אבל בעולם, אמנם נמצאים שהם באופן היא סנהדרין" "מקצת הנהגת
אינו  - במערה להתחבא וצריך לאכול, ובשר לחם לו יש ששם בביתו, להשאר יכול שאינו במצב וגם

מים  ומעיין חרוב לו ממציא שהקדושֿברוךֿהוא כיון וישתה, יאכל מה יש 310דואג - צריך שהוא מה ;
לו.

התורה: ללימוד בנוגע מתבטאת - זו שבהנהגה והמעלה

התורה  בלימוד למעלתו מגיע זה אין אבל "בעולם", בהיותו גם תורה למד יוחאי בר שמעון רבי
בגמרא  כמסופר במערה, שהיה של 310לאחרי צערו על (שהתאונן יאיר בן פנחס לרבי אמר שרשב"י

ש  "אשריך בכך") שראיתיך לי "אוי באמרו, מצאת רשב"י, לא בכך ראיתני לא שאילמלא בכך, ראיתני
מקשי  הוה כי לסוף פירוקי, תריסר רפב"י ליה מפרק הוה קושיא, רשב"י מקשי הוה כי דמעיקרא כך, בי
שלא  באופן העבודה סדר שמצד והיינו, פירוקי", וארבעה עשרין רשב"י ליה מפרק הוה קושיא, רפב"י

בערך. שלא בעילוי התורה בלימוד נתעלה העולם, עם עסק לו היה

בגמרא  כמסופר - אדרבה - בעולם פועל שאינו הדברים פירוש המערה,310ואין מן היציאה שלאחרי
וראה  לעולם יצא יוחאי בר שמעון רבי שמעון"; רבי מסי הוה אלעזר, רבי מחי דהוה היכא "כל הנה

העולם. את ותיקן זכות לימד ֿ פיֿכן, ואףֿעל החסרונות, את

מעלות, רואים אינם - ענין לכל ובנוגע "קנאים", נעשים ואחרֿכך מהעולם, שפורשים כאלו ישנם
הזכות. היפך ומלמדים

ובכן:

נדפסה  (שכבר הידועה בשיחה נשיאנו רבינו אומר - וההתבודדות הפרישות לענין "טובה 311בנוגע :(
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כמו  שמים, לשם קנאות של פעולה שעושה "קנאי" ראה רשב"י כאשר הנה - הקנאות לענין ובנוגע
הן" ובני אני הן שנים "אם רשב"י כדברי עליה", ב"בני ביותר נעלית במדריגה שהיה בנו, אלעזר 312רבי

"הוה -iqnלפעול מילתא", אתקין "איזיל ואמר שמעון", mlerdרבי  oewiza שהיה מקום לטהר ולדוגמא: ,
לעניניהם  בהליכתם דרכו לעבור יוכלו שהכהנים כדי טומאה, ספק .313בו

בערך  שלא עילוי רשב"י אצל ניתוסף - מהעולם שלמעלה סדר שזהו - המערה ענין שעלֿידי ונמצא,
בנו  גם - כן ולאחרי התורה, התורהבלימוד להמשכת .mleraגע

" עבור אינו זה סדר - מאי "aexאלא עבור רק סדר זהו שמרדכי zvwnאחיו"; הטעם וזהו סנהדרין".
"רצוי .aexlהיה אחיו לכל "ולא סנהדרין".אחיו", מקצת ממנו שפירשו .

.Á אחשורוש למלך "משנה שהיה היהודי שמרדכי לספר המגילה צריכה למה מובן: אינו עדיין אך
. אחיו לכל "ולא אחיו", לרוב "רצוי היה ליהודים", ובלשון וגדול - סנהדרין" מקצת ממנו שפירשו .

.314הגמרא  הכתוב דיבר לא טמאה בהמה בגנות "אפשר הכתוב"?!: דיבר צדיקים בגנות .

בידו: היא הברירה כאשר לבחור, עליו במה לדעת כדי זאת, לידע צריך שיהודי - בזה והביאור

באופן  שלו ה"עבודה" תהיה זה ובתפקיד אחשורוש", למלך "משנה להיות ברירה לו יש - גיסא מחד
אבא" בית לכבוד ולא עשיתי לכבודי ישראל;315ש"לא להצלת ציבורית עסקנות בעניני יעסוק אלא ,

התורה. בלימוד לעסוק ברירה לו יש - גיסא ומאידך

. וכסף ל"זהב יש ערך איזה הנה - בידו היא הברירה שאם לדעת, עליו לגבי ובכן: וסוחרת" ודר .
הגמרא  וכדברי בתורה, מפנינים 316העסק היא "יקרה ו)נכנס 317: גדולה כהונה בגדי ש(לובש גדול מכהן ,

מי  אחשורוש , עלֿידי גדולה כהונה בגדי לבישת אודות מ"א) (סעיף לעיל  האמור  ועלֿפי ולפנים"; לפני
ש  כפי שגם מובן, שלו", וראשית להעילוי הקדושֿברוךֿהוא ש"אחרית מגיע זה אין כהונה, בלבושי נמצא

ש  מוט הקדושֿברוךֿהוא כפי - בידו היא הברירה אם ולכן, בתורה. ולא נמצא בתורה, לעסוק  שיבחר ב
ישראל. בני הצלת עבור זאת ינצל אם אפילו אחשורוש", למלך "משנה להיות יבחר

(כפסקֿדין  ותפלה שמע קריאת תורה, מתלמוד אמנם פטור באמונה ציבור בצרכי העוסק
הוצרך 318השולחןֿערוך  זה ובגלל בעולם, הקדושֿברוךֿהוא של שליחותו קיום מצד הוא זה ענין אבל ,(

"חלק  מהו לדעת ומתבונן חושב יהודי כאשר אך ברירה; לו היתה שלא כיון זאת, לעשות מרדכי
לו 319היפה" שנותנים החלק שזהו ובאופן חלקו, שזהו להיות שיכול (אף כלֿכך יפה שאינו חלק ומהו

" אלא אחיו", "לרוב רק לא "רצוי" בהיותו הוא היפה" "חלק הנה - שהיה lklמלמעלה) כפי אחיו",
"מקצת mcewמרדכי רק לא אים") פון ("געהאלטן אותו העריכו שאז אחשורוש", למלך "משנה ַשנעשה

סביראֿלהו  בידן" ועלתה ישמעאל כרבי ש"עשו ה"הרבה" גם שהרי אחיו", "רוב גם אלא סנהדרין",
ההנהגה  סדר ישראל בני כל אצל יהיה שלעתידֿלבוא ראיה, והא יותר, ונעלית טובה היא רשב"י שהנהגת 

המכוון. תכלית שזהו מוכח ומזה צאנכם", ורעו זרים ד"ועמדו

אחיו" לרוב "רצוי הוא אחשורוש" למלך משנה (בהיותו) היהודי "מרדכי כאשר הגלות, בזמן גם ולכן,
ברירה  לו שיש מי מהֿשאיןֿכן זו; שליחות עצמו על לקבל והוכרח ברירה, לו היתה שלא מפני רק זה הרי -

כו'.

לעסוק  יכול אתה לו: ואומרים ברירה למישהו נותנים שכאשר שנדע, כדי זאת, לנו מספרים ולכן
שכאשר  לדעת, עליו - ראשֿישיבה ואפילו ציבורי, עסקן להיות גם יכול ואתה ימיך, כל התורה בלימוד

סנהדרין! מקצת ממנו יפרשו אזי השניה, באפשרות בוחר
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להיות  שצריך בלבד זו לא הנה - בפועל אחשורוש" למלך "משנה להיות שיכול זה הוא מי אבל,
ליהודים", "גדול להיות עליו גופא היהודים בין אלא היהודי", "מרדכי

בורחת  "גדולה - אדרבה אזי הגדולה", על "המחזר כי לבד, ולוקחים בוחרים לא - ו"גדלות"
`xg;307ממנו" edyin"יהודים" ודוקא רבים, אלא יחיד לא - גופא ובזה "גדול", שהוא עליו לומר צריך

כולה; התורה בכל ומודים בעבודהֿזרה שכופרים ליהודים"), ("גדול

אחשורוש". למלך ד"משנה בתפקיד שישנו בנסיון להצליח יכול - ואז

.Êרצוי" היה שמרדכי ואומר הכתוב ממשיך העילויים, כל לאחרי לכל aexlאמנם, "ולא אחיו",
מתלמודו" בטל והיה למלכות קרוב שנעשה לפי סנהדרין, מקצת ממנו שפירשו מלמד :308אחיו,

להבין  צריך שולחןֿערוך 309לכאורה עלֿפי להיות וצריכה שמותרת הנהגה זוהי אם דממהֿנפשך: -
הסנהדרין, רוב עמו נשארו למה - רצויה בלתי הנהגה זוהי ואם סנהדרין; מקצת ממנו פירשו למה -

בעצמו?! כן התנהג ולמה

הגמרא  דברי בהקדם ורבי 178ויובן ארץ") דרך מנהג בהן ("הנהג ישמעאל דרבי ההנהגה  לדרכי בנוגע
שנאמר  אחרים, ידי על נעשית מלאכתן מקום של רצונו עושין שישראל ("בזמן יוחאי בן ועמדו 182שמעון

בידן" עלתה ולא יוחאי בן שמעון כרבי בידן, ועלתה ישמעאל כרבי עשו "הרבה וגו'"), צאנכם ורעו זרים
ש" הוא בזה שהדיוק -daxd.."בידן "עלתה "מקצת", אבל בידן", עלתה לא .

סנהדרין" "מקצת אבל ישמעאל, כרבי הוא שלהם ההנהגה סדר - אחיו" "רוב הנה לעניננו, ובנוגע
יוחאי: בר שמעון כרבי הוא שלהם  ההנהגה סדר -

אצלם. מקום תופס אינו העולם אבל בעולם, אמנם נמצאים שהם באופן היא סנהדרין" "מקצת הנהגת
אינו  - במערה להתחבא וצריך לאכול, ובשר לחם לו יש ששם בביתו, להשאר יכול שאינו במצב וגם

מים  ומעיין חרוב לו ממציא שהקדושֿברוךֿהוא כיון וישתה, יאכל מה יש 310דואג - צריך שהוא מה ;
לו.

התורה: ללימוד בנוגע מתבטאת - זו שבהנהגה והמעלה

התורה  בלימוד למעלתו מגיע זה אין אבל "בעולם", בהיותו גם תורה למד יוחאי בר שמעון רבי
בגמרא  כמסופר במערה, שהיה של 310לאחרי צערו על (שהתאונן יאיר בן פנחס לרבי אמר שרשב"י

ש  "אשריך בכך") שראיתיך לי "אוי באמרו, מצאת רשב"י, לא בכך ראיתני לא שאילמלא בכך, ראיתני
מקשי  הוה כי לסוף פירוקי, תריסר רפב"י ליה מפרק הוה קושיא, רשב"י מקשי הוה כי דמעיקרא כך, בי
שלא  באופן העבודה סדר שמצד והיינו, פירוקי", וארבעה עשרין רשב"י ליה מפרק הוה קושיא, רפב"י

בערך. שלא בעילוי התורה בלימוד נתעלה העולם, עם עסק לו היה

בגמרא  כמסופר - אדרבה - בעולם פועל שאינו הדברים פירוש המערה,310ואין מן היציאה שלאחרי
וראה  לעולם יצא יוחאי בר שמעון רבי שמעון"; רבי מסי הוה אלעזר, רבי מחי דהוה היכא "כל הנה

העולם. את ותיקן זכות לימד ֿ פיֿכן, ואףֿעל החסרונות, את

מעלות, רואים אינם - ענין לכל ובנוגע "קנאים", נעשים ואחרֿכך מהעולם, שפורשים כאלו ישנם
הזכות. היפך ומלמדים

ובכן:

נדפסה  (שכבר הידועה בשיחה נשיאנו רבינו אומר - וההתבודדות הפרישות לענין "טובה 311בנוגע :(
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"וכולי . שממשיך: כפי בהמקבל, תלויה בפועל שהתוצאה אלא אהבה", עבותות בחבלי למשכן צריכים .
ריעים". אהבת מצות שכר הפסיד לא לא, "והן ומסיים: ה'", ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי האי

" גופא "yxecובזה נאמר שלא עזרא' ה'אבן שמדייק כפי - לעמו" "dyerטוב אלא טוב",yxecטוב",
ytigeהיינו, lczydy.ליהודי טובה לעשות ואפשרות הזדמנות ישנה היכן

אין  וואּו ("ערגעץ רחוקה עיירה לאיזו לנסוע נשיאנו רבינו מצווה למה השאלה: על המענה גם וזהו
להתפלל  שילך שבשעה או כו', אליו יבוא שמישהו עד ולהמתין בביתו לישב יכול הלא - שטעטל") ַא

הידוע  (כהסיפור לו ויתן הלואה, ממנו שיבקש מישהו ה'צמחֿצדק').328יפגוש עם

טוב", "עושה רק (לא הוא ציבורי עסקן ציבורי; עסקן של העבודה סדר זהו שלא - הוא הענין אך
" לעיל.yxecאלא) כנזכר טוב",

זרעו": לכל שלום "ודובר - לזה  ונוסף

גם  ניתוסף "זרעו"), גם שכולל ל"עמו", בנוגע (כמו טוב" "דורש היותו מלבד הנה - ל"זרעו" בנוגע
") זרעו" לכל שלום ד"דובר אמרו eהענין הרי "תינוק", אודות כשמדובר כי המוסיף), בוא"ו גו'", דובר

"שמאל 329רז"ל  כך) (אחר ורק מקרבת", ד"ימין באופן ההנהגה להיות צריכה ואשה" ל"תינוק שבנוגע
לכל 330דוחה" שלום "דובר הוא הרי בחיצוניות גם הנה בפנימיות, טוב" ד"דורש הענין על נוסף ולכן, ,
זרעו".

.Ò:ואחת אחד לכל ההוראה וזוהי

שייכי  אינם מלכתחילה הנה - אומנתם" "תורתם בתורה, שמונחים אלו אלו אבל אחרים; לענינים ם
אם  ענינו: לפי אחד כל - אחשורוש" למלך ד"משנה הענין גם אצלם יש העולם, בעניני גם שעוסקים

רז"ל  וכמאמר בזה, וכיוצא אחת, למדינה בנוגע או בכיפה, למושל ולבסוף 331בנוגע כו' מלך "בתחילה
. ירושלים על אלא מלך ענין לא - "מקלו" של אחשורוש" למלך ה"משנה שהוא כך מקלו", על אלא .

דומם. בדרגת אלא צומח, בדרגת אפילו שאינו בעולם, מסויים

עמדתי - אשר ישראל אלקי הוי' ד"חי בהענין אלא) ב"מקל", (לא אמנם מונחת האלקית נפשו
הוראה,179לפניו" וללא ממשלה ללא כרצונם, שיתנהלו הבהמית ונפש הגוף את לעזוב יכול לא הוא אבל ;

קטן" "עולם שלו, הקטנה למלכות בנוגע  אחשורוש" למלך "משנה להיות עליו .62ולכן

צריך  ובמילא הבהמית, ונפש הגוף עבור שמקדיש רגע לכל שבנוגע לידע, שצריך לו, אומרים זה ועל
ליהודים", ד"גדול הענין את תחילה להבטיח צריך - התורה מלימוד זיך") ("אּפרייסן עצמו את ָלנתק

המדרש" לבית הכנסת "מבית ולומד, מתפלל הוא לראש שלכל להיות 332היינו, הולך כן לאחרי ורק ,
ארץ". דרך מנהג בהן "הנהג - אחשורוש" למלך "משנה

"רצוי הוא הרי אחיו, לכל רצוי שאינו אף הנה - כזה תדבר aexlובאופן הרוב על והתורה ,333אחיו",
בידן". ועלתה ישמעאל כרבי עשו ש"הרבה ההנהגה אופן שזהו

עלֿדרך  זה הרי (שאז עצמו עם בעבודתו חובתו ידי יצא שלא - הוא שהעיקר לו, אומרים כן ולאחרי
רז"ל  א 73מאמר תורה אפילו תורה, אלא לו אין האומר ד"דורש "כל באופן להתנהג צריך אלא לו"), ין

בפרטיות. לעיל שנתבאר כמו זרעו", לכל שלום ודובר לעמו טוב

.‡Ò:חב"ד בכפר שנמצאים אלו של ההשתדלות עיקר גם להיות צריכה זה ובענין
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וש"נ.328) ואילך . 97 ע' תש"ז סה"ש תורת ראה  גם וראה
וש"נ. .30 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם

וש"נ.329) א. מז, סוטה
(330.30 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.331) כ, סנהדרין
בסופה.332) ברכות
פל"ד.333) ח"ג מו"נ ראה

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

אבל  - התורה?! בלימוד מ"עםֿהארצות" יהודים מציל ראשֿישיבה הרי היתכן?! לכאורה:
לשמה! תורה למד שאז ראשֿישיבה, שנעשה קודם התורה לימוד למעלת מגיע זה אין אףֿעלֿפיֿכן,

פעמים  כמה המדובר עלֿפי אפרים'320ובפרט 'בית ותשובות' ב'שאלות שכתוב דברי 321מה בפירוש
מובן 315הגמרא  אינו דלכאורה - מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד מקרא 322"מבטלין גם הרי :

עוסק  זה ובמקום עמוקה, סוגיא בלימוד להתייגע שביכלתו דכיון - התורה לימוד בכלל הוא מגילה
תורה. כביטול נחשב זה הרי בערכו, קל לימוד שזהו מגילה, במקרא

הסוגיא  את לומד זה ובמקום עמוקה, סוגיא לעצמו ללמוד ביכלתו יש כאשר דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה
לגבי  מגילה מקרא כמו זה הרי בערכו הנה - ראשֿישיבה בתור התלמידים לפני שיעור לומר כדי רק

עמוקה. סוגיא לימוד

יקר - ד"תוציא העילוי בזה ויש התורה, מן מצוה וזוהי התורה, ברכת זה על לברך צריך בודאי
העסקנות 323מזולל" קודם שהיה כפי התורה לימוד למעלת מגיע זה אין אבל, הטובים; הענינים וכל ,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  תלמידים), עם (הלימוד גופא התורה בלימוד ציבורית עסקנות אפילו - הציבורית
כפשוטה. ציבורית עסקנות

מקומות  בכמה מצינו זה דלכאורה:324ומטעם - ציבורית בעסקנות מינוי הצעת לקבל שסירבו שהיו
מלימוד  פטור ציבור בצרכי העוסק דין, ועלֿפי כו', עליו לסמוך אפשר שהיה ממי באה המינוי הצעת הרי
אפשר  אי הרי שבדבר, הנסיון מפני המורא מלבד כי, - המינוי לקבל סירבו למה כן, ואם וכו', התורה

ועצום" נפלא ה"יחוד למעלת זאת קיום 325להשוות עלֿידי לא אפילו דוקא, התורה לימוד שעלֿידי
בתניא  בארוכה כמבואר חסידות 326המצוות, .327ובמאמרי

הי  אחשורוש" למלך משנה (הוא) היהודי ש"מרדכי שהעובדה - במגילה הענינים המשך רק וזהו א
שאפילו  אלא עוד ולא לרבים; דרך זו ואין דא, סביל מוחא כל לאו כי ליהודים", "גדול היותו בגלל
ממנו  שפירשו אחיו, לכל "ולא אחיו", לרוב "רצוי שהוא בראותו מזה, מרוצה היה לא בעצמו מרדכי

סנהדרין". מקצת

"משנה  להיות יכול שהילד חושב הוא אם גם הרי הילד, חינוך אודות כשמדובר הנה שכן, וכיון
כל  תורה וילמד שישב אוהל", "יושב ממנו לעשות עליך והזהר! הזהר לו: אומרים - אחשורוש" למלך

כולם. ימיו

.Ë גם להתעסק שהוצרך אף הרי אחשורוש", למלך "משנה כבר נעשה שמרדכי לאחרי גם והנה,
כיֿאם מונח, היה זה בענין לא מכלֿמקום המדינה, l`xyiבעניני ipa zaeha ודובר לעמו טוב "דורש -

זרעו". לכל שלום

יותר: ובפרטיות

עמהם  לדבר שצריכים כאלו יש כי - שלום" "דובר נאמר ולא טוב", "דורש רק נאמר ל"עמו" בנוגע
- אותם להוכיח שצריכים רשע") אותו של מסעודתו ש"נהנו אלו (ובפרט כאלו גם יש אבל "שלום",

תוכיח" שלום71"הוכח "דובר לומר אפשר אי ולכן ,lkl,להוכיחם שצריכים כאלו יש שהרי עמו",
שונים. ענינים שני הם ו"שלום" ו"תוכחה"

התוכחה zeiniptdyאלא, סיבת הנה אותם, להוכיח שצריך לאלו בנוגע גם כי שלום, היא התוכחה של
"דורש היותו בגלל - ועבודתו aehהיא ה' מתורת הרחוקים "שאף לב, פרק בתניא בארוכה כמבואר לעמו",

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

וש"320) .271 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם תורת נ.ראה
סס"ח.321) חאו"ח
שם.322) למגילה דוד ויד רש"ש ראה
א.323) פה, ב"מ ראה
ספרי324) ואילך. סע"א יו"ד, הוריות טז.ראה א, דברים

פ"ה.325) תניא
פכ"ג.326)
קד 327) ע' והערות  (קיצורים לשם הצ"צ הערות ראה
ואילך).



פי d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"וכולי . שממשיך: כפי בהמקבל, תלויה בפועל שהתוצאה אלא אהבה", עבותות בחבלי למשכן צריכים .
ריעים". אהבת מצות שכר הפסיד לא לא, "והן ומסיים: ה'", ועבודת לתורה לקרבן יוכל ואולי האי

" גופא "yxecובזה נאמר שלא עזרא' ה'אבן שמדייק כפי - לעמו" "dyerטוב אלא טוב",yxecטוב",
ytigeהיינו, lczydy.ליהודי טובה לעשות ואפשרות הזדמנות ישנה היכן

אין  וואּו ("ערגעץ רחוקה עיירה לאיזו לנסוע נשיאנו רבינו מצווה למה השאלה: על המענה גם וזהו
להתפלל  שילך שבשעה או כו', אליו יבוא שמישהו עד ולהמתין בביתו לישב יכול הלא - שטעטל") ַא

הידוע  (כהסיפור לו ויתן הלואה, ממנו שיבקש מישהו ה'צמחֿצדק').328יפגוש עם

טוב", "עושה רק (לא הוא ציבורי עסקן ציבורי; עסקן של העבודה סדר זהו שלא - הוא הענין אך
" לעיל.yxecאלא) כנזכר טוב",

זרעו": לכל שלום "ודובר - לזה  ונוסף

גם  ניתוסף "זרעו"), גם שכולל ל"עמו", בנוגע (כמו טוב" "דורש היותו מלבד הנה - ל"זרעו" בנוגע
") זרעו" לכל שלום ד"דובר אמרו eהענין הרי "תינוק", אודות כשמדובר כי המוסיף), בוא"ו גו'", דובר

"שמאל 329רז"ל  כך) (אחר ורק מקרבת", ד"ימין באופן ההנהגה להיות צריכה ואשה" ל"תינוק שבנוגע
לכל 330דוחה" שלום "דובר הוא הרי בחיצוניות גם הנה בפנימיות, טוב" ד"דורש הענין על נוסף ולכן, ,
זרעו".

.Ò:ואחת אחד לכל ההוראה וזוהי

שייכי  אינם מלכתחילה הנה - אומנתם" "תורתם בתורה, שמונחים אלו אלו אבל אחרים; לענינים ם
אם  ענינו: לפי אחד כל - אחשורוש" למלך ד"משנה הענין גם אצלם יש העולם, בעניני גם שעוסקים

רז"ל  וכמאמר בזה, וכיוצא אחת, למדינה בנוגע או בכיפה, למושל ולבסוף 331בנוגע כו' מלך "בתחילה
. ירושלים על אלא מלך ענין לא - "מקלו" של אחשורוש" למלך ה"משנה שהוא כך מקלו", על אלא .

דומם. בדרגת אלא צומח, בדרגת אפילו שאינו בעולם, מסויים

עמדתי - אשר ישראל אלקי הוי' ד"חי בהענין אלא) ב"מקל", (לא אמנם מונחת האלקית נפשו
הוראה,179לפניו" וללא ממשלה ללא כרצונם, שיתנהלו הבהמית ונפש הגוף את לעזוב יכול לא הוא אבל ;

קטן" "עולם שלו, הקטנה למלכות בנוגע  אחשורוש" למלך "משנה להיות עליו .62ולכן

צריך  ובמילא הבהמית, ונפש הגוף עבור שמקדיש רגע לכל שבנוגע לידע, שצריך לו, אומרים זה ועל
ליהודים", ד"גדול הענין את תחילה להבטיח צריך - התורה מלימוד זיך") ("אּפרייסן עצמו את ָלנתק

המדרש" לבית הכנסת "מבית ולומד, מתפלל הוא לראש שלכל להיות 332היינו, הולך כן לאחרי ורק ,
ארץ". דרך מנהג בהן "הנהג - אחשורוש" למלך "משנה

"רצוי הוא הרי אחיו, לכל רצוי שאינו אף הנה - כזה תדבר aexlובאופן הרוב על והתורה ,333אחיו",
בידן". ועלתה ישמעאל כרבי עשו ש"הרבה ההנהגה אופן שזהו

עלֿדרך  זה הרי (שאז עצמו עם בעבודתו חובתו ידי יצא שלא - הוא שהעיקר לו, אומרים כן ולאחרי
רז"ל  א 73מאמר תורה אפילו תורה, אלא לו אין האומר ד"דורש "כל באופן להתנהג צריך אלא לו"), ין

בפרטיות. לעיל שנתבאר כמו זרעו", לכל שלום ודובר לעמו טוב

.‡Ò:חב"ד בכפר שנמצאים אלו של ההשתדלות עיקר גם להיות צריכה זה ובענין
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וש"נ.328) ואילך . 97 ע' תש"ז סה"ש תורת ראה  גם וראה
וש"נ. .30 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם

וש"נ.329) א. מז, סוטה
(330.30 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.331) כ, סנהדרין
בסופה.332) ברכות
פל"ד.333) ח"ג מו"נ ראה

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

אבל  - התורה?! בלימוד מ"עםֿהארצות" יהודים מציל ראשֿישיבה הרי היתכן?! לכאורה:
לשמה! תורה למד שאז ראשֿישיבה, שנעשה קודם התורה לימוד למעלת מגיע זה אין אףֿעלֿפיֿכן,

פעמים  כמה המדובר עלֿפי אפרים'320ובפרט 'בית ותשובות' ב'שאלות שכתוב דברי 321מה בפירוש
מובן 315הגמרא  אינו דלכאורה - מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד מקרא 322"מבטלין גם הרי :

עוסק  זה ובמקום עמוקה, סוגיא בלימוד להתייגע שביכלתו דכיון - התורה לימוד בכלל הוא מגילה
תורה. כביטול נחשב זה הרי בערכו, קל לימוד שזהו מגילה, במקרא

הסוגיא  את לומד זה ובמקום עמוקה, סוגיא לעצמו ללמוד ביכלתו יש כאשר דידן: בנדון ועלֿדרךֿזה
לגבי  מגילה מקרא כמו זה הרי בערכו הנה - ראשֿישיבה בתור התלמידים לפני שיעור לומר כדי רק

עמוקה. סוגיא לימוד

יקר - ד"תוציא העילוי בזה ויש התורה, מן מצוה וזוהי התורה, ברכת זה על לברך צריך בודאי
העסקנות 323מזולל" קודם שהיה כפי התורה לימוד למעלת מגיע זה אין אבל, הטובים; הענינים וכל ,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  תלמידים), עם (הלימוד גופא התורה בלימוד ציבורית עסקנות אפילו - הציבורית
כפשוטה. ציבורית עסקנות

מקומות  בכמה מצינו זה דלכאורה:324ומטעם - ציבורית בעסקנות מינוי הצעת לקבל שסירבו שהיו
מלימוד  פטור ציבור בצרכי העוסק דין, ועלֿפי כו', עליו לסמוך אפשר שהיה ממי באה המינוי הצעת הרי
אפשר  אי הרי שבדבר, הנסיון מפני המורא מלבד כי, - המינוי לקבל סירבו למה כן, ואם וכו', התורה

ועצום" נפלא ה"יחוד למעלת זאת קיום 325להשוות עלֿידי לא אפילו דוקא, התורה לימוד שעלֿידי
בתניא  בארוכה כמבואר חסידות 326המצוות, .327ובמאמרי

הי  אחשורוש" למלך משנה (הוא) היהודי ש"מרדכי שהעובדה - במגילה הענינים המשך רק וזהו א
שאפילו  אלא עוד ולא לרבים; דרך זו ואין דא, סביל מוחא כל לאו כי ליהודים", "גדול היותו בגלל
ממנו  שפירשו אחיו, לכל "ולא אחיו", לרוב "רצוי שהוא בראותו מזה, מרוצה היה לא בעצמו מרדכי

סנהדרין". מקצת

"משנה  להיות יכול שהילד חושב הוא אם גם הרי הילד, חינוך אודות כשמדובר הנה שכן, וכיון
כל  תורה וילמד שישב אוהל", "יושב ממנו לעשות עליך והזהר! הזהר לו: אומרים - אחשורוש" למלך

כולם. ימיו

.Ë גם להתעסק שהוצרך אף הרי אחשורוש", למלך "משנה כבר נעשה שמרדכי לאחרי גם והנה,
כיֿאם מונח, היה זה בענין לא מכלֿמקום המדינה, l`xyiבעניני ipa zaeha ודובר לעמו טוב "דורש -

זרעו". לכל שלום

יותר: ובפרטיות

עמהם  לדבר שצריכים כאלו יש כי - שלום" "דובר נאמר ולא טוב", "דורש רק נאמר ל"עמו" בנוגע
- אותם להוכיח שצריכים רשע") אותו של מסעודתו ש"נהנו אלו (ובפרט כאלו גם יש אבל "שלום",

תוכיח" שלום71"הוכח "דובר לומר אפשר אי ולכן ,lkl,להוכיחם שצריכים כאלו יש שהרי עמו",
שונים. ענינים שני הם ו"שלום" ו"תוכחה"

התוכחה zeiniptdyאלא, סיבת הנה אותם, להוכיח שצריך לאלו בנוגע גם כי שלום, היא התוכחה של
"דורש היותו בגלל - ועבודתו aehהיא ה' מתורת הרחוקים "שאף לב, פרק בתניא בארוכה כמבואר לעמו",
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וש"320) .271 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם תורת נ.ראה
סס"ח.321) חאו"ח
שם.322) למגילה דוד ויד רש"ש ראה
א.323) פה, ב"מ ראה
ספרי324) ואילך. סע"א יו"ד, הוריות טז.ראה א, דברים

פ"ה.325) תניא
פכ"ג.326)
קד 327) ע' והערות  (קיצורים לשם הצ"צ הערות ראה
ואילך).



d"kyz'dפב ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

עד  וסוד דרוש של ענינים גם - ובפירוש ברמז - מתבארים התורה שבפנימיות איך גם רואים ובזה
כו'. כדבעי לומדים כאשר כפשוטו, לפשט

ושבוע  שבוע בכל ("דורכלערנען") ללמוד יש ועלֿכלֿפנים טוב, מה - בעיון ללמוד שיכולים אלו
דלמיגרס, באופן הפרשה של הדרושים את

בלימוד - שהרי שבכתב, בתורה דלמיגרס מהאופן ששונה שבעלֿפה, בתורה דלמיגרס באופן אבל,
להבין  שצריך שבעלֿפה בתורה מהֿשאיןֿכן דקאמר, מאי ידע שלא מי גם לברך יכול שבכתב תורה

שטחי  באופן -346לכלֿהפחות

השבוע. במשך לסיים ואחד אחד כל  של ביכלתו כזה שבאופן

הסדרה: בתחלת בפירש"י שהובא כהנים' ה'תורת וכדברי לבב, וטוב שמחה מתוך זאת לעשות ויש
בהתמדה  התורה פנימיות בלימוד כן יומשך ולהבא שמכאן - ולדורות" מיד זירוז, לשון אלא צו "אין

ושקידה.

משיח, לקראת - בראשנו והוא - דורנו נשיא נשיאנו, רבינו יוליכנו ממש שבקרוב וכלי, הכנה יהיה וזה
נאמר  זה שעל דאורייתא, דרזין רזין משיח, של תורתו ממנו טובים 347ונלמד כי פיהו מנשיקות "ישקני

מיין". דודיך

הזקן]. רבינו של הניגון ואחרֿכך הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת

***

.„Ò ֿ דיבור שיחה) (כעין מאמר שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת אמר הכנה, ניגון שניגנו לאחרי
כו'. נקראת מגילה המתחיל

אחת), פעם - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
"אני  לנגן צוה ואחרֿכך עמך". את "הושיעה לנגן התחיל אחרֿכך כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

תצאו"]. בשמחה ו"כי מלכנו" "אבינו מאמין",

.d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

או ‡. "דבר" ולא "צו", הלשון נאמר מדוע מובן: אינו דלכאורה - אהרן" את "צו הפסוק על
רבי  אמר ולדורות, מיד זירוז, לשון אלא צו "אין רש"י: מפרש - בתורה הרגיל כלשון "אמור ",

כיס". חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון,

להבין: וצריך

"כאשר א) - ציווי לשון גם) אלא אמירה, או דיבור רק (לא פעמים כמה מצינו זה שלפני בפרשיות
dev"משה את "ואתה1ה' וכן ,devz"2 בפרשיות זאת לפרש צריך רש"י היה - ציווי בלשון קושי יש ואם .

שלפניֿזה?

מובן  ששם תצוה") דפרשת אקרא לעיל זה רש"י פירש לא "למה (לתרץ חכמים' ה'שפתי שכתב [ומה
בלא  שיהיה במכתשת ולכותשו הזית בראש לגרגרו יתירה אומנות שצריך "משום בזירוז הצורך מעצמו

לפרש בא לא רש"י שהרי מובן, אינו - בזירוז mrhdשמרים" צורך שבפרשת 3שיש לומר אפשר היה (שאז
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וש"נ.346) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ובפרש"י.347) ב א, שה"ש

ואילך.1) א לט, כב. לח, פקודי

תצוה.2) ר"פ
מובן3) כאן גם שהרי נוספת: בזירוז ברשימה הצורך מעצמו

חסרון בו "שיש בגלל כיס".-

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הגמרא  הרי כפרים, יושבי הוא שענינם שאףֿעלֿפי - כפרים,334ובהקדים יושבי אין שעכשיו פוסקת
חומה. מוקפות שאינן אף גדולים, וכרכים עיירות ליושבי נחשבים כולם אלא

על  שיושבים כיון אחיו", לכל ש"רצוי ומצב במעמד שחלקם - הוא במיוחד עבודתם סדר ובכן:
"משנה  של בתפקיד גם שמתעסקים כיון אחיו", לרוב ש"רצוי ומצב במעמד וחלקם העבודה, ועל התורה

זרעו". לכל שלום ודובר לעמו טוב ד"דורש באופן אבל אחשורוש", למלך

חז"ל, כדרשת ויקר" וששון ושמחה ב"אורה והצלחה ברכה תוספת להם ממשיך זה וענין

נמצאים  שלעתֿעתה ישראל ובנות בני ולכל אנ"ש לכל גם ידם ועל - להם ימשיך והקדושֿברוךֿהוא
שם  שעה טפחים.335לפי מעשרה למטה כפשוטו, ויקר וששון ושמחה אורה -

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת

***

.·Ò"דחופים יצאו "הרצים במגילה: מסופר - הוא" ד"ונהפוך טובה לבשורה ונסעו 336בנוגע שיצאו ,
המלך. מדינות בכל הדברים את לפרסם

את  עמהם ויביאו "לחיים", יאמרו - ספורים ימים כעבור שנוסעים אלו כאן שנמצאים כיון ובכן:
ה'לקוטיֿתורה' ללימוד בנוגע - ובעיקר ויקר", וששון ושמחה ל"אורה בנוגע הטובה ועיקר 337הבשורה ,

כפשוטה. אורה ושנת תורה", זו "אורה של שנה שתהיה - העיקרים כל

ישראל  לארץ שנוסעים הבחורים איפה שאל: שליט"א אדמו"ר שיאמרו 338[כבודֿקדושת וצוה ,
וסיים:]339לחיים  שמח, ניגון וינגנו ,

תובלון" ובשלום תצאו "בשמחה הנה - בפועל ויסעו לנסוע שיצטרכו הזמן ,340ובבוא

נשיאנו  רבינו ושקידה 341וכדברי בהתמדה שלומדים ובלבד ביחד, להיות ממשיכים אלא נפרדים, שלא ,
ה'. ואהבת שמים יראת מתוך מעשה, לידי המביא לימוד ויהיה וחסידות, נגלה

***

.‚Ò:'ה'לקוטיֿתורה ללימוד בנוגע דברֿמה להוסיף ברצוני

שני  באדר הפורים) עניני (וכל המגילה את קורין העיבור שבשנת לכך הטעמים שאחד - ובהקדמה
לגאולה" גאולה "מיסמך משום עבדי 342הוא ש"אכתי באופן שהיא דפורים הגאולה את לסמוך היינו, ,

אנן" שכתוב 98אחשורוש כמו ממצרים, הגאולה כמו שתהיה השלימה לגאולה מארץ 343, צאתך "כימי
נפלאות". אראנו מצרים

שבה  הפרשה שזוהי ל"ט) (סעיף לעיל (כאמור צו פרשת השבוע, דפרשת ב'לקוטיֿתורה' גם ובכן,
רק  לא נתבאר ששם ועד פסח, דרושי - הגאולה ענין בארוכה נתבאר שבהם דרושים ישנם פורים), חל
ימות  בהמשך שתהיה דלעתידֿלבוא השלימות תכלית גם אלא המשיח, שבימות נפלאות" ד"אראנו הענין

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ד"יום להענין ועד מעליות 344המשיח, שלמעלה מנוחה -345.
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א.334) ב, מגילה
וש"נ.335) .175 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
טו.336) ג, אסתר
סנ"ג.337) לעיל ראה
ישנים?!...338) כבר הם האם שחוק: בבת ושאל
כ"ק 339) אמר ישראל, בארץ שדירתו שאמר המסובים לא'

אבל שליט"א: "לחיים",אדמו"ר אמור כאן; נמצא אתה עכשיו
ישראל.ותביא לארץ משמחת בשורה עמך

שהם  מירושלים, אורחים כאן שנמצאים - שחוק בבת - אמר כן

צורירן!... ניט זיי צו  זיך  מ'קען חומה": ד "מוקף ומצב במעמד 
יב.340) נה, ישעי'
ב"היום341) (נעתק רנז ע' ח"ד שלו אד"ש).אג"ק י יום"

וש"נ. .220 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
סע"ב.342) ו, מגילה
טו.343) ז, מיכה
בסופה.344) תמיד
וש"נ.345) .186 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה



פג d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

עד  וסוד דרוש של ענינים גם - ובפירוש ברמז - מתבארים התורה שבפנימיות איך גם רואים ובזה
כו'. כדבעי לומדים כאשר כפשוטו, לפשט

ושבוע  שבוע בכל ("דורכלערנען") ללמוד יש ועלֿכלֿפנים טוב, מה - בעיון ללמוד שיכולים אלו
דלמיגרס, באופן הפרשה של הדרושים את

בלימוד - שהרי שבכתב, בתורה דלמיגרס מהאופן ששונה שבעלֿפה, בתורה דלמיגרס באופן אבל,
להבין  שצריך שבעלֿפה בתורה מהֿשאיןֿכן דקאמר, מאי ידע שלא מי גם לברך יכול שבכתב תורה

שטחי  באופן -346לכלֿהפחות

השבוע. במשך לסיים ואחד אחד כל  של ביכלתו כזה שבאופן

הסדרה: בתחלת בפירש"י שהובא כהנים' ה'תורת וכדברי לבב, וטוב שמחה מתוך זאת לעשות ויש
בהתמדה  התורה פנימיות בלימוד כן יומשך ולהבא שמכאן - ולדורות" מיד זירוז, לשון אלא צו "אין

ושקידה.

משיח, לקראת - בראשנו והוא - דורנו נשיא נשיאנו, רבינו יוליכנו ממש שבקרוב וכלי, הכנה יהיה וזה
נאמר  זה שעל דאורייתא, דרזין רזין משיח, של תורתו ממנו טובים 347ונלמד כי פיהו מנשיקות "ישקני

מיין". דודיך

הזקן]. רבינו של הניגון ואחרֿכך הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת

***

.„Ò ֿ דיבור שיחה) (כעין מאמר שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת אמר הכנה, ניגון שניגנו לאחרי
כו'. נקראת מגילה המתחיל

אחת), פעם - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
"אני  לנגן צוה ואחרֿכך עמך". את "הושיעה לנגן התחיל אחרֿכך כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

תצאו"]. בשמחה ו"כי מלכנו" "אבינו מאמין",

.d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

או ‡. "דבר" ולא "צו", הלשון נאמר מדוע מובן: אינו דלכאורה - אהרן" את "צו הפסוק על
רבי  אמר ולדורות, מיד זירוז, לשון אלא צו "אין רש"י: מפרש - בתורה הרגיל כלשון "אמור ",

כיס". חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון,

להבין: וצריך

"כאשר א) - ציווי לשון גם) אלא אמירה, או דיבור רק (לא פעמים כמה מצינו זה שלפני בפרשיות
dev"משה את "ואתה1ה' וכן ,devz"2 בפרשיות זאת לפרש צריך רש"י היה - ציווי בלשון קושי יש ואם .

שלפניֿזה?

מובן  ששם תצוה") דפרשת אקרא לעיל זה רש"י פירש לא "למה (לתרץ חכמים' ה'שפתי שכתב [ומה
בלא  שיהיה במכתשת ולכותשו הזית בראש לגרגרו יתירה אומנות שצריך "משום בזירוז הצורך מעצמו

לפרש בא לא רש"י שהרי מובן, אינו - בזירוז mrhdשמרים" צורך שבפרשת 3שיש לומר אפשר היה (שאז
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וש"נ.346) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ובפרש"י.347) ב א, שה"ש

ואילך.1) א לט, כב. לח, פקודי

תצוה.2) ר"פ
מובן3) כאן גם שהרי נוספת: בזירוז ברשימה הצורך מעצמו

חסרון בו "שיש בגלל כיס".-

d"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הגמרא  הרי כפרים, יושבי הוא שענינם שאףֿעלֿפי - כפרים,334ובהקדים יושבי אין שעכשיו פוסקת
חומה. מוקפות שאינן אף גדולים, וכרכים עיירות ליושבי נחשבים כולם אלא

על  שיושבים כיון אחיו", לכל ש"רצוי ומצב במעמד שחלקם - הוא במיוחד עבודתם סדר ובכן:
"משנה  של בתפקיד גם שמתעסקים כיון אחיו", לרוב ש"רצוי ומצב במעמד וחלקם העבודה, ועל התורה

זרעו". לכל שלום ודובר לעמו טוב ד"דורש באופן אבל אחשורוש", למלך

חז"ל, כדרשת ויקר" וששון ושמחה ב"אורה והצלחה ברכה תוספת להם ממשיך זה וענין

נמצאים  שלעתֿעתה ישראל ובנות בני ולכל אנ"ש לכל גם ידם ועל - להם ימשיך והקדושֿברוךֿהוא
שם  שעה טפחים.335לפי מעשרה למטה כפשוטו, ויקר וששון ושמחה אורה -

ה"בינוני"]. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת

***

.·Ò"דחופים יצאו "הרצים במגילה: מסופר - הוא" ד"ונהפוך טובה לבשורה ונסעו 336בנוגע שיצאו ,
המלך. מדינות בכל הדברים את לפרסם

את  עמהם ויביאו "לחיים", יאמרו - ספורים ימים כעבור שנוסעים אלו כאן שנמצאים כיון ובכן:
ה'לקוטיֿתורה' ללימוד בנוגע - ובעיקר ויקר", וששון ושמחה ל"אורה בנוגע הטובה ועיקר 337הבשורה ,

כפשוטה. אורה ושנת תורה", זו "אורה של שנה שתהיה - העיקרים כל

ישראל  לארץ שנוסעים הבחורים איפה שאל: שליט"א אדמו"ר שיאמרו 338[כבודֿקדושת וצוה ,
וסיים:]339לחיים  שמח, ניגון וינגנו ,

תובלון" ובשלום תצאו "בשמחה הנה - בפועל ויסעו לנסוע שיצטרכו הזמן ,340ובבוא

נשיאנו  רבינו ושקידה 341וכדברי בהתמדה שלומדים ובלבד ביחד, להיות ממשיכים אלא נפרדים, שלא ,
ה'. ואהבת שמים יראת מתוך מעשה, לידי המביא לימוד ויהיה וחסידות, נגלה

***

.‚Ò:'ה'לקוטיֿתורה ללימוד בנוגע דברֿמה להוסיף ברצוני

שני  באדר הפורים) עניני (וכל המגילה את קורין העיבור שבשנת לכך הטעמים שאחד - ובהקדמה
לגאולה" גאולה "מיסמך משום עבדי 342הוא ש"אכתי באופן שהיא דפורים הגאולה את לסמוך היינו, ,

אנן" שכתוב 98אחשורוש כמו ממצרים, הגאולה כמו שתהיה השלימה לגאולה מארץ 343, צאתך "כימי
נפלאות". אראנו מצרים

שבה  הפרשה שזוהי ל"ט) (סעיף לעיל (כאמור צו פרשת השבוע, דפרשת ב'לקוטיֿתורה' גם ובכן,
רק  לא נתבאר ששם ועד פסח, דרושי - הגאולה ענין בארוכה נתבאר שבהם דרושים ישנם פורים), חל
ימות  בהמשך שתהיה דלעתידֿלבוא השלימות תכלית גם אלא המשיח, שבימות נפלאות" ד"אראנו הענין

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ד"יום להענין ועד מעליות 344המשיח, שלמעלה מנוחה -345.
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א.334) ב, מגילה
וש"נ.335) .175 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
טו.336) ג, אסתר
סנ"ג.337) לעיל ראה
ישנים?!...338) כבר הם האם שחוק: בבת ושאל
כ"ק 339) אמר ישראל, בארץ שדירתו שאמר המסובים לא'

אבל שליט"א: "לחיים",אדמו"ר אמור כאן; נמצא אתה עכשיו
ישראל.ותביא לארץ משמחת בשורה עמך

שהם  מירושלים, אורחים כאן שנמצאים - שחוק בבת - אמר כן

צורירן!... ניט זיי צו  זיך  מ'קען חומה": ד "מוקף ומצב במעמד 
יב.340) נה, ישעי'
ב"היום341) (נעתק רנז ע' ח"ד שלו אד"ש).אג"ק י יום"

וש"נ. .220 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
סע"ב.342) ו, מגילה
טו.343) ז, מיכה
בסופה.344) תמיד
וש"נ.345) .186 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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התמיד? שבהקרבת כיס" ה"חסרון מהו - ביאור צריך עלֿפיֿזה אבל,

רש"י: במפרשי בזה שקלאֿוטריא שמצינו וכפי

בגלל א) או יום, בכל פעמים שתי שהקריבו קרבן שזהו בגלל הוא כיס" שה"חסרון מפרשים יש
. העצים התמדת על "שהוא החיים' ה'אור שכתב (כמו עצים בריבוי עצים הצורך אוכלת האש שתהיה .

כו'"). הלילה כל

כיס" "חסרון הרי הכהנים, מממון ולא הציבור, מממון באים היו והעצים שהעולה כיון מובן: ואינו
מחצית  ליתן חייבים אינם שכהנים הדעה לפי (ובפרט לכהנים ולא לישראלים, בעיקר נוגע היה זה

בגלל 10השקל  הכהנים את לזרז צורך שיהיה - בניו" ואת אהרן את "צו לומר מקום אין כן, ואם ,(
הישראלים? של כיס" ה"חסרון

מפרשים ב) כיון 11יש התמיד, מקרבן חלק קיבלו שלא בכך התבטא הכהנים של כיס" שה"חסרון
כליל" "כולה עולה, קרבן עיגול).12שהיה בחצאי רש"י בפירוש זאת הכניסו דפוסים (ובכמה

העולה  עור הכהנים קיבלו עולה בקרבן שגם לכך נוסף כי: מספיק, אינו זה תירוץ ענין 13וגם הרי -
מוב  - הלכות וכמה לכמה שנוגע - שביניהם החילוק (וגודל בלבד הריוח מניעת אלא הפסד, אינו ן זה

הריוח? מניעת על רק ולא הפסד, על מורה כיס" "חסרון הלשון ואילו הבריא), בשכל גם

מפרשים  בירושלמי 14יש שכתוב ממה כיס, לחסרון נחשבת הריוח מניעת שגם ראיה 15שמביאים

שעלֿידיֿזה  זמן, למשך ברצונו, שלא חבירו, של כספו את ומחזיק (שמעכב חבירו של כיס "המבטל
אבל  תרעומת". אלא עליו לו אין זה) זמן במשך מכספו להרויח יכול היה שחבירו הריוח את מבטל

" הוא הירושלמי לשון שהרי - אדרבה אלא ראיה, זו שאין בלבד זו לא ולאlhandבאמת, xqgndכיס",
כיס. לחסרון ולא כיס, לביטול רק  נחשבת הריוח שמניעת היינו, כיס,

זה  אין בודאי הרי כיס", "חסרון בשם להקרא יכולה הריוח מניעת שגם לומר' תמצא 'אם ואפילו
הפסד  גם אלא הריוח מניעת רק לא שמשמעותו כיס", ד"חסרון הלשון רש"י 16פשטות שפירוש וכיון .

להיות  צריך רש"י לשון גם הרי מקרא, של פשוטו שלומד למקרא חמש בן בשביל הפשט, דרך על הוא
כיס". "חסרון בלשון זאת לכתוב לו היה לא - ריוח למניעת היא רש"י כוונת ואם הלשון. כפשטות

ובניו ג) אהרן קרבן זה בעבור לכהנים כיס חסרון זה בצו שיש שנאמר "ויתכן כתב: הנמשך 17הרמב"ן
זו". בצוואה

כיס" ב"חסרון רש"י כוונת אם הרי לעיל), (כנזכר הפשט דרך על פירושו כתב שרש"י כיון אבל,
שכתוב למה dfהיתה ixg`l חמש שהבן כדי בפירוש, זאת כותב היה בודאי ובניו", אהרן קרבן "זה

מבוכה. של במצב יהיה לא המלמד...), גם (או למקרא

בזה:„. הביאור לומר ויש

כגירסת  - אומר" שמעון "רבי ולא כאן, כהנים' ה'תורת כגירסת - שמעון" רבי "אמר הוא רש"י לשון
שמעון18ה'ספרי' שרבי מוכח, ומזה .wleg epi`("צו") הזה הלשון יבוא שפעמים (וסובר תנאֿקמא על

רק אלא הרמב"ן), כפירוש כיס, חסרון בה שיש בעבור ולדורות, מיד שאינו והיינו,siqenבדבר דבריו, על
בו  שיש "במקום שגם שמוסיף, אלא ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו ש"אין סובר שמעון רבי שגם

"צו". בלשון לא כי אם לזרז", הכתוב "צריך ולדורות") "מיד שאינו בענין (גם כיס" חסרון

על חולק אינו שמעון (שרבי זו גירסא בוחר שרש"י -תנאֿקמא והטעם דבריו) על מוסיף רק אלא ,
" הלשון משמעות שזוהי כיס".xzeiaבגלל חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך
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מ"ג.10) פ"א שקלים
כאן.11) לדוד משכיל ראה
יב.12) יח, יתרו פרש"י
ח.13) ז, פרשתנו
כאן.14) דוד דברי ראה

ה"ג.15) פ"ה ב"מ
ואילך.16) 134 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
יג.17) שם, פרשתנו
נשא.18) ר"פ
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אלא  יתירה), אומנות שצריך  משום בא שהזירוז בפשטות שמובן כיון הזירוז, טעם לפרש צורך אין תצוה
yexitdגם mvr.["תצוה ב"ואתה זאת ולפרש להקדים צריך היה כן, ואם זירוז", "לשון שהוא ד"צו"

לכאורה ב) מתאים אינו ולדורות", מיד זירוז לשון אלא צו "אין רש"י של כללו יותר: גדולה קושיא
היתה  וכליו המשכן עשיית שהרי  משה"), את ה' צוה ("כאשר המשכן במעשה שנאמר  ציווי ללשון בנוגע

לדורות? ציווי ואינה אחת, פעם רק

אחרים ג) לפסוקים גם ששייכים כללים לקבוע ולא אתר, על מקרא של פשוטו לפרש רש"י של דרכו
כאן, "צו" תיבת לפרש רש"י צריך היה ועלֿפיֿזה, זה). כתוב בפירוש עלֿידיֿזה ניתוסף (אלאֿאםֿכן

זירוז"? לשון אלא צו "אין כלל, של בלשון אומר ולמה זירוז", "לשון שהיא

רש"י ד) הרי שמעון", רבי "אמר - המאמר בעל של שמו את רש"י מזכיר מדוע להבין: צריך גם
הענינים  את רש"י משמיט חז"ל, מדרשי כשמביא גם שלכן, הכתובים, לפירוש שנוגע מה רק מביא
במקום  לזרז הכתוב צריך  "ביותר המאמר רק להביא יכול היה כן, ואם הכתובים, לפשטות נוגעים שאינם

המאמר? בעל שם להזכיר מבלי כיס", חסרון בו שיש

בזה:·. והביאור

בדרך הוא שלפניֿזה בפרשיות שמצינו ציווי "ואתה xetiqלשון וכן משה", את ה' צוה "כאשר כמו -
אמור  שבפרשת גו'" שמן אליך ויקחו גו' "צו הפסוק על רש"י שמפרש כפי מצות 4תצוה", פרשת "זו :

משמע, וכן המנורה, צורך לפרש המשכן מלאכת סדר על אלא נאמרה לא תצוה ואתה ופרשת הנרות,
zeevlואתה jteq(אלא סיפור, בדרך (לא ציווי לשון נאמר - בפרשתנו ואילו כך"; על ישראל בני את
.d`xedבדרך

נאמר שבפרשתנו כלל dpey`xlוכיון שבדרך (אף הוראה בדרך אלא) סיפור, בדרך (לא ציווי לשון
צרי  לכן אמירה), או דיבור בלשון התורה הוראות מיד באות זירוז, לשון אלא צו "אין לפרש: רש"י ך

ולדורות  מיד זירוז בו שאין בענין גם ציווי בלשון הכתוב משתמש סיפור בדרך מהֿשאיןֿכן ולדורות";
לעיל). כנזכר המשכן, מעשה אודות (כבסיפור 

קידושין  שבמסכת דכתיב 5ולהעיר, זירוז ולדורות, מיד זירוז, אלא אינו צו שנאמר מקום "כל 6שנינו

הפסוק  על ב'ספרי' הוא (וכן ואמצהו וחזקהו יהושע את דכתיב 6וצו ולדורות מיד צוה 7), אשר היום מן
בדרך הם אלו ופסוקים לדורותיכם", והלאה חלק xetiqה' על שבתורה ההלכה מחלק להקשות אין אבל, .

פעמים  כמה כמדובר שבתורה, משלו.8הפשט כללים לו יש בתורה חלק שכל

כפי  (וב'ספרי'), בקידושין שנזכרו מהפסוקים לדבריו ראיה מביא לא רש"י מדוע גם מובן ועלֿפיֿזה
"אין  רש"י כותב אחר, ממקום ראיה אין (וכאשר בזה וכיוצא אומר" הוא "וכן מקומות בכמה שכותב

במקרא" דמיון הרי 9לו הפשט דרך על רש"י בפירוש ואילו סיפור, בדרך נאמרו אלו שפסוקים כיון - (
סיפור. בדרך ולא הוראה, בדרך בא ציווי הלשון כאשר דוקא זה

החידוש  את להדגיש כדי - כו'" זירוז לשון אלא צו "אין כלל, של בלשון פירושו רש"י כותב ולכן
df weqtay,(דוקא זה פסוק לפרש רש"י צריך (שלכן ציווי לשון נזכר שבהם שלפניֿזה הפסוקים לגבי

epnnyלמדים סיפור.llkדוקא בדרך ולא הוראה, בדרך שנאמר כיון כו'", זירוז לשון אלא צו ש"אין

במקום‚. לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון, רבי "אמר רש"י, כיס":וממשיך חסרון בו שיש

לומר, ולדורות, מיד זירוז אלא צו אין קמא, תנא "אמר הרמב"ן: כתב - שמעון רבי מאמר  בביאור
ובשאר  צו, בהן יאמר לדורות, הדבר וינהג מיד שיעשה ולומר בהם לזרז הכתוב שירצה שהפרשיות
הלשון  יבוא שפעמים ולומר לחלוק שמעון רבי ובא להם. אמור או ישראל בני אל דבר יאמר הפרשיות 

כיס". חסרון בו שיש בעבור ולדורות, מיד שאינו בדבר ("צו") הזה
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ב.4) כד,
א.5) כט,
כח.6) ג, ואתחנן

כג.7) טו, שלח
ח ראה8) התוועדויות - מנחם וש"נ תורת .260 ס"ע .מ"ב
ועוד.9) יא. ז, וארא יא. מט, ויחי פרש"י
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התמיד? שבהקרבת כיס" ה"חסרון מהו - ביאור צריך עלֿפיֿזה אבל,

רש"י: במפרשי בזה שקלאֿוטריא שמצינו וכפי

בגלל א) או יום, בכל פעמים שתי שהקריבו קרבן שזהו בגלל הוא כיס" שה"חסרון מפרשים יש
. העצים התמדת על "שהוא החיים' ה'אור שכתב (כמו עצים בריבוי עצים הצורך אוכלת האש שתהיה .

כו'"). הלילה כל

כיס" "חסרון הרי הכהנים, מממון ולא הציבור, מממון באים היו והעצים שהעולה כיון מובן: ואינו
מחצית  ליתן חייבים אינם שכהנים הדעה לפי (ובפרט לכהנים ולא לישראלים, בעיקר נוגע היה זה

בגלל 10השקל  הכהנים את לזרז צורך שיהיה - בניו" ואת אהרן את "צו לומר מקום אין כן, ואם ,(
הישראלים? של כיס" ה"חסרון

מפרשים ב) כיון 11יש התמיד, מקרבן חלק קיבלו שלא בכך התבטא הכהנים של כיס" שה"חסרון
כליל" "כולה עולה, קרבן עיגול).12שהיה בחצאי רש"י בפירוש זאת הכניסו דפוסים (ובכמה

העולה  עור הכהנים קיבלו עולה בקרבן שגם לכך נוסף כי: מספיק, אינו זה תירוץ ענין 13וגם הרי -
מוב  - הלכות וכמה לכמה שנוגע - שביניהם החילוק (וגודל בלבד הריוח מניעת אלא הפסד, אינו ן זה

הריוח? מניעת על רק ולא הפסד, על מורה כיס" "חסרון הלשון ואילו הבריא), בשכל גם

מפרשים  בירושלמי 14יש שכתוב ממה כיס, לחסרון נחשבת הריוח מניעת שגם ראיה 15שמביאים

שעלֿידיֿזה  זמן, למשך ברצונו, שלא חבירו, של כספו את ומחזיק (שמעכב חבירו של כיס "המבטל
אבל  תרעומת". אלא עליו לו אין זה) זמן במשך מכספו להרויח יכול היה שחבירו הריוח את מבטל

" הוא הירושלמי לשון שהרי - אדרבה אלא ראיה, זו שאין בלבד זו לא ולאlhandבאמת, xqgndכיס",
כיס. לחסרון ולא כיס, לביטול רק  נחשבת הריוח שמניעת היינו, כיס,

זה  אין בודאי הרי כיס", "חסרון בשם להקרא יכולה הריוח מניעת שגם לומר' תמצא 'אם ואפילו
הפסד  גם אלא הריוח מניעת רק לא שמשמעותו כיס", ד"חסרון הלשון רש"י 16פשטות שפירוש וכיון .

להיות  צריך רש"י לשון גם הרי מקרא, של פשוטו שלומד למקרא חמש בן בשביל הפשט, דרך על הוא
כיס". "חסרון בלשון זאת לכתוב לו היה לא - ריוח למניעת היא רש"י כוונת ואם הלשון. כפשטות

ובניו ג) אהרן קרבן זה בעבור לכהנים כיס חסרון זה בצו שיש שנאמר "ויתכן כתב: הנמשך 17הרמב"ן
זו". בצוואה

כיס" ב"חסרון רש"י כוונת אם הרי לעיל), (כנזכר הפשט דרך על פירושו כתב שרש"י כיון אבל,
שכתוב למה dfהיתה ixg`l חמש שהבן כדי בפירוש, זאת כותב היה בודאי ובניו", אהרן קרבן "זה

מבוכה. של במצב יהיה לא המלמד...), גם (או למקרא

בזה:„. הביאור לומר ויש

כגירסת  - אומר" שמעון "רבי ולא כאן, כהנים' ה'תורת כגירסת - שמעון" רבי "אמר הוא רש"י לשון
שמעון18ה'ספרי' שרבי מוכח, ומזה .wleg epi`("צו") הזה הלשון יבוא שפעמים (וסובר תנאֿקמא על

רק אלא הרמב"ן), כפירוש כיס, חסרון בה שיש בעבור ולדורות, מיד שאינו והיינו,siqenבדבר דבריו, על
בו  שיש "במקום שגם שמוסיף, אלא ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו ש"אין סובר שמעון רבי שגם

"צו". בלשון לא כי אם לזרז", הכתוב "צריך ולדורות") "מיד שאינו בענין (גם כיס" חסרון

על חולק אינו שמעון (שרבי זו גירסא בוחר שרש"י -תנאֿקמא והטעם דבריו) על מוסיף רק אלא ,
" הלשון משמעות שזוהי כיס".xzeiaבגלל חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך
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מ"ג.10) פ"א שקלים
כאן.11) לדוד משכיל ראה
יב.12) יח, יתרו פרש"י
ח.13) ז, פרשתנו
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אלא  יתירה), אומנות שצריך  משום בא שהזירוז בפשטות שמובן כיון הזירוז, טעם לפרש צורך אין תצוה
yexitdגם mvr.["תצוה ב"ואתה זאת ולפרש להקדים צריך היה כן, ואם זירוז", "לשון שהוא ד"צו"

לכאורה ב) מתאים אינו ולדורות", מיד זירוז לשון אלא צו "אין רש"י של כללו יותר: גדולה קושיא
היתה  וכליו המשכן עשיית שהרי  משה"), את ה' צוה ("כאשר המשכן במעשה שנאמר  ציווי ללשון בנוגע

לדורות? ציווי ואינה אחת, פעם רק

אחרים ג) לפסוקים גם ששייכים כללים לקבוע ולא אתר, על מקרא של פשוטו לפרש רש"י של דרכו
כאן, "צו" תיבת לפרש רש"י צריך היה ועלֿפיֿזה, זה). כתוב בפירוש עלֿידיֿזה ניתוסף (אלאֿאםֿכן

זירוז"? לשון אלא צו "אין כלל, של בלשון אומר ולמה זירוז", "לשון שהיא

רש"י ד) הרי שמעון", רבי "אמר - המאמר בעל של שמו את רש"י מזכיר מדוע להבין: צריך גם
הענינים  את רש"י משמיט חז"ל, מדרשי כשמביא גם שלכן, הכתובים, לפירוש שנוגע מה רק מביא
במקום  לזרז הכתוב צריך  "ביותר המאמר רק להביא יכול היה כן, ואם הכתובים, לפשטות נוגעים שאינם

המאמר? בעל שם להזכיר מבלי כיס", חסרון בו שיש

בזה:·. והביאור

בדרך הוא שלפניֿזה בפרשיות שמצינו ציווי "ואתה xetiqלשון וכן משה", את ה' צוה "כאשר כמו -
אמור  שבפרשת גו'" שמן אליך ויקחו גו' "צו הפסוק על רש"י שמפרש כפי מצות 4תצוה", פרשת "זו :

משמע, וכן המנורה, צורך לפרש המשכן מלאכת סדר על אלא נאמרה לא תצוה ואתה ופרשת הנרות,
zeevlואתה jteq(אלא סיפור, בדרך (לא ציווי לשון נאמר - בפרשתנו ואילו כך"; על ישראל בני את
.d`xedבדרך

נאמר שבפרשתנו כלל dpey`xlוכיון שבדרך (אף הוראה בדרך אלא) סיפור, בדרך (לא ציווי לשון
צרי  לכן אמירה), או דיבור בלשון התורה הוראות מיד באות זירוז, לשון אלא צו "אין לפרש: רש"י ך

ולדורות  מיד זירוז בו שאין בענין גם ציווי בלשון הכתוב משתמש סיפור בדרך מהֿשאיןֿכן ולדורות";
לעיל). כנזכר המשכן, מעשה אודות (כבסיפור 

קידושין  שבמסכת דכתיב 5ולהעיר, זירוז ולדורות, מיד זירוז, אלא אינו צו שנאמר מקום "כל 6שנינו

הפסוק  על ב'ספרי' הוא (וכן ואמצהו וחזקהו יהושע את דכתיב 6וצו ולדורות מיד צוה 7), אשר היום מן
בדרך הם אלו ופסוקים לדורותיכם", והלאה חלק xetiqה' על שבתורה ההלכה מחלק להקשות אין אבל, .

פעמים  כמה כמדובר שבתורה, משלו.8הפשט כללים לו יש בתורה חלק שכל

כפי  (וב'ספרי'), בקידושין שנזכרו מהפסוקים לדבריו ראיה מביא לא רש"י מדוע גם מובן ועלֿפיֿזה
"אין  רש"י כותב אחר, ממקום ראיה אין (וכאשר בזה וכיוצא אומר" הוא "וכן מקומות בכמה שכותב

במקרא" דמיון הרי 9לו הפשט דרך על רש"י בפירוש ואילו סיפור, בדרך נאמרו אלו שפסוקים כיון - (
סיפור. בדרך ולא הוראה, בדרך בא ציווי הלשון כאשר דוקא זה

החידוש  את להדגיש כדי - כו'" זירוז לשון אלא צו "אין כלל, של בלשון פירושו רש"י כותב ולכן
df weqtay,(דוקא זה פסוק לפרש רש"י צריך (שלכן ציווי לשון נזכר שבהם שלפניֿזה הפסוקים לגבי

epnnyלמדים סיפור.llkדוקא בדרך ולא הוראה, בדרך שנאמר כיון כו'", זירוז לשון אלא צו ש"אין

במקום‚. לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון, רבי "אמר רש"י, כיס":וממשיך חסרון בו שיש

לומר, ולדורות, מיד זירוז אלא צו אין קמא, תנא "אמר הרמב"ן: כתב - שמעון רבי מאמר  בביאור
ובשאר  צו, בהן יאמר לדורות, הדבר וינהג מיד שיעשה ולומר בהם לזרז הכתוב שירצה שהפרשיות
הלשון  יבוא שפעמים ולומר לחלוק שמעון רבי ובא להם. אמור או ישראל בני אל דבר יאמר הפרשיות 

כיס". חסרון בו שיש בעבור ולדורות, מיד שאינו בדבר ("צו") הזה
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ב.4) כד,
א.5) כט,
כח.6) ג, ואתחנן

כג.7) טו, שלח
ח ראה8) התוועדויות - מנחם וש"נ תורת .260 ס"ע .מ"ב
ועוד.9) יא. ז, וארא יא. מט, ויחי פרש"י
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התורה  פנימיות עלֿפי ולדורות", מיד "זירוז של באופן רש"י):25שהוא שבפירוש תורה" של ("יינה

עם וחיבור צוותא הוא המצוות ענין שבציווייםהקדושֿברוךֿהוא כללות אלא ," בלשון "xacשנאמרו
" שעלֿידי`xenאו וחיבור הצוותא רק ישנו מוחלטת, בחירה ליהודי נשארת שבהם ,"ieeivd mvr אם (גם

שחטא  דאףֿעלֿפי  עלֿכלֿפנים, שלילי באופן וחיבור צוותא ישאר אז שגם בפועל, יקיימם לא חסֿושלום
"26הוא ישראל בלשון מהֿשאיןֿכן ;(ev"27 לקיים מוכרח שיהיה ממשלה (קצת) למצוה שיש שמורה ,ַ

חיוב, בדרך וחיבור צוותא כבר נעשה - .28המצוה meiwבעתenkהציווי

בלשון  שנאמרו הימין, שבקו מצוות בין חילוק יש - חפשית בבחירה הוא המצוות כל שקיום ואף
"צו" בלשון שנאמרו למצוות "דבר", בלשון שנאמרו השמאל, שבקו ומצוות בקו *"אמור", שהם ,

(תפארת) הכתר **האמצעי פנימיות עד שעולה היא האמצעי קו מעלת כי אל 30, הקצה מן ומבריח ,
שיתקיימו  בטוחים ולכן הנפש, בפנימיות וגם הרצון בפנימיות למעלה נוגעות אלו שמצוות והיינו, הקצה,
וחודר  נמשך - בטוב רק תמיד שבוחרת - הנשמה דפנימיות התוקף הנה האמצעי, קו מצד כי בפועל,

הגלויים. בכחות גם

ההמשכה לאופן בנוגע - זירוז" לשון אלא צו ד"אין הענין  תוכן  ytpdוזהו zegka,בפועל למעשה עד
ולדורות".mleraוגם "מיד -

קשור הצדקה ענין כי - כיס " חסרון שיש  במקום לזרז  צריך מאדך"ו "ביותר "בכל הצדקה 31עם עלֿידי ;
שבמעות דכיון החיונית, נפשו כללות ("חסרון עולה לה' נפשו חיי נותן הרי נפשו חיי לקנות יכול היה אלו

וגם ("במקום")כיס"), בעולם ביותר.32חלקו (זירוז) הנשמה מפנימיות להיות צריך זה הרי ולכן ,

קטירא  ד"בחד באופן ההתקשרות תכלית היתה שאצלו כיון - דוקא שמעון לרבי והשייכות
ומטה.33אתקטרנא" מעלה חיבור בעולם, זאת והמשיך ,

ואמרת")* גו' "צו כמו לשונות, בב' שנאמרו מצוות שיש ע"ס 29ומה יש בזה) וכיוצא בת"ת (וכן האמצעי בקו הרי -

וכו'.

א )** שב"צו מדוברואף כאן הרי - (גבורה) העבודה קו קרבנות, אודות מדובר אהרן" כי l`ת בכלל, העבודה במדרגת

וכו'. מלכות - פסח תפארת, - ששלמים דפשיטא וכמו מסויים, בקרבן אם
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בין 25) החילוק טעם מהו לשאול אין הפשט שבדרך ולהעיר,
שכן כיון לסיפור, אבל ציווי הקודש; בלשון הסגנון ע"פ  הוא

והסבר.בפנימיות ביאור שדורשת שאלה זו הרי הענינים
החלקים  שד' שאף (8 בהערה בהנסמן (ראה כמ"פ וכמדובר
יש  מכלֿמקום, זמ"ז, נשתלשלו שבתורה וסוד דרוש רמז פשט
רק  לשאול שיכולים ענינים שיש וכשם שלו. הכללים חלק לכל

ו  הדרוש, בחלק ולא הפשט, על בחלק משיבין "אין כמאמר
שאינם  ענינים גם יש כך ועוד), יד. א , שמות (שעה"פ הדרוש"

התורה. חלקי בשאר אם כי הפשט, בחלק שאלה
לבוא  צריך ענין שכל חב"ד, חסידות שיטת ע"פ ובפרט

גם מובן שיהי' ועד לבאר בהשגה, צורך יש בודאי - אנושי בשכל
"צו".החילוק ללשון בנוגע לסיפור ציווי בין
שהאדם26) (פכ"ד) בתניא שמבואר יותר ואף גרוע  החוטא 

חיים  ו )בעלי העולם קדמך,מ (אומות  יתוש שאפילו ועד הטמאים,
שמרה ית' ופקודתו תפקידם משנים אינם ואילו "שכולם רוחם",

הרצון היפך עושה החוטא שהוא האדם שאומרים גופא בזה הרי -
היפך שייכות עושה לו שיש ישראל, איש מעלת מודגשת הרצון,

הרצון. היפך לעשות יכול הוא רק ולכן להרצון,
רש"י 27) ובלשון התורה, עניני כל נאמרו שבהם הלשונות ג'

ציוויים  ולכל אמירות ולכל דברות "לכל ויקרא: ספר בהתחלת
בתחלתה כו'", ויקרא ש"פ (שיחת בארוכה מנחם כמשנת "ל (תורת

ואילך)). 324 ע' חמ"ב התוועדויות -

כי28) - לסיפור ציווי בין החילוק מובן אודות xetiqועפ"ז
באופן להיות יכול בודאי miiwzpציווי xaky כמו בפועל, הציווי

כמו  עתיד, בלשון הוא הסיפור כאשר וגם צוה", כאשר גו' "ויעש
" תצוה", zeevl"ואתה jteq שסוכ"ס כיון הרי - כך" על בנ"י את

הצוותא  ויהי' בפועל, הציווי יתקיים ובודאי נדח, ממנו ידח לא
בלשון  להאמר הסיפור יכול עתה כבר לכן חיוב, בדרך וחיבור

ציווי.
ועוד.29) ב. כח, פינחס
ביקרא 30) ל"אסתכלא הוא תפארת של שענינה ולהעיר,

והרי  א), יג, ח"ג ב. רמז, ח"ב א. קצט, ח"א זהר (ראה דמלכא"
יותר. המלך בפנימיות מגיע ההסתכלות ענין

המלך", את לה"מחבק בנוגע (ספ"ד) בתניא מהמבואר ולהעיר
במעלת הפרש מחבקו ש"אין  בין במלך ודביקותו התקרבותו

לבושים,כשהוא כמה לבוש שהוא בין אחד  לבוש מאחר לבוש
הוא זה שענין - בתוכם" המלך של שגוף ליחס בנוגע בכללות,

המלך לגבי אבל הלבושים כו', ביניהם חילוק שאין עצמו,
למעלה מגיע תפארת, האמצעי, קו הנה יותר, במלך בפרטיות יותר

כמו (לא הכתר  בפנימיות - רק עצמו שמגיעים והשמאל הימין קו
הכתר). בחיצוניות

ה.31) ו, ואתחנן
פל"ז.32) תניא ראה
א.33) רפח, זח"ג

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

הוא כיס", חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך "ביותר שמעון רבי שמאמר iptaונמצא, oipr
envr,הצוואה זו על אינו שמעון רבי של ש"מדרשו הרמב"ן שכתב וכמו ד"צו", לפירוש שייך שאינו ,

בה". המצווים אהרן לבני כיס חסרון בו אין כאן כי

"צו" שנאמר מה כי התמיד, שבקרבן כיס החסרון מהו הנ"ל השקלאֿוטריא בכל צורך אין ועלֿפיֿזה,
ולדורות". מיד זירוז, "לשון הוא ש"צו" בגלל אלא) כיס, חסרון בגלל (לא הוא תמיד בקרבן

נוגע ‰. זה שאין בשעה בה שמעון, רבי של מאמרו רש"י מביא מדוע מובן: אינו עלֿפיֿזה אך
כיס? חסרון בו שיש מקום זה שאין גו'", אהרן את ד"צו להפירוש

שזוהי  כיון שמעון, רבי מאמר מביאים לכן הלכות, ספרי להיותם וה'ספרי', כהנים' ה'תורת בשלמא
בנוגע  ומחנך מדריך וכל לתלמידיו, בנוגע מלמד וכן עדתו, בני עם להתנהג כיצד הרב, עבור הוראה

ומחונכ  שמפרש למודרכיו רש"י מהֿשאיןֿכן ביותר; זירוז להיות צריך כיס חסרון בו שיש שבמקום יו,
שמעון. רבי של מאמרו להביא כלל צריך היה לא מקרא, של פשוטו

.Â:ובהקדים - אחר ענין להבהיר רש"י בא שמעון, רבי של מאמרו שבהבאת לומר, ויש

חגיגה  סיני 19במסכת בהר העשויה תמיד "עולת בסיני 20שנינו: נאמרו מעשיה אומר, אלעזר רבי ,
לא  אלעזר רבי שלדעת והיינו, וכו'", פסקה לא ושוב קרבה אומר, עקיבא רבי קרבה. לא עצמה והיא

במדבר. גם תמיד קרבן הקריבו עקיבא רבי ולדעת תמיד, קרבן במדבר הקריבו

מפרשים  אלעזר 21ויש דרבי בפלוגתא תלויה ה'ספרי') גירסת (לפי שמעון ורבי דתנאֿקמא שהפלוגתא ,
. אלא צו "אין דסביראֿליה תנאֿקמא עקיבא: כרביֿעקיבא cin.ורבי סביראֿליה עלֿכרחך ולדורות",

חסרון  בו שיש "במקום נאמר  "צו" שהלשון דסביראֿליה שמעון רבי ואילו התמיד, הקריבו במדבר שגם
התמיד. הקריבו לא שבמדבר אלעזר כרבי גם לסבור יכול ולדורות", "מיד אינו אם גם כיס"

עלמא. לכולי ואינו במחלוקת, תלוי ולדורות" מיד זירוז לשון אלא צו "אין שהפירוש נמצא ועלֿפיֿזה

דכולי  אליבא הוא ולדורות" מיד זירוז לשון אלא צו "אין אהרן" את ד"צו שהפירוש להבהיר וכדי
" רש"י מוסיף - oernyעלמא iax xn` בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר אומר) שמעון רבי (ולא

דידן, לנדון שייך שאינו שמעון, רבי של מאמרו לתוכן (לא היא רש"י כוונת שעיקר היינו, כיס", חסרון
מיד  זירוז לשון אלא צו "אין שהפירוש ונמצא, תנאֿקמא, על פליג לא שמעון שרבי להורות אלא)

בפירוש כהנים' ב'תורת שנזכרו הדעות כל לפי הוא dfולדורות" weqt.

יש  אלא) רש"י, פירוש של ענינו עיקר שזהו מקרא, של לפשוטו רק לא (נוגע זה שענין להוסיף, ויש
להלכה: מינה' 'נפקא גם בו

מחבירו  עקיבא כרבי שהלכה אמנם הוא הכלל עקיבא ורבי אלעזר דרבי לפלוגתא ולדעת 22בנוגע ,
במדבר); (גם מיד התמיד הקרבת היתה עקיבא רבי

"צו" שלשון וסביראֿליה תנאֿקמא, על פליג שמעון שרבי נאמר אם - ה'ספרי' לדרשת בנוגע אבל
לא  התמיד שהקרבת שסביראֿליה לומר אפשר (ובמילא ולדורות" "מיד שאינו בדבר גם להאמר יכול
(כמו  מאיר רבי הוא שתנאֿקמא יתכן הרי - במדבר) התמיד הקריבו שלא אלעזר רבי כדעת מיד, היתה

מאיר  רבי משנה שסתם שמעון 23במשנה, כרבי הלכה שמעון ורבי מאיר ורבי עלֿפי 24), מהֿשאיןֿכן ;
ולדורות". מיד זירוז, לשון אלא צו "אין עלמא לכולי הרי תנאֿקמא, על פליג לא שמעון שרבי האמור

.Ê חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי שהוגהה - השיחה בהמשך
בציווי  רק "צו" לשון נאמר בסיפורים) (מהֿשאיןֿכן התורה שבציוויי הטעם נתבאר - ואילך 30 עמוד ז
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ע"ב.19) ריש ו,
ו.20) כח, פינחס
כאן.21) תמימה תורה גם ראה
וש"נ.22) ב. מו, עירובין

וש"נ.23) ב. צו, שם
סכ "א24) הלכה  ערך תלמודית  אנציק' רצו).ראה ע' ט (כרך

וש"נ.
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התורה  פנימיות עלֿפי ולדורות", מיד "זירוז של באופן רש"י):25שהוא שבפירוש תורה" של ("יינה

עם וחיבור צוותא הוא המצוות ענין שבציווייםהקדושֿברוךֿהוא כללות אלא ," בלשון "xacשנאמרו
" שעלֿידי`xenאו וחיבור הצוותא רק ישנו מוחלטת, בחירה ליהודי נשארת שבהם ,"ieeivd mvr אם (גם

שחטא  דאףֿעלֿפי  עלֿכלֿפנים, שלילי באופן וחיבור צוותא ישאר אז שגם בפועל, יקיימם לא חסֿושלום
"26הוא ישראל בלשון מהֿשאיןֿכן ;(ev"27 לקיים מוכרח שיהיה ממשלה (קצת) למצוה שיש שמורה ,ַ

חיוב, בדרך וחיבור צוותא כבר נעשה - .28המצוה meiwבעתenkהציווי

בלשון  שנאמרו הימין, שבקו מצוות בין חילוק יש - חפשית בבחירה הוא המצוות כל שקיום ואף
"צו" בלשון שנאמרו למצוות "דבר", בלשון שנאמרו השמאל, שבקו ומצוות בקו *"אמור", שהם ,

(תפארת) הכתר **האמצעי פנימיות עד שעולה היא האמצעי קו מעלת כי אל 30, הקצה מן ומבריח ,
שיתקיימו  בטוחים ולכן הנפש, בפנימיות וגם הרצון בפנימיות למעלה נוגעות אלו שמצוות והיינו, הקצה,
וחודר  נמשך - בטוב רק תמיד שבוחרת - הנשמה דפנימיות התוקף הנה האמצעי, קו מצד כי בפועל,

הגלויים. בכחות גם

ההמשכה לאופן בנוגע - זירוז" לשון אלא צו ד"אין הענין  תוכן  ytpdוזהו zegka,בפועל למעשה עד
ולדורות".mleraוגם "מיד -

קשור הצדקה ענין כי - כיס " חסרון שיש  במקום לזרז  צריך מאדך"ו "ביותר "בכל הצדקה 31עם עלֿידי ;
שבמעות דכיון החיונית, נפשו כללות ("חסרון עולה לה' נפשו חיי נותן הרי נפשו חיי לקנות יכול היה אלו

וגם ("במקום")כיס"), בעולם ביותר.32חלקו (זירוז) הנשמה מפנימיות להיות צריך זה הרי ולכן ,

קטירא  ד"בחד באופן ההתקשרות תכלית היתה שאצלו כיון - דוקא שמעון לרבי והשייכות
ומטה.33אתקטרנא" מעלה חיבור בעולם, זאת והמשיך ,

ואמרת")* גו' "צו כמו לשונות, בב' שנאמרו מצוות שיש ע"ס 29ומה יש בזה) וכיוצא בת"ת (וכן האמצעי בקו הרי -

וכו'.

א )** שב"צו מדוברואף כאן הרי - (גבורה) העבודה קו קרבנות, אודות מדובר אהרן" כי l`ת בכלל, העבודה במדרגת

וכו'. מלכות - פסח תפארת, - ששלמים דפשיטא וכמו מסויים, בקרבן אם
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בין 25) החילוק טעם מהו לשאול אין הפשט שבדרך ולהעיר,
שכן כיון לסיפור, אבל ציווי הקודש; בלשון הסגנון ע"פ  הוא

והסבר.בפנימיות ביאור שדורשת שאלה זו הרי הענינים
החלקים  שד' שאף (8 בהערה בהנסמן (ראה כמ"פ וכמדובר
יש  מכלֿמקום, זמ"ז, נשתלשלו שבתורה וסוד דרוש רמז פשט
רק  לשאול שיכולים ענינים שיש וכשם שלו. הכללים חלק לכל

ו  הדרוש, בחלק ולא הפשט, על בחלק משיבין "אין כמאמר
שאינם  ענינים גם יש כך ועוד), יד. א , שמות (שעה"פ הדרוש"

התורה. חלקי בשאר אם כי הפשט, בחלק שאלה
לבוא  צריך ענין שכל חב"ד, חסידות שיטת ע"פ ובפרט

גם מובן שיהי' ועד לבאר בהשגה, צורך יש בודאי - אנושי בשכל
"צו".החילוק ללשון בנוגע לסיפור ציווי בין
שהאדם26) (פכ"ד) בתניא שמבואר יותר ואף גרוע  החוטא 

חיים  ו )בעלי העולם קדמך,מ (אומות  יתוש שאפילו ועד הטמאים,
שמרה ית' ופקודתו תפקידם משנים אינם ואילו "שכולם רוחם",

הרצון היפך עושה החוטא שהוא האדם שאומרים גופא בזה הרי -
היפך שייכות עושה לו שיש ישראל, איש מעלת מודגשת הרצון,

הרצון. היפך לעשות יכול הוא רק ולכן להרצון,
רש"י 27) ובלשון התורה, עניני כל נאמרו שבהם הלשונות ג'

ציוויים  ולכל אמירות ולכל דברות "לכל ויקרא: ספר בהתחלת
בתחלתה כו'", ויקרא ש"פ (שיחת בארוכה מנחם כמשנת "ל (תורת

ואילך)). 324 ע' חמ"ב התוועדויות -

כי28) - לסיפור ציווי בין החילוק מובן אודות xetiqועפ"ז
באופן להיות יכול בודאי miiwzpציווי xaky כמו בפועל, הציווי

כמו  עתיד, בלשון הוא הסיפור כאשר וגם צוה", כאשר גו' "ויעש
" תצוה", zeevl"ואתה jteq שסוכ"ס כיון הרי - כך" על בנ"י את

הצוותא  ויהי' בפועל, הציווי יתקיים ובודאי נדח, ממנו ידח לא
בלשון  להאמר הסיפור יכול עתה כבר לכן חיוב, בדרך וחיבור

ציווי.
ועוד.29) ב. כח, פינחס
ביקרא 30) ל"אסתכלא הוא תפארת של שענינה ולהעיר,

והרי  א), יג, ח"ג ב. רמז, ח"ב א. קצט, ח"א זהר (ראה דמלכא"
יותר. המלך בפנימיות מגיע ההסתכלות ענין

המלך", את לה"מחבק בנוגע (ספ"ד) בתניא מהמבואר ולהעיר
במעלת הפרש מחבקו ש"אין  בין במלך ודביקותו התקרבותו

לבושים,כשהוא כמה לבוש שהוא בין אחד  לבוש מאחר לבוש
הוא זה שענין - בתוכם" המלך של שגוף ליחס בנוגע בכללות,

המלך לגבי אבל הלבושים כו', ביניהם חילוק שאין עצמו,
למעלה מגיע תפארת, האמצעי, קו הנה יותר, במלך בפרטיות יותר

כמו (לא הכתר  בפנימיות - רק עצמו שמגיעים והשמאל הימין קו
הכתר). בחיצוניות

ה.31) ו, ואתחנן
פל"ז.32) תניא ראה
א.33) רפח, זח"ג

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

הוא כיס", חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך "ביותר שמעון רבי שמאמר iptaונמצא, oipr
envr,הצוואה זו על אינו שמעון רבי של ש"מדרשו הרמב"ן שכתב וכמו ד"צו", לפירוש שייך שאינו ,

בה". המצווים אהרן לבני כיס חסרון בו אין כאן כי

"צו" שנאמר מה כי התמיד, שבקרבן כיס החסרון מהו הנ"ל השקלאֿוטריא בכל צורך אין ועלֿפיֿזה,
ולדורות". מיד זירוז, "לשון הוא ש"צו" בגלל אלא) כיס, חסרון בגלל (לא הוא תמיד בקרבן

נוגע ‰. זה שאין בשעה בה שמעון, רבי של מאמרו רש"י מביא מדוע מובן: אינו עלֿפיֿזה אך
כיס? חסרון בו שיש מקום זה שאין גו'", אהרן את ד"צו להפירוש

שזוהי  כיון שמעון, רבי מאמר מביאים לכן הלכות, ספרי להיותם וה'ספרי', כהנים' ה'תורת בשלמא
בנוגע  ומחנך מדריך וכל לתלמידיו, בנוגע מלמד וכן עדתו, בני עם להתנהג כיצד הרב, עבור הוראה

ומחונכ  שמפרש למודרכיו רש"י מהֿשאיןֿכן ביותר; זירוז להיות צריך כיס חסרון בו שיש שבמקום יו,
שמעון. רבי של מאמרו להביא כלל צריך היה לא מקרא, של פשוטו

.Â:ובהקדים - אחר ענין להבהיר רש"י בא שמעון, רבי של מאמרו שבהבאת לומר, ויש

חגיגה  סיני 19במסכת בהר העשויה תמיד "עולת בסיני 20שנינו: נאמרו מעשיה אומר, אלעזר רבי ,
לא  אלעזר רבי שלדעת והיינו, וכו'", פסקה לא ושוב קרבה אומר, עקיבא רבי קרבה. לא עצמה והיא

במדבר. גם תמיד קרבן הקריבו עקיבא רבי ולדעת תמיד, קרבן במדבר הקריבו

מפרשים  אלעזר 21ויש דרבי בפלוגתא תלויה ה'ספרי') גירסת (לפי שמעון ורבי דתנאֿקמא שהפלוגתא ,
. אלא צו "אין דסביראֿליה תנאֿקמא עקיבא: כרביֿעקיבא cin.ורבי סביראֿליה עלֿכרחך ולדורות",

חסרון  בו שיש "במקום נאמר  "צו" שהלשון דסביראֿליה שמעון רבי ואילו התמיד, הקריבו במדבר שגם
התמיד. הקריבו לא שבמדבר אלעזר כרבי גם לסבור יכול ולדורות", "מיד אינו אם גם כיס"

עלמא. לכולי ואינו במחלוקת, תלוי ולדורות" מיד זירוז לשון אלא צו "אין שהפירוש נמצא ועלֿפיֿזה

דכולי  אליבא הוא ולדורות" מיד זירוז לשון אלא צו "אין אהרן" את ד"צו שהפירוש להבהיר וכדי
" רש"י מוסיף - oernyעלמא iax xn` בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר אומר) שמעון רבי (ולא

דידן, לנדון שייך שאינו שמעון, רבי של מאמרו לתוכן (לא היא רש"י כוונת שעיקר היינו, כיס", חסרון
מיד  זירוז לשון אלא צו "אין שהפירוש ונמצא, תנאֿקמא, על פליג לא שמעון שרבי להורות אלא)

בפירוש כהנים' ב'תורת שנזכרו הדעות כל לפי הוא dfולדורות" weqt.

יש  אלא) רש"י, פירוש של ענינו עיקר שזהו מקרא, של לפשוטו רק לא (נוגע זה שענין להוסיף, ויש
להלכה: מינה' 'נפקא גם בו

מחבירו  עקיבא כרבי שהלכה אמנם הוא הכלל עקיבא ורבי אלעזר דרבי לפלוגתא ולדעת 22בנוגע ,
במדבר); (גם מיד התמיד הקרבת היתה עקיבא רבי

"צו" שלשון וסביראֿליה תנאֿקמא, על פליג שמעון שרבי נאמר אם - ה'ספרי' לדרשת בנוגע אבל
לא  התמיד שהקרבת שסביראֿליה לומר אפשר (ובמילא ולדורות" "מיד שאינו בדבר גם להאמר יכול
(כמו  מאיר רבי הוא שתנאֿקמא יתכן הרי - במדבר) התמיד הקריבו שלא אלעזר רבי כדעת מיד, היתה

מאיר  רבי משנה שסתם שמעון 23במשנה, כרבי הלכה שמעון ורבי מאיר ורבי עלֿפי 24), מהֿשאיןֿכן ;
ולדורות". מיד זירוז, לשון אלא צו "אין עלמא לכולי הרי תנאֿקמא, על פליג לא שמעון שרבי האמור

.Ê חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי שהוגהה - השיחה בהמשך
בציווי  רק "צו" לשון נאמר בסיפורים) (מהֿשאיןֿכן התורה שבציוויי הטעם נתבאר - ואילך 30 עמוד ז
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ע"ב.19) ריש ו,
ו.20) כח, פינחס
כאן.21) תמימה תורה גם ראה
וש"נ.22) ב. מו, עירובין

וש"נ.23) ב. צו, שם
סכ "א24) הלכה  ערך תלמודית  אנציק' רצו).ראה ע' ט (כרך

וש"נ.



d"kyz'dפח ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

אנן" אחשורוש עבדי ש"אכתי כיון עצמו, על בעלֿהבית אינו אזי בצבא "יצאו 44נמצא זה ובשביל ;
שכליים  חשבונות ללא ודחופים", מקום 45מבוהלים אודות שמדובר חשבונות, עושים היו אילו שהרי -

היו  לא אזי כאן, פורים שמחת על לוותר יצטרכו זה ובשביל כלל, אליהם ושייך ידוע אינו שבכלל רחוק
נוסעים...

מקיימים  ועלֿידיֿזה הבירה", ב"שושן זיך") ("שּפארן להדחף דוקא שצריכים הטועים כדעת ַושלא
ה"סמעטענע" את מקבלים כאן שהנמצאים וחושבים העליון, הרצון רק 46את להם יש הנוסעים ואילו ,

מתוך  המלך", בדבר ומבוהלים  דחופים ש"יצאו לה"רצים" טובה להכיר יש אדרבה: אלא "שיריים",
הצדיק  מרדכי נמצא שבה הבירה שושן את לעזוב נפש ש"הדת 47מסירות שפועלים אלו הם שדוקא ולידע ,

הבירה". בשושן ניתנה

ולהבא. מכאן יעשו וכן יראו ומהם שמח, ניגון וינגנו "לחיים", עתה יאמרו ובכן,

אמר:) (ואחרֿכך

ב"משתה  שטימונג"), יו"ט'דיקע א ("אין חגיגית באווירה פורים סעודת ערכו - כאן שנשארו ַאלו
עלֿידיֿזה 48ושמחה" ולקיים לישון, אפשרות להם היתה כן וכמו מצוה... זוהי שהרי הידור, של ובאופן ,

ידע"...49המצוה  דלא ד"עד

האכילה  וגם לישון, יכולים היו לא - המלך" "דבר לפרסם כדי רחוק למקום שנסעו אלו מהֿשאיןֿכן
בצמצום. אצלם היתה והשתיה

כאן... שנשארו אלו עבור זיך", שלאפט  שלאפן זיך, עסט "עסן הניגון  עתה איפוא ָָינגנו

***

.‡È ימין הטו שלא שבחן "להגיד רש"י: מפרש ובניו", אהרן "ויעש הפסוק על פרשתנו, בסיום
ושמאל".

צוה  אשר הדברים כל את עשו ובניו שאהרן קרא קאֿמשמעֿלן מאי - הוא זה בפסוק הקושי כלומר:
הפשוט?! דבר זה הרי משה, ביד ה'

הקודש' ב'אגרת המבואר לערך 50ועלֿדרך גדול לנסיון כלֿכך נחשבה ש"אינה העקדה, לענין בנוגע
. בו דבר ה' כי בשגם עליוֿהשלום, אבינו אברהם על מעלת נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי .

נפש, מסירות עם הכרוך ענין אודות מדובר לא דידן שבנידון ובפרט בם". ה' דיבר לא כי גם ה' קדושת
על הציווי dpedklשהרי iepind בכתוב החידוש מהו כן, ואם לקיימו. מסכימה הבהמית נפש שגם ענין הוא

הפסוק. בפירוש צורך יש זה קושי ובגלל - גו'"? ובניו אהרן "ויעש

ימין  הטו שלא שבחן "להגיד פירושו עלֿידי זו קושיא רש"י מתרץ כיצד מובן: אינו עדיין אבל,
כו'"?! הטו "שלא ובניו אהרן של השבח מהו קושיא: אותה נשארת עדיין הרי - ושמאל"

רש"י  כלשון - שינו" "שלא ולא ושמאל", ימין הטו "שלא רש"י לשון דיוק מהו להבין: צריך גם
בהעלותך  שינה"?51בפרשת שלא אהרן של שבחו "להגיד
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וש"נ.44) א. יד, מגילה
על 45) יטפחו שלא זמן שכל אלו כמו ולא נוספת: ברשימה

לתורה  לעלות להם יקראו ב"מזרח", אותם יושיבו שכמם,
השליחותל"ששי", ומקום  זמן אודות בפרטיות  להם  (שאז ויורו 

אליהם  הכוונה שאין יטענו - להשתמט...) יוכלו לא בליתֿברירה
מען")!... מיינט אים ("ניט

לאמירת  כוונתו שאין ואמר, הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
שכבר  שלאחרי ובפרט עולם", דעם מאטערן "סתם מוסר, ַדברי
אבל  כמקודם... ה"הצלחה" תהי' מסתמא הנה פעמים, ריבוי דובר

ואולי"... האי "כולי אעפ"כ,

שמנת.=46)
היכן 47) יודעים לא - דבר של ולאמיתו נוספת: ברשימה

הצדיק... מרדכי באמת נמצא
שמקבל 48) סברא שיש מנות", ל"משלוח בנוגע וכן

שמצוה  בודאי הרי - ביום בו לשתותם או לאכלם חייב ה"מנות"
השולח... את ח"ו להכשיל שלא כדי ולשתות, לאכול

ס"ב.49) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה
סכ"א.50)
ג.51) ח,

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

.Á זה שלפני בשבתות להמדובר זה,34בהמשך בשבוע הנה - השבועי ה'לקוטיֿתורה' לימוד אודות
על  לקבל - הפחות לכל הפסח; חג מאמרי גם ללמוד צריכים השבוע, לפרשת השייכים המאמרים מלבד

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת (וכדברי הפסח חג בימי ללמדם מקבלים 35עצמם שכאשר ,
דכיון  זה, שבוע במשך ללמדם יכולים אם - טוב ומה בפועל), לקיימה יותר נקל אזי ברבים, החלטה

צו  לפרשת שייכים הם שגם מוכח, צו, בפרשת אותם קבע .36שה'צמחֿצדק'

ה'לק  לימוד שסיימו אלו הנה כולם וכרגיל, "לחיים" יאמרו - הבדלה עד שיסיימו אלו וכן תורה', וטי
שבוע. בכל ה'לקוטיֿתורה' לימוד ולסיים להמשיך כח נתינת גם זו ותהיה ביחד,

***

.Ë.'גו ההוא בלילה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.È מגילת על רש"י פירוש גם כולל זה הרי - התורה על רש"י פירוש בלימוד עוסקים זו שבשנה כיון
אסתר:

הפסוק  היה 37על שלא לפי מהרה, לעשות אותם "ממהרים רש"י: מפרש מבוהלים", יצאו גו' "הרצים
רצים להקדים להם שהיה פנאי, חז"ל להם במדרשי שהרי גדול, חידוש שזהו - להעבירם" 38הראשונים

אליהם.משמע התייחסו לא שמלכתחילה כיון הראשונות, אגרות לבטל צורך היה לא שבלאוֿהכי

והדת  (ואחרֿכך) המלך בדבר ודחופים מבוהלים יצאו גו' "הרצים הכתוב: סדר להבין צריך עדיין אך
ידעו  לא ששם הרחוקים, למקומות בנוגע הוא "רצים" לשלוח הצורך דלכאורה: - הבירה" בשושן ניתנה
בשושן  מהֿשאיןֿכן הגזירה; ביטול על להודיע כדי רצים לשלוח הוצרכו ולכן הבירה, בשושן קורה מה
"הדת  תחילה להיפך: להיות הוצרך הכתוב סדר כן, ואם הגזירה. ביטול דבר על מיד נודע שבה הבירה,

. "הרצים ואחרֿכך הבירה", בשושן המלך?!ניתנה מדינות קכ"ז בכל המלך דבר  להודיע יצאו" .

. "הרצים כאשר שדוקא ולימוד, הוראה יש זה שבענין - הוא הענין ודחופים אך מבוהלים יצאו .
עולם  של מלכו המלך", ב 39בדבר ניתנה ש"הדת פועלים אזי הגזירה., ביטול אודות הבירה" שושן

אלף  כ"ב וקיבוץ ימים, שלשה של תענית - עולמות" ש"הפכו ואסתר מרדכי של העבודה כל לאחרי
הרקיעים  כל את בקע גדיא") ("קול שקולם עד התורה בלימוד לעסוק רבן בית של נתבטלה 40תינוקות -

רק הגזירהdlrnlהגזירה ביטול ולפעול  להמשיך וכדי ;dhnl. ש"הרצים עלֿידיֿזה דוקא זה הרי -.
ללא  - ודחופים מבוהלים רצים אלא עצמם, על חושבים שאינם המלך", בדבר ודחופים מבוהלים יצאו
צהלה  שושן "והעיר ואסתר, מרדכי נמצאים שבה הבירה שושן את לעזוב - ֿ נפש מסירות מתוך חשבונות,

פורים;41ושמחה" שמחת אודות ידעו הם שגם הרחוקים, במקומות שנמצאים נוספים יהודים בשביל ,
הבירה". בשושן (גם) ניתנה "הדת - אז ודוקא

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת (וסיים

רחוק  למקום נסעו הפורים ימי שלקראת אלו כאן ולהביא 42נמצאים לפרסם - המלך" "דבר לקיים כדי ,
אנדערש" ניט איז ש"אמריקא נשיאנו רבינו הוראת את פועל יהודי 43לידי שכאשר הטענה את ולבטל , ַ
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חמ"ב 34) התוועדויות - מנחם (תורת ס"כ ויקרא, ש"פ שיחת
וש"נ. .(340 ע'

סא.35) ע' תרנ"ט סה"מ ראה
(36.(83 ע' (לעיל סס"ג פורים שיחת גם ראה
יד.37) ח, אסתר
ובפרש"י.38) ב יב, מגילה ראה

ועוד.39) א. טז, ב. טו, שם ראה
ספ"ט.40) אסת"ר ראה
טו.41) שם,
התמימים42) מתלמידי לשלשה הפורים הכוונה לימי שנסעו

וחזרו רחוק, צבאי (למחנה דפורים ההתוועדות לאחרי ).l"endרק
וש"נ.43) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה
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אנן" אחשורוש עבדי ש"אכתי כיון עצמו, על בעלֿהבית אינו אזי בצבא "יצאו 44נמצא זה ובשביל ;
שכליים  חשבונות ללא ודחופים", מקום 45מבוהלים אודות שמדובר חשבונות, עושים היו אילו שהרי -

היו  לא אזי כאן, פורים שמחת על לוותר יצטרכו זה ובשביל כלל, אליהם ושייך ידוע אינו שבכלל רחוק
נוסעים...

מקיימים  ועלֿידיֿזה הבירה", ב"שושן זיך") ("שּפארן להדחף דוקא שצריכים הטועים כדעת ַושלא
ה"סמעטענע" את מקבלים כאן שהנמצאים וחושבים העליון, הרצון רק 46את להם יש הנוסעים ואילו ,

מתוך  המלך", בדבר ומבוהלים  דחופים ש"יצאו לה"רצים" טובה להכיר יש אדרבה: אלא "שיריים",
הצדיק  מרדכי נמצא שבה הבירה שושן את לעזוב נפש ש"הדת 47מסירות שפועלים אלו הם שדוקא ולידע ,

הבירה". בשושן ניתנה

ולהבא. מכאן יעשו וכן יראו ומהם שמח, ניגון וינגנו "לחיים", עתה יאמרו ובכן,

אמר:) (ואחרֿכך

ב"משתה  שטימונג"), יו"ט'דיקע א ("אין חגיגית באווירה פורים סעודת ערכו - כאן שנשארו ַאלו
עלֿידיֿזה 48ושמחה" ולקיים לישון, אפשרות להם היתה כן וכמו מצוה... זוהי שהרי הידור, של ובאופן ,

ידע"...49המצוה  דלא ד"עד

האכילה  וגם לישון, יכולים היו לא - המלך" "דבר לפרסם כדי רחוק למקום שנסעו אלו מהֿשאיןֿכן
בצמצום. אצלם היתה והשתיה

כאן... שנשארו אלו עבור זיך", שלאפט  שלאפן זיך, עסט "עסן הניגון  עתה איפוא ָָינגנו

***

.‡È ימין הטו שלא שבחן "להגיד רש"י: מפרש ובניו", אהרן "ויעש הפסוק על פרשתנו, בסיום
ושמאל".

צוה  אשר הדברים כל את עשו ובניו שאהרן קרא קאֿמשמעֿלן מאי - הוא זה בפסוק הקושי כלומר:
הפשוט?! דבר זה הרי משה, ביד ה'

הקודש' ב'אגרת המבואר לערך 50ועלֿדרך גדול לנסיון כלֿכך נחשבה ש"אינה העקדה, לענין בנוגע
. בו דבר ה' כי בשגם עליוֿהשלום, אבינו אברהם על מעלת נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי .

נפש, מסירות עם הכרוך ענין אודות מדובר לא דידן שבנידון ובפרט בם". ה' דיבר לא כי גם ה' קדושת
על הציווי dpedklשהרי iepind בכתוב החידוש מהו כן, ואם לקיימו. מסכימה הבהמית נפש שגם ענין הוא

הפסוק. בפירוש צורך יש זה קושי ובגלל - גו'"? ובניו אהרן "ויעש

ימין  הטו שלא שבחן "להגיד פירושו עלֿידי זו קושיא רש"י מתרץ כיצד מובן: אינו עדיין אבל,
כו'"?! הטו "שלא ובניו אהרן של השבח מהו קושיא: אותה נשארת עדיין הרי - ושמאל"

רש"י  כלשון - שינו" "שלא ולא ושמאל", ימין הטו "שלא רש"י לשון דיוק מהו להבין: צריך גם
בהעלותך  שינה"?51בפרשת שלא אהרן של שבחו "להגיד

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

וש"נ.44) א. יד, מגילה
על 45) יטפחו שלא זמן שכל אלו כמו ולא נוספת: ברשימה

לתורה  לעלות להם יקראו ב"מזרח", אותם יושיבו שכמם,
השליחותל"ששי", ומקום  זמן אודות בפרטיות  להם  (שאז ויורו 

אליהם  הכוונה שאין יטענו - להשתמט...) יוכלו לא בליתֿברירה
מען")!... מיינט אים ("ניט

לאמירת  כוונתו שאין ואמר, הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
שכבר  שלאחרי ובפרט עולם", דעם מאטערן "סתם מוסר, ַדברי
אבל  כמקודם... ה"הצלחה" תהי' מסתמא הנה פעמים, ריבוי דובר

ואולי"... האי "כולי אעפ"כ,

שמנת.=46)
היכן 47) יודעים לא - דבר של ולאמיתו נוספת: ברשימה

הצדיק... מרדכי באמת נמצא
שמקבל 48) סברא שיש מנות", ל"משלוח בנוגע וכן

שמצוה  בודאי הרי - ביום בו לשתותם או לאכלם חייב ה"מנות"
השולח... את ח"ו להכשיל שלא כדי ולשתות, לאכול

ס"ב.49) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה
סכ"א.50)
ג.51) ח,

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

.Á זה שלפני בשבתות להמדובר זה,34בהמשך בשבוע הנה - השבועי ה'לקוטיֿתורה' לימוד אודות
על  לקבל - הפחות לכל הפסח; חג מאמרי גם ללמוד צריכים השבוע, לפרשת השייכים המאמרים מלבד

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת (וכדברי הפסח חג בימי ללמדם מקבלים 35עצמם שכאשר ,
דכיון  זה, שבוע במשך ללמדם יכולים אם - טוב ומה בפועל), לקיימה יותר נקל אזי ברבים, החלטה

צו  לפרשת שייכים הם שגם מוכח, צו, בפרשת אותם קבע .36שה'צמחֿצדק'

ה'לק  לימוד שסיימו אלו הנה כולם וכרגיל, "לחיים" יאמרו - הבדלה עד שיסיימו אלו וכן תורה', וטי
שבוע. בכל ה'לקוטיֿתורה' לימוד ולסיים להמשיך כח נתינת גם זו ותהיה ביחד,

***

.Ë.'גו ההוא בלילה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.È מגילת על רש"י פירוש גם כולל זה הרי - התורה על רש"י פירוש בלימוד עוסקים זו שבשנה כיון
אסתר:

הפסוק  היה 37על שלא לפי מהרה, לעשות אותם "ממהרים רש"י: מפרש מבוהלים", יצאו גו' "הרצים
רצים להקדים להם שהיה פנאי, חז"ל להם במדרשי שהרי גדול, חידוש שזהו - להעבירם" 38הראשונים

אליהם.משמע התייחסו לא שמלכתחילה כיון הראשונות, אגרות לבטל צורך היה לא שבלאוֿהכי

והדת  (ואחרֿכך) המלך בדבר ודחופים מבוהלים יצאו גו' "הרצים הכתוב: סדר להבין צריך עדיין אך
ידעו  לא ששם הרחוקים, למקומות בנוגע הוא "רצים" לשלוח הצורך דלכאורה: - הבירה" בשושן ניתנה
בשושן  מהֿשאיןֿכן הגזירה; ביטול על להודיע כדי רצים לשלוח הוצרכו ולכן הבירה, בשושן קורה מה
"הדת  תחילה להיפך: להיות הוצרך הכתוב סדר כן, ואם הגזירה. ביטול דבר על מיד נודע שבה הבירה,

. "הרצים ואחרֿכך הבירה", בשושן המלך?!ניתנה מדינות קכ"ז בכל המלך דבר  להודיע יצאו" .

. "הרצים כאשר שדוקא ולימוד, הוראה יש זה שבענין - הוא הענין ודחופים אך מבוהלים יצאו .
עולם  של מלכו המלך", ב 39בדבר ניתנה ש"הדת פועלים אזי הגזירה., ביטול אודות הבירה" שושן

אלף  כ"ב וקיבוץ ימים, שלשה של תענית - עולמות" ש"הפכו ואסתר מרדכי של העבודה כל לאחרי
הרקיעים  כל את בקע גדיא") ("קול שקולם עד התורה בלימוד לעסוק רבן בית של נתבטלה 40תינוקות -

רק הגזירהdlrnlהגזירה ביטול ולפעול  להמשיך וכדי ;dhnl. ש"הרצים עלֿידיֿזה דוקא זה הרי -.
ללא  - ודחופים מבוהלים רצים אלא עצמם, על חושבים שאינם המלך", בדבר ודחופים מבוהלים יצאו
צהלה  שושן "והעיר ואסתר, מרדכי נמצאים שבה הבירה שושן את לעזוב - ֿ נפש מסירות מתוך חשבונות,

פורים;41ושמחה" שמחת אודות ידעו הם שגם הרחוקים, במקומות שנמצאים נוספים יהודים בשביל ,
הבירה". בשושן (גם) ניתנה "הדת - אז ודוקא

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת (וסיים

רחוק  למקום נסעו הפורים ימי שלקראת אלו כאן ולהביא 42נמצאים לפרסם - המלך" "דבר לקיים כדי ,
אנדערש" ניט איז ש"אמריקא נשיאנו רבינו הוראת את פועל יהודי 43לידי שכאשר הטענה את ולבטל , ַ
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חמ"ב 34) התוועדויות - מנחם (תורת ס"כ ויקרא, ש"פ שיחת
וש"נ. .(340 ע'

סא.35) ע' תרנ"ט סה"מ ראה
(36.(83 ע' (לעיל סס"ג פורים שיחת גם ראה
יד.37) ח, אסתר
ובפרש"י.38) ב יב, מגילה ראה

ועוד.39) א. טז, ב. טו, שם ראה
ספ"ט.40) אסת"ר ראה
טו.41) שם,
התמימים42) מתלמידי לשלשה הפורים הכוונה לימי שנסעו

וחזרו רחוק, צבאי (למחנה דפורים ההתוועדות לאחרי ).l"endרק
וש"נ.43) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה
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כלל  "און" של ענין אצלו יארע שלא זאת, עוד ממילא.*אלא בדרך "מתעסק", של באופן לא אפילו ,

למודים מטא דכד לרישיה טיבותא "מחזיקנא - חיובי באופן שסיפר 66כרע"diytpnועלֿדרךֿזה וכפי ,
אדמו"ר  אדמו"ר67כבוד ֿקדושתֿמוריֿוחמי כבודֿקדושת אביו, שלקראת אודות נשמתוֿעדן, (מהורש"ב)

השולחןֿערוך. הוראת עלֿפי ממילא בדרך יתנהג הגשמי שגופו עצמו על פעל הברֿמצוה

המרכבה" הן ש"הן האבות, אצל שמצינו כפי - מזה שלא 68ויתירה עד כולה התורה כל שקיימו ,
שהיו 69ניתנה  כיון מכלֿמקום למעלה, אפילו אלא למטה, רק לא התורה, ניתנה לא שעדיין שאף והיינו, ,

הציווי. לפני עוד העליון, לרצון המתאים באופן הנהגתם היתה ממילא בדרך הנה העליון, לרצון מרכבה

הידוע  הסיפור שינה 70[ועלֿדרך זמן שזהו בגלל ערב, לפנות שבת בערב נרדם היה הזקן שרבינו
ממילא 71למעלה  בדרך הנהגתו היתה "מרכבה", בבחינת שלהיותו אלא כו', ציווי עליו שאין ענין שזהו -

למעלה]. ההנהגה אופן כפי

בעבודה  שנתרגלו לפני עוד הראשון, ביום שתיכף ובניו, אהרן של לשבחן בנוגע הביאור גם וזהו
הדיוק,במשך  בתכלית משה ביד ה' צוה אשר הדברים כל את לעשות בידם עלה המילואים, ימי שבעת

העליון. מרצון ושמאל" ימין הטו "שלא באופן

.ÂË:בעבודתינו הוראה גם מהווה זה וענין

פתיחת  בו נפעלה שכבר לענין הראשונה, בפעם להיעשות שצריך ענין בין חילוק שיש - ובהקדים
הבעלֿשםֿטוב  (כתורת רז"ל 72הצינור מאמר ניזון73בפירוש העולם ש"שביל liaya"כל בני", חנינא

כו'. הסלולה בדרך לילך כולם יכולים שאז השפע"), ושביל צינור שפתח  צינור, הוא

מות, יסורי עם כרוך הדבר היה שבתחילה - החסידות תורת התגלות לכללות בנוגע שמצינו וכפי
של  ורשימות שיחות במכתבים, בפרטיות (כמסופר בהם לעמוד הוצרך הזקן שרבינו כו', ותפיסה מסירה

אדמו"ר  וחמי מורי קדושת כו'.74כבוד שלאחריֿזה בדורות מהֿשאיןֿכן ,(

ובניו  אהרן הנהגת שלאחרי - ושמאל" ימין הטו "שלא ובניו אהרן של ל"שבחן" בנוגע ועלֿדרךֿזה
כהנים" "ממלכת שנקראים - ישראל כל גם יכולים ישראל, כל של שלוחים שהם כהנים לבוא 75בתור -

העבודה. בתחילת תיכף אצלם להיות יכולה  זו שהנהגה אלא עוד ולא זו, להנהגה

יותר: ובפרטיות

"מודה  אמירת לאחרי מיד - יום בכל (ועלֿדרךֿזה העבודה בהתחלת נמצאים שכאשר הטוענים, ישנם
דקדוקים  אודות גם לחשוב יכולים אחרֿכך ורק העיקריים, הענינים את לראש לכל להבטיח יש אני"),

סופרים. דברי של קל לדקדוק עד כו',

שכתוב  כמו מדאורייתא, ציווי של תוקף להם יש שמדרבנן הציוויים שגם אמנם יודע "לא 76הוא
לך" במותר עצמך ל"קדש בנוגע שאפילו ועד גו'", הזקן 77תסור רבינו אבל 78אומר מדאורייתא", "שהוא

הענינים?! בכל מיד להתחיל ההכרח מהו - הוא טוען - אףֿעלֿפיֿכן

הקודש)* אגרת להםÒעיין יארע "שלא כו: ÓÂËÂ‡‰ו"ס ÏÂÒÙ"'כו יאונה לא כי .65ואיסור
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השאלה65) על  שליט"א  אדמו"ר כ "ק (ד"ה מענה בתוס' ממ"ש
דוקא הוא גו'" יאונה ש"לא ב) יב, שבת - נתן `xeqiרבי zlik`a,

) דגנאי ).l"endמידי
הובא66) סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי קיח,ראה שבת בתוס'

ועוד. סע"ב.
תורת 67) גם וראה וש"נ. ואילך. 91 ס"ע תרפ"ה סה"ש ראה

וש"נ. .234 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
ועוד.68) ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
וש"נ.69) ב. כח, יומא
(70.13 ע' שלום תורת סה"ש

(71.10 בהערה שם הנסמן ראה
ס"ה.72) כש"ט
וש"נ.73) ב. יז, ברכות
פכ"ה 74) ח"ג תשמ"ו) (כפ"ח אדה"ז התולדות ספר ראה

וש"נ. ואילך.
ו.75) יט, יתרו
ממרים.76) הל' ריש רמב"ם וראה יא. יז, שופטים פ'
א.77) כ, יבמות
הגהות78) ב"מ"מ, וראה ספ"ל. לתניא תניא קצרות והערות

ואילך). קסז (ס"ע וש"נ.ספכ"ז

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

קשיא": "קלאץ - לזה ָונוסף

לפרש צריך רש"י היה גו'", ד"ויעש החידוש מהו לבאר  צורך יש זה אם לפני "ויעש 52זאת בפסוק -
פקודי  שבפרשת גו'" זה 53משה לפני כבר נאמר בפרשתנו וכן גו'"?54, משה "ויעש

גו'" ד"ויעש החידוש מהו הקושיא למשה, שבנוגע xzeiובפרט dlecb(א) כי: - לאהרן בנוגע מאשר
ואהרן  שמשה אף (ב) בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא הציווי שמע משה ואילו ממשה, הציווי שמע אהרן

שקולים  ֿ 55הם מהקדושֿברוך הראשון המקבל להיותו משה, מעלת יותר גדלה התורה קבלת בענין הרי ,
כו'. לאהרן מסר ואחרֿכך הוא

.·È:בזה הביאור לומר ויש

צורך בפרשת  שיש כיון - גו'" משה "ויעש נאמר מדוע לפרש רש"י צריך לא בפרשתנו, ולעיל פקודי
בשביל oiprdבזה  jynd למשה הקדושֿברוךֿהוא ציווי אודות מספרת התורה כאשר - פקודי בפרשת :56

ואחרֿכך  הענינים, פרטי שאר וכל וגו", העדות ארון את שם "ושמת מועד", אוהל משכן את "תקים
יחסר  שלא כדי גו'", ה' צוה אשר ככל משה "ויעש באמצע להוסיף צריך - המשכן" ש"הוקם מסופר

למשה  הקדושֿברוךֿהוא ציווי אודות מספרת התורה כאשר - בפרשתנו ועלֿדרךֿזה הענין. 57בהמשך

להוסיף  צריך הענין המשך בשביל הנה - גו'" העדה "ותקהל מסופר ואחרֿכך גו'", הקהל העדה כל "ואת
אותו". ה' צוה כאשר משה "ויעש באמצע

המשך  לצורך אינו - משה" ביד ה' צוה אשר הדברים כל את ובניו אהרן "ויעש הפסוק מהֿשאיןֿכן
ועל  וגו'", השמיני ביום "ויהי חדש: ענין מתחיל ולאחריֿזה הפרשה, בסיום הוא זה פסוק שהרי הענין,

הוא זה בפסוק שהמכוון לומר, צריך oiprכן ly etebl58.

.‚È:"ושמאל ימין הטו שלא שבחן "להגיד  - רש"י מפרש זה ועל

כמובן  - הכהונה לעבודת ובניו אהרן נתחנכו שבהם המילואים ימי שבעת אודות מדובר זו בפרשה
ימים. שבעת במשך בחינוך צורך יש שבה הפרטים וריבוי העבודה קושי שמצד בפשטות

" התיבות את גם מהפסוק רש"י מעתיק (שלכן בניו והן אהרן הן - ובניו אהרן של שבחן `oxdוזהו
eipae שנת לפני עוד הראשון, ביום שמיד - גו'") "ויעש רק ולא הנה ", המילואים, ימי שבעת במשך  רגלו

ה'" משמרת את ושמרתם וגו' הבשר את "בשלו ענינים, וכמה כמה להם אמר משה בלבד 59כאשר זו לא ,
בידםmivtgשהיו שעלה זאת, עוד אלא קאֿמשמעֿלן), (דמאי הדיוק בתכלית ה' ציווי miiwlלקיים

lreta" -yrieללא רק לא - משה" ביד ה' צוה אשר הדברים כל את ובניו בעבודה iepiyאהרן שפוסל ,
קונה  שינוי שלכן אחר, ענין נעשה זה הרי השינוי שעלֿידי הפרטים,60(כיון בכל הדיוק בתכלית אלא ,(

שלא dihdללא היינו, נעלה, היותר באופן לשבח לדרוש יש צדיקים, אודות שמדובר [דכיון ושמאל ימין
תגרע  בל או תוסיף בל - ושמאל"] ימין הטו "שלא זאת עוד אלא שינו, שלא בלבד בנוגע 61זו אפילו -

מעכב  שאינו קל .62לדקדוק

.„È:בזה וההסברה

בשוגג 63כתיב  חטא של בענין נכשל אינו שצדיק בלבד זו שלא והיינו, און", כל לצדיק יאונה "לא
הבהמית" נפש מהתגברות הן "השגגות שהרי בינוני, אצל אפילו מושלל להיות צריך זה שענין -64-
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"אין52) פרשתנו  ריש בפרש"י השאלה  זירוז ע"ד  לשון אלא צו
שנזכר  ציווי ללשון בנוגע זאת לפרש צריך הי' שלכאורה - כו'"

ס"א). (כנ"ל שלפנ"ז בפרשיות כבר
טז.53) מ,
ד.54) ח,
כו.55) ו, וארא פרש"י
ואילך.56) ב מ,
ואילך.57) ג ח,
(58- בהעלותך שבפ' אהרן" כן "ויעש בפסוק ועד"ז

גו'", המנורה מעשה "וזה הענין, המשך rbepשבשביל `l שאהרן
נרותי'". "העלה

ואילך.59) לא שם,
וש"נ.60) ס"ו. וגנבה גזלה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ראה
א.61) יג, ראה ב. ד, ואתחנן
סברא62) שיש גם ומה נוספת: ימי ברשימה שבשבעת לומר

אפילו מעכב הי' לה).המילואים כט, תצוה פרש"י (ראה קל דקדוק
כא.63) יב, משלי
סוסכ"ח.64) אגה"ק תניא



צי d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

כלל  "און" של ענין אצלו יארע שלא זאת, עוד ממילא.*אלא בדרך "מתעסק", של באופן לא אפילו ,

למודים מטא דכד לרישיה טיבותא "מחזיקנא - חיובי באופן שסיפר 66כרע"diytpnועלֿדרךֿזה וכפי ,
אדמו"ר  אדמו"ר67כבוד ֿקדושתֿמוריֿוחמי כבודֿקדושת אביו, שלקראת אודות נשמתוֿעדן, (מהורש"ב)

השולחןֿערוך. הוראת עלֿפי ממילא בדרך יתנהג הגשמי שגופו עצמו על פעל הברֿמצוה

המרכבה" הן ש"הן האבות, אצל שמצינו כפי - מזה שלא 68ויתירה עד כולה התורה כל שקיימו ,
שהיו 69ניתנה  כיון מכלֿמקום למעלה, אפילו אלא למטה, רק לא התורה, ניתנה לא שעדיין שאף והיינו, ,

הציווי. לפני עוד העליון, לרצון המתאים באופן הנהגתם היתה ממילא בדרך הנה העליון, לרצון מרכבה

הידוע  הסיפור שינה 70[ועלֿדרך זמן שזהו בגלל ערב, לפנות שבת בערב נרדם היה הזקן שרבינו
ממילא 71למעלה  בדרך הנהגתו היתה "מרכבה", בבחינת שלהיותו אלא כו', ציווי עליו שאין ענין שזהו -

למעלה]. ההנהגה אופן כפי

בעבודה  שנתרגלו לפני עוד הראשון, ביום שתיכף ובניו, אהרן של לשבחן בנוגע הביאור גם וזהו
הדיוק,במשך  בתכלית משה ביד ה' צוה אשר הדברים כל את לעשות בידם עלה המילואים, ימי שבעת

העליון. מרצון ושמאל" ימין הטו "שלא באופן

.ÂË:בעבודתינו הוראה גם מהווה זה וענין

פתיחת  בו נפעלה שכבר לענין הראשונה, בפעם להיעשות שצריך ענין בין חילוק שיש - ובהקדים
הבעלֿשםֿטוב  (כתורת רז"ל 72הצינור מאמר ניזון73בפירוש העולם ש"שביל liaya"כל בני", חנינא

כו'. הסלולה בדרך לילך כולם יכולים שאז השפע"), ושביל צינור שפתח  צינור, הוא

מות, יסורי עם כרוך הדבר היה שבתחילה - החסידות תורת התגלות לכללות בנוגע שמצינו וכפי
של  ורשימות שיחות במכתבים, בפרטיות (כמסופר בהם לעמוד הוצרך הזקן שרבינו כו', ותפיסה מסירה

אדמו"ר  וחמי מורי קדושת כו'.74כבוד שלאחריֿזה בדורות מהֿשאיןֿכן ,(

ובניו  אהרן הנהגת שלאחרי - ושמאל" ימין הטו "שלא ובניו אהרן של ל"שבחן" בנוגע ועלֿדרךֿזה
כהנים" "ממלכת שנקראים - ישראל כל גם יכולים ישראל, כל של שלוחים שהם כהנים לבוא 75בתור -

העבודה. בתחילת תיכף אצלם להיות יכולה  זו שהנהגה אלא עוד ולא זו, להנהגה

יותר: ובפרטיות

"מודה  אמירת לאחרי מיד - יום בכל (ועלֿדרךֿזה העבודה בהתחלת נמצאים שכאשר הטוענים, ישנם
דקדוקים  אודות גם לחשוב יכולים אחרֿכך ורק העיקריים, הענינים את לראש לכל להבטיח יש אני"),

סופרים. דברי של קל לדקדוק עד כו',

שכתוב  כמו מדאורייתא, ציווי של תוקף להם יש שמדרבנן הציוויים שגם אמנם יודע "לא 76הוא
לך" במותר עצמך ל"קדש בנוגע שאפילו ועד גו'", הזקן 77תסור רבינו אבל 78אומר מדאורייתא", "שהוא

הענינים?! בכל מיד להתחיל ההכרח מהו - הוא טוען - אףֿעלֿפיֿכן

הקודש)* אגרת להםÒעיין יארע "שלא כו: ÓÂËÂ‡‰ו"ס ÏÂÒÙ"'כו יאונה לא כי .65ואיסור
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השאלה65) על  שליט"א  אדמו"ר כ "ק (ד"ה מענה בתוס' ממ"ש
דוקא הוא גו'" יאונה ש"לא ב) יב, שבת - נתן `xeqiרבי zlik`a,

) דגנאי ).l"endמידי
הובא66) סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי קיח,ראה שבת בתוס'

ועוד. סע"ב.
תורת 67) גם וראה וש"נ. ואילך. 91 ס"ע תרפ"ה סה"ש ראה

וש"נ. .234 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
ועוד.68) ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
וש"נ.69) ב. כח, יומא
(70.13 ע' שלום תורת סה"ש

(71.10 בהערה שם הנסמן ראה
ס"ה.72) כש"ט
וש"נ.73) ב. יז, ברכות
פכ"ה 74) ח"ג תשמ"ו) (כפ"ח אדה"ז התולדות ספר ראה

וש"נ. ואילך.
ו.75) יט, יתרו
ממרים.76) הל' ריש רמב"ם וראה יא. יז, שופטים פ'
א.77) כ, יבמות
הגהות78) ב"מ"מ, וראה ספ"ל. לתניא תניא קצרות והערות

ואילך). קסז (ס"ע וש"נ.ספכ"ז

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

קשיא": "קלאץ - לזה ָונוסף

לפרש צריך רש"י היה גו'", ד"ויעש החידוש מהו לבאר  צורך יש זה אם לפני "ויעש 52זאת בפסוק -
פקודי  שבפרשת גו'" זה 53משה לפני כבר נאמר בפרשתנו וכן גו'"?54, משה "ויעש

גו'" ד"ויעש החידוש מהו הקושיא למשה, שבנוגע xzeiובפרט dlecb(א) כי: - לאהרן בנוגע מאשר
ואהרן  שמשה אף (ב) בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא הציווי שמע משה ואילו ממשה, הציווי שמע אהרן

שקולים  ֿ 55הם מהקדושֿברוך הראשון המקבל להיותו משה, מעלת יותר גדלה התורה קבלת בענין הרי ,
כו'. לאהרן מסר ואחרֿכך הוא

.·È:בזה הביאור לומר ויש

צורך בפרשת  שיש כיון - גו'" משה "ויעש נאמר מדוע לפרש רש"י צריך לא בפרשתנו, ולעיל פקודי
בשביל oiprdבזה  jynd למשה הקדושֿברוךֿהוא ציווי אודות מספרת התורה כאשר - פקודי בפרשת :56

ואחרֿכך  הענינים, פרטי שאר וכל וגו", העדות ארון את שם "ושמת מועד", אוהל משכן את "תקים
יחסר  שלא כדי גו'", ה' צוה אשר ככל משה "ויעש באמצע להוסיף צריך - המשכן" ש"הוקם מסופר

למשה  הקדושֿברוךֿהוא ציווי אודות מספרת התורה כאשר - בפרשתנו ועלֿדרךֿזה הענין. 57בהמשך

להוסיף  צריך הענין המשך בשביל הנה - גו'" העדה "ותקהל מסופר ואחרֿכך גו'", הקהל העדה כל "ואת
אותו". ה' צוה כאשר משה "ויעש באמצע

המשך  לצורך אינו - משה" ביד ה' צוה אשר הדברים כל את ובניו אהרן "ויעש הפסוק מהֿשאיןֿכן
ועל  וגו'", השמיני ביום "ויהי חדש: ענין מתחיל ולאחריֿזה הפרשה, בסיום הוא זה פסוק שהרי הענין,

הוא זה בפסוק שהמכוון לומר, צריך oiprכן ly etebl58.

.‚È:"ושמאל ימין הטו שלא שבחן "להגיד  - רש"י מפרש זה ועל

כמובן  - הכהונה לעבודת ובניו אהרן נתחנכו שבהם המילואים ימי שבעת אודות מדובר זו בפרשה
ימים. שבעת במשך בחינוך צורך יש שבה הפרטים וריבוי העבודה קושי שמצד בפשטות

" התיבות את גם מהפסוק רש"י מעתיק (שלכן בניו והן אהרן הן - ובניו אהרן של שבחן `oxdוזהו
eipae שנת לפני עוד הראשון, ביום שמיד - גו'") "ויעש רק ולא הנה ", המילואים, ימי שבעת במשך  רגלו

ה'" משמרת את ושמרתם וגו' הבשר את "בשלו ענינים, וכמה כמה להם אמר משה בלבד 59כאשר זו לא ,
בידםmivtgשהיו שעלה זאת, עוד אלא קאֿמשמעֿלן), (דמאי הדיוק בתכלית ה' ציווי miiwlלקיים

lreta" -yrieללא רק לא - משה" ביד ה' צוה אשר הדברים כל את ובניו בעבודה iepiyאהרן שפוסל ,
קונה  שינוי שלכן אחר, ענין נעשה זה הרי השינוי שעלֿידי הפרטים,60(כיון בכל הדיוק בתכלית אלא ,(

שלא dihdללא היינו, נעלה, היותר באופן לשבח לדרוש יש צדיקים, אודות שמדובר [דכיון ושמאל ימין
תגרע  בל או תוסיף בל - ושמאל"] ימין הטו "שלא זאת עוד אלא שינו, שלא בלבד בנוגע 61זו אפילו -

מעכב  שאינו קל .62לדקדוק

.„È:בזה וההסברה

בשוגג 63כתיב  חטא של בענין נכשל אינו שצדיק בלבד זו שלא והיינו, און", כל לצדיק יאונה "לא
הבהמית" נפש מהתגברות הן "השגגות שהרי בינוני, אצל אפילו מושלל להיות צריך זה שענין -64-
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"אין52) פרשתנו  ריש בפרש"י השאלה  זירוז ע"ד  לשון אלא צו
שנזכר  ציווי ללשון בנוגע זאת לפרש צריך הי' שלכאורה - כו'"

ס"א). (כנ"ל שלפנ"ז בפרשיות כבר
טז.53) מ,
ד.54) ח,
כו.55) ו, וארא פרש"י
ואילך.56) ב מ,
ואילך.57) ג ח,
(58- בהעלותך שבפ' אהרן" כן "ויעש בפסוק ועד"ז

גו'", המנורה מעשה "וזה הענין, המשך rbepשבשביל `l שאהרן
נרותי'". "העלה

ואילך.59) לא שם,
וש"נ.60) ס"ו. וגנבה גזלה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ראה
א.61) יג, ראה ב. ד, ואתחנן
סברא62) שיש גם ומה נוספת: ימי ברשימה שבשבעת לומר

אפילו מעכב הי' לה).המילואים כט, תצוה פרש"י (ראה קל דקדוק
כא.63) יב, משלי
סוסכ"ח.64) אגה"ק תניא



צב

ev zyxt zegiyÎihewlfi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â "„ÈÓ˙‰ ˘‡" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

הפסוק  תכבה"1מן לא המזבח על תוקד תמיד "אש
"אש  ומפרש: תמיד" "אש המילים את רש"י מצטט
הנרות  את בה שמדליקין הוא תמיד בה שנאמר

תמיד 2שנאמר  נר להעלות המזבח 3בה מעל היא אף
תוקד". החיצון

מסבירים  את 4בפשטות להסביר מתכוון שרש"י ,
אם  שהרי כמיותרת: לכאורה, הנראית, "תמיד", המילה
המזבח  על לדלוק צריכה שהאש להדגיש היא הכוונה
המזבח  על תוקד "אש נכתב אילו היה די הפסק, ללא
המזבח  על "והאש הקודם בפסוק (כנאמר תכבה" לא
"תמיד"? המילה מוסיפה ומה תכבה"), לא בו תוקד
מדברות  תמיד" "אש שהמילים רש"י, מסביר לפיכך

"נר הנקראת המנורה, אש שהדלקתה cinzאודות ,"
המזבח. מאש באה שלה) (ה"תוקד"

אודות  מדברת הזאת הפרשה כל א) מובן: אינו אך
וכיצד  המזבח, שעל האש אודות כולל וענינו, המזבח

במיוחד לכאן, שייך xwn`אפוא, ly eheyt itl דין ,
אפשר  "תמיד" המילה הוספת את המנורה? אש אודות

את zehytaלהסביר להדגיש היא התורה שכוונת ,
zeicinzd,רואים שאכן כפי חיובי: בביטוי וגם ,

מסביר, המקרא, פשטני מראשי שהוא שהאבןֿעזרא,
אש של התמידיות מדגישה "תמיד" .gafnd5שהמילה

חז"ל  ממדרשי נלקח זה רש"י פירוש אך 6אמנם, ,

מדרשי  שגם רבות, פעמים שהוסבר כפי ידוע, הרי
התורה, על בפירושו רש"י עלֿידי המצוטטים חז"ל
כאשר  במיוחד מקרא, של פשוטו להבנת הכרחיים
הביטוי  לאחר רש"י בפירוש מצוטטים אינם הדברים

"eyxc epizeaxשפירוש מוכח ומזה וכדומה, "df הכרחי
ממש.hytלהבנת הפסוקים

כן  לפני פירש עצמו רש"י מכך: יותר ש"ריבה 7ב) ,
בו, תוקד המזבח ואש מוקדה, על הרבה: יקידות כאן

בו, תוקד המזבח על cinzוהאש y`,המזבח על תוקד
יומא  במסכת נדרשו במנין 8כולן רבותינו שנחלקו

שם" שהיו "9המערכות הפסוק כלומר, .cinz y`
על שהיו המערכות אודות מדבר .gafndתוקד..."

שלנו, הפסוק על בפירושו רש"י מסביר אפוא, כיצד,
המנורה? לאש היא שהכוונה

רש"י, מפרש עצמו, זה בפסוק יתרֿעלֿכן: ג)
המזבח?! אש על מדבר תכבה" "לא שסופו

.·
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המפרשים  שיש כפי לתרץ, היה שרש"י 10ניתן כך,
פשוטו, מידי תמיד..." "אש הפסוק את מוציא אינו
המזבח. שעל המערכה אודות מדבר אכן כולו והפסוק
גם  משהו נלמד "תמיד" שמהמילה מפרש רק רש"י
היא  שגם "תמיד", אצלה שכתוב המנורה, אש לגבי

המזבח. מאש להילקח צריכה

כי: רש"י, פירוש את כך להסביר קשה אבל
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ו.1) ו, פרשתנו
תצוה.2) ר"פ
החיצון 3) ממזבח מדליקן הנרות דכל לכאורה משמע – הל' מסתימת

תמידין  (הל' דלהר"מ ואפשר צח) (מצוה מנ"ח (ראה המערבי נר רק ולא
העולה. ממזבח מדליקו שכבה נר כל רוצה אם הי"ג) פ"ג ומוספין
נר  רק הדליקו חנוכה נס דבימי ה"ב פ"ג חנוכה הרמב"ם  על ובצפע"נ
נחית  דלא נ"ל יותר אבל תמיד)). נר מצות עי"ז נתקיימה (ובכ"ז המערבי

לפשש"מ שייך אינו כי לזה, כאן כל o`kרש"י על בפשש"מ שגם ואף .
הרי תמיד" "נר נאמר מתחיל"i"yxtהנרות הי' "ממנה המערבי שנר

.100ֿ1 ע' חי"ח לקו"ש וראה ג). כד, (אמור
לדוד.4) ומשכיל חיים מים באר ראה
יקודה 5) אש להיות "מ"ע זה מפסוק למדין הרי ההלכה ע"ד וגם

רפ"ב  (רמב"ם המזבח" על תוקד תמיד אש שנאמר תמיד המזבח על
פסוק  פרשתנו ריש רמב"ן וראה כט). מ"ע סהמ"צ ומוספין. תמידין מהל'

ב.
על  (נוסף למ"ע תמיד" "אש מפרש רש"י אין למה להקשות ואין

כאן  דריבה ומפרש דממשיך ובפרט – הכתוב בסיום תכבה" ד"לא הלאו
לאווין) בשני לעבור – תכבה" "לא ב"פ חיובין:

– עשה" משמעות כאן "אין תמיד" דב"אש כתב לדוד במשכיל –
מזה  ובמכש"כ כזה, בלשון מצות כמה מצינו בפשש"מ) (גם אבל
ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש ראה בלאו. גם כזה לשון נאמר שלפעמים

.349
תמיד" נר "להעלות וכמש"נ תמיד" אש "תוקד הול"ל אז כי –
"להעלות"). תיבת גם כאן רש"י שהעתיק מה מתורץ (ועפ"ז כאן שמביאו

רש"י 6) ל' אבל המזבח". "ואש ב) (ו, עה"פ כאן תו"כ ב. מה, יומא
.22 הערה לקמן וראה שם). פרש"י (וראה שם שביומא הלשון ע"ד הוא

ה.7) בפסוק
א.8) מה,
לפנ"ז 9) ולא גו'" המזבח על "והאש בפסוק מפרשו שרש"י הטעם

צ"ל  הלילה) (ודכל האש שגם פי' בפשש"מ כי בו", תוקד המזבח ב"ואש
eaוכפרש"י למזבח, מחוץ בראב"ע).lirlולא (וכ"פ דיום בגזירין ח) (א,

כאן.10) (להט"ז) דוד דברי

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

בהיותם  עוד העבודה, בהתחלת שמיד - גו'" ובניו אהרן "ויעש שכתוב ממה ההוראה באה זה ועל
ושמאל". ימין הטו "לא חינוך, של ומצב במעמד

שביכולת  ועד מישראל, ואחד אחד לכל גם שייך זה הרי כן, עשו ובניו שאהרן שלאחרי לעיל, וכאמור
כללות  תהיה ממילא ובדרך און", כל לצדיק יאונה ש"לא ומצב במעמד להיות מישראל ואחד אחד כל
שאינו  נשיאינו, רבותינו הוראות לקיום בנוגע גם כולל העליון, לרצון ומתאים המכוון באופן הנהגתו

כו' העבודה פרטי כל לו ויורו בפרטיות לו שיקראו עד כו'.79ממתין מעצמו שמכוין באופן אלא ,

יאונה ("לא צדיק של העבודה לאופן ששייכת הנהגה שזוהי שניתן wicvlואף ענין שזהו און"), כל
גו'", "ויעש בו, התלוי כל מצדו ועושה צדיק, של בציור עצמו את מעמיד יהודי כאשר הנה - מלמעלה

כו' מלמעלה לו נותנים .80אזי

.ÊË:ועוד זאת

ש"אין  "צו", בשם נקראת - ובניו" אהרן "ויעש הפרשה: סיום גם כולל - כולה הפרשה שכל כיון
ושמאל", ימין הטו "שלא ובניו", אהרן ד"ויעש הענין שגם מובן, הרי ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו

ולדורות". מיד "זירוז, של באופן להיות צריך

כשיבוא  שנה, ארבעים לאחרי לדחותו שאפשר ענין או הילדים, לחינוך רק שנוגע ענין זה שאין והיינו,
ישראל  "לדורות".81לארץ גם נעשה ועלֿידיֿזה מיד", "זירוז של באופן להיות שצריך ענין אלא ,

דלעתיד  ומצב המעמד עם הקשור ענין שזהו השמיני", ביום "ויהי  - שלאחריֿזה לפרשה באים ומזה
נימין  שמונה של כינור יהיה שאז לארצנו,82לבוא, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב טפחים, מעשרה למטה
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(79.45 הערה לעיל ראה
ספי"ד.80) תניא גם ראה

ר"א.81) דעת - ס"ו לעיל ראה
ב.82) יג, ערכין

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

בהיותם  עוד העבודה, בהתחלת שמיד - גו'" ובניו אהרן "ויעש שכתוב ממה ההוראה באה זה ועל
ושמאל". ימין הטו "לא חינוך, של ומצב במעמד

שביכולת  ועד מישראל, ואחד אחד לכל גם שייך זה הרי כן, עשו ובניו שאהרן שלאחרי לעיל, וכאמור
כללות  תהיה ממילא ובדרך און", כל לצדיק יאונה ש"לא ומצב במעמד להיות מישראל ואחד אחד כל
שאינו  נשיאינו, רבותינו הוראות לקיום בנוגע גם כולל העליון, לרצון ומתאים המכוון באופן הנהגתו

כו' העבודה פרטי כל לו ויורו בפרטיות לו שיקראו עד כו'.79ממתין מעצמו שמכוין באופן אלא ,

יאונה ("לא צדיק של העבודה לאופן ששייכת הנהגה שזוהי שניתן wicvlואף ענין שזהו און"), כל
גו'", "ויעש בו, התלוי כל מצדו ועושה צדיק, של בציור עצמו את מעמיד יהודי כאשר הנה - מלמעלה

כו' מלמעלה לו נותנים .80אזי

.ÊË:ועוד זאת

ש"אין  "צו", בשם נקראת - ובניו" אהרן "ויעש הפרשה: סיום גם כולל - כולה הפרשה שכל כיון
ושמאל", ימין הטו "שלא ובניו", אהרן ד"ויעש הענין שגם מובן, הרי ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו

ולדורות". מיד "זירוז, של באופן להיות צריך

כשיבוא  שנה, ארבעים לאחרי לדחותו שאפשר ענין או הילדים, לחינוך רק שנוגע ענין זה שאין והיינו,
ישראל  "לדורות".81לארץ גם נעשה ועלֿידיֿזה מיד", "זירוז של באופן להיות שצריך ענין אלא ,

דלעתיד  ומצב המעמד עם הקשור ענין שזהו השמיני", ביום "ויהי  - שלאחריֿזה לפרשה באים ומזה
נימין  שמונה של כינור יהיה שאז לארצנו,82לבוא, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב טפחים, מעשרה למטה
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(79.45 הערה לעיל ראה
ספי"ד.80) תניא גם ראה

ר"א.81) דעת - ס"ו לעיל ראה
ב.82) יג, ערכין

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט"ז אדר, בו כותב אודות השקו"ט שהי' לו עם... שי'.

והנה מובן שמצער ריחוק בין ישראל לחבירו, אף שמאידך גיסא מובנת ההתרגשות שלו לאחר 

שהנ"ל דבר דברים מוזרים. אבל כנראה שהנ"ל הורגל בסביבה וכו', וכתוב בתניא שהרגל נעשה טבע 

)שני עכ"פ(. אבל כיון שסו"ס ככתבו הרי בקש מחילה ורוצה להתקרב ותיכף על אתר, צריכה להיות 

ההתנהגות באופן שלא רק שסו"ס יבוא לזה שיהי' כמו שהי' לפני השקו"ט, אלא שעוד בהוספה ע"ד 

המבואר באגרת התשובה סוף פרק ט'. ובאיזה אופן לבוא לידי כך, אם ע"י הפסק הקישור לזמן או 

באופן אחר, בזה צריך להתייעץ עם אנ"ש המכירים הנ"ל ויכולים לשער באיזה דרך יפעלו יותר.

והשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית יצליחם בזה, ובפרט שנמצאים אנו בחדש אדר 

אשר ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר וכידוע דרז"ל בזה.

בברכת הצלחה ולבשו"ט

מ. שניאורסאהן



צג

ev zyxt zegiyÎihewlfi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â "„ÈÓ˙‰ ˘‡" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

הפסוק  תכבה"1מן לא המזבח על תוקד תמיד "אש
"אש  ומפרש: תמיד" "אש המילים את רש"י מצטט
הנרות  את בה שמדליקין הוא תמיד בה שנאמר

תמיד 2שנאמר  נר להעלות המזבח 3בה מעל היא אף
תוקד". החיצון

מסבירים  את 4בפשטות להסביר מתכוון שרש"י ,
אם  שהרי כמיותרת: לכאורה, הנראית, "תמיד", המילה
המזבח  על לדלוק צריכה שהאש להדגיש היא הכוונה
המזבח  על תוקד "אש נכתב אילו היה די הפסק, ללא
המזבח  על "והאש הקודם בפסוק (כנאמר תכבה" לא
"תמיד"? המילה מוסיפה ומה תכבה"), לא בו תוקד
מדברות  תמיד" "אש שהמילים רש"י, מסביר לפיכך

"נר הנקראת המנורה, אש שהדלקתה cinzאודות ,"
המזבח. מאש באה שלה) (ה"תוקד"

אודות  מדברת הזאת הפרשה כל א) מובן: אינו אך
וכיצד  המזבח, שעל האש אודות כולל וענינו, המזבח

במיוחד לכאן, שייך xwn`אפוא, ly eheyt itl דין ,
אפשר  "תמיד" המילה הוספת את המנורה? אש אודות

את zehytaלהסביר להדגיש היא התורה שכוונת ,
zeicinzd,רואים שאכן כפי חיובי: בביטוי וגם ,

מסביר, המקרא, פשטני מראשי שהוא שהאבןֿעזרא,
אש של התמידיות מדגישה "תמיד" .gafnd5שהמילה

חז"ל  ממדרשי נלקח זה רש"י פירוש אך 6אמנם, ,

מדרשי  שגם רבות, פעמים שהוסבר כפי ידוע, הרי
התורה, על בפירושו רש"י עלֿידי המצוטטים חז"ל
כאשר  במיוחד מקרא, של פשוטו להבנת הכרחיים
הביטוי  לאחר רש"י בפירוש מצוטטים אינם הדברים

"eyxc epizeaxשפירוש מוכח ומזה וכדומה, "df הכרחי
ממש.hytלהבנת הפסוקים

כן  לפני פירש עצמו רש"י מכך: יותר ש"ריבה 7ב) ,
בו, תוקד המזבח ואש מוקדה, על הרבה: יקידות כאן

בו, תוקד המזבח על cinzוהאש y`,המזבח על תוקד
יומא  במסכת נדרשו במנין 8כולן רבותינו שנחלקו

שם" שהיו "9המערכות הפסוק כלומר, .cinz y`
על שהיו המערכות אודות מדבר .gafndתוקד..."

שלנו, הפסוק על בפירושו רש"י מסביר אפוא, כיצד,
המנורה? לאש היא שהכוונה

רש"י, מפרש עצמו, זה בפסוק יתרֿעלֿכן: ג)
המזבח?! אש על מדבר תכבה" "לא שסופו

.·
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המפרשים  שיש כפי לתרץ, היה שרש"י 10ניתן כך,
פשוטו, מידי תמיד..." "אש הפסוק את מוציא אינו
המזבח. שעל המערכה אודות מדבר אכן כולו והפסוק
גם  משהו נלמד "תמיד" שמהמילה מפרש רק רש"י
היא  שגם "תמיד", אצלה שכתוב המנורה, אש לגבי

המזבח. מאש להילקח צריכה

כי: רש"י, פירוש את כך להסביר קשה אבל
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ו.1) ו, פרשתנו
תצוה.2) ר"פ
החיצון 3) ממזבח מדליקן הנרות דכל לכאורה משמע – הל' מסתימת

תמידין  (הל' דלהר"מ ואפשר צח) (מצוה מנ"ח (ראה המערבי נר רק ולא
העולה. ממזבח מדליקו שכבה נר כל רוצה אם הי"ג) פ"ג ומוספין
נר  רק הדליקו חנוכה נס דבימי ה"ב פ"ג חנוכה הרמב"ם  על ובצפע"נ
נחית  דלא נ"ל יותר אבל תמיד)). נר מצות עי"ז נתקיימה (ובכ"ז המערבי

לפשש"מ שייך אינו כי לזה, כאן כל o`kרש"י על בפשש"מ שגם ואף .
הרי תמיד" "נר נאמר מתחיל"i"yxtהנרות הי' "ממנה המערבי שנר

.100ֿ1 ע' חי"ח לקו"ש וראה ג). כד, (אמור
לדוד.4) ומשכיל חיים מים באר ראה
יקודה 5) אש להיות "מ"ע זה מפסוק למדין הרי ההלכה ע"ד וגם

רפ"ב  (רמב"ם המזבח" על תוקד תמיד אש שנאמר תמיד המזבח על
פסוק  פרשתנו ריש רמב"ן וראה כט). מ"ע סהמ"צ ומוספין. תמידין מהל'

ב.
על  (נוסף למ"ע תמיד" "אש מפרש רש"י אין למה להקשות ואין

כאן  דריבה ומפרש דממשיך ובפרט – הכתוב בסיום תכבה" ד"לא הלאו
לאווין) בשני לעבור – תכבה" "לא ב"פ חיובין:

– עשה" משמעות כאן "אין תמיד" דב"אש כתב לדוד במשכיל –
מזה  ובמכש"כ כזה, בלשון מצות כמה מצינו בפשש"מ) (גם אבל
ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש ראה בלאו. גם כזה לשון נאמר שלפעמים

.349
תמיד" נר "להעלות וכמש"נ תמיד" אש "תוקד הול"ל אז כי –
"להעלות"). תיבת גם כאן רש"י שהעתיק מה מתורץ (ועפ"ז כאן שמביאו

רש"י 6) ל' אבל המזבח". "ואש ב) (ו, עה"פ כאן תו"כ ב. מה, יומא
.22 הערה לקמן וראה שם). פרש"י (וראה שם שביומא הלשון ע"ד הוא

ה.7) בפסוק
א.8) מה,
לפנ"ז 9) ולא גו'" המזבח על "והאש בפסוק מפרשו שרש"י הטעם

צ"ל  הלילה) (ודכל האש שגם פי' בפשש"מ כי בו", תוקד המזבח ב"ואש
eaוכפרש"י למזבח, מחוץ בראב"ע).lirlולא (וכ"פ דיום בגזירין ח) (א,

כאן.10) (להט"ז) דוד דברי

d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

בהיותם  עוד העבודה, בהתחלת שמיד - גו'" ובניו אהרן "ויעש שכתוב ממה ההוראה באה זה ועל
ושמאל". ימין הטו "לא חינוך, של ומצב במעמד

שביכולת  ועד מישראל, ואחד אחד לכל גם שייך זה הרי כן, עשו ובניו שאהרן שלאחרי לעיל, וכאמור
כללות  תהיה ממילא ובדרך און", כל לצדיק יאונה ש"לא ומצב במעמד להיות מישראל ואחד אחד כל
שאינו  נשיאינו, רבותינו הוראות לקיום בנוגע גם כולל העליון, לרצון ומתאים המכוון באופן הנהגתו

כו' העבודה פרטי כל לו ויורו בפרטיות לו שיקראו עד כו'.79ממתין מעצמו שמכוין באופן אלא ,

יאונה ("לא צדיק של העבודה לאופן ששייכת הנהגה שזוהי שניתן wicvlואף ענין שזהו און"), כל
גו'", "ויעש בו, התלוי כל מצדו ועושה צדיק, של בציור עצמו את מעמיד יהודי כאשר הנה - מלמעלה

כו' מלמעלה לו נותנים .80אזי

.ÊË:ועוד זאת

ש"אין  "צו", בשם נקראת - ובניו" אהרן "ויעש הפרשה: סיום גם כולל - כולה הפרשה שכל כיון
ושמאל", ימין הטו "שלא ובניו", אהרן ד"ויעש הענין שגם מובן, הרי ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו

ולדורות". מיד "זירוז, של באופן להיות צריך

כשיבוא  שנה, ארבעים לאחרי לדחותו שאפשר ענין או הילדים, לחינוך רק שנוגע ענין זה שאין והיינו,
ישראל  "לדורות".81לארץ גם נעשה ועלֿידיֿזה מיד", "זירוז של באופן להיות שצריך ענין אלא ,

דלעתיד  ומצב המעמד עם הקשור ענין שזהו השמיני", ביום "ויהי  - שלאחריֿזה לפרשה באים ומזה
נימין  שמונה של כינור יהיה שאז לארצנו,82לבוא, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב טפחים, מעשרה למטה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

(79.45 הערה לעיל ראה
ספי"ד.80) תניא גם ראה

ר"א.81) דעת - ס"ו לעיל ראה
ב.82) יג, ערכין
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שביכולת  ועד מישראל, ואחד אחד לכל גם שייך זה הרי כן, עשו ובניו שאהרן שלאחרי לעיל, וכאמור
כללות  תהיה ממילא ובדרך און", כל לצדיק יאונה ש"לא ומצב במעמד להיות מישראל ואחד אחד כל
שאינו  נשיאינו, רבותינו הוראות לקיום בנוגע גם כולל העליון, לרצון ומתאים המכוון באופן הנהגתו

כו' העבודה פרטי כל לו ויורו בפרטיות לו שיקראו עד כו'.79ממתין מעצמו שמכוין באופן אלא ,

יאונה ("לא צדיק של העבודה לאופן ששייכת הנהגה שזוהי שניתן wicvlואף ענין שזהו און"), כל
גו'", "ויעש בו, התלוי כל מצדו ועושה צדיק, של בציור עצמו את מעמיד יהודי כאשר הנה - מלמעלה

כו' מלמעלה לו נותנים .80אזי

.ÊË:ועוד זאת

ש"אין  "צו", בשם נקראת - ובניו" אהרן "ויעש הפרשה: סיום גם כולל - כולה הפרשה שכל כיון
ושמאל", ימין הטו "שלא ובניו", אהרן ד"ויעש הענין שגם מובן, הרי ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו

ולדורות". מיד "זירוז, של באופן להיות צריך

כשיבוא  שנה, ארבעים לאחרי לדחותו שאפשר ענין או הילדים, לחינוך רק שנוגע ענין זה שאין והיינו,
ישראל  "לדורות".81לארץ גם נעשה ועלֿידיֿזה מיד", "זירוז של באופן להיות שצריך ענין אלא ,

דלעתיד  ומצב המעמד עם הקשור ענין שזהו השמיני", ביום "ויהי  - שלאחריֿזה לפרשה באים ומזה
נימין  שמונה של כינור יהיה שאז לארצנו,82לבוא, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,
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(79.45 הערה לעיל ראה
ספי"ד.80) תניא גם ראה

ר"א.81) דעת - ס"ו לעיל ראה
ב.82) יג, ערכין
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כאן  יקידות ארבע לומר: היה יכול אשר בעוד הרבה",
נדרשו  "כולן אומר שהוא לאחר (ג) וכו". מוקדה על –

במנין  רבותינו "שנחלקו מוסיף הוא יומא" במסכת

שפירוש  להדגיש ברצונו כי – שם" שהיו המערכות
המערכות: מנין לגבי במחלוקת תלוי כאן הדברים

ש"ריבה פשוטו o`kכיוון שלפי לומר, יש הרי ,"
מקרא, המזבח,lkשל לגבי "כאן", לגבי הן היקידות

גם  ולכן יום, בכל מערכות ארבע שהיו לדעה בהתאם

בין  נכלל המזבח" על תוקד תמיד "אש הפסוק
"המזבח" מערכות על המדברים דע 24הפסוקים ולפי ה ,

צורך  יהא (ולשיטתו זה בפסוק לפרש מה לרש"י אין זו
כדברי  "תמיד" המילה משמעות את בדוחק, להסביר,

וכדומה  ).25האבןֿעזרא,

שלוש  או שתיים שהיו האחרות, הדעות לפי ואילו
בלבד  גם 26מערכות הוכחה להם שיש רש"י, מפרש ,

לומר  יותר פשוט כדלעיל, כי מקרא, של מפשוטו
למנורה  היא הכוונה תמיד" מעל 27שב"אש תוקד אשר ,

מאחת), (יותר "הרבה" היו במזבח והיקידות המזבח,

ארבע. לא אך

.Â
ÌÈË¯Ù È˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÎÏ‰ È·‚Ï ÔÂÈ„‰

של  בפירושו אשר בהלכה, המופלאים הענינים מן

רש"י:

פרטים  משני מורכב שתוכנן הלכות, מספר לגבי
הפרט  איזהו השאלה: מתעוררת בזה, זה התלויים
(מסובב). בלבד התוצאה ואיזהו (סיבה) והגורם העיקרי

בחג  שמקריבים שתיֿהלחם לגבי לדוגמא:
"מנחה  להיות צריכה שזו ההלכה, קובעת השבועות,
שתיֿהלחם  הקרבת ולפני החדשה, התבואה מן חדשה"
אחרת  מנחה שום החדשה התבואה מן להקריב אסור

המקדש  השאלה 28בבית מתעוררת העיקר 29. האם :
להיות  צריכה שזו שתיֿהלחם, לגבי הדין הוא והסיבה

מכך dpey`xdהמנחה וכתוצאה החדשה, התבואה מן
או  ה"חדש", מן מנחה שום לפניֿכן להקריב אסור
לעשות  שצריך המנחות, לגבי הדין הוא העיקר שמא
החדש, מן מנחות הקרבת להתיר כדי מיוחד משהו
המנחה  הלחם שתי הקרבת להיות צריכה ולכן

החדש, מן xizdlהראשונה ick המנחות הקרבת את
החדש. מן

ענינים, כמה על מעשית השפעה ישנה זה לדיון
כגון:

– החדשה התבואה מן מנחה והקריבו עברו, אם
אחרת  מנחה להקריב האיסור אחרֿכך קיים עדיין האם

החדשה? התבואה מן

להיות  צריכה שתיֿהלחם שמנחת היא הסיבה אם
כבר ddpey`xהמנחה ממילא הרי החדשה, התבואה מן
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אש24) ב: מה, יומא כו'.cinzראה שני' מערכה אתא.. למאי *
הב' תי' וראה המנורה. אש לענין גם זה מכתוב ממשיך שם ולהלן

ועצ"ע. הבאות. הערות וראה שם. יומא תמיד בתוד"ה
בהסו  המסקנא שלפי את"ל וגם לדעת myגיא– (גם הדיעות לכל

זה  כתוב שם הובא לא ה'), וביוהכ"פ מערכות ד' היו שבכ"י שס"ל ר"מ
תמיד  "אש ב) (שם, שבגמ' דהדרשא ומשמע המזבח, מערכת לענין

הרי  הרא"ם), (וכמ"ש לכו"ע קאי כו'" לך שאמרתי
– בכ"י מערכות ג' שהיו שס"ל יוסי כר' (שפסק הרמב"ם גם א)
לענין  תמיד" "אש הכתוב הביא ה"ד פ"ב שם ה"א) פ"ב שם לח"מ ראה
הביא  השמועה" "מפי שם בה"ה (אבל האש מצות לקיים שלישית מערכה
(פ"ג  שם שפסק ואף האש). קיום למערכת המזבח" על "והאש הכתוב
הביא  לא הרי החיצון, ממזבח אלא אותו מדליקין אין מערבי דנר הי"ג)
הפשוטה  דרשה נקט שהרמב"ם (1 שי"ל: [אף תמיד" ד"אש הדרשא שם
על  גם סמך – עכ"פ בדוחק (2 ה"ב. פ"ב שם בלח"מ מ"ש ע"ד יותר,

דלקמן]. הירושלמי
אש  קיומי מערכת יודא לרבי "ולית ה"ו: פ"ד יומא בירושלמי ב)
תמיד" "אש הכתוב הביא לא שלפנ"ז (אף תמיד" אש יהודה ר' מקיים מה

כו'). ר"מ בדעת
יוסי  (ור' לר"מ ס "ל במסקנתה זו סוגיא גם רש"י שלשיטת י"ל ואולי
אלא  המזבח, במערכת קאי תמיד" "אש דהכתוב (26 בהערה ראה –

כוונת  שאי"ז (אף המנורה אש לענין גם תמיד) (מתיבת ממנו דדרשינן
בפנים). כנ"ל עה"כ, כאן בפירושו רש"י

בתו"כ 25) א) המזבח: אש לענין זה כתוב דדרשינן בכ"מ מצינו והרי
פ"ד  יומא ירושלמי (וראה בטומאה אף תמיד בשבת אף תמיד זו: בפ'
אש.. להיות "מ"ע :5 שבהערה רמב"ם ב) שם). ובקה"ע בסופו. ה"ו
לכהנים  מצוה הוא זה דכתוב :(5 (בהערה שם ברמב"ן ג) כו'". תמיד

האש. בקיום
מערכות 26) ג' שהיו דס"ל יוסי ר' לדעת גם רש"י דלשיטת י"ל או

גו'" תוקד תמיד "אש הכתוב קאי אחת, מוסיפים וביוהכ"פ בכ"י
וביוהכ"פ  מערכות ב' רק שהיו שס"ל יהודה לר' ורק המזבח, במערכות

.24 בהערה וראה המנורה. באש זה כתוב קאי ג'
תמיד 27) אש יהודה ר' מקיים "מה דמסיים שם, מירושלמי וכ"מ

החיצון  מזבח על אלא תהא לא תמיד תהא לך שאמרתי דמשמע אש ,"
itlc משא"כ המנורה. לאש דריש לכן המזבח לענין זה כתוב דריש שלא

.24 הערה לעיל ראה מ"ד. לאידך
סע"ב.28) פג, ואילך. ב סח, מנחות ראה
ג 29) (לה, עניים מתנות הל' צפע"נ בארוכה ראה לקמן הבא בכל

העומר). לפני חדש לענין גם עד"ז – (ושם ועוד ד). (ח, נדרים הל' ואילך)
אמור. לפ' ב' שיחה חל"ב לקו"ש

.a"rx my `nei i"yxtn ok rnyn `l la` .my q"wc d`xe .'nba (cere) `"xbd 'ibd oke .'nba g"xa d"ke ."cwez gafnd y`e" k"dr i`w epzyxta k"eza k"`yn (*
.o`k cec ixaca f"cre .epiptly `qxibda yxtne x`an `"d my n"glae

ev zyxt - zegiyÎihewl

הביטוי  את לומר רש"י היה צריך לפיֿזה א)
o`kn"רבותינו ecnl.וכדומה למדו" "מכאן או ,"

רש"י "אש",ב) המילה את גם הפסוק מן מצטט
המילה  עם ביחד אותה מזכיר הוא בפירושו וגם
המילה  כלומר, תמיד". בה שנאמר "אש – "תמיד"

הזה. בפסוק שמוזכרת ה"אש" את מתארת "תמיד"

היא "אף – רש"י של בסגנונו ההרחבה מן lrnג)
gafndהחיצוןcwez פירושו את אומר שהוא מובן, – "

על  "תוקד לפסוק .12המזבח"11כהמשך

.‚
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רש"י  פירושי בין הסתירה את המיישבים יש
המזבח" על תוקד תמיד "אש שהפסוק `epiדלעיל,

על  להיות שצריכות המערכות לגבי יומא במסכת נדרש
הפסוקים  מן נלמדות המערכות כל אלא המזבח,

יומא...13הקודמים  במסכת נדרשו "כולן רש"י ודברי .
ובאיזו  ענין באיזה לציין, באים המערכות" במנין

אלו  פסוקים רז"ל דרשו .14מסכת

ומובן, בלשונו, מאד מדייק רש"י כידוע, אבל,
רק  רש"י רצה אילו כי כלל, "חלק" איננו זה שתירוץ
היה  הוא אלו, פסוקים נדרשים שבו המקום את לציין
כפי  יומא", במסכת נדרשו "כולן באמרו מסתפק

פעמים  מספר בפירושו .15שמצוי

רבותינו  "שנחלקו רש"י שדברי לומר, הכרחי ולכן
לפירושו. קשורים המערכות..." במנין

.„
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הוא: לכך ההסבר אלא

 ֿ לפני רש"י מסביר "תמיד" המילה משמעות את
כמו 16כן  תמיד קרוי ולילה לילה "כל המנורה: לגבי

אומר  וכן 17שאתה ליום, מיום אלא ואינה תמיד, עולת
נאמר  חביתין מחציתה 18במנחת אלא ואינה תמיד,

בערב..." ומחציתה .19בבוקר

המילה  רש"י, שלשיטת לומר קשה שכך, כיוון
בעניננו מה dtiqen"תמיד" עלֿפני התמידיות בענין

תוקד... "אש בפסוק dakzשנאמר `l:אדרבא כי, ,"
לדלוק  צריכה ש"האש" היא הכוונה – תכבה" "לא

הפסקה  שהתמידיות 20ללא יתכן "תמיד" במילה ואילו ,
בלבד  בלילות או בלבד, בימים רק עצמם,21היא ובהם ,

הלילה. כל או היום כל לא תמיד", כב"עולת

באה  תמיד" "אש שבפסוק רש"י, מסביר לפיכך
נר  "להעלות נאמר שבה אחרת, אש להוסיף התורה

המזבח.22תמיד" שעל מהאש אותה להדליק שצריך ,

.‰
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לפניֿכן  רש"י מצטט כאשר מדוע, מובן, זה לפי
באמירה  מסתפק הוא אין (א) – הרבה..." "יקידות את
זאת  שיספרו הסתמכות תוך הרבה", יקידות כאן "ריבה
"אש  הפסוק כולל המקומות, כל את מפרט אלא לבד,

"ריבה...23תמיד" בלשונו ומאריך מרחיב הוא (ב) .
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(11" רש"י ל' משינוי גם היינו lrnוכדמוכח תוקד" החיצון המזבח *
שפי'yxtnשהוא "על" הכתוב החיצון lrn(ומעתיק) – פי' "המזבח"

" כי** "אש lrתוקד, על קאי שה"תוקד" משמע תוקד" החיצון המזבח
" משא"כ דמזבח, המנורה.lrnתמיד" אש – למק"א שנלקח שפי' "

לשון12) דגם "ותו שם דוד בדברי  תפרשהו eaומ"ש אם מיושב אינו
שלפנ"ז. בכתוב כ"א "בו", נאמר לא זה בכתוב דהרי צע"ג המנורה" על

כאן.13) וגו"א רא"ם
לא 14) יומא במס' נדרשו כולן דקאמר דרש"י דלישנא כאן: וברא"ם

אחרינא  לדרשא וקצתן למערכות קצתן אלא דקאמר הוא המערכות לענין
באנפי  מילתא הוא המערכות במנין רבותינו שנחלקו זה אחר שכתב ומה

נפשא.
הכתוב 15) גם רש"י מביא למה מובן אינו הרא"ם לפי' ועיקר: ועוד

בפ  הובא כת"י ורש"י ושני ראשון ובדפוס גו'". תמיד wxרש"י"אש
גם  ליתא שם דהרי וב'. א' בדפוס טה"ד ואולי גו'". תמיד "אש הכתוב

הרבה". יקידות כאן "ריבה פרש"י התחלת

תצוה.16) ר"פ
ו.17) כח, במדבר מב. כט, תצוה
יג.18) ו, בפרשתנו
ב.19) כו, בחגיגה פרש"י ועד"ז
להבטיח 20) שצריך יקדא) תהי – תוקד (ע"ד פי' תכבה" "לא דהרי

יסורו" "לא וע"ד קמוצה). – כ"ף חרוקה, (תי"ו תכבה*** לא שהאש
לב. שם, תצוה פרש"י ראה כח). כח, (תצוה יזח" "ולא טו) כה, (תרומה

ואילך. 349 ע' חט"ז [המתורגם] בלקו"ש בארוכה נתבאר
ואכ"מ.21) וצ"ע האריך. שם תצוה לדוד במשכיל
התואר 22) שם כו'" תמיד בו שנאמר "אש רש"י מש"כ מובן ועפ"ז

c"r שאמרתי "אש התו"כ כל' ולא כו'", לך שאמרתי תמיד "אש הגמ' ל'
ציווי.dz`לך – תמיד"

רק 23) הפסוקים כל הובאו לא כת"י ורש"י ושני ראשון בדפוס
.15 הערה לעיל וראה תמיד". "אש הכתוב

.i"zk i"yxe ipye oey`x qetca mb d"ke (*
dkxrn zeyrl jixvy (zekxrnd oipnl zeyxcp o`kc zeciwic f"ptl i"yxtl mi`zn) rnyn 'id "cwez oevigd gafnd lr" xne` 'id m`ay l"iy dfl sqep (**

.35 dxrd onwl d`xe .dxepnd y`l r"ta
."'ek mlerl dakz `ly e`la xidfd" eply weqta dakz `la :(a weqt) epzyxta o"anx d`xe (***
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כאן  יקידות ארבע לומר: היה יכול אשר בעוד הרבה",
נדרשו  "כולן אומר שהוא לאחר (ג) וכו". מוקדה על –

במנין  רבותינו "שנחלקו מוסיף הוא יומא" במסכת

שפירוש  להדגיש ברצונו כי – שם" שהיו המערכות
המערכות: מנין לגבי במחלוקת תלוי כאן הדברים

ש"ריבה פשוטו o`kכיוון שלפי לומר, יש הרי ,"
מקרא, המזבח,lkשל לגבי "כאן", לגבי הן היקידות

גם  ולכן יום, בכל מערכות ארבע שהיו לדעה בהתאם

בין  נכלל המזבח" על תוקד תמיד "אש הפסוק
"המזבח" מערכות על המדברים דע 24הפסוקים ולפי ה ,

צורך  יהא (ולשיטתו זה בפסוק לפרש מה לרש"י אין זו
כדברי  "תמיד" המילה משמעות את בדוחק, להסביר,

וכדומה  ).25האבןֿעזרא,

שלוש  או שתיים שהיו האחרות, הדעות לפי ואילו
בלבד  גם 26מערכות הוכחה להם שיש רש"י, מפרש ,

לומר  יותר פשוט כדלעיל, כי מקרא, של מפשוטו
למנורה  היא הכוונה תמיד" מעל 27שב"אש תוקד אשר ,

מאחת), (יותר "הרבה" היו במזבח והיקידות המזבח,

ארבע. לא אך

.Â
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של  בפירושו אשר בהלכה, המופלאים הענינים מן

רש"י:

פרטים  משני מורכב שתוכנן הלכות, מספר לגבי
הפרט  איזהו השאלה: מתעוררת בזה, זה התלויים
(מסובב). בלבד התוצאה ואיזהו (סיבה) והגורם העיקרי

בחג  שמקריבים שתיֿהלחם לגבי לדוגמא:
"מנחה  להיות צריכה שזו ההלכה, קובעת השבועות,
שתיֿהלחם  הקרבת ולפני החדשה, התבואה מן חדשה"
אחרת  מנחה שום החדשה התבואה מן להקריב אסור

המקדש  השאלה 28בבית מתעוררת העיקר 29. האם :
להיות  צריכה שזו שתיֿהלחם, לגבי הדין הוא והסיבה

מכך dpey`xdהמנחה וכתוצאה החדשה, התבואה מן
או  ה"חדש", מן מנחה שום לפניֿכן להקריב אסור
לעשות  שצריך המנחות, לגבי הדין הוא העיקר שמא
החדש, מן מנחות הקרבת להתיר כדי מיוחד משהו
המנחה  הלחם שתי הקרבת להיות צריכה ולכן

החדש, מן xizdlהראשונה ick המנחות הקרבת את
החדש. מן

ענינים, כמה על מעשית השפעה ישנה זה לדיון
כגון:

– החדשה התבואה מן מנחה והקריבו עברו, אם
אחרת  מנחה להקריב האיסור אחרֿכך קיים עדיין האם

החדשה? התבואה מן

להיות  צריכה שתיֿהלחם שמנחת היא הסיבה אם
כבר ddpey`xהמנחה ממילא הרי החדשה, התבואה מן
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אש24) ב: מה, יומא כו'.cinzראה שני' מערכה אתא.. למאי *
הב' תי' וראה המנורה. אש לענין גם זה מכתוב ממשיך שם ולהלן

ועצ"ע. הבאות. הערות וראה שם. יומא תמיד בתוד"ה
בהסו  המסקנא שלפי את"ל וגם לדעת myגיא– (גם הדיעות לכל

זה  כתוב שם הובא לא ה'), וביוהכ"פ מערכות ד' היו שבכ"י שס"ל ר"מ
תמיד  "אש ב) (שם, שבגמ' דהדרשא ומשמע המזבח, מערכת לענין

הרי  הרא"ם), (וכמ"ש לכו"ע קאי כו'" לך שאמרתי
– בכ"י מערכות ג' שהיו שס"ל יוסי כר' (שפסק הרמב"ם גם א)
לענין  תמיד" "אש הכתוב הביא ה"ד פ"ב שם ה"א) פ"ב שם לח"מ ראה
הביא  השמועה" "מפי שם בה"ה (אבל האש מצות לקיים שלישית מערכה
(פ"ג  שם שפסק ואף האש). קיום למערכת המזבח" על "והאש הכתוב
הביא  לא הרי החיצון, ממזבח אלא אותו מדליקין אין מערבי דנר הי"ג)
הפשוטה  דרשה נקט שהרמב"ם (1 שי"ל: [אף תמיד" ד"אש הדרשא שם
על  גם סמך – עכ"פ בדוחק (2 ה"ב. פ"ב שם בלח"מ מ"ש ע"ד יותר,

דלקמן]. הירושלמי
אש  קיומי מערכת יודא לרבי "ולית ה"ו: פ"ד יומא בירושלמי ב)
תמיד" "אש הכתוב הביא לא שלפנ"ז (אף תמיד" אש יהודה ר' מקיים מה

כו'). ר"מ בדעת
יוסי  (ור' לר"מ ס "ל במסקנתה זו סוגיא גם רש"י שלשיטת י"ל ואולי
אלא  המזבח, במערכת קאי תמיד" "אש דהכתוב (26 בהערה ראה –

כוונת  שאי"ז (אף המנורה אש לענין גם תמיד) (מתיבת ממנו דדרשינן
בפנים). כנ"ל עה"כ, כאן בפירושו רש"י

בתו"כ 25) א) המזבח: אש לענין זה כתוב דדרשינן בכ"מ מצינו והרי
פ"ד  יומא ירושלמי (וראה בטומאה אף תמיד בשבת אף תמיד זו: בפ'
אש.. להיות "מ"ע :5 שבהערה רמב"ם ב) שם). ובקה"ע בסופו. ה"ו
לכהנים  מצוה הוא זה דכתוב :(5 (בהערה שם ברמב"ן ג) כו'". תמיד

האש. בקיום
מערכות 26) ג' שהיו דס"ל יוסי ר' לדעת גם רש"י דלשיטת י"ל או

גו'" תוקד תמיד "אש הכתוב קאי אחת, מוסיפים וביוהכ"פ בכ"י
וביוהכ"פ  מערכות ב' רק שהיו שס"ל יהודה לר' ורק המזבח, במערכות

.24 בהערה וראה המנורה. באש זה כתוב קאי ג'
תמיד 27) אש יהודה ר' מקיים "מה דמסיים שם, מירושלמי וכ"מ

החיצון  מזבח על אלא תהא לא תמיד תהא לך שאמרתי דמשמע אש ,"
itlc משא"כ המנורה. לאש דריש לכן המזבח לענין זה כתוב דריש שלא

.24 הערה לעיל ראה מ"ד. לאידך
סע"ב.28) פג, ואילך. ב סח, מנחות ראה
ג 29) (לה, עניים מתנות הל' צפע"נ בארוכה ראה לקמן הבא בכל

העומר). לפני חדש לענין גם עד"ז – (ושם ועוד ד). (ח, נדרים הל' ואילך)
אמור. לפ' ב' שיחה חל"ב לקו"ש

.a"rx my `nei i"yxtn ok rnyn `l la` .my q"wc d`xe .'nba (cere) `"xbd 'ibd oke .'nba g"xa d"ke ."cwez gafnd y`e" k"dr i`w epzyxta k"eza k"`yn (*
.o`k cec ixaca f"cre .epiptly `qxibda yxtne x`an `"d my n"glae

ev zyxt - zegiyÎihewl

הביטוי  את לומר רש"י היה צריך לפיֿזה א)
o`kn"רבותינו ecnl.וכדומה למדו" "מכאן או ,"

רש"י "אש",ב) המילה את גם הפסוק מן מצטט
המילה  עם ביחד אותה מזכיר הוא בפירושו וגם
המילה  כלומר, תמיד". בה שנאמר "אש – "תמיד"

הזה. בפסוק שמוזכרת ה"אש" את מתארת "תמיד"

היא "אף – רש"י של בסגנונו ההרחבה מן lrnג)
gafndהחיצוןcwez פירושו את אומר שהוא מובן, – "

על  "תוקד לפסוק .12המזבח"11כהמשך

.‚
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רש"י  פירושי בין הסתירה את המיישבים יש
המזבח" על תוקד תמיד "אש שהפסוק `epiדלעיל,

על  להיות שצריכות המערכות לגבי יומא במסכת נדרש
הפסוקים  מן נלמדות המערכות כל אלא המזבח,

יומא...13הקודמים  במסכת נדרשו "כולן רש"י ודברי .
ובאיזו  ענין באיזה לציין, באים המערכות" במנין

אלו  פסוקים רז"ל דרשו .14מסכת

ומובן, בלשונו, מאד מדייק רש"י כידוע, אבל,
רק  רש"י רצה אילו כי כלל, "חלק" איננו זה שתירוץ
היה  הוא אלו, פסוקים נדרשים שבו המקום את לציין
כפי  יומא", במסכת נדרשו "כולן באמרו מסתפק

פעמים  מספר בפירושו .15שמצוי

רבותינו  "שנחלקו רש"י שדברי לומר, הכרחי ולכן
לפירושו. קשורים המערכות..." במנין

.„
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הוא: לכך ההסבר אלא

 ֿ לפני רש"י מסביר "תמיד" המילה משמעות את
כמו 16כן  תמיד קרוי ולילה לילה "כל המנורה: לגבי

אומר  וכן 17שאתה ליום, מיום אלא ואינה תמיד, עולת
נאמר  חביתין מחציתה 18במנחת אלא ואינה תמיד,

בערב..." ומחציתה .19בבוקר

המילה  רש"י, שלשיטת לומר קשה שכך, כיוון
בעניננו מה dtiqen"תמיד" עלֿפני התמידיות בענין

תוקד... "אש בפסוק dakzשנאמר `l:אדרבא כי, ,"
לדלוק  צריכה ש"האש" היא הכוונה – תכבה" "לא

הפסקה  שהתמידיות 20ללא יתכן "תמיד" במילה ואילו ,
בלבד  בלילות או בלבד, בימים רק עצמם,21היא ובהם ,

הלילה. כל או היום כל לא תמיד", כב"עולת

באה  תמיד" "אש שבפסוק רש"י, מסביר לפיכך
נר  "להעלות נאמר שבה אחרת, אש להוסיף התורה

המזבח.22תמיד" שעל מהאש אותה להדליק שצריך ,

.‰
˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙ÂÚ„‰ ÈÙÏ Ë¯ÙÓ È"˘¯

לפניֿכן  רש"י מצטט כאשר מדוע, מובן, זה לפי
באמירה  מסתפק הוא אין (א) – הרבה..." "יקידות את
זאת  שיספרו הסתמכות תוך הרבה", יקידות כאן "ריבה
"אש  הפסוק כולל המקומות, כל את מפרט אלא לבד,

"ריבה...23תמיד" בלשונו ומאריך מרחיב הוא (ב) .
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(11" רש"י ל' משינוי גם היינו lrnוכדמוכח תוקד" החיצון המזבח *
שפי'yxtnשהוא "על" הכתוב החיצון lrn(ומעתיק) – פי' "המזבח"

" כי** "אש lrתוקד, על קאי שה"תוקד" משמע תוקד" החיצון המזבח
" משא"כ דמזבח, המנורה.lrnתמיד" אש – למק"א שנלקח שפי' "

לשון12) דגם "ותו שם דוד בדברי  תפרשהו eaומ"ש אם מיושב אינו
שלפנ"ז. בכתוב כ"א "בו", נאמר לא זה בכתוב דהרי צע"ג המנורה" על

כאן.13) וגו"א רא"ם
לא 14) יומא במס' נדרשו כולן דקאמר דרש"י דלישנא כאן: וברא"ם

אחרינא  לדרשא וקצתן למערכות קצתן אלא דקאמר הוא המערכות לענין
באנפי  מילתא הוא המערכות במנין רבותינו שנחלקו זה אחר שכתב ומה

נפשא.
הכתוב 15) גם רש"י מביא למה מובן אינו הרא"ם לפי' ועיקר: ועוד

בפ  הובא כת"י ורש"י ושני ראשון ובדפוס גו'". תמיד wxרש"י"אש
גם  ליתא שם דהרי וב'. א' בדפוס טה"ד ואולי גו'". תמיד "אש הכתוב

הרבה". יקידות כאן "ריבה פרש"י התחלת

תצוה.16) ר"פ
ו.17) כח, במדבר מב. כט, תצוה
יג.18) ו, בפרשתנו
ב.19) כו, בחגיגה פרש"י ועד"ז
להבטיח 20) שצריך יקדא) תהי – תוקד (ע"ד פי' תכבה" "לא דהרי

יסורו" "לא וע"ד קמוצה). – כ"ף חרוקה, (תי"ו תכבה*** לא שהאש
לב. שם, תצוה פרש"י ראה כח). כח, (תצוה יזח" "ולא טו) כה, (תרומה

ואילך. 349 ע' חט"ז [המתורגם] בלקו"ש בארוכה נתבאר
ואכ"מ.21) וצ"ע האריך. שם תצוה לדוד במשכיל
התואר 22) שם כו'" תמיד בו שנאמר "אש רש"י מש"כ מובן ועפ"ז

c"r שאמרתי "אש התו"כ כל' ולא כו'", לך שאמרתי תמיד "אש הגמ' ל'
ציווי.dz`לך – תמיד"

רק 23) הפסוקים כל הובאו לא כת"י ורש"י ושני ראשון בדפוס
.15 הערה לעיל וראה תמיד". "אש הכתוב

.i"zk i"yxe ipye oey`x qetca mb d"ke (*
dkxrn zeyrl jixvy (zekxrnd oipnl zeyxcp o`kc zeciwic f"ptl i"yxtl mi`zn) rnyn 'id "cwez oevigd gafnd lr" xne` 'id m`ay l"iy dfl sqep (**

.35 dxrd onwl d`xe .dxepnd y`l r"ta
."'ek mlerl dakz `ly e`la xidfd" eply weqta dakz `la :(a weqt) epzyxta o"anx d`xe (***



evצו zyxt - zegiyÎihewl

ומקושר  תמיד" "נר בבחינת הוא הרי אומנותו, תורתו
ה' אל .40תמיד

להיות  יכול הוא הרי לטעון; אוהל" "יושב עלול
לו  ואין תמיד", נר "להעלות של באופן דלוקה כמנורה

עוברת  מצוה לא ואפילו במצוות, שאל 41צורך ובודאי ,
שהוא  אחר יהודי עם או העולם עניני עם להתעסק לו

"בחוץ"?

להידלק  צריכה שהמנורה ההוראה, ישנה כך על
העבודה  – הפנימי המזבח ישנו ואמנם, המזבח. מאש

הלב  פנימיות ועם עצמו עם היהודי של –42הנעלית
שעמד  למרות ממנו, נדלק אינו המנורה אור אבל

לה  דוקא 43בסמוך אלא המזבח44, .oevigd45מן

האש  בהיות שכבר יוצא, רש"י מדברי יתרֿעלֿכן:

המנורה  לאש קשורה היא החיצון המזבח ,46על
שאצל  כדי היא: האדם בעבודת הדבר ומשמעות

צריך  התורה, ואור "אש" ותאיר "תידלק" יושבֿהאוהל

לו  איכפת ב"חוץ"47להיות הנמצא יהודי אצל שגם
" ויאיר d'ידלק xp יכול הוא אז ורק אדם", נשמת

התורה". ב"אור שלו ה'" "נר את להצית

כל  חשוב החיצון המזבח אל המנורה של זה קשר

התמידיות  כי "תמיד". במילה נרמז שהוא עד כך,

באמצעות  דוקא מתבצעת יושבֿאוהל של בעבודתו
ידי  על ורק ה"חוץ". של והקשיים הנסיונות את עוברו

למעלת  מגיע הוא אחרים יהודים על השפעתו
התורה  בלימוד בעבודתו .48התמידיות

(h"kyz ev t"y zgiyn)
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ואילך.40) א'תקנב ע' תצוה אוה"ת ראה
לעשות 41) שמפסיקין רשב"י מודה ולא ה"ב: פ"א ברכות ירוש' ראה

ולהעיר – כו'. לולב ולעשות דאפילוhiytc`סוכה סוכה zeyrlלהש"ס
ואכ"מ. מפסיק. ולולב

ובכ"מ.42) שם. מקדש בנין מצות ד. פו, ד. עח, דברים לקו"ת ראה
(43.31 שבהערה ראב"ד ב. מה, שם יומא ראה
מזבח 44) (של קטורת של שני' שמערכה הפנימי במזבח ועד"ז

שם). ותו"כ (יומא החיצון מזבח על צ"ל הפנימי)
משה45) מענת ע"י באה – התורה שנתינת ירדתם miixvnlלהעיר

סוף  (רמב"ם בעולם שלום לעשות ניתנה התורה שכל סע"ב). פח, (שבת

לשון)). (בשינוי כו ו, נשא מספרי – חנוכה הל'
באש 46) דין שזהו את"ל (אבל המזבח באש דין זהו כי והיינו

לעיל  ראה אבל למנורה. שייך אינו המזבח על שהוא כמו הרי המנורה
מזבח  שעל מחתה) (ואש קטורת של שני' במערכה וכמו ,(36 הערה

.(35 הערה לעיל (וראה ביחד באים ותו"כ שבגמ' – החיצון
(ב"ב 47) מצלי והדר לעני פרוטה יהיב צ"ל: היום סדר אשר ולהעיר

סקנ"ה). או"ח (שו"ע לביה"מ ומביהכנ"ס צב) סו"ס או"ח שו"ע א. י,
בצאתו 48) ענינו שתחילת אומנתו) (שתורתו מרשב"י להעיר

סע"ב). לג, (שבת מילתא אתקין מהמערה
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להקריב  ומותר זה, איסור קיים אין ולכן כך, יהא לא
החדשה  התבואה מן .30מנחות

מנחה  הקרבת על הוא העיקרי האיסור אילו אבל
הרי  זאת, מתירה שתיֿהלחם שמנחת לפני החדש מן
מן  מנחה הקריבו שכבר לאחר גם קיים הזה האיסור
שתיֿהלחם  מנחת את הקריבו לא עוד כל החדש,

dxiznd.החדש מן מנחות הבאת

בעניננו: גם קיימת כזאת שאלה

המזבח  שעל האש מן המנורה הדלקת חובת
המנורה, הדלקת מדיני חלק היא האם – החיצון
זהו  שמא או החיצון, המזבח מן להילקח צריכה שהאש
ממנו  אשר המזבח), בפרשת (שנאמר המזבח מדיני דין

המנורה  להדלקת אש לקחת .31חייבים

היא: זה דיון ממסקנות המעשיות ההשפעות אחת
המזבח  על אש אין כלֿשהיא מסיבה כאשר ,32האם,

המנורה? הדלקת את הדבר מונע

על  אש אין שכאשר הרי המנורה, מדיני דין זהו אם
זהו  אם אבל המנורה. את להדליק איֿאפשר המזבח,
המזבח, על אש שכשאין הרי המזבח, מדיני דין
מאש  המנורה את להדליק וצריך זו, חובה מתבטלת

אחרת.

שהאש  המנורה, בהדלקת דין שזהו נראה להלכה
החיצון  המזבח מן להילקח .33צריכה

חז"ל  בלשון משנה שרש"י השינוי מן ,34אבל
אלא  תהא לא לך שאמרתי תמיד "אש מצטט שאינו

" כותב אלא החיצון", מזבח של id`בראשו s` מעל
המזבח  מדיני דין שזהו מובן, תוקד", החיצון המזבח

אשר35החיצון  ,eilry y`d את להדליק גם צריכה
אחרות).36המנורה  (כיקידות

התורה  כי הפשט, לפי  מובן כך כאשר ובמיוחד
ענין  בפרשת קבעה ולא החיצון, המזבח בפרשת זה

המנורה.

.Ê
'‰ ˙„Â·Ú· ‰‡¯Â‰‰

היא: ה' בעבודת מכך הנלמדת ההוראה

לשני  בכלליות, נחלקים, והמקדש המשכן כלי
המזבח – בפנים שעמדו הכלים מנורה iniptdסוגים: ,

המזבח – והחיצוניים וכו'.oevigdושולחן.

עלֿידי  ה' עבודת דרכי לשני מקבילים אלו סוגים
ועבודת  בפנים, – עצמו עם האדם עבודת האדם:
ב"חוץ" שהם היהודים קירוב הזולת, על ההשפעה
אשר  החיצון, כמזבח שבחוץ, בעולם חלקו ותיקון

קרבנות את הקריבו עליו l`xyiדוקא lk בירור –
העולם  עניני .37וזיכוך

התורה  ענין היא המנורה הדלקת פירוט: ,38ביתר
כמו 39שנאמר  נאמר, ועליה אור", ותורה מצוה נר "כי

וכאשר  תמיד". נר "להעלות תורה, תלמוד חובת על
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העומר 30) דקודם החילוק דמתרץ ב) סח, (שם אמת שפת ראה
ולא  שתה"ל במצות החסרון הוי דבשתה"ל שם שבמשנה שתה"ל וקודם
שוב  שתה"ל קודם והקריב עבר אם שלכן וכ' שבמנחות, בהקרבה פסול

הלחם. שתי קודם מנחות עוד להביא לכתחילה אפי' רשאין
אם 31) הי"ג פ"ג תמידין הל' והראב"ד הרמב"ם ממחלוקת להעיר

ממזבח  יביא "שלא היינו שלילי, דין בעיקר שזה או מערבי, בנר חיוב זהו
הכירים". מבית ולא הפנימי

להדליק 32) יש אם מזבח אין אם ההלכה) (ע"ד בזה לדון שיש אלא
השלחן ה"ו) פ"ו (מנחות בתוספתא ממ"ש המנורה zegafndeאת dxepnde

רבנן  ולדעת בזה. מחלוקת ה"ב פ"ד שקלים ובירושלמי זא"ז. מעכבין
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המקדש). חלקי הם הכלים אם והרמב"ן הרמב"ם מחלוקת הוא הרגצובי

המקדש. בית קרוי אינו החיצון מזבח דבלא צה) (מצוה מנ"ח וראה
המזבח  על אש אין אבל מזבח יש באם לשאלה מקום – אופן ובכל

וכיו"ב). – א כח, תענית ראה – העצים בנדבת (שחסר
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(כבהערה 34) ובירושלמי (22 הערה (כנ"ל בתו"כ ועד"ז שם. יומא
.(27

(35c"re שם יומא תוס' וראה עצמו. החיצון המזבח שעל המערכות
ובפיה"מ  ה"ה. (פ"ב יוהכ"פ עבודת הל' מרמב"ם ולהעיר תמיד. ד"ה
מערכה  "מוסיפין מערכות ד' המזבח על היו דביוהכ"פ ספ"ד) שם יומא
מחתה  אש שלפניו): בתו"כ (ועד"ז שם ובגמ' ולעטרו". המזבח להדר כדי

מניין. ומנורה
שכן 36) עאכו"כ במזבח דין הוא דהמנורה דהדה"נ שעפ"ז י"ל ואולי

על  אש ד"המכבה להלכה ונפק"מ – תכבה" ד"לא הלאו בנוגע הוא
במחתה  שלוקחו עד אם המזבח": "אש נקרא מתי עד כו'" עובר המזבח
הכינה  רק אם גם או אחרת", למצוה "נתקה נק' דוקא ואז המזבח מעל
ה"ו), פ"ב תמידין הל' רמב"ם שם. ובפרש"י ב. מו, יומא (ראה במזבח
ועפ"ז  עובר, מהמזבח הורידה שלא כ"ז הרי במזבח, דין שזהו ואת"ל

אש "המכבה כאן רש"י ל' אש lrיומתק "המכבה ולא המזבח", *
ועוד. שם. כברמב"ם המזבח"**

ובכ"מ.37) פ"ב. מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ.38) ואילך. א'תצא ע' תרומה אוה"ת ב. פח, תו"א ראה
כג.39) ו, משלי

.(gafnd lry :i"zk i"yxae) gafnd lrn :ipye oey`x qetcae (*
y`d zvwn mb f"d "gafnd lr y` daknd" i"yxtay oeyld k"`yn ,gafnd y` lk dakn rnyn "gafnd y` daknd" :el` zepeyla n"wtp cerc l"i ile`e (**
`qxibdn xirdle .(o"anxd ixac xe`iaa epzyxt dcng ilke i"pt d`xe .gtw z"ln (b"qx v"ndql) t"ixd xe`ia .`t z"ln v"ndq .my m"anx .a ,`v migaf d`x)

."gafnd lrn" (f"ptly b"deya)
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ומקושר  תמיד" "נר בבחינת הוא הרי אומנותו, תורתו
ה' אל .40תמיד

להיות  יכול הוא הרי לטעון; אוהל" "יושב עלול
לו  ואין תמיד", נר "להעלות של באופן דלוקה כמנורה

עוברת  מצוה לא ואפילו במצוות, שאל 41צורך ובודאי ,
שהוא  אחר יהודי עם או העולם עניני עם להתעסק לו

"בחוץ"?

להידלק  צריכה שהמנורה ההוראה, ישנה כך על
העבודה  – הפנימי המזבח ישנו ואמנם, המזבח. מאש

הלב  פנימיות ועם עצמו עם היהודי של –42הנעלית
שעמד  למרות ממנו, נדלק אינו המנורה אור אבל

לה  דוקא 43בסמוך אלא המזבח44, .oevigd45מן

האש  בהיות שכבר יוצא, רש"י מדברי יתרֿעלֿכן:

המנורה  לאש קשורה היא החיצון המזבח ,46על
שאצל  כדי היא: האדם בעבודת הדבר ומשמעות

צריך  התורה, ואור "אש" ותאיר "תידלק" יושבֿהאוהל

לו  איכפת ב"חוץ"47להיות הנמצא יהודי אצל שגם
" ויאיר d'ידלק xp יכול הוא אז ורק אדם", נשמת

התורה". ב"אור שלו ה'" "נר את להצית

כל  חשוב החיצון המזבח אל המנורה של זה קשר

התמידיות  כי "תמיד". במילה נרמז שהוא עד כך,

באמצעות  דוקא מתבצעת יושבֿאוהל של בעבודתו
ידי  על ורק ה"חוץ". של והקשיים הנסיונות את עוברו

למעלת  מגיע הוא אחרים יהודים על השפעתו
התורה  בלימוד בעבודתו .48התמידיות

(h"kyz ev t"y zgiyn)
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ואילך.40) א'תקנב ע' תצוה אוה"ת ראה
לעשות 41) שמפסיקין רשב"י מודה ולא ה"ב: פ"א ברכות ירוש' ראה

ולהעיר – כו'. לולב ולעשות דאפילוhiytc`סוכה סוכה zeyrlלהש"ס
ואכ"מ. מפסיק. ולולב

ובכ"מ.42) שם. מקדש בנין מצות ד. פו, ד. עח, דברים לקו"ת ראה
(43.31 שבהערה ראב"ד ב. מה, שם יומא ראה
מזבח 44) (של קטורת של שני' שמערכה הפנימי במזבח ועד"ז

שם). ותו"כ (יומא החיצון מזבח על צ"ל הפנימי)
משה45) מענת ע"י באה – התורה שנתינת ירדתם miixvnlלהעיר

סוף  (רמב"ם בעולם שלום לעשות ניתנה התורה שכל סע"ב). פח, (שבת

לשון)). (בשינוי כו ו, נשא מספרי – חנוכה הל'
באש 46) דין שזהו את"ל (אבל המזבח באש דין זהו כי והיינו

לעיל  ראה אבל למנורה. שייך אינו המזבח על שהוא כמו הרי המנורה
מזבח  שעל מחתה) (ואש קטורת של שני' במערכה וכמו ,(36 הערה

.(35 הערה לעיל (וראה ביחד באים ותו"כ שבגמ' – החיצון
(ב"ב 47) מצלי והדר לעני פרוטה יהיב צ"ל: היום סדר אשר ולהעיר

סקנ"ה). או"ח (שו"ע לביה"מ ומביהכנ"ס צב) סו"ס או"ח שו"ע א. י,
בצאתו 48) ענינו שתחילת אומנתו) (שתורתו מרשב"י להעיר

סע"ב). לג, (שבת מילתא אתקין מהמערה
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סוף  (רמב"ם בעולם שלום לעשות ניתנה התורה שכל סע"ב). פח, (שבת
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להקריב  ומותר זה, איסור קיים אין ולכן כך, יהא לא
החדשה  התבואה מן .30מנחות

מנחה  הקרבת על הוא העיקרי האיסור אילו אבל
הרי  זאת, מתירה שתיֿהלחם שמנחת לפני החדש מן
מן  מנחה הקריבו שכבר לאחר גם קיים הזה האיסור
שתיֿהלחם  מנחת את הקריבו לא עוד כל החדש,

dxiznd.החדש מן מנחות הבאת

בעניננו: גם קיימת כזאת שאלה

המזבח  שעל האש מן המנורה הדלקת חובת
המנורה, הדלקת מדיני חלק היא האם – החיצון
זהו  שמא או החיצון, המזבח מן להילקח צריכה שהאש
ממנו  אשר המזבח), בפרשת (שנאמר המזבח מדיני דין

המנורה  להדלקת אש לקחת .31חייבים

היא: זה דיון ממסקנות המעשיות ההשפעות אחת
המזבח  על אש אין כלֿשהיא מסיבה כאשר ,32האם,

המנורה? הדלקת את הדבר מונע

על  אש אין שכאשר הרי המנורה, מדיני דין זהו אם
זהו  אם אבל המנורה. את להדליק איֿאפשר המזבח,
המזבח, על אש שכשאין הרי המזבח, מדיני דין
מאש  המנורה את להדליק וצריך זו, חובה מתבטלת

אחרת.

שהאש  המנורה, בהדלקת דין שזהו נראה להלכה
החיצון  המזבח מן להילקח .33צריכה

חז"ל  בלשון משנה שרש"י השינוי מן ,34אבל
אלא  תהא לא לך שאמרתי תמיד "אש מצטט שאינו

" כותב אלא החיצון", מזבח של id`בראשו s` מעל
המזבח  מדיני דין שזהו מובן, תוקד", החיצון המזבח

אשר35החיצון  ,eilry y`d את להדליק גם צריכה
אחרות).36המנורה  (כיקידות

התורה  כי הפשט, לפי  מובן כך כאשר ובמיוחד
ענין  בפרשת קבעה ולא החיצון, המזבח בפרשת זה

המנורה.

.Ê
'‰ ˙„Â·Ú· ‰‡¯Â‰‰

היא: ה' בעבודת מכך הנלמדת ההוראה

לשני  בכלליות, נחלקים, והמקדש המשכן כלי
המזבח – בפנים שעמדו הכלים מנורה iniptdסוגים: ,

המזבח – והחיצוניים וכו'.oevigdושולחן.

עלֿידי  ה' עבודת דרכי לשני מקבילים אלו סוגים
ועבודת  בפנים, – עצמו עם האדם עבודת האדם:
ב"חוץ" שהם היהודים קירוב הזולת, על ההשפעה
אשר  החיצון, כמזבח שבחוץ, בעולם חלקו ותיקון

קרבנות את הקריבו עליו l`xyiדוקא lk בירור –
העולם  עניני .37וזיכוך

התורה  ענין היא המנורה הדלקת פירוט: ,38ביתר
כמו 39שנאמר  נאמר, ועליה אור", ותורה מצוה נר "כי

וכאשר  תמיד". נר "להעלות תורה, תלמוד חובת על
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העומר 30) דקודם החילוק דמתרץ ב) סח, (שם אמת שפת ראה
ולא  שתה"ל במצות החסרון הוי דבשתה"ל שם שבמשנה שתה"ל וקודם
שוב  שתה"ל קודם והקריב עבר אם שלכן וכ' שבמנחות, בהקרבה פסול

הלחם. שתי קודם מנחות עוד להביא לכתחילה אפי' רשאין
אם 31) הי"ג פ"ג תמידין הל' והראב"ד הרמב"ם ממחלוקת להעיר

ממזבח  יביא "שלא היינו שלילי, דין בעיקר שזה או מערבי, בנר חיוב זהו
הכירים". מבית ולא הפנימי

להדליק 32) יש אם מזבח אין אם ההלכה) (ע"ד בזה לדון שיש אלא
השלחן ה"ו) פ"ו (מנחות בתוספתא ממ"ש המנורה zegafndeאת dxepnde

רבנן  ולדעת בזה. מחלוקת ה"ב פ"ד שקלים ובירושלמי זא"ז. מעכבין
בעבודות  כאן שבפנים, בעבודות כאן שם: (וראה מעכבין אינן שם
שלדעת  (ושם: וש"נ ואילך 117 ע' חי"א לקו"ש בכ"ז ראה – שבחוץ)
המקדש). חלקי הם הכלים אם והרמב"ן הרמב"ם מחלוקת הוא הרגצובי

המקדש. בית קרוי אינו החיצון מזבח דבלא צה) (מצוה מנ"ח וראה
המזבח  על אש אין אבל מזבח יש באם לשאלה מקום – אופן ובכל

וכיו"ב). – א כח, תענית ראה – העצים בנדבת (שחסר
כתבו 33) שהרמב"ם ולהעיר .31 שבהערה וראב"ד רמב"ם ראה

המזבח בפ"ג אש ע"ד שהוא בפ"ב ולא המנורה הדלקת במצות המדבר
שעליו. והמערכות

(כבהערה 34) ובירושלמי (22 הערה (כנ"ל בתו"כ ועד"ז שם. יומא
.(27

(35c"re שם יומא תוס' וראה עצמו. החיצון המזבח שעל המערכות
ובפיה"מ  ה"ה. (פ"ב יוהכ"פ עבודת הל' מרמב"ם ולהעיר תמיד. ד"ה
מערכה  "מוסיפין מערכות ד' המזבח על היו דביוהכ"פ ספ"ד) שם יומא
מחתה  אש שלפניו): בתו"כ (ועד"ז שם ובגמ' ולעטרו". המזבח להדר כדי

מניין. ומנורה
שכן 36) עאכו"כ במזבח דין הוא דהמנורה דהדה"נ שעפ"ז י"ל ואולי

על  אש ד"המכבה להלכה ונפק"מ – תכבה" ד"לא הלאו בנוגע הוא
במחתה  שלוקחו עד אם המזבח": "אש נקרא מתי עד כו'" עובר המזבח
הכינה  רק אם גם או אחרת", למצוה "נתקה נק' דוקא ואז המזבח מעל
ה"ו), פ"ב תמידין הל' רמב"ם שם. ובפרש"י ב. מו, יומא (ראה במזבח
ועפ"ז  עובר, מהמזבח הורידה שלא כ"ז הרי במזבח, דין שזהו ואת"ל

אש "המכבה כאן רש"י ל' אש lrיומתק "המכבה ולא המזבח", *
ועוד. שם. כברמב"ם המזבח"**

ובכ"מ.37) פ"ב. מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ.38) ואילך. א'תצא ע' תרומה אוה"ת ב. פח, תו"א ראה
כג.39) ו, משלי

.(gafnd lry :i"zk i"yxae) gafnd lrn :ipye oey`x qetcae (*
y`d zvwn mb f"d "gafnd lr y` daknd" i"yxtay oeyld k"`yn ,gafnd y` lk dakn rnyn "gafnd y` daknd" :el` zepeyla n"wtp cerc l"i ile`e (**
`qxibdn xirdle .(o"anxd ixac xe`iaa epzyxt dcng ilke i"pt d`xe .gtw z"ln (b"qx v"ndql) t"ixd xe`ia .`t z"ln v"ndq .my m"anx .a ,`v migaf d`x)

."gafnd lrn" (f"ptly b"deya)

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה זמן רב ביותר שלא נתקבל ממנו מכתב וידיעות, ויהי רצון שיהי' זה סימן שהכל בסדר, 

בענינים הכללים ובענינים הפרטים.

בטח מסר פ"ש כללית... וכן אודות מה שדברתי עמו בהנוגע למחנם הט' בפרט ולמדינות... 

בכלל, שלפלא וגם מצער - על שאין נעשה כמעט מאומה בהנוגע להפצת המעינות, והרי מובן שלכל 

מיסודם  תמימים  תומכי  בישיבת  זמן  כמה  ולמד  זכה  שהרי  מוטל,  הדבר  ודכוותי'  עליו  לראש 

ובהנהלתם של רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר פעולות ודברי צדיקים קיימים לעד, וגם 

גזע צור מחצבתו מסייעתו, ובודאי לדכוותי' האריכות בדבר אך למותר. פשיטא שאין כוונתי להטפת 

מוסר, כי אם לעורר ולעודד להפצה ולפעולות כגון האמור בכל המרץ הדרוש, וביחוד גדלה התמי' על 

העדר הנ"ל - בתקופה זו שכל העולם כולו ובחוגים הכי שונים דברו והפיצו עכ"פ נקודות מהמעינות 

בקשר עם שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט, ובכ"מ ממשיכים גם עתה בזה ]ולדוגמא 

בלתי דתיים[, והרי מזה כ"ש וק"ו בהנוגע לאלו ששייך  הבאים, ונעשה זה ע"י חוגים  כאן בשבועות 

להם הענין בפנימיות.

ויהי רצון שאתבשר טוב בכל האמור. וכנוסח דמגילות פורים ]דמגילה נקראת מתחיל מיום 

המחרת[, ליהודים היתה אורה זו תורה, והרי ענין האורה הוא להאיר במקום שקודם לזה חסר הי'. 

ובפרט ע"פ תורת רבנו הזקן, דאורה לשון מפעיל, עיין שערי אורה בזה )בסוף הספר(.

בכבוד ובברכה לפורים שמח ולבשו"ט.



צח

ב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו  ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ ֲחלֹם ְוִהּנֵ ּיַ בראשית כח, יב: ַוֽ
ֹו: ְרִדים ּבֽ ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים עִֹלים ְוֹיֽ ָמְיָמה ְוִהּנֵ ָ יַע ַהּשׁ ַמּגִ

ג

במראה החלום הראו ליעקב אודות הנישואין דרחל — 
לאה", בגימטריא סל"ם במילואו סמ"ך למ"ד מ"ם

התרדמה1 דאדם ]הראשון[ הי' בגן עדן שהוא מקום 

קדוש, בכדי שתונסר ממנו חוה.

דאדם  שופרי'  מעין  דיעקב2  ששופרי'  יעקב,  וכן 

הראשון, ישן במקום המקדש כמ"ש3 אכן יש ה' במקום 

הזה כו' אין זה כ"א בית אלקים כו', בכדי שיונסר4 לאה 

ורחל מהמוחין5 השמאלים שלו, שלאה ורחל הם בחי' 

ובשר  והוא ע"ד כמו באדם6 עצם מעצמי  ובשר.  עצם 

מבשרי, ועיין בעץ חיים7 שער לאה ורחל פ"ב ע"ש.

סל"ם  בחלומו,  לו  שהראו  הסלם  מראה  והיינו 

וכמ"ש  רח"ל  לא"ה  גי'8  מ"ם  למ"ד  סמ"ך  במלואו 

במ"א בס"ד.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רצג

ֲאִני  ַוּיֹאַמר  ָעָליו  ב  ִנּצָ ְיֹהָוה  ה  ְוִהּנֵ יג:  כח,  בראשית 
ר  ְיֹהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביָך ֵוֽאלֵֹהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ויקח  ויישן  האדם  על  תרדמה  אלקים  ה'  ויפל  כא(  ב,  )בראשית   )1

אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתינה".

2( בבא מציעא פד.

3( בראשית כח, טז.

4( בכדי שיונסר לאה ורחל, עיין גם לעיל סימן ב.

5( כידוע, שכל ענין הנסירה הוא מגבורה בחי' שמאל, ואח"כ היחוד 

וע"ד מ"ש שמאלי תחת לראשי"  ענין הנישואין הוא מחסד,  שהוא 

זהו זמן דראש השנה ויהכ"פ — )בחי' גבורה וימי הדין — הנסירה(, 

ואח"כ וימיני תחבקני" סוכות ושמח"ת בחי' ימין — חסדים.

6( בראשית ב, כג.

7( שער לח.

8( סמ"ך )בגי' 120(, + למ"ד )74(, + מ"ם )80( = 274, וכן לא"ה 

)36(, + רח"ל )238( = 274.

ָך: ה ּוְלַזְרֶעֽ ֶנּנָ ה ׁשֵֹכב ָעֶליָה ְלָך ֶאּתְ ַאּתָ

ד

טעם שנמשל יעקב לינוקא )ב"ר פס"ט, ג( — בחי' תפארת.

אבהו  א"ר  וגו',  ה'  אני  ויאמר  עליו  נצב  ה'  והנה 

משל לבן מלכים שהי' ישן על גבי עריסה והיו זבובים 

מניקתו  עליו  שחה  מניקתו  שבא  וכיון  עליו  שוכנים 

עולים  אלקים  מלאכי  והנה  בתחלה  כך  מעליו,  וברחו 

ויורדים בו9 כיון שנתגלה עליו הקב"ה ברחו מעליו.
בראשית רבה פרשה סט, ג

יעקב נמשל10 לינוקא,

כי יעקב בחי' תפארת11 קו האמצעי, ונקרא ינוקא כי 

הוא יונק משדי אמו — בינה12.

אך  בינה,   — אמו  משדי  יונק  בכלל  ז"א13  כי  ואם 

ביחוד הוא תפארת דז"א בחי' יעקב.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רמז

9( והמלכים הוא רמז להד' גליות )ב"ר פס"ח, יד(.

10( מבאר המדרש, דנמשל יעקב לבן מלך שיונק וכמ"ש וכיון שבא 

מניקתו", שחה עליו מניקתו".

11( ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, א. לקוטי תורה פרשת 

ואתחנן עמוד ה, ב ואילך. תזריע כג, ג.

12( ראה ברכות י, א: אמר ר' אבהו, שעשה לה דדים במקום בינה". 

תניא פרק ג' דאב" נק' חכמה, וֵאם" נק' בינה המולידים מן המדות. 

ובאור התורה שיר השירים עמוד ת"י וז"ל: כמו הָחָלב מגדיל הולד 

כו' כך הגדלת המדות ע"י חלב דאימא". עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק 

דתיבת ינוקא" מרמז לבינה. לקמן סימן סא.

13( דהמדות בכלל נמשך מהשכל )תניא פ"ג(, אולם תפארת בעיקר 

נק' עמודא דאמצעיתא המבריח מן הקצה אל הקצה. דהרי בכל מדה 

יש מדה כנגדה, במדת החסד יש כנגדה גבורה, וכן להיפך, משא"כ 

בתפארת" הוא התכללות" המדות במיזוג ושילוב ביחד, וזהו נעשה 

שדוקא  וזהו  ביחד,  וגבורה  החסד  שמאחד  )השכל(  הבינה"  ע"י 

תפארת" יונק מבינה" וכמבואר בכמה מקומות בחסידות. ראה תורה 

אור פרשת נח י, ד. לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב ואילך. תזריע כג, 

ג. ועוד. )ראה גם לקמן סימן טז הערה 6(.

ילקוט מתורת לוי יצחק

אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ו אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו עם המצורף אליו,

וברך לקחתי ואשיבנו, אשר יקוים מתאים למ"ש והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, 

המשך בעמרד הבאוידוע הפירוש בזה שכשהם נזכרים הרי הם גם ונעשים.



צט

והקריב  יקריבנו  תודה  על  אם   – יב  ז, 
בשמן  בלולות  מצות  חלות  התודה  זבח  על 
ורקיקי מצות משוחים בשמן וסולת מורבכת 

חלות בלולות בשמן

במזמור  תהלים  מדרש  על  הקשה  כ"ד  דף  בשל"ה  א. 
לעתיד  בטלים  יהיו  הקרבנות  כל  ר"י  שם  דאמר  לתודה 
שראה  בית  בנין  הא  והקשה  בטל.  אינו  תודה  וקרבן  לבא 
יחזקאל הוא הבית שלעתיד הזכיר שם קרבנות של חטאות 

ואשמות. ודחק שם לתרץ.
ולא קשה מידי דהא איתא ביומא דף פ' אמר ר"א האוכל 
חלב בזמן הזה יכתוב שיעורו ופירש"י בד"ה אי נימא שמא 
קרבן  שחייב  ויאמרו  הלכה  ותתחדש  בימיו  ביהמ"ק  יבנה 
על כזית קטן כו', הרי יהי' לעתיד חטאות ואשמות מאותם 
בקרבנות  אז  שיתחייבו  אבל  הזה  בעולם  כבר  שנתחייבו 

אלו, וזה יהי' בטל לעתיד.
והנה הא דלעתיד יבוטל קרבנות של חטאות ואשמות 
כתב השל"ה שם הטעם לפי שאז יבטל היצה"ר מן הארץ 
חטאות  ודאי  הא  טעמו  ליישב  וצריך  וכו'.  חטאים  ויתמו 
יצה"ר  יד  ואין  שוגג  חטא  על  אלא  באים  אינם  ואשמות 

בחטא של שוגג.
בספר  דאיתא  מה  עפ"י  טעמו  לפי  זה  ליישב  ונראה 
מכל  בשגגה  תחטא  כי  נפש  פסוק  על  זו  פרשה  האלשיך 
מצות אשר לא תעשינה ועשה אחת מהנה הא דצריך להביא 
קרבן על חטא שוגג לפי כי גם בלא דעת נפש לא טוב לפי 
שעל ידי שנפשו מטומאת מקודם ע"י חטא מזיד הלכך בא 
על ידו חטא של שוגג שאם הי' צדיק ולא חטא במזיד לא 
הי' בא תקלה של שוגג על ידו, וזה שאמר נפש כי תחטא 
בשגגה, זה בא לו מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ועשה, 
דעבירה של חטא מזיד שעשה היתה גוררת לו עבירה של 
שיבטל  מזיד  חטא  מצוי  יהא  לא  דלעתיד  כיון  וא"כ  שוגג 
היצה"ר מן העולם גם חטא שוגג לא ימצא לכן יבטל לעתיד 

חטאות ואשמות אף שהם באים על חטא שוגג.
חטאות  קרבן  יבטל  דלעתיד  הא  הטעם  נראה  ולי 
בעוה"ז  וז"ל  ס"ו  דף  ירמי'  בילקוט  דאיתא  לפי  ואשמות 
אבל  כלום  אומרת  התאנה  אין  בשבת  תאנה  מלקט  אדם 
לע"ל היא צווחת ואומרת שבת הוא אדם שוכב עם אשתו 
תזעק  מקיר  אבן  לע"ל  אבל  ידו  על  שיעכב  מי  אין  נדה 
ימצא לעתיד  ובל  יראה  בל  לפי"ז  הרי  היא,  נדה  לו  ואומר 
חטא שוגג שהרי יהי' לו מזכירין החטא אשר ירצה לעשות, 

לכן יבטל אז הקרבן חטאות ואשמות הבא על השוגג.
לוית חן

ב. במד"ר פ' צו פ"ט כל הקרבנות בטלים לעתיד לבוא 

דהתמידים  כהונה  במתנת  וע"ש  בטל,  אינו  תודה  וקרבן 
ולא  חפצתי  חסד  כי  ע"פ  ועמ"ש  יבטלו  לא  ג"כ  ומוספים 
זבח, יש לפרש ע"ד כל המועדים בטלים לע"ל, ופי' בתורה 
עליות  הן  שהמועדים  לאסתר  המלך  ויושט  בד"ה  אור 
כנסת ישראל, בפסח בבחי' חסד כו', אכן לעתיד לבוא יהי' 
אין  וא"כ  בעלה  עטרת  חיל  אשת  וזהו  למטה  ה'  אור  גלוי 
שייך עליות, וזהו ע"ד מה שכתוב ע"פ כי ההרים ימושו כו' 
שההרים הם בחי' עליות כנ"י והיינו ע"י שיהי' הגילוי למטה 
והיינו ע"י המשכה מא"א  וזהו וחסדי כו' וברית שלומי כו' 

דקמי' מעלה ומטה שוין יעו"ש.
והנה הקרבנות הם ג"כ עליות והתקרבות כנ"ל מלמטה 
למעלה לכן הם בטלים כיון שיהי' הגילוי למטה, אך קרבן 
תודה שהיא הודאה ע"ד לך טוב להודות כו' הודו לו ברכו 
שמו הנה בבחי' שמו שייך ברכה אבל בו ית' אין שייך רק 

הודאה לבד.
עוד יש לומר ע"ד אחר הנה המועדים הן גלוי אור הבינה 
במדות כמ"ש ע"פ להקריב לי במועדו, ובד"ה הוי' לי בעוזרי, 
ובד"ה מצה זו ובינה נק' עלמא דאתכסיא ובמועדים נמשך 
הגלוי משם, וכמ"ש ע"פ בנהר יעברו ברגל שבכל רגל מג' 
ולעתיד  כו',  רגלים עוברים בנהר היוצא מעדן שהוא בינה 
לבוא יהי' עלמא דאתכסיא בגלוי ממש כמ"ש ואמר ביום 
ההוא הנה אלקינו זה, וזהו והניף ידו על הנהר כו' ולכן יהי' 

הכנור של שמונה נימין.
הבינה  אור  להמשיך  דא"צ  בטלים  יהיו  המועדים  לכן 
וכמו ע"ד  גילוי כמו המדות,  יהי' בבחי'  כיון הבינה  במדות 
שעכשיו בשבת ויו"ט א"צ תפילין כו', משא"כ הלכות שהם 
מיסוד אבא הרי הם למעלה מהבינה וכמ"ש כי טובים דודיך 
מיין ערבים עלי דברי סופרים כו' לכן אינן בטלות ועמ"ש 

מזה בד"ה יביאו לבוש מלכות.
ולכן הקרבנות ג"כ בטלים דמבואר באגרת הקודש סי' 
מנפש  מ"ן  העלאת  בחי'  הן  המזבח  שע"ג  הקרבנות  כ"ח 
חיות  ד'  בחי'  הם  ומקורן  שרשן  אל  שבנוגה  הבהמית 
א"כ  מז"א,  דכורין  מים  ויורד  נמשך  ועי"ז  כו'  שבמרכבה 
הקרבנות הם להמשיך יחוד ז"א ונוקבא, וכיון שלע"ל יהי' 
א"כ  ריעין,  תרין  יהיו  ונוקבא  ז"א  וגם  בגילוי  הבינה  אור 
ואם  אב  יחוד  המשכת  שהיא  התודה  אבל  לקרבנות,  א"צ 
ההלכות,  וכמו  יבטל  לא  זה  דאתכסיא  מעלמא  שלמעלה 
ר"ת  הארץ  כל  לה'  הריעו  לתודה  מזמור  ע"פ  מזה  וכמ"ש 
אור  שיהי'  לע"ל  גם  יבטלו  לא  והלכות  שהתודה  הלכה 
ע"פ  ועמ"ש  כו'  אבא  יסוד  המשכות  הם  כי  בגילוי  הבינה 
ועתה אלקינו מודים אנחנו לך ומהללים כו', שם נת' ענין ג' 

בחי' הלל ברכה והודאה.
אור התורה פ' ויקרא ח"א עמוד כ"ג

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת צו

שיהי' אורה ושמחה וששון ויקר, כדרשת רז"ל וגם כפשוטו.

בברכה לבשו"ט מתוך הצלחה מופלגה בעבוה"ק ובאופן דופרצת וגו'

מ. שניאורסאהן

המשך מהעמרד הקרדם
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בבבב)))) ((((וווו,,,, העהעהעהעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹזאתזאתזאתזאת
הּלילה ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואברים חלבים הקטר על ללּמד (רש"י)ּבא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עב)ּבּגמרא ּבּלילה.(מנחות ּגם להקטירם ׁשאפׁשר אּלא ּבּיֹום, הּוא חלבים הקטר ׁשעּקר אמרּו, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת להסּביר ְְְְֲִֵַַַָָָֹויׁש

ּכּכתּוב""""ייייֹוֹוֹוֹוםםםם"""" וגּלּוי, לאֹור רֹומז א)- ה'"וּיקרא(בראשית אֹור את המגּלה והּמצֹות הּתֹורה עסק ׁשּזהּו יֹום", לאֹור אלקים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ָָּבעֹולם.
ּבעֹולמֹו.""""לילהלילהלילהלילה"""" האדם ׁשל האמּתית חּייו ּתכלית על ׁשּמעלימים הרׁשּות ּבדברי העסק ׁשּזהּו ּולהעלם, לחׁש רֹומז - ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

החלבים הקטרת ׁשל הּפנימית ּכלֹומר:ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹום ם ם ם הּמׁשמעּות לתענּוג), רֹומז (חלב הּבֹורא ׁשּבעבֹודת הּתענּוג 'הקטרת' היא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
זֹו. ׁשּבעבֹודה הּתענּוג מּׁשּום לא העליֹון, הרצֹון את לקּים ּכדי ורק א ה' את ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלעבד

החלבים הקטר הּצר,ּבּבּבּבּלּלּלּלילה ילה ילה ילה ואילּו ּכפי רק ּבהם לעסק הרׁשּות, ׁשּבדברי הּתענּוג את ּגם 'להקטיר' ׁשּיׁש - מׁשמעּותֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשמים. ְִֵַָלׁשם

הּוא החלבים הקטר עּקר ּכל־ּכ;ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹום ם ם ם אּולם חּדּוׁש מּׁשּום ּבֹו אין - הרׁשּות ׁשּבדברי הּתענּוג את לבּטל הּצר ׁשּכן ּדוקא, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
והּמצֹות. הּתֹורה ׁשּבעסק הּתענּוג את ּגם "להקטיר" אדם ׁשחּיב הּוא החּדּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעּקר

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
åäìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøä §¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈

:çaænä ìöà BîNå çaænä-ìò©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; חֹוצץ ∑B¯NaŒÏÚ.היא ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְֵֵֶָָֹ

ג)ּבינּתים ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה היה ְִֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּכב ׁש כד)ׁשל ‡˙ÏÚ‰Œ‰.(תמיד L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומה ועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, BÓNÂ.ּה ֶֶֶ«∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא ≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה ׁשּנאמר: הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤̧¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג ׁשהּוא (יומא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשּמׁש

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח מּׁשם.(תמיד מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יֹום  ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה .ואין ְְְְֲֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 431 cenr dk wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

'd z` cFarl - dk`ln§¨¨©£¤

לּמחנה" מחּוץ אל הּדׁשן את "והֹוציא הּמּלים ד)על לּמערכה (ו, מקֹום ואין רּבה ּכׁשהּוא ּבתּפּוח, הּצבּור הּדׁשן רׁש"י, מפרׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מּׁשם". מֹוציאֹו -ִִָ

הּתניא טו)ּבספר סימן הקדׁש' ואין ('אגרת למּטה הּיֹורד ׁשּבֹו "העפר יסֹוד הּוא הּנׂשרף' מ'עץ הּנׁשאר (ּדׁשן) ׁשה'אפר' מבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלמעלה  ּבאׁש וליׂשרף להּכלל יכֹול ׁשאינֹו עד הּנׂשרף, ׁשּבּדבר נחּות הכי הּדבר הּוא ׁשהאפר והינּו, ּבֹו". ׁשֹולטת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהאׁש

ִֶמּמּנּו.
ואינם  מּצד־עצמם, קדּוׁשה ּבהם ׁשאין ּגׁשמּיים, ּבדברים העסק על הּדׁשן ענין מרּמז לקֹונֹו, האדם ׁשּבעבֹודת לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ׁשּלמעלה. ּב"אׁש" ְְְִִֵֶַָָָנׂשרפים
הּמזּבח" "אצל - הּקדּוׁשה  ּבתחּום נכלל ּגׁשמּיים ּבדברים העסק אין ּכי לּמחנה", מחּוץ "אל הּדׁשן את ׁשּמֹוציאים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוזהּו

הּקדּוׁשה. של לּמחנה" "מחּוץ הּוא זה עסק אּלא הּמזּבח, על לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוכל־ׁשּכן

ıe·cג  ÔÈÒÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»

ÔÈLe·Ïד  LaÏÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡ÓË˜ ˙È ˜tÈÂ ÔÈ¯Á‡»√»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»

:ÈÎc ¯˙‡Ï«¬«¿≈
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å(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà-úà åö©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®

ìò äìòä àåäîäìélä-ìk çaænä-ìò äã÷B ¦´¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ
:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aä-ãò©©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«

i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ) הּכתּוב צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכיס  חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום B‚Â'.לזרז ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ְְְִֵֵֶֶָָ…«»…»¿ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם איזה הּפסּולין, על ּוללּמד הּלילה, ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹואיברים
ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ּתֹורה לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ‰Â‡.ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ

‰ÏÚ‰∑.לעזרה ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט »…»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ד) ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין .(ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 30 cenr `"lyz 'ycew zegiy' itÎlr)

miAx zFpFAWg EWTA¦§¤§©¦

אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על ּכיס".(ו, חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז הּכתּוב צרי "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא הּמזּבח, לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיׁש

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי אין ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבמצֹות

רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות הּוא יכֹול ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו
ׁשּלאו־ּדוקא  לטעֹון האדם יכֹול ואם־ּכן ּביֹותר, להּזהר צרי צּבּור ּובכסּפי צּבּור, מּכסּפי ׁשהּוא הקּדׁש לממֹון ּכׁשּמּגיע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאבל

ואּול  עכׁשו, נחּוצים הכי הּדברים הם לּמערכה הּצּבּור ׁשעצים ּבכסּפי להׁשּתּמׁש צריכים ולכן יֹותר, הּנחּוצים ּדברים יׁש י ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
אחרים. ְֲִִִֵָלדברים

מקֹום  אין מּׁשהּו, לעׂשֹות מצּוה ׁשּכׁשהּקּב"ה ּולזרז להזהיר הּכתּוב צרי ׁשם צּבּור, ּבכסּפי ּכׁשּמדּבר ּכאן ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
הּכסף. עם לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ׁשּזהּו הּדבר וּדאי לּמערכה, עצים ׁשּצרי מצּוה ּוכׁשהּקּב"ה ּבני־אדם. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלחׁשּבֹונֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30 cenr f wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

eizFvn mEIwA d"ATdl xEAgd©¦©©¨¨§¦¦§¨

אהרן" את "צו לּפסּוק ב)ּבקׁשר וחּבּור"(ו, "צותא מּלׁשֹון ב. ציּוּוי. מּלׁשֹון א. "מצוה": ּבתיבת הּקׁשּורים ּפירּוׁשים ׁשני יׁשנם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ועֹוד) ג. מה, ּבחקֹותי ּתֹורה' מבארים ('לקּוטי אּלּו ּפירּוׁשים ׁשּׁשני לֹומר ויׁש להּקּב"ה. יׂשראל את ּומקּׁשר מחּבר הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ּכ ּכי ב. הּמצֹות. ּבקּיּום והּמעלה הּיקר ּבׂשכלֹו מבין ּכי א. טעמים: מּׁשני מצֹות לקּים יכֹול יהּודי ּדהּנה הּׁשני: את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחד
ה"צותא  ׁשעּקר אֹומרים זה ועל ׁשּבזה. הּמעלה ּבׂשכלֹו ׁשּמבין מּצד ולא עֹול', ּב'קּבלת מצֹותיו מקּים ולכן הּקּב"ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
ּבׂשכלֹו ּכ ׁשּמבין מּצד לא מצֹותיו ּומקּים להּקּב"ה, עצמֹו את ּכׁשּמבּטל הּוא הּמצֹות קּיּום ׁשעל־ידי להּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוחיּבּור"

הּקּב"ה. צּוה ׁשּכ ה"ציּוּוי", מּפני רק ְִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ã ycew zegiyn zecewp ã(1254 'nr ,a jxk b"nyz mgpn zxez .b"nyz ev zyxt ycewÎzay zecreezdn)

אהרןאהרןאהרןאהרן ב)ואתואתואתואת (ו, ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹ ֹֹ
(רש"י) ּולדֹורֹות מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא 'צו' ְְִֵֵֶַַָאין

זרזרזרזרּוּוּוּוזזזז"""" ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן אאאאּלּלּלּלאאאא ''''צוצוצוצו'''' לקּים """"איןאיןאיןאין והּתׁשּוקה הּׂשמחה ּבגלל זריזּות, מּתֹו להיֹות צריכה לקֹונֹו האדם ׁשל עבֹודתֹו ּכללּות - ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּבֹורא. רצֹון ְֵֶַאת

ּדחּיֹות.""""ממממּיּיּיּידדדד"""" ללא מּיד, לקּימּה יׁש אּלא ּתחמיצּנה, אל ליד הּבאה מצוה - ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּופירי־ּפירֹות """"ּוּוּוּולדלדלדלדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת"""" ּפירֹות זֹו לפעּלה יׁש א) מּובנים: ּובׁשני הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד נמׁש אּלא חד־ּפעמי, אינֹו הּקּיּום - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

נמׁשכת'. 'ּפעּלה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ּתמידית, היא עצמה הּפעּלה ב) הּדֹורֹות; ּכל סֹוף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻעד

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„‡ב  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈
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ã ycew zegiyn zecewp ã(950 'nr b jxk zegiyÎihewl)

בבבב)))) ((((וווו,,,, העהעהעהעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹזאתזאתזאתזאת
הּלילה ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואברים חלבים הקטר על ללּמד (רש"י)ּבא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

עב)ּבּגמרא ּבּלילה.(מנחות ּגם להקטירם ׁשאפׁשר אּלא ּבּיֹום, הּוא חלבים הקטר ׁשעּקר אמרּו, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת להסּביר ְְְְֲִֵַַַָָָֹויׁש

ּכּכתּוב""""ייייֹוֹוֹוֹוםםםם"""" וגּלּוי, לאֹור רֹומז א)- ה'"וּיקרא(בראשית אֹור את המגּלה והּמצֹות הּתֹורה עסק ׁשּזהּו יֹום", לאֹור אלקים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ָָּבעֹולם.
ּבעֹולמֹו.""""לילהלילהלילהלילה"""" האדם ׁשל האמּתית חּייו ּתכלית על ׁשּמעלימים הרׁשּות ּבדברי העסק ׁשּזהּו ּולהעלם, לחׁש רֹומז - ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

החלבים הקטרת ׁשל הּפנימית ּכלֹומר:ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹום ם ם ם הּמׁשמעּות לתענּוג), רֹומז (חלב הּבֹורא ׁשּבעבֹודת הּתענּוג 'הקטרת' היא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
זֹו. ׁשּבעבֹודה הּתענּוג מּׁשּום לא העליֹון, הרצֹון את לקּים ּכדי ורק א ה' את ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹלעבד

החלבים הקטר הּצר,ּבּבּבּבּלּלּלּלילה ילה ילה ילה ואילּו ּכפי רק ּבהם לעסק הרׁשּות, ׁשּבדברי הּתענּוג את ּגם 'להקטיר' ׁשּיׁש - מׁשמעּותֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשמים. ְִֵַָלׁשם

הּוא החלבים הקטר עּקר ּכל־ּכ;ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹום ם ם ם אּולם חּדּוׁש מּׁשּום ּבֹו אין - הרׁשּות ׁשּבדברי הּתענּוג את לבּטל הּצר ׁשּכן ּדוקא, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
והּמצֹות. הּתֹורה ׁשּבעסק הּתענּוג את ּגם "להקטיר" אדם ׁשחּיב הּוא החּדּוׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָעּקר

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
åäìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøä §¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈

:çaænä ìöà BîNå çaænä-ìò©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
i"yx£„· BcÓ∑ּכמּדתֹו ׁשּתהא "מּדֹו"? לֹומר: ּתלמּוד ּומה הּכּתנת; חֹוצץ ∑B¯NaŒÏÚ.היא ּדבר יהא ׁשּלא ƒ«ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֻ«¿»ְֵֵֶָָֹ

ג)ּבינּתים ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ּבמזרחֹו ונֹותנן הּפנימּיֹות המאּכלֹות מן הּמחּתה מלא חֹותה היה ְִֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּכב ׁש כד)ׁשל ‡˙ÏÚ‰Œ‰.(תמיד L‡‰ ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰∑ּתרּומה ועׂשאּת ירים ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, BÓNÂ.ּה ֶֶֶ«∆∆¬∆…«»≈∆»…»ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿»

ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ ּגחלים ׁשחתה לאחר הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין איברים מצא ≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה ׁשּנאמר: הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל. ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤̧¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג ׁשהּוא (יומא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ּדרֿארץ, אּלא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג אל לרּבֹו, קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹמׁשּמׁש

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח מּׁשם.(תמיד מֹוציאֹו לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יֹום  ּבכל חֹובה הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה .ואין ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
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לּמחנה" מחּוץ אל הּדׁשן את "והֹוציא הּמּלים ד)על לּמערכה (ו, מקֹום ואין רּבה ּכׁשהּוא ּבתּפּוח, הּצבּור הּדׁשן רׁש"י, מפרׁש ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָ
מּׁשם". מֹוציאֹו -ִִָ

הּתניא טו)ּבספר סימן הקדׁש' ואין ('אגרת למּטה הּיֹורד ׁשּבֹו "העפר יסֹוד הּוא הּנׂשרף' מ'עץ הּנׁשאר (ּדׁשן) ׁשה'אפר' מבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ׁשּלמעלה  ּבאׁש וליׂשרף להּכלל יכֹול ׁשאינֹו עד הּנׂשרף, ׁשּבּדבר נחּות הכי הּדבר הּוא ׁשהאפר והינּו, ּבֹו". ׁשֹולטת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהאׁש

ִֶמּמּנּו.
ואינם  מּצד־עצמם, קדּוׁשה ּבהם ׁשאין ּגׁשמּיים, ּבדברים העסק על הּדׁשן ענין מרּמז לקֹונֹו, האדם ׁשּבעבֹודת לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָויׁש

ׁשּלמעלה. ּב"אׁש" ְְְִִֵֶַָָָנׂשרפים
הּמזּבח" "אצל - הּקדּוׁשה  ּבתחּום נכלל ּגׁשמּיים ּבדברים העסק אין ּכי לּמחנה", מחּוץ "אל הּדׁשן את ׁשּמֹוציאים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוזהּו

הּקדּוׁשה. של לּמחנה" "מחּוץ הּוא זה עסק אּלא הּמזּבח, על לא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹוכל־ׁשּכן
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i"yx£Ô¯‰‡ ˙‡ Âˆ∑(ת"כ) הּכתּוב צרי ּביֹותר ׁשמעֹון: רּבי אמר ּולדֹורֹות. מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא "צו", אין «∆«¬…ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּכיס  חסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום B‚Â'.לזרז ‰ÏÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ חלבים הקטר על ללּמד ּבא הּזה הענין הרי ְְְִֵֵֶֶָָ…«»…»¿ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ירד; לא – עלה אם ואיזה ירד, – עלה אם איזה הּפסּולין, על ּוללּמד הּלילה, ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹואיברים
ירדּו לא עלּו ׁשאם ּפסּולין, ואפּלּו העֹולים, לכל אחת ּתֹורה לֹומר: ּבא, הּוא לרּבֹות 'ּתֹורה' ‰Â‡.ׁשּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ

‰ÏÚ‰∑.לעזרה ׁשּבאּו קדם ׁשּנפסלּו ּבּקדׁש, ּפּסּולן היה ׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא הּנרּבע ואת הרֹובע את למעט »…»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ד) ּופרק ג ּפרק ּוזבחים ּכהנים ּבתֹורת הענין .(ּכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹ
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אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על ּכיס".(ו, חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז הּכתּוב צרי "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא הּמזּבח, לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹיׁש

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי אין ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבמצֹות

רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות הּוא יכֹול ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו
ׁשּלאו־ּדוקא  לטעֹון האדם יכֹול ואם־ּכן ּביֹותר, להּזהר צרי צּבּור ּובכסּפי צּבּור, מּכסּפי ׁשהּוא הקּדׁש לממֹון ּכׁשּמּגיע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאבל

ואּול  עכׁשו, נחּוצים הכי הּדברים הם לּמערכה הּצּבּור ׁשעצים ּבכסּפי להׁשּתּמׁש צריכים ולכן יֹותר, הּנחּוצים ּדברים יׁש י ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָ
אחרים. ְֲִִִֵָלדברים

מקֹום  אין מּׁשהּו, לעׂשֹות מצּוה ׁשּכׁשהּקּב"ה ּולזרז להזהיר הּכתּוב צרי ׁשם צּבּור, ּבכסּפי ּכׁשּמדּבר ּכאן ּדוקא ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻולכן
הּכסף. עם לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ׁשּזהּו הּדבר וּדאי לּמערכה, עצים ׁשּצרי מצּוה ּוכׁשהּקּב"ה ּבני־אדם. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלחׁשּבֹונֹות
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אהרן" את "צו לּפסּוק ב)ּבקׁשר וחּבּור"(ו, "צותא מּלׁשֹון ב. ציּוּוי. מּלׁשֹון א. "מצוה": ּבתיבת הּקׁשּורים ּפירּוׁשים ׁשני יׁשנם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ועֹוד) ג. מה, ּבחקֹותי ּתֹורה' מבארים ('לקּוטי אּלּו ּפירּוׁשים ׁשּׁשני לֹומר ויׁש להּקּב"ה. יׂשראל את ּומקּׁשר מחּבר הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

ּכ ּכי ב. הּמצֹות. ּבקּיּום והּמעלה הּיקר ּבׂשכלֹו מבין ּכי א. טעמים: מּׁשני מצֹות לקּים יכֹול יהּודי ּדהּנה הּׁשני: את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחד
ה"צותא  ׁשעּקר אֹומרים זה ועל ׁשּבזה. הּמעלה ּבׂשכלֹו ׁשּמבין מּצד ולא עֹול', ּב'קּבלת מצֹותיו מקּים ולכן הּקּב"ה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹצּוה
ּבׂשכלֹו ּכ ׁשּמבין מּצד לא מצֹותיו ּומקּים להּקּב"ה, עצמֹו את ּכׁשּמבּטל הּוא הּמצֹות קּיּום ׁשעל־ידי להּקּב"ה ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹוחיּבּור"

הּקּב"ה. צּוה ׁשּכ ה"ציּוּוי", מּפני רק ְִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
ã ycew zegiyn zecewp ã(1254 'nr ,a jxk b"nyz mgpn zxez .b"nyz ev zyxt ycewÎzay zecreezdn)

אהרןאהרןאהרןאהרן ב)ואתואתואתואת (ו, ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹ ֹֹ
(רש"י) ּולדֹורֹות מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא 'צו' ְְִֵֵֶַַָאין

זרזרזרזרּוּוּוּוזזזז"""" ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן אאאאּלּלּלּלאאאא ''''צוצוצוצו'''' לקּים """"איןאיןאיןאין והּתׁשּוקה הּׂשמחה ּבגלל זריזּות, מּתֹו להיֹות צריכה לקֹונֹו האדם ׁשל עבֹודתֹו ּכללּות - ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּבֹורא. רצֹון ְֵֶַאת

ּדחּיֹות.""""ממממּיּיּיּידדדד"""" ללא מּיד, לקּימּה יׁש אּלא ּתחמיצּנה, אל ליד הּבאה מצוה - ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּופירי־ּפירֹות """"ּוּוּוּולדלדלדלדֹוֹוֹוֹוררררֹוֹוֹוֹותתתת"""" ּפירֹות זֹו לפעּלה יׁש א) מּובנים: ּובׁשני הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד נמׁש אּלא חד־ּפעמי, אינֹו הּקּיּום - ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻ

נמׁשכת'. 'ּפעּלה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ּתמידית, היא עצמה הּפעּלה ב) הּדֹורֹות; ּכל סֹוף ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻעד
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„‡ב  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È „wt«≈»«¬…¿»¿ƒ¿≈«»
‡„˜BzÓc ÏÚ ‡˙ÏÚ ‡È‰ ‡˙ÏÚc ‡˙È¯B‡«¿»«¬»»ƒ¬»»«¿ƒ¿»
‡˙M‡Â ‡¯Ùˆ „Ú ‡ÈÏÈÏ ÏÎ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»»≈¿»««¿»¿∆»»

:d· ‡„˜È ‡‰z ‡Áa„Ó„¿«¿¿»¿≈»¿»≈



evקב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«
i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר יג)אׁש כז :(שמות ≈»ƒְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

"ּתּוקד" החיצֹון הּמזּבח" "מעל היא אף ּתמיד". נר ˙aÎ‰."להעלת ‡Ï∑ עֹובר המזּבח, על אׁש המכּבה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָֹ…ƒ¿∆ְְִֵֵֵֶַַַַַ
לאוין  .ּבׁשני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

תכתכתכתכּבּבּבּבהההה:::: לאלאלאלא עלעלעלעל־־־־ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)אאאאׁשׁשׁשׁש (ו, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – ו)ּתמיד הלכה ד פרק יומא (בירושלמי ְְְֲֲִִִִַָָָָ
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש

לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל להּקּב"ה. קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'אׁש
חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל

עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב האדם עלּול ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. רגׁשי את ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהתּבֹוננּות,

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה רגׁשי ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם
להתקרב ּומאידך  לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין הּוא, ו"טמא" הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּתמיד" ׁשה"אׁש ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא על ּדגם ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאל
הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב לבעֹור ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא –ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹוןןןן מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח מעלמעלמעלמעל היאהיאהיאהיא ו)אףאףאףאף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ּבראׁשֹו(יומא אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
("לא  להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשל

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). היא ּתהא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מאׁש הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר  היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָצריכה

ֶֶַאחרת.
ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` `"k meiÎmeid)

תכתכתכתכּבּבּבּבהההה לאלאלאלא ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד............ ו)ּתּתּתּתמידמידמידמיד (ו, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ
ה'צמח־צדק': הרּבי ְִֵֶֶֶַַַָָמפרׁש

ׁשּבנפׁשֹו, האלקית הּתמיד' 'אׁש את ּומעֹורר חברֹו עם הּלֹומד זה - ּתמיד" ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"אׁש
לעד. לֹו ּתעמד זֹו זכּות - תכּבה" ְְֲִֶַַָֹֹ"לא

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ,fi jxk ,zegiyÎihewl)

ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)אאאאׁשׁשׁשׁש (ו, ִִִִֵֵֵֵָָָָ
ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא אף הּנרֹות... את ּבּה ׁשּמדליקין היא ּתמיד, ּבּה ׁשּנאמר (רש"י)אׁש ְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּב'חּוץ'. הּנמצא זּולתֹו, עם האדם לעבֹודת רֹומז - החיצֹון" ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ"מזּבח
ּכּנאמר הּתֹורה, ללּמּוד רֹומזת - הּמנֹורה" ו)"הדלקת אֹור".(משלי "ותֹורה , ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ

לזּכֹות  ׁשהּדר מלּמדת החיצֹון, מזּבח ׁשעל־ּגּבי מאׁש ּדוקא נעׂשתה הּמנֹורה נרֹות ׁשהדלקת העבּדה נפלא: רמז טמּון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּכאן
הּזּולת  ּבטֹובת ּגם מתעּסק אּלא עצמֹו עם ּבעבֹודתֹו מסּתּפק אינֹו האדם ּכאׁשר ּדוקא היא הּמנֹורה) (הדלקת הּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלאֹור

החיצֹון".- ְִִֵַַ"מזּבח
ã ycew zegiyn zecewp ãh"kyz'd ,ev zyxt zay zgiyn

אׁש להבעיר ׁשּצריכים - נפׁשֹו ּכחֹות ּבעׂשר לחקקּה ּכדי ּפעמים, עׂשר הּזקן רּבנּו לפני ׁשאמרּה הּמּגיד, הרב ּתֹורת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹידּועה
ּכל  ׁשּיתּבּטלּו הּוא, הּפׁשּוט [=הּפרּוׁש ה"לא" את מכּבה ׁשהיא תכּבה", "לא זֹו ואׁש "מּכם", אׁשר והּקרּבן הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ּכּמּובא  ("הן")], ל"זכּיֹות" ("לא") ה"זדֹונֹות" הפיכת הּוא הּפנימי והּפרּוׁש "הן"; יאמרּו הם וגם "לא", ׁשאֹומרים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹֹֻהּמנּגדים

ׁשּלאחרי־זה ּובּפסקא שני) אדר (כ' יֹום' שני)ּב'הּיֹום אדר זּו(כא זכּותֹו אׁשר אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה זה, ענין ּפֹועלים ׁשּכאׁשר , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לעד. תכּבה" ְִֶַָֹ"לא

ׁשּנמצא  יהּודי ׁשל נׁשמתֹו ׁשּתאיר ּתחּלה לֹו נֹוגע להיֹות צרי ּבתמידּיּות, אהל יֹוׁשב אצל הּתֹורה ואֹור אׁש ׁשּידלק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי
ַּבחּוץ.

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
מקֹום  "אין ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת לתֹועלת זה ּכאׁשר ּדוקא היא - לּמחנה" "מחּוץ - הּדׁשן" ׁש"הֹוצאת רׁש"י אֹומר זה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָועל

זאת. עבֹודה אין - לּמערכה מקֹום יׁש ּכאׁשר אבל חדׁשה, למערכה מקֹום העֹוׂשה היא הּדׁשן" ו"הֹוצאת ְְֲֲֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלּמערכה",
ׁשהּוא  הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת ּתֹועלת יביא ּגׁשמּיים ּובדברים ּב"ּדׁשן" העסק ּכאׁשר ׁשרק לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּדר־זה
עבֹודת  הּוּתר אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל עֹולם־הּזה ּבעניני העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָעבֹודת
ּבמקֹומֹו להּׁשאר האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ּבלי ּגם לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"הֹוצאת

ה'.האמיּתי  ּבעבֹודת ּולהתעּסק והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

ללללּמּמּמּמחנה חנה חנה חנה  אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ּבגדים  ּתמיד, ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּופׁשט

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשל
מצינּו ּובּמפרׁשים ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ּבגדים "ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּברמּב"ן

ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ְִֵֶַַָָָּבזה
מׁשה  נצטּוה לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ׁשּבפרׁשת ּגּופא מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּדר־ארץ  ורק אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה הּדׁשן. הֹוצאת עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹעל

ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

od cg` qFMd zbifnE dxicw lEWiA¦§¥¨§¦©©¤¨¥

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ּכֹוס" ו"הּמֹוזג קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
ׁשֹונים? ּכהנים ב' על־ידי  ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" "הֹוצאת נעׂשית מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעל

הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש
לפי  זה אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא אנׁשים, סּוגי ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכלל

ל  סּוג ּכבֹודֹו ּכל לעבֹוד לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק אין הּבֹורא, ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ֲָעבֹודה.

ׁשּבחמּורֹות  וחמּורה . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה וׁשֹוקל יֹוׁשב ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל  רּבֹותינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּוכמאמר
ׁשוין". הן הרי . .ֲִֵֵָ

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול קּבלת מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדהרי
"ּביׁשּול  אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,יתּבר רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוכאׁשר
רׁש"י. ּכדברי ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים אֹופן ּבאיזה לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקדירה",

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑,"ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח כח)"והאׁש ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
ׁשם  ׁשהיּו הּמערכֹות ּבמנין ‰ÏÚ‰.רּבֹותינּו ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת יׁשן:(.(פסחים ּברׁש"י ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְִִִִַַַָָָ

ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא È·ÏÁ.)ּומּנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ∆¿≈
ÌÈÓÏM‰∑ורּבֹותינּו ׁשלמים. ׁשם יביאּו הּקרּבנֹות (שם)אם ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מ ּכאן: למדּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הערּבים  ּבין ׁשל לתמיד מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן .ּכּלם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»
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(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«
i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד ּבּה(יומא ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין היא "ּתמיד", ּבּה ׁשּנאמר יג)אׁש כז :(שמות ≈»ƒְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

"ּתּוקד" החיצֹון הּמזּבח" "מעל היא אף ּתמיד". נר ˙aÎ‰."להעלת ‡Ï∑ עֹובר המזּבח, על אׁש המכּבה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָֹ…ƒ¿∆ְְִֵֵֵֶַַַַַ
לאוין  .ּבׁשני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

תכתכתכתכּבּבּבּבהההה:::: לאלאלאלא עלעלעלעל־־־־ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)אאאאׁשׁשׁשׁש (ו, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֽֽֽֽ
ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – ו)ּתמיד הלכה ד פרק יומא (בירושלמי ְְְֲֲִִִִַָָָָ
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש

לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל להּקּב"ה. קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'אׁש
חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל

עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב האדם עלּול ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה
ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. רגׁשי את ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָוהתּבֹוננּות,

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה רגׁשי ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהאדם
להתקרב ּומאידך  לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין הּוא, ו"טמא" הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ּתמיד" ׁשה"אׁש ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא על ּדגם ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאל
הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב לבעֹור ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא –ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹוןןןן מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח מעלמעלמעלמעל היאהיאהיאהיא ו)אףאףאףאף ו, ב)ּבּגמרא(רש"י מה, ּבראׁשֹו(יומא אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש אמרּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
("לא  להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), להּדלק צריכה (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשל

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). היא ּתהא הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את להדליק צריכים (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
מאׁש הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר  היא"), ("אף הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָצריכה

ֶֶַאחרת.
ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` `"k meiÎmeid)

תכתכתכתכּבּבּבּבהההה לאלאלאלא ּתּתּתּתּוּוּוּוקדקדקדקד............ ו)ּתּתּתּתמידמידמידמיד (ו, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹ
ה'צמח־צדק': הרּבי ְִֵֶֶֶַַַָָמפרׁש

ׁשּבנפׁשֹו, האלקית הּתמיד' 'אׁש את ּומעֹורר חברֹו עם הּלֹומד זה - ּתמיד" ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ"אׁש
לעד. לֹו ּתעמד זֹו זכּות - תכּבה" ְְֲִֶַַָֹֹ"לא

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ,fi jxk ,zegiyÎihewl)

ּתּתּתּתמידמידמידמיד ו)אאאאׁשׁשׁשׁש (ו, ִִִִֵֵֵֵָָָָ
ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא אף הּנרֹות... את ּבּה ׁשּמדליקין היא ּתמיד, ּבּה ׁשּנאמר (רש"י)אׁש ְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ּב'חּוץ'. הּנמצא זּולתֹו, עם האדם לעבֹודת רֹומז - החיצֹון" ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ"מזּבח
ּכּנאמר הּתֹורה, ללּמּוד רֹומזת - הּמנֹורה" ו)"הדלקת אֹור".(משלי "ותֹורה , ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָ

לזּכֹות  ׁשהּדר מלּמדת החיצֹון, מזּבח ׁשעל־ּגּבי מאׁש ּדוקא נעׂשתה הּמנֹורה נרֹות ׁשהדלקת העבּדה נפלא: רמז טמּון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּכאן
הּזּולת  ּבטֹובת ּגם מתעּסק אּלא עצמֹו עם ּבעבֹודתֹו מסּתּפק אינֹו האדם ּכאׁשר ּדוקא היא הּמנֹורה) (הדלקת הּתֹורה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָלאֹור

החיצֹון".- ְִִֵַַ"מזּבח
ã ycew zegiyn zecewp ãh"kyz'd ,ev zyxt zay zgiyn

אׁש להבעיר ׁשּצריכים - נפׁשֹו ּכחֹות ּבעׂשר לחקקּה ּכדי ּפעמים, עׂשר הּזקן רּבנּו לפני ׁשאמרּה הּמּגיד, הרב ּתֹורת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹידּועה
ּכל  ׁשּיתּבּטלּו הּוא, הּפׁשּוט [=הּפרּוׁש ה"לא" את מכּבה ׁשהיא תכּבה", "לא זֹו ואׁש "מּכם", אׁשר והּקרּבן הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹעל
ּכּמּובא  ("הן")], ל"זכּיֹות" ("לא") ה"זדֹונֹות" הפיכת הּוא הּפנימי והּפרּוׁש "הן"; יאמרּו הם וגם "לא", ׁשאֹומרים ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹֹֹֻהּמנּגדים

ׁשּלאחרי־זה ּובּפסקא שני) אדר (כ' יֹום' שני)ּב'הּיֹום אדר זּו(כא זכּותֹו אׁשר אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה זה, ענין ּפֹועלים ׁשּכאׁשר , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לעד. תכּבה" ְִֶַָֹ"לא

ׁשּנמצא  יהּודי ׁשל נׁשמתֹו ׁשּתאיר ּתחּלה לֹו נֹוגע להיֹות צרי ּבתמידּיּות, אהל יֹוׁשב אצל הּתֹורה ואֹור אׁש ׁשּידלק ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי
ַּבחּוץ.

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
מקֹום  "אין ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת לתֹועלת זה ּכאׁשר ּדוקא היא - לּמחנה" "מחּוץ - הּדׁשן" ׁש"הֹוצאת רׁש"י אֹומר זה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָועל

זאת. עבֹודה אין - לּמערכה מקֹום יׁש ּכאׁשר אבל חדׁשה, למערכה מקֹום העֹוׂשה היא הּדׁשן" ו"הֹוצאת ְְֲֲֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹלּמערכה",
ׁשהּוא  הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת ּתֹועלת יביא ּגׁשמּיים ּובדברים ּב"ּדׁשן" העסק ּכאׁשר ׁשרק לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּדר־זה
עבֹודת  הּוּתר אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל עֹולם־הּזה ּבעניני העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָעבֹודת
ּבמקֹומֹו להּׁשאר האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ּבלי ּגם לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ"הֹוצאת

ה'.האמיּתי  ּבעבֹודת ּולהתעּסק והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

ללללּמּמּמּמחנה חנה חנה חנה  אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
ּבגדים  ּתמיד, ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹּופׁשט

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשל
מצינּו ּובּמפרׁשים ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ּבגדים "ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּברמּב"ן

ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ְִֵֶַַָָָּבזה
מׁשה  נצטּוה לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ׁשּבפרׁשת ּגּופא מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש
ּדר־ארץ  ורק אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה הּדׁשן. הֹוצאת עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹעל

ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

od cg` qFMd zbifnE dxicw lEWiA¦§¥¨§¦©©¤¨¥

גוגוגוגו'''' אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשןןןן והוהוהוהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אחריםאחריםאחריםאחרים ּבּבּבּבגדיםגדיםגדיםגדים ולבולבולבולבׁשׁשׁשׁש אתאתאתאת־־־־ּבּבּבּבגדיוגדיוגדיוגדיו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּופפפפׁשׁשׁשׁשטטטט
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלא

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ּכֹוס" ו"הּמֹוזג קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלכאֹורה
ׁשֹונים? ּכהנים ב' על־ידי  ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" "הֹוצאת נעׂשית מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹעל

הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש
לפי  זה אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא אנׁשים, סּוגי ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּכלל

ל  סּוג ּכבֹודֹו ּכל לעבֹוד לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק אין הּבֹורא, ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹ
ֲָעבֹודה.

ׁשּבחמּורֹות  וחמּורה . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה וׁשֹוקל יֹוׁשב ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל  רּבֹותינּו ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּוכמאמר
ׁשוין". הן הרי . .ֲִֵֵָ

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול קּבלת מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּדהרי
"ּביׁשּול  אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,יתּבר רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹוכאׁשר
רׁש"י. ּכדברי ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים אֹופן ּבאיזה לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָקדירה",

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑,"ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על הרּבה: יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָ

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן עלֿהּמזּבח". ּתּוקד ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח כח)"והאׁש ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ
ׁשם  ׁשהיּו הּמערכֹות ּבמנין ‰ÏÚ‰.רּבֹותינּו ‰ÈÏÚ C¯ÚÂ∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת יׁשן:(.(פסחים ּברׁש"י ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»»…»ְְִִִִַַַָָָ

ראׁשֹונה  עֹולה העלה, לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? ׁשל לתמיד הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא È·ÏÁ.)ּומּנין ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ∆¿≈
ÌÈÓÏM‰∑ורּבֹותינּו ׁשלמים. ׁשם יביאּו הּקרּבנֹות (שם)אם ּכל הׁשלם הּבקר עֹולת על "עליה", מ ּכאן: למדּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

הערּבים  ּבין ׁשל לתמיד מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן .ּכּלם. ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻֻ

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»



evקד zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח לעבֹודה,(מנחות מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן .אבל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã)700 'nr ,a jxk e"nyz mgpn zxez .e"nyz xzq`Îziprz zgiyn(

ּבּבּבּבערבערבערבערב ּוּוּוּומחציתמחציתמחציתמחציתּהּהּהּה ּבּבּבּבּבּבּבּבקרקרקרקר מחציתמחציתמחציתמחציתּהּהּהּה ּוּוּוּובניובניובניובניו............ אהרןאהרןאהרןאהרן קר קר קר קר ּבּבּבּבןןןן יג)זהזהזהזה (ו, ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבעבֹודת  ּגדֹול) ּכהן (חביּתי ּובניו " אהרן "קרּבן ׁשל הרּוחנית הּמׁשמעּות עם־יׂשראל. ׁשל הּכללית' ה'יחידה הּוא הּגדֹול ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּכהן

ּובערב". "ּבּבקר הּמעת־לעת, ּבמׁש העבֹודה ּפרטי לתֹו ׁשּבּנפׁש ה'יחידה' עצמת החּדרת היא, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאדם
חביּתין מנחת ּפרׁשת לאחר ׁשּמּיד ,ּבכ ּביטּוי לידי ּבא חּטאת,הּדבר - הּפרטּיים הּקרּבנֹות ּדיני ּבאים ה'יחידה') (ענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּוׁשלמים. ְִָָָאׁשם

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין ּבּתּנּור ∑ÈÈÙz.(ת"כ)חלּוטה אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הר ּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה ּבציעין (מלּמד מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְֲֵַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ  מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי מקטיר ּופרּורין ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לּה מפרׁש ּכהנים' ּב'תֹורת .)לאּׁשים, ְְֲִִִֵַָָָֹ

(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑,נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ
ּתהיה  ּכליל נדבה, ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ּכליל. ּכּלּה .אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה .... .... ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא נאכליןנאכליןנאכליןנאכלין ׁשׁשׁשׁשיריהיריהיריהיריה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת נקמצתנקמצתנקמצתנקמצת טו־טז)איןאיןאיןאין ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּכהן. למנחת חביּתין מנחת ּתּתּתּתקטרקטרקטרקטרּבין לאכילה,–ּכּכּכּכלילליללילליל הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א נקמצת, חביּתין מנחת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתּתּתּתהיההיההיההיהאּלא ּכל ּכּכּכּכלילליללילליל ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּהההקרבה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּבׁשוה.ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין – ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻֻֻֻ

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתּתּתּתהיההיההיההיה ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכהןהןהןהן מנחתמנחתמנחתמנחת טז)וכלוכלוכלוכל (ו, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה מקריבים ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלמנחה, לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּומלֹואּה" הארץ "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרק
ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה על־ידי ּכליל.ּכּכּכּכהןהןהןהןורק נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

å(fh).ïäk úçðî ìëådzid `l m`C §¨¦§©Ÿ¥§¦Ÿ¨§¨
lilMdnC ,mixiiXd lkF` `l xnF` ¨¦¥Ÿ©©§¨¦§©

Fvnw `lnA mFwOd iptl Wi oFxFC¥¦§¥©¨¦§Ÿª§
`nlWaC ,hrEn xaC `N` Fpi`W¤¥¤¨¨¨¨§¦§¨¨

oFxVr `ian dgpn `iaOd l`xUi¦§¨¥©¥¦¦§¨¥¦¦¨
milk`p mixiiXde xhwp unFTde§©¤¦§¨§©§¨¦¤¡¨¦
,Ekf `w DFaB oglEXn mipdke ,mipdMl©Ÿ£¦§Ÿ£¦¦§©¨©¨¨
m` odM lW la` ,oFxFC FNM `vnpe§¦§¨ª£¨¤Ÿ¥¦

`le .oFxFC df oi` mixiiXd lkF` did̈¨¥©§¨¦¥¤§¨
,mipdM lW zFnW`e zF`Hgl inC̈¥§©¨©£¨¤Ÿ£¦
(mr) mixhwp oixEni`de algd mzdC§¨¨©¥¤§¨¥¦¦§¨¦

:xnWn iWp`l zFxFrd[e]fi dxez §¨§©§¥¦§¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה .ׁשמן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

d˙‡ מערבית ∑‰˜¯· ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, Èt.הּוא Ï‡ «¿≈…»ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈
ÁaÊn‰∑ הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו ׁשהּוא הּדרֹום, .הּוא «ƒ¿≈«ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא ׁשּלא ∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֶֹ

לּקמץיעׂש מּדה מו)ה dÓMÓe.(יומא ‰Án‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, .(סוטה ֲִֶֶַַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
‰Án‰∑ּבאחרת מערבת ּתהא ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ׁשּלא ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ את ׁשּמלּקט «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְֵֶֶַ

לׁשנֹות  הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ּומקטירֹו; קמיצה לאחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻלבֹונתּה
ּכמׁשּפטן הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, .(ת"כ)ּפרׁשה ְְְְִִַָָָָָָָֹ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ
ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא

ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא מּקדׁשי (ויקרא אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" קב)הּקדׁשים B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹ…¬∆ƒ«¿ִִִַָָֻ

מּמּנה ויבלעּו ּבּה הּמנחה ∑Lc˜È.(ת"כ)ׁשּיּגעּו ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו. ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, להיֹות ְְְְִִִֶֶָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
.(ת"כ)

ß 'a xc` `"i ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ

ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®
:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»



קה ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח לעבֹודה,(מנחות מתחּנכין ׁשהן ּבּיֹום האיפה עׂשירית מקריבין ההדיֹוטֹות אף ∆»¿««¬…»»ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

וגֹו'" חּקתֿעֹולם מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן וגֹו', ּתמיד "מנחה ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן .אבל ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã)700 'nr ,a jxk e"nyz mgpn zxez .e"nyz xzq`Îziprz zgiyn(

ּבּבּבּבערבערבערבערב ּוּוּוּומחציתמחציתמחציתמחציתּהּהּהּה ּבּבּבּבּבּבּבּבקרקרקרקר מחציתמחציתמחציתמחציתּהּהּהּה ּוּוּוּובניובניובניובניו............ אהרןאהרןאהרןאהרן קר קר קר קר ּבּבּבּבןןןן יג)זהזהזהזה (ו, ְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבעבֹודת  ּגדֹול) ּכהן (חביּתי ּובניו " אהרן "קרּבן ׁשל הרּוחנית הּמׁשמעּות עם־יׂשראל. ׁשל הּכללית' ה'יחידה הּוא הּגדֹול ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּכהן

ּובערב". "ּבּבקר הּמעת־לעת, ּבמׁש העבֹודה ּפרטי לתֹו ׁשּבּנפׁש ה'יחידה' עצמת החּדרת היא, ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאדם
חביּתין מנחת ּפרׁשת לאחר ׁשּמּיד ,ּבכ ּביטּוי לידי ּבא חּטאת,הּדבר - הּפרטּיים הּקרּבנֹות ּדיני ּבאים ה'יחידה') (ענין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּוׁשלמים. ְִָָָאׁשם

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין ּבּתּנּור ∑ÈÈÙz.(ת"כ)חלּוטה אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הר ּבה, אפּיֹות אפּויה À¿∆∆ְְְֲִָָָָÀƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָ
ּבּמחבת  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑.ּפתיתה ׁשּטעּונה ּבציעין (מלּמד מּמׁש ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְֲֵַַַַָƒ¿«ƒƒְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ

וכ  מבּדיל. ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר לׁשנים, ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי מקטיר ּופרּורין ן ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
לּה מפרׁש ּכהנים' ּב'תֹורת .)לאּׁשים, ְְֲִִִֵַָָָֹ

(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ ּתחּתיו מּבניו, Ë˜z¯.הּמׁשיח ÏÈÏk∑,נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת אין «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ»ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ
ּתהיה  ּכליל נדבה, ׁשל ּכהן מנחת ּכל וכן ּכליל. ּכּלּה .אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה .... .... ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה אאאאּלּלּלּלאאאא נאכליןנאכליןנאכליןנאכלין ׁשׁשׁשׁשיריהיריהיריהיריה להילהילהילהיֹוֹוֹוֹותתתת נקמצתנקמצתנקמצתנקמצת טו־טז)איןאיןאיןאין ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻֻֻֻ
ּכהן. למנחת חביּתין מנחת ּתּתּתּתקטרקטרקטרקטרּבין לאכילה,–ּכּכּכּכלילליללילליל הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א נקמצת, חביּתין מנחת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתּתּתּתהיההיההיההיהאּלא ּכל ּכּכּכּכלילליללילליל ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבלגבלגבלגבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּהההקרבה ׁשׁשׁשׁשוהוהוהוה ּבׁשוה.ּכּכּכּכּלּלּלּלּהּהּהּה מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין הפרדה ּבּה אין – ְְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻֻֻֻ

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑לגבּה ׁשוה .ּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתּתּתּתהיההיההיההיה ּכּכּכּכלילליללילליל ּכּכּכּכהןהןהןהן מנחתמנחתמנחתמנחת טז)וכלוכלוכלוכל (ו, ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ּבמנחת כּו'). קמח אין אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה מקריבים ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראלמנחה, לעֹולם, הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ּומלֹואּה" הארץ "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש וזה ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹרק
ּבמנחת א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה על־ידי ּכליל.ּכּכּכּכהןהןהןהןורק נׂשרף הּקמח ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻ

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

å(fh).ïäk úçðî ìëådzid `l m`C §¨¦§©Ÿ¥§¦Ÿ¨§¨
lilMdnC ,mixiiXd lkF` `l xnF` ¨¦¥Ÿ©©§¨¦§©

Fvnw `lnA mFwOd iptl Wi oFxFC¥¦§¥©¨¦§Ÿª§
`nlWaC ,hrEn xaC `N` Fpi`W¤¥¤¨¨¨¨§¦§¨¨

oFxVr `ian dgpn `iaOd l`xUi¦§¨¥©¥¦¦§¨¥¦¦¨
milk`p mixiiXde xhwp unFTde§©¤¦§¨§©§¨¦¤¡¨¦
,Ekf `w DFaB oglEXn mipdke ,mipdMl©Ÿ£¦§Ÿ£¦¦§©¨©¨¨
m` odM lW la` ,oFxFC FNM `vnpe§¦§¨ª£¨¤Ÿ¥¦

`le .oFxFC df oi` mixiiXd lkF` did̈¨¥©§¨¦¥¤§¨
,mipdM lW zFnW`e zF`Hgl inC̈¥§©¨©£¨¤Ÿ£¦
(mr) mixhwp oixEni`de algd mzdC§¨¨©¥¤§¨¥¦¦§¨¦

:xnWn iWp`l zFxFrd[e]fi dxez §¨§©§¥¦§¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑ טעּונֹות לי אין ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן להטעינן לכּלן אחת ּתֹורה ¿…««ƒ¿»ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
"ּתֹורת" לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת נקמצת. ׁשהיא יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה .ׁשמן ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

d˙‡ מערבית ∑‰˜¯· ּדרֹומית ּבקרן הּגׁשה ‰'.היא ÈÙÏ∑ מֹועד אהל לצד ׁשהּוא מערב, Èt.הּוא Ï‡ «¿≈…»ְְֲִִִֶֶַַָָָƒ¿≈ְֲֵֶֶַַָֹ∆¿≈
ÁaÊn‰∑ הרּוח לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל ּפניו ׁשהּוא הּדרֹום, .הּוא «ƒ¿≈«ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ יׁשן ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ּבבת ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא ׁשּלא ∑BˆÓ˜a.)מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ¿À¿ֶֹ

לּקמץיעׂש מּדה מו)ה dÓMÓe.(יומא ‰Án‰ ˙ÏqÓ∑ׁשמנּה ׁשּנתרּבה מּמקֹום ׁשּקֹומץ יד)מּכאן, .(סוטה ֲִֶֶַַָֹƒ…∆«ƒ¿»ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
‰Án‰∑ּבאחרת מערבת ּתהא ÈË˜‰Â¯.(ת"כ)ׁשּלא ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ את ׁשּמלּקט «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒְֵֶֶַ

לׁשנֹות  הצר ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ׁשּלא ּולפי ּומקטירֹו; קמיצה לאחר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻלבֹונתּה
ּכמׁשּפטן הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, .(ת"כ)ּפרׁשה ְְְְִִַָָָָָָָֹ

(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ
:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨

i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ אהלֿמֹועד ּבחצר .ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ ּבחמץ אסּורים הּׁשירים ÌL‡ÎÂ.אף ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת …≈»∆»≈∆¿»ְְֲִִֵַַָָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ
ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה מנחת ּפסּולה; – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ ּכחּטאת. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהיא

ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑אמּור ּכבר הרי לאכילה, אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל כב)אפּלּו כא מּקדׁשי (ויקרא אלהיו "לחם : »»»ְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
למחלקת מּומין ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" קב)הּקדׁשים B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ חּלין אֹו קּלים קדׁשים ְְְֲֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹ…¬∆ƒ«¿ִִִַָָֻ

מּמּנה ויבלעּו ּבּה הּמנחה ∑Lc˜È.(ת"כ)ׁשּיּגעּו ּכחמר יאכלּו ּכׁשרה, ואם יּפסלּו. ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, להיֹות ְְְְִִִֶֶָָƒ¿»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
.(ת"כ)

ß 'a xc` `"i ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ

ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®
:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ ‰pÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»



evקו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑– חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ‰‡ÈÏ‰.ּכבר וכבׂש∑‡˙ ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם לפי ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאליה  .נתרּבּו ְְְִַַָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨
(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈

:àeä«
i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבא  ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹומד
נאמר  לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹללּמד

ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ברש"י)ּבֹו: ועיי"ש ד. דף .(זבחים ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−

èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³
:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑עלֿידֹו חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»
ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהראּוי

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ  .ּבאכילתּה, ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה (שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר ּפסּולה ∑Lc˜È.ּכל אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, –.Ú dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּבגד על מּדמּה הּזה ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם(ת"כ) מקֹום אֹותֹו עליה (, יּזה אׁשר העזרה )הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו יּטה (איוב "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶֶֹ
נטּוי  יהא מנלם", .לארץ ְְִֵֶָָָָ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ הּקדׁשים לכל והּואֿהּדין נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה "ּתמרּוקי ∑Óe¯˜.לפי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְֵַ
יב)הּנׁשים" ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑,ּכאן הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְִַַַָ…«¿À«ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא .ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑ ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה" ׁש"המחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא .הּכהנים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבה הּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ



קז ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑– חּטאת אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, אמּורין נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ‰‡ÈÏ‰.ּכבר וכבׂש∑‡˙ ואיל ּכבׂש, אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם לפי ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאליה  .נתרּבּו ְְְִַַָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨
(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈

:àeä«
i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ אףֿעלּֿפי ּבאחר, ּבעליו ׁשּנתּכּפרּו אֹו ּבעליו ׁשּמתּו אׁשם על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבא  ואינֹו לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו אם הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעֹומד
נאמר  לא ׁשאׁשם לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ּכמֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹללּמד

ּכׁשר – אמּוריו הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא אמּורין. הקטרת לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ברש"י)ּבֹו: ועיי"ש ד. דף .(זבחים ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט ּבֹו, חֹולק לכּפרה הראּוי »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
ואֹונן  .ּכּפּורים ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ חֹולקים ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−

èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³
:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑עלֿידֹו חּטאת נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה pÏÎ‡È‰.העֹובד d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ«¿«≈…»…¿∆»
ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. חֹולק ׁשאינֹו ּדמים, זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹהראּוי

אתּה" יאכל ּבּכהנים "ּכלֿזכר למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ  .ּבאכילתּה, ְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז מּמּנה (שם ויבלע יּגע אׁשר אכל ּדבר ּפסּולה ∑Lc˜È.ּכל אם ּכמֹוה: להיֹות …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹƒ¿»ְְִִָָָ
ׁשּבּה ּכחמר ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, –.Ú dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּבגד על מּדמּה הּזה ואם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִִֶֶַַָָָֻ

ּדם(ת"כ) מקֹום אֹותֹו עליה (, יּזה אׁשר העזרה )הּבגד ּבתֹו ּתכּבס ,.‰fÈ ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, כט)יהא טו יּטה (איוב "ולא : ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ¬∆ƒ∆ְְְִִֵֶֶֹ
נטּוי  יהא מנלם", .לארץ ְְִֵֶָָָָ

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ הּקדׁשים לכל והּואֿהּדין נֹותר, נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה "ּתמרּוקי ∑Óe¯˜.לפי לׁשֹון ƒ»≈ְְְְְֲֳִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ…«ְְֵַ
יב)הּנׁשים" ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑,ּכאן הּכתּוב לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את לפלט ְִַַַָ…«¿À«ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא .ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑ ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה" ׁש"המחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא .הּכהנים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ּתמּו(תמורה ואין קרב, קרבה הּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(בדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ



evקח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין, מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
קרּויה  והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובׂשרּה

."ׁשלמים" ְִָ

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©Àµ¤©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. וחגיגת ם נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ולילה  ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו ÏÎ‡È.י"ד, Ba¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆

העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל ברכות)אבל .(ריש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

(æè)øãð-íàå|äáãð BàBáéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ §¦¤´¤´§¨À̈µ¤©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה כד)ּכמֹוה לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«
(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´

Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפסל  ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמּוד למפרע? יּפסל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּׁשלי ׁשי,

יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ‰‡ÏÎ˙.ּבּׁשליׁשי. LÙp‰Â ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆
epnÓ∑ ּתּׂשא עֹונּה - הּזמן ּבתֹו .אפּלּו ƒ∆ְְֲֲִִַַָָ

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש מקצתֹו,∑Na‰Â¯.ׁשל ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ
מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב זבחי(דברים "ודם : ְִִֶַָֻ»»…«»»ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' יּׁשפ. ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬

:äéäú¦«§¤«
i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑ ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל לביתֿאב ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן .(ת"כ)לֹומר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß 'a xc` a"i iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«
(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈

íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´
:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית כאֿכב)וחבּוׁשי קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לבנ  הן,ונפלאֹותיו ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ‰Bz„‰.ּוטעּונֹות Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»

וכל  וגֹו'", חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה
ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין נז)מין כ'(דף מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

צרּכֹו∑Îa¯Ó˙.עּׂשרֹון  ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ִָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריביקריביקריביקריבּנּנּנּנּוּוּוּו ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עלעלעלעל יב)אםאםאםאם (ז, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
סלה" יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן מּצבים מדמדמדמדּבּבּבּבר ר ר ר ,ים ים ים ים ,ייייּסּסּסּסּוּוּוּורים רים רים רים ,((((חחחחֹוֹוֹוֹולה לה לה לה ה'ּטּור' נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשחלפהססססּכּכּכּכנתנתנתנתׁשל הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה עליה.מגמגמגמגּבּבּבּבירהירהירהירהחּיים והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּבבית־ּדין והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה את מחמחמחמחּזּזּזּזקקקקועל־ּדר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ְַָהּׁשטר).
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתרתרתרתרּפּפּפּפאאאא וחוחוחוחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה האסהאסהאסהאסּוּוּוּוריםריםריםרים ּבּבּבּביתיתיתית וחבוחבוחבוחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיייי מדמדמדמדּבּבּבּבררררּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת והוהוהוהֹוֹוֹוֹולכילכילכילכי ההההּיּיּיּיםםםם יב)ייייֹוֹוֹוֹורדירדירדירדי ז, הּמדּבר,(רש"י ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי סּוף.יםיםיםיםנאמר ים קריעת ּבּמדּבר.מדמדמדמדּבּבּבּברררר– הליכתם הּגזרה חבחבחבחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש– – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם הראׁשֹונים חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלהׁשּנגזרה הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָארעּו

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

æ(`i).íéîìMä çáæmnW `xwp dOlminlWaizM oke ,minXAW mdia`l l`xUi oiA mFlW miniUOW ,(bk p mildz)gaf ¤©©§¨¦¨¨¦§¨§¨§¨¦¤§¦¦¨¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦§¥§¦Ÿ¥©
`Ad mlFraE dGd mlFrA ,o"ipEp ipWA ,ippcAki dcFY(f `negpz):ai dxezåö úùøô úìñç ¨§©§¨§¦¦§¥¦¨¨©¤¨¨©¨



קט ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ לּבעלים נאכל והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה יּטל ומין, מין מּכל אחד לחם ∆»ƒ»»¿»ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹ
קרּויה  והּתֹודה ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּובׂשרּה

."ׁשלמים" ְִָ

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©Àµ¤©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. וחגיגת ם נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: רּבּויין ּכאן יׁש ¿«∆««¿»»ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
ולילה  ליֹום נאכלין ׁשּיהיּו ÏÎ‡È.י"ד, Ba¯˜ ÌBÈa∑לחמּה זמן – ּבׂשרּה aŒ„Ú˜¯.וכזמן epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆«…∆

העברה מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד אמרּו לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל ברכות)אבל .(ריש ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָ

(æè)øãð-íàå|äáãð BàBáéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ §¦¤´¤´§¨À̈µ¤©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ּכמֹו ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה נס, ׁשל הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑יאכל יאכל'(ּבראׁשֹון מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: ויׁש)ספרים היא, יתרה זֹו ו"ו . ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

וענה" ואּיה צבעֹון בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה כד)ּכמֹוה לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת יג), ח .(דניאל ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«
(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´

Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ)מּמּנּו אכל אם יכֹול מדּבר. הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, לאכלֹו ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נפסל  ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא אתֹו "הּמקריב לֹומר: ּתלמּוד למפרע? יּפסל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּבּׁשלי ׁשי,

יהיה  ּפּגּול – חּׁשב ואם ּבמחׁשבה, זאת ּתעלה לא הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ‰‡ÏÎ˙.ּבּׁשליׁשי. LÙp‰Â ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ¿«∆∆»…∆∆
epnÓ∑ ּתּׂשא עֹונּה - הּזמן ּבתֹו .אפּלּו ƒ∆ְְֲֲִִַַָָ

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ יאכל לא ּבכלֿטמא, יּגע אׁשר ׁשלמים קדׁש מקצתֹו,∑Na‰Â¯.ׁשל ׁשּיצא איבר לרּבֹות ¿«»»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ
מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט ׁשּנאמר(פסחים לפי לֹומר? ּתלמּוד כז)מה יב זבחי(דברים "ודם : ְִִֶַָֻ»»…«»»ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָ

ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? אּלא ׁשלמים יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' יּׁשפ. ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»

˜¯daטז  ˙ÒÎ ‡z·„ B‡ ‡¯„ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«¿»ƒ¿«À¿¿≈
‡ÓBÈ·e ÏÎ‡˙È d˙ÒÎ ·¯˜È Èc ‡ÓBÈa¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»

:ÏÎ‡˙È dpÓ ¯‡zL‡„e È‰B¯˙·„¿«¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿¬≈

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬

:äéäú¦«§¤«
i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑ ּתלמּוד לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ּתלמּוד לבּדֹו? לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹֻ

אֹותּה ׁשּמקריבין יֹום אֹותֹו ׁשל לביתֿאב ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן .(ת"כ)לֹומר: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ נדבה מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß 'a xc` a"i iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«
(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈

íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´
:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ מדּברּיֹות והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס על הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבהן ׁשּכתּוב להֹודֹות, צריכין ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית כאֿכב)וחבּוׁשי קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לבנ  הן,ונפלאֹותיו ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה אחת על אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו ולילה, ליֹום אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ‰Bz„‰.ּוטעּונֹות Á·ÊŒÏÚ ·È¯˜‰Â∑ ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆««»

וכל  וגֹו'", חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה – ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹארּבעה
ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ חּלֹות; עׂשר ומין נז)מין כ'(דף מדּברּיֹות, ׁשׁש ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

צרּכֹו∑Îa¯Ó˙.עּׂשרֹון  ּכל ּברֹותחין חלּוט .לחם ִָÀ¿∆∆ְְְִֶֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריביקריביקריביקריבּנּנּנּנּוּוּוּו ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה עלעלעלעל יב)אםאםאםאם (ז, ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
סלה" יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן מּצבים מדמדמדמדּבּבּבּבר ר ר ר ,ים ים ים ים ,ייייּסּסּסּסּוּוּוּורים רים רים רים ,((((חחחחֹוֹוֹוֹולה לה לה לה ה'ּטּור' נרמזּו מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ׁשחלפהססססּכּכּכּכנתנתנתנתׁשל הּסּכנה ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה עליה.מגמגמגמגּבּבּבּבירהירהירהירהחּיים והתגּברּו אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשהערעּור (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּבבית־ּדין והתקּים ערעּור עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה את מחמחמחמחּזּזּזּזקקקקועל־ּדר ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ְַָהּׁשטר).
ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתרתרתרתרּפּפּפּפאאאא וחוחוחוחֹוֹוֹוֹולהלהלהלה האסהאסהאסהאסּוּוּוּוריםריםריםרים ּבּבּבּביתיתיתית וחבוחבוחבוחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשיייי מדמדמדמדּבּבּבּבררררּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת והוהוהוהֹוֹוֹוֹולכילכילכילכי ההההּיּיּיּיםםםם יב)ייייֹוֹוֹוֹורדירדירדירדי ז, הּמדּבר,(רש"י ּדֹור לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי סּוף.יםיםיםיםנאמר ים קריעת ּבּמדּבר.מדמדמדמדּבּבּבּברררר– הליכתם הּגזרה חבחבחבחבּוּוּוּוׁשׁשׁשׁש– – ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם הראׁשֹונים חחחחֹוֹוֹוֹולהלהלהלהׁשּנגזרה הּנּסים ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ׁשּלא נס – ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָארעּו

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

æ(`i).íéîìMä çáæmnW `xwp dOlminlWaizM oke ,minXAW mdia`l l`xUi oiA mFlW miniUOW ,(bk p mildz)gaf ¤©©§¨¦¨¨¦§¨§¨§¨¦¤§¦¦¨¥¦§¨¥©£¦¤¤©¨©¦§¥§¦Ÿ¥©
`Ad mlFraE dGd mlFrA ,o"ipEp ipWA ,ippcAki dcFY(f `negpz):ai dxezåö úùøô úìñç ¨§©§¨§¦¦§¥¦¨¨©¤¨¨©¨



evקי zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©

:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«
(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©

éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה (מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
‰'.ּומניפן  ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן הּמטּבחים ∑ep‡È·È.ּומה מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ

ּבמקֹום  האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹנֹותן
י)אחר נֹות (לקמן הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק נֹו: ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר וזהּו למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, כ)לּכהן ט החלבים (שם וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ לּה; זקּוקין ּכהנים ׁשּׁשלׁשה למדנּו, סב)הּמזּבחה". ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆

ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹואת
וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על .אתֿהחלב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy
¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑– לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבב ׂשר יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאסּורה,
העיר  .)ּבכל ְִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, ּכרת (זבחים ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשוה'. ּב'גזרה למדּוה חכמים ר )(ת"כ אּלא ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבֹותינּוג' ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
ו)ּב'ׁשבּועֹות' טמאת (דף על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת לכלל, אחת ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

וקדׁשיו  .מקּדׁש ְְִָָָָ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨
(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤

:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«
(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®

:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«
i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, נבלֹות (פסחים טמאת מטּמא ׁשאינ ֹו החלב, על ולּמד  Ï‡.ּבא ÏÎ‡Â ≈»∆¿»¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ¿»……

e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד פרק יתחּיב (חולין אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה נבלה אּסּור יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אּסּור  על חל אּסּור אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על .אף ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦ µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים (שם ּדגים לדם ÌÎÈ˙·LBÓ.ּפרט ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ
א' ּבפרק קּדּוׁשין ּובמּסכת מֹוׁשב ֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, לז)חֹובת לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««



קיי ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©

:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«
(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©

éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א מּלמּטה (מנחות ּכהן ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מלמעלה הּבעלים יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
‰'.ּומניפן  ÈM‡ עלֿהחזה"∑‡˙ "אתֿהחלב האּׁשים? הן הּמטּבחים ∑ep‡È·È.ּומה מּבית ּכׁשּמביאֹו ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ

ּבמקֹום  האמּור וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה נמצא הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹנֹותן
י)אחר נֹות (לקמן הּתנּופה ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי על הּתנּופה וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק נֹו: ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר וזהּו למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, כ)לּכהן ט החלבים (שם וּיקטר עלֿהחזֹות אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּב'מנחֹות' מפרׁש ּכ לּה; זקּוקין ּכהנים ׁשּׁשלׁשה למדנּו, סב)הּמזּבחה". ep‡È·È.(דף ‰ÊÁ‰ŒÏÚ ·ÏÁ‰Œ˙‡∑ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹ∆«≈∆«∆»∆¿ƒ∆

ה' אּׁשי "את ׁשּנאמר: לפי האּׁשים. מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא אֹותֹו להניף מביא? לּמה החזה ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹואת
וגֹו'" להניף החזה "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ׁשּיהא יכֹול החזה", על .אתֿהחלב ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז ּומֹוריד (סוכה מעלה ּומביא, מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy
¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑– לּקלעים חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ּׁשאסרּתי מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

אפּלּו ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ּבב ׂשר יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר  ׁשּכתּוב: ּכמֹו ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹאסּורה,
העיר  .)ּבכל ְִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, ּכרת (זבחים ענּוׁש אינֹו הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל מדּבר, הּכתּוב הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֻ
ּבּתֹורה, מפרׁשת אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת וגֹו'". ּבכלֿטמא אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹאּלא

ׁשוה'. ּב'גזרה למדּוה חכמים ר )(ת"כ אּלא ּודרׁשּוה הּגּוף, ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ּבֹותינּוג' ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָֻ
ו)ּב'ׁשבּועֹות' טמאת (דף על אּלא נאמר ׁשּלא ויֹורד, עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת לפרט ואחת לכלל, אחת ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

וקדׁשיו  .מקּדׁש ְְִָָָָ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨
(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤

:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«
(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®

:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«
i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, נבלֹות (פסחים טמאת מטּמא ׁשאינ ֹו החלב, על ולּמד  Ï‡.ּבא ÏÎ‡Â ≈»∆¿»¿»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ¿»……

e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד פרק יתחּיב (חולין אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה נבלה אּסּור יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
אּסּור  על חל אּסּור אין ּתאמר: ולא נבלה, ׁשל לאו על .אף ְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ

(äë)äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦ µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨
:äénòî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס וחגבים (שם ּדגים לדם ÌÎÈ˙·LBÓ.ּפרט ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ
א' ּבפרק קּדּוׁשין ּובמּסכת מֹוׁשב ֹות. ּבכל נֹוהגת קרקע, לז)חֹובת לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««



evקיב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים בפסוקים בפסוקים בפסוקים התורההתורההתורההתורה חציחציחציחצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם .... .... האפדהאפדהאפדהאפד ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשבבבב אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחחחחּגּגּגּגרררר האפדהאפדהאפדהאפד אתאתאתאת עליועליועליועליו ז־ח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּוא
הם  להרמּב"ם א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהרמּב"ן
ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבגדר

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּבּבּבּבההההּזּזּזּזאאאאֹוֹוֹוֹותתתת נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוהההה היכןהיכןהיכןהיכן ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי יא)לאלאלאלא ה'(ח, ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאל

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהזהזהזהּבּתֹורה. ּתצּוהּבּבּבּבעניןעניןעניןענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואיל)מפרׁש א ׁשל ּבּבּבּבפרטפרטפרטפרטּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(כט, העבֹודה סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו יב)ווווּיּיּיּיממממׁשׁשׁשׁשחחחח ּכנגד (ח, הּוא  מׁשה מׁשה: על־ידי ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ּכנגדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב לבֹוא ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּלה ה ה ה , צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּכח

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו .ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«
ß 'a xc` b"i iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−

úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½
:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«
Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ ּבענין האמּורים ּב"ואּתה אּלּו הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ

כז)ּתצּוה" מעׂשה (שמות ּבׁשעת וזרזֹו חזר לּמּלּואים ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ;. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬
:úBNòì ýåýé§Ÿ̈−©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ לכבֹודי ּתאמרּו ואל לעׂשֹות, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא צּוני – לפניכם עֹוׂשה ׁשאני ׁשּתראּו ּדברים ∆«»»ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים ּדפרׁשת הּזה הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי .(שם)ולכבֹוד ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»



קיג ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים בפסוקים בפסוקים בפסוקים התורההתורההתורההתורה חציחציחציחצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן אתאתאתאת עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיׂשׂשׂשׂשםםםם .... .... האפדהאפדהאפדהאפד ּבּבּבּבחחחחׁשׁשׁשׁשבבבב אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיחחחחּגּגּגּגרררר האפדהאפדהאפדהאפד אתאתאתאת עליועליועליועליו ז־ח)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
לֹומר: ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ּולהרמּב"ן ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹהּוא
הם  להרמּב"ם א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את לֹובׁשים ולכן ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹלהרמּב"ן
ׁשניהם. לביׁשת ּגמר - וחֹוגרים אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן מאחֹוריו, וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבגדר

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּבּבּבּבההההּזּזּזּזאאאאֹוֹוֹוֹותתתת נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוהההה היכןהיכןהיכןהיכן ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי יא)לאלאלאלא ה'(ח, ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי "ּוכבר הרמּב"ן ּכתב ֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר לא ולפעמים ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹאל

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהזהזהזהּבּתֹורה. ּתצּוהּבּבּבּבעניןעניןעניןענין ּבפרׁשת ה' ּבצּוּוי ואיל)מפרׁש א ׁשל ּבּבּבּבפרטפרטפרטפרטּיּיּיּיּוּוּוּותתתת(כט, העבֹודה סדר ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו יב)ווווּיּיּיּיממממׁשׁשׁשׁשחחחח ּכנגד (ח, הּוא  מׁשה מׁשה: על־ידי ּדוקא היתה לּכהּנה אהרן ׁשּמׁשיחת לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻ
ּכנגדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב לבֹוא ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּלה ה ה ה , צריכה והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּבּה". ּדכּוּלא ּבּה והפ ּבּה הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹמּכח

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑ הּכהּנה חּנּו .ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«
ß 'a xc` b"i iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−

úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½
:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ּבּתֹורה ּומאחר מקּדם ׁשאין הּמׁשּכן, הקמת קדם ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ˜Á.ּפרׁשה «∆«¬…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻ«
Ô¯‰‡Œ˙‡∑ּומׁשכהּו ּבדברים B‚Â'.קחּנּו ˙‡hÁ‰ ¯t ˙‡Â∑ ּבענין האמּורים ּב"ואּתה אּלּו הּמּלּואים צּואת ∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«««»¿ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ
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äéäå ñãä äìòéäfä øácäì ýåýéìíLäøeábúBàìãòàì íìBò ©£¤´£©®§¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½§¨§¬©−̈¬Ÿ
:úøkéàúeìbä éðáì øîàäk ¦¨¥«¨©¦§¥©¨µŸ

ètLî eøîL ýåýé øîàíãà ïéa ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈¥¨¨

Bøéáçìä÷ãö eNòåíãà ïéa ©£¥©£´§¨®̈¥¨¨

,íB÷nìàBáì éúòeLé äáBø÷-ék ©¨¦«§¨³§«¨¦Æ¨½
äæ-éãé-ìòúBìbäì éú÷ãöå÷øå ©§¥¤§¦§¨¦−§¦¨«§©

çéLnä úàéa úákòî äáeLzä: ©§¨§©¤¤¦©©¨¦©

áúàf-äNòé LBðà éøLàúà ©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤

ähîì øeîàäda ÷éæçé íãà-ïáe ¨¨§©¨¤¨−̈©£¦´®̈
Bìlçî úaL øîLBìlçlî Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½¦§©§

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«
âäåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³

ýåýé-ìàBa ïéîàäììcáä øîàì ¤§Ÿ̈Æ§©£¦¥½Ÿ©§¥¯
Bnò ìòî ýåýé éðìécáéúòa ©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§¥

íàå ,íänò ìa÷à àìå äáBhä eìa÷é§©§©¨§Ÿ£©¥¦¨¤§¦

÷cöà änì ïkñéøqä øîàé-ìàå ¥¨¨¤§©§©Ÿ©Æ©¨¦½
Láé õò éðà ïä,éøt ìcâî éðéàå ¥¬£¦−¥¬¨¥«§¥¦§©¥§¦

øMéà äî ìòå ïBøkæì éîL øàMé àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦¨§©¨£©¥

ékøc:ãäåäé øîà | äë-ék ©§¦¦´Ÿ¨©´§À̈
-úà eøîLé øLà íéñéøqì©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤
ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL©§©½¨«£−©£¤´¨®̈§¦

íé÷éæçîeíéæçBàéúéøáaéúøBúa: ©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦

äéúéáa íäì ézúðåìëéäa §¨©¦̧¨¤¹§¥¦³©¥¨

éúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîa §«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦

ãéçáLe äìòî íB÷îíLåøBkæiL ¨´§©£¨§¨¨¥½¤¦§

øác àeäå ,äáBèìáBèïBøkfî øúBé §¨§¨¨−¥¦¦¨

àaäíL úBðaîe íéðaîäáBèì ©¨¦¨¦´¦¨®¥³§¨

ãòàì øLà Bì-ïzà íìBò ©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ
úøkéBîL ïBøëæ:åøëpä éðáeéðáe ¦¨¥«¦§§§¥´©¥À̈§¥

íénòäýåýé-ìò íéåìpä'ä ìà ¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤

ìýåýé íL-úà äáäàìe BúøL §¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½
ìk íéãáòì Bì úBéäìøLà íäá éîíé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL ¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−

éúéøáaéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úà ¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º¤¨¦¨¥¤

éLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNàéúlôz úéáaúéaa ¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½©©¦

,éðôì íL ìltúäì ïëenäíäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäéïBöøì ©¨§¦§©¥¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦§¨−

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(âé)øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³Ÿ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà íúàŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«

æáLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLø áæòé©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ

äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬

:çBìñìçíëéúBáLçî éúBáLçî àì ék ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½

:ýåýé íàð éëøc íëéëøã àìåèeäáâ-ék §¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬
íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL̈©−¦¥®̈¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½

:íëéúáLçnî éúáLçîeéãøé øLàk ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á

ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ

dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦®̈

:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðåàéäéäé ïk §¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³

ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬

:åézçìLáéíBìLáe eàöú äçîNá-ék §©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−

äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈

`xenl iy
(å,BàönäaãBòa ,ïéc øæb íã÷ §¦¨§Ÿ¤§©¦§

.éðeLøc íëì øîBà àeäL(æ,Bkøc ¤¥¨¤¦§¦©§
.òLøä Cøc,ïåà Léàåïéðòä éôì ¤¤¨¤©§¦¨¤§¦¨¦§¨

.úBòø úBöòå úBáLçî ìòa BLeøt¥©©©£¨§¥¨

,åéúBáLçî.úBòøä åéúBáLçî ©§§¨©§§¨¨¨

,çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©
ék ,äå÷z Bì Léå ,eðéäìà ìà áeLéå§¨¤¡Ÿ¥§¥¦§¨¦

.çìñì äaøî àeä(çàì ék ©§¤¦§Ÿ©¦Ÿ
,íëéúBáLçî éúBáLçîék ©§§©©§§¥¤¦

ét-ìò-óà òø íëì ìîâàL ízáLç£©§¤¤¤§Ÿ¨¤¨©©¦

àì ,øîà ïk ìò ,éìà eáeLzL¤¨¥©©¥¨©Ÿ

ék ,íëéúBáLçîk éúBáLçî©§§©§©§§¥¤¦

.íëì áéèéäì ézáLçîaàìå §©£©§¦§¥¦¨¤§Ÿ
,éëøc íëéëøãéðéãk éðéc ïéà ©§¥¤§¨¨¥¦¦§¦¥

ïéca äãBnL éî ízà ,íãå-øNä¨¨¨©¤¦¤¤©¦

áæBòå äãBîe" éðà ìáà ,áiçúî¦§©¥£¨£¦¤§¥

"íçøé.(bi,gk ilyn)(èeäáâ ék §ª¨¦¨§
,'åâå õøàî íéîLúeäáb Cøòk ¨©¦¥¨¤§¥¤©§

íéäBáb éëøc ïk ,õøàä ïî íéîMä©¨©¦¦¨¨¤¥§¨©§¦

íéøácäå .íëéëøcî áø ìcáäa§¤§¥©¦©§¥¤§©§¨¦

íéøácäå ,"Cøc" íéàø÷ð íéàøpä©¦§¦¦§¨¦¤¤§©§¨¦

."úBáLçî" íéàø÷ð íéøzñpä(éék ©¦§¨¦¦§¨¦©£¨¦
,'åâå âìMäå íLbä ãøé øLàk©£¤¥¥©¤¤§©¤¤
íç éãé-ìò íéîMä ìà áeLé àì ,íéîMä ïî ãøBiL âìMäå íLbä Bîk§©¤¤§©¤¤¤¥¦©¨©¦Ÿ¨¤©¨©¦©§¥Ÿ

äCk-øçà ÷øå 'åâå õøàä ìL ïBànvä úà äåøî íLbä älçzaL ãò LîM ©¤¤©¤©§¦¨©¤¤©§¤¤©¦¨¤¨¨¤§©©©¨

.LîMä íça äìòîì áeLé,dãéìBäåøîBìk ,ãéìBz õøàäL íøâé íLbäå ¨§©§¨§Ÿ©¤¤§¦¨§©¤¤¦§Ÿ¤¨¨¤¦§©

.õøàä ÷îòa ïéòøbäî çîvä àéöBäì,dçéîöäåìòî íéçîvä úàöBä àéä §¦©¤©¥©©§¦§Ÿ¤¨¨¤§¦§¦¨¦¨©©§¨¦¥©

.õøàä,'åâå òøæ ïúðåïäî òøæì ìéáLa äàeázä ìecâì äañ àeä íLbä ¨¨¤§¨©¤©©¤¤¦¨§¦©§¨¦§¦¦§Ÿ©¥¤

éøvL éîì ìëàîì úBéäìå ,øçà íB÷îa ãBò.ìëàì C(àé,'åâå éøáã äéäé ïkàlà ,í÷éø éìà áeLé àì ,úeìbä ïî íëàéöBäì íëì ézçèáäL éúçèáä øác §¨©¥§¦§§©£¨§¦¤¨¦¤¡Ÿ¥¦§¤§¨¦§©©§¨¨¦¤¦§©§¦¨¤§¦£¤¦©¨Ÿ¨¥©¥¨¤¨

.ézöôçM äî äNòé úîàa,åézçìL øLà çéìöäå.ézøîàL Bîk äNòé ìkä àlà ,epnî úö÷ ìhaúé àlL ,øîBìk(áé,'åâå eàöú äçîNá ék ¤¡¤©£¤©¤¨©§¦§¦§¦©£¤§©§¦§©¤Ÿ¦§©¥§¨¦¤¤¨©Ÿ¥¨¤§¤¨©§¦¦§¦§¨¥¥

mixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcàeä ãBòa ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§

íëa éeöî:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîa ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤

åéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå §¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ
áeLéå-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤

eðéýìàäå÷z Léåäaøé-ék ¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬
:çBìñìçéúBáLçî àì ék ¦§«©¦´³Ÿ©§§©Æ

íëéúBáLçîçBìñì äaøî éðà ék ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©

øác ïBòäî éìöà øàMé àìåàìå §Ÿ¦¨¥¤§¦¥¤¨¨¨§¬Ÿ
éëøc íëéëøãLBðòì íãå-øNa Cøc ©§¥¤−§¨®̈¤¤¨¨¨¨©£

,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå Ba ãøBnä úà¤©¥§¥¦§¨¦

àéä ïë àì ékøc ìáà:ýåýé íàð £¨©§¦Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«
è,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàk ïéàå§¥¨©¤§¥§¨§¨¥

àlàékBîkõøàî íéîL eäáâ ¤¨¦«§¨§¬¨©−¦¥¨®¤
eäáb ïkáø ìcáäaéëøã ¥´¨§³§¤§¥©§¨©Æ

éúáLçîe íëéëøcî¦©§¥¤½©§§Ÿ©−
íëéúáLçnîíãå-øNa Cøc ék ¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤¨¨¨¨

ìBçîì ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦¦§

ìëå ìkî:éíLbä ãøé øLàk ék ¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤
àì änLå íéîMä-ïî âìMäå§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ

áeLéí÷éøäåøä-íà ékòéaNä ¨½¥¨¦ µ¦¦§¨´¦§¦©

dãéìBäå õøàä-úàçîvä àéöBî ¤¨½̈¤§¦−̈¦©¤©

õøàä ÷îBòa ïéòøbäîdçéîöäå ¥©©§¦§¤¨¨¤§¦§¦®̈
õøàì ìònî çîvä:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðåàéã äéäé ïkéøá ©¤©¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ

ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦
åézçìL øLà çéìöäåéúçèáä íi÷úz éàcåaL:áéäçèáää éäBæå §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïîïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíéøää ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨§¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´



evקטז zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i iying meil inei xeriy

ß 'a xc` c"i iying mei ß

(ãé)åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החהחהחהחּטּטּטּטאתאתאתאת ּפּפּפּפרררר אתאתאתאת יד)ווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל אביא ׁשרּבי הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחּטאת

(åè)úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸
-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤
:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»
הּכּפרֹות  ּכל .מעּתה ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ

:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

:eáäà íBìMäå úîàäåë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äk §¨¡¤¬§©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëúBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®

:éðà-íb äëìàáëúBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe ¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−

:ýåýé éðt-úàâëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äkúBðL ¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´

ðëa e÷éæçäå íéBbä:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²

ò ïBöøìàøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ì §¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−

:íénòä-ìëìçéçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð §¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáéúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦

:dì éúàp÷ äìBãâ äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöìâCBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §¦−¦§¨´§¨®§¥¨¬§−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé äàø÷ðå íìLeøéãúBàáö ýåýé øîà äk §«¨¨®¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãòäeàìné øéòä úBáçøe ³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåäfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîiaæénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå ¥¤´¤¦§¨®¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàèíéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácä úà älàä̈¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«

éíBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä éðôì ék¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úà çlLàå øvä-ïîàéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåíòä úéøàL ¦©½̈©£©©¬¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´
:úBàáö ýåýé íàð äfäáéíéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék ©¤®§ª−§Ÿ̈¬§¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå ílè eðzéâéíéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¦§´©®̈§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe äãeäé úéaãéäë ék ¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨®̈©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ

éö÷äa íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé øîààìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåè:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©¦¨«

æè:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøac eNòz øLà íéøácä älà¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«

æéøLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà eäòø úòø-úà | Léàå§¦´¤¨©´¥¥À©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬

:ýåýé-íàð éúàðNçé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèééòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk ¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿

íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå éLéîçä íBöå§´©£¦¦Á§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®

`xenl iy
.øibúäì eàBáiLk äçîNa,éúlôz úéáa íézçnNåìàøNé íò äðLa äðL ,älôzä úéa àeäL ,Lc÷nä úéa ìL äøæòa íîöò íúBàøa íéçîN eéäiL §¦§¨§¤¨§¦§©¥§¦©§¦§¥§¦¨¦¤¦§§¥¦¦§¨©§¨¨£¨¨¤¥©¦§¨¤¥©§¦¨¨¨§¨¨¦¦§¨¥

.íäéçáæáe íäéúBìBòáe íúlôúa,íénòä ìëì"éøëpä ìà íâå" Búlôúa Cìnä äîìL øîàL Bîk(`n,g `Îmikln).ìàøNé úãì íéáMì ïkL-ìëå(çõa÷î ¦§¦¨¨§¥¤§¦§¥¤§¨¨©¦§¤¨©§ŸŸ©¤¤¦§¦¨§©¤©¨§¦§¨¤¥©¨¦§©¦§¨¥§©¥
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.íéBbä ïéa íéçcpäåéìò õa÷à ãBò ©¦¨¦¥©¦£©¥¨¨
,åéöa÷ðì,ìàøNé éçãð õa÷àLk §¦§¨¨§¤£©¥¦§¥¦§¨¥
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íéöa÷ð íäéìò õa÷à ãBò ,ìàøNé¦§¨¥£©¥£¥¤¦§¨¦

âBâîe âBb íäå ,åéöa÷ð ìò íéøçà£¥¦©¦§¨¨§¥¨

eìtéå ,ìàøNé éøäa íäéìò eöa÷úiL¤¦§©§£¥¤§¨¥¦§¨¥§¦§

ìà÷æçé úàeáða áeúkk ,íLgl wxt) ¨©¨¦§©§¤§¥

.(hl wxte

mixn zxhr
älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìò©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬

àøwéïëeî äéäé:íénòä-ìëì ¦¨¥−¦§¤¨§¨¨©¦«
çõa÷î ýåýé éðãà íàðõa÷îä §ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥

õa÷à ãBò ìàøNé éçãðíéøb ¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¥¦

åéìòíéôñBð úBéäì ìàøNé ìò ¨−̈©¦§¨¥¦§¨¦

åéöa÷ðììàøNiî: §¦§¨¨«¦¦§¨¥



קיז ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i iying meil inei xeriy

ß 'a xc` c"i iying mei ß

(ãé)åéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©¨®©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(416 'nr gi zegiy ihewl)

החהחהחהחּטּטּטּטאתאתאתאת ּפּפּפּפרררר אתאתאתאת יד)ווווּיּיּיּיּגּגּגּגׁשׁשׁשׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, לכׁשּיּב(שבת . . ּפנקסֹו על "ּכתב יׁשמעאל אביא ׁשרּבי הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ּבפׁשיטּות, ּכֹותב חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ראיה אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹחּטאת

(åè)úBðø÷-ìò ïziå ícä-úà äLî çwiå èçLiå©¦§À̈©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸
-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ çaænä©¦§¥³©¨¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤
:åéìò øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé ícä©À̈¨©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ לקדּׁשה לּכנס מּזרּות וטהרֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.חּטאֹו ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִִֵָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»
הּכּפרֹות  ּכל .מעּתה ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ

:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

‡‰¯Ôיד  CÓÒe ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙È ·¯˜Â¿»≈»»¿«»»¿««¬…
:‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈»¿«»»

˜¯˙טו  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ˙È ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆»¿»ƒ«««¿«
˙È Èk„Â dÚaˆ‡a ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿¿∆¿¿≈¿«ƒ»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ dLc˜Â¿«¿≈¿«»»¬ƒ

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

:eáäà íBìMäå úîàäåë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äk §¨¡¤¬§©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«

àëúBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLé eëìäå§«¨§¿Ÿ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®

:éðà-íb äëìàáëúBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe ¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−

:ýåýé éðt-úàâëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äkúBðL ¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´

ðëa e÷éæçäå íéBbä:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó ©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²

ò ïBöøìàøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ì §¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−

:íénòä-ìëìçéçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð §¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáéúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦

:dì éúàp÷ äìBãâ äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöìâCBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §¦−¦§¨´§¨®§¥¨¬§−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé äàø÷ðå íìLeøéãúBàáö ýåýé øîà äk §«¨¨®¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãòäeàìné øéòä úBáçøe ³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåäfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîiaæénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå ¥¤´¤¦§¨®¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàèíéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácä úà älàä̈¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«

éíBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä éðôì ék¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úà çlLàå øvä-ïîàéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåíòä úéøàL ¦©½̈©£©©¬¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´
:úBàáö ýåýé íàð äfäáéíéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék ©¤®§ª−§Ÿ̈¬§¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå ílè eðzéâéíéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¦§´©®̈§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe äãeäé úéaãéäë ék ¥³§¨Æ¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨®̈©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ

éö÷äa íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé øîààìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåè:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§¨®©¦¨«

æè:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøac eNòz øLà íéøácä älà¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«

æéøLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà eäòø úòø-úà | Léàå§¦´¤¨©´¥¥À©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯¤¨¥²¤£¤¬

:ýåýé-íàð éúàðNçé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèééòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk ¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿

íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå éLéîçä íBöå§´©£¦¦Á§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®

`xenl iy
.øibúäì eàBáiLk äçîNa,éúlôz úéáa íézçnNåìàøNé íò äðLa äðL ,älôzä úéa àeäL ,Lc÷nä úéa ìL äøæòa íîöò íúBàøa íéçîN eéäiL §¦§¨§¤¨§¦§©¥§¦©§¦§¥§¦¨¦¤¦§§¥¦¦§¨©§¨¨£¨¨¤¥©¦§¨¤¥©§¦¨¨¨§¨¨¦¦§¨¥

.íäéçáæáe íäéúBìBòáe íúlôúa,íénòä ìëì"éøëpä ìà íâå" Búlôúa Cìnä äîìL øîàL Bîk(`n,g `Îmikln).ìàøNé úãì íéáMì ïkL-ìëå(çõa÷î ¦§¦¨¨§¥¤§¦§¥¤§¨¨©¦§¤¨©§ŸŸ©¤¤¦§¦¨§©¤©¨§¦§¨¤¥©¨¦§©¦§¨¥§©¥
,ìàøNé éçãðìàøNé úà õa÷îä ¦§¥¦§¨¥©§©¥¤¦§¨¥

.íéBbä ïéa íéçcpäåéìò õa÷à ãBò ©¦¨¦¥©¦£©¥¨¨
,åéöa÷ðì,ìàøNé éçãð õa÷àLk §¦§¨¨§¤£©¥¦§¥¦§¨¥

.íéøbä ìk úà åéöa÷ð ìò ãBò õa÷à£©¥©¦§¨¨¤¨©¥¦

éçãð õa÷àL øçàì ,øçà Leøt¥©¥§©©¤£©¥¦§¥

íéöa÷ð íäéìò õa÷à ãBò ,ìàøNé¦§¨¥£©¥£¥¤¦§¨¦

âBâîe âBb íäå ,åéöa÷ð ìò íéøçà£¥¦©¦§¨¨§¥¨

eìtéå ,ìàøNé éøäa íäéìò eöa÷úiL¤¦§©§£¥¤§¨¥¦§¨¥§¦§

ìà÷æçé úàeáða áeúkk ,íLgl wxt) ¨©¨¦§©§¤§¥

.(hl wxte

mixn zxhr
älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìò©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬

àøwéïëeî äéäé:íénòä-ìëì ¦¨¥−¦§¤¨§¨¨©¦«
çõa÷î ýåýé éðãà íàðõa÷îä §ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥

õa÷à ãBò ìàøNé éçãðíéøb ¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¥¦

åéìòíéôñBð úBéäì ìàøNé ìò ¨−̈©¦§¨¥¦§¨¦

åéöa÷ðììàøNiî: §¦§¨¨«¦¦§¨¥



evקיח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחהחהחהחה כח)ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר לבןלבןלבןלבן(ח, ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, "ּבחינת (רש"י ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשהּצבע  . . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגונים, ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּיּות

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . .ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבןלבןלבןלבן ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, ׁשּמּוׁשֹו(רש"י ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻֻּבּכהּנה

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ß 'a xc` f"h ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«
(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤

Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«
(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ
(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ

àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´¨¦½§©¥−
:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑,ּפרה מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
וכן  ימים, ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם  ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד , יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"לכּפר"

הּפרה  את הּׂשֹורף .הּכהן ֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` e"h iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ

úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«
(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»

úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ
:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑'ּב'מנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש ולא ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»



קיט ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחהחהחהחה כח)ווווּיּיּיּיקטרקטרקטרקטר לבןלבןלבןלבן(ח, ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, "ּבחינת (רש"י ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא לבן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשהּצבע  . . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגונים, ׁשאר מה־ּׁשאין־ּכן לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָעצמּיּות

צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, עצם על הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . .ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבןלבןלבןלבן ּבּבּבּבחלחלחלחלּוּוּוּוקקקק .... .... ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש כח)ממממׁשׁשׁשׁשהההה ח, ׁשּמּוׁשֹו(רש"י ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה מׁשה ׁשל ּתפקידֹו עּקר ֹֹ ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם מסּימים, ּבמקרים מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻֻּבּכהּנה

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם מיחדים ּבבגדים צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ß 'a xc` f"h ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«
(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤

Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«
(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ
(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ

àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´¨¦½§©¥−
:íëãé-úà¤¤§¤«

(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬
:íëéìò£¥¤«

i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑,ּפרה מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו הּימים. ׁשבעת ּכל ƒ»«¬ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
וכן  ימים, ׁשבעת הּכּפּורים יֹום קדם  ּפריׁשה טעּון ּגדֹול ׁשּכהן ּוללּמד , יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ"לכּפר"

הּפרה  את הּׂשֹורף .הּכהן ֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ מיתה חּיבים אּתם הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם .הא ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` e"h iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑ ּבכהּנתם הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים "ׁשלמים", לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, .איל ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ

úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«
(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»

úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ
:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑'ּב'מנחֹות מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, .היא ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ לבן ּבחלּוק הּמּלּואים ימי ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש ולא ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.מׁשה העלה, אחר ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»



evקכ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ולילהולילהולילהולילה ייייֹוֹוֹוֹומםמםמםמם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל לה)ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּבׁשני (ח, ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל יֹוׁשב ֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
– וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻּובחמיׁשי

נאמר זה על ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּוהּנה ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל ּבעת ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאכילה

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין ההההּטּטּטּטּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ׁשׁשׁשׁשבחןבחןבחןבחן,,,, לו)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ח, ּובניו (רש"י אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּכראּוי.ּבּבּבּבתחתחתחתחּלּלּלּלתתתתּבעבֹודת לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבלבד זֹו לאטעטעטעטעּוּוּוּוולא אף אּלא מהּותי), ולאההההּטּטּטּטּוּוּוּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ללללׂשׂשׂשׂשמאל מאל מאל מאל (סטּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹ
ׁשּנצטּוּו. ּדבר החסרת –ְְִֶַַַָָָ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ãôø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì åö úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מב' אד"ר, בו כותבת ראשי פרקים מחיי', ומסיימת בבעיא העומדת עתה על 

הפרק, בעיית המשרה לאחרי החתונה בשעה טובה ומוצלחת, ומפרטת צדדי החיוב והשלילה בשתי 

האפשריות.

ב...  לומר אשר  וקרוב  וכו'(,  )מהליכה  עיפות המורה  ע"י  וכיון שהצלחת ההוראה מתמעטת 

לבד המשרה של ממלאת מקום יזדמן בקרוב עוד מה עכ"פ בתור סניף לפרנסה )כפשוטה או לפרנסה 

רוחנית או גם שתיהן(, יש להעדיף המשרה אשר ב...

לסיומה במכתבה שהיתה סברתה שהחתונה תהי' דוקא ביום שמותר לצום בו,

ז. א. שגם הענין דתענית ביום החופה, גם  ידוע הכתוב ופי' חכמינו ז"ל, ניתנו מרועה אחד, 

ההוראה שביום ראש חדש אין להתענות, כי אם ביום שלפני זה, ותקפו כמו שמתענה ביום החופה, 

מרועה אחד ניתנו, והיינו הך, שזהו שולל בהחלט הביטוי שבמכתבה, אשר לצערי לא עלה הדבר בידי.

וכנ"ל תהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, אשר יחדיו יהלכו, 

שהרי ישראל גוי אחד בארץ הם וממשיכים האחדות בכל עניניהם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קכי

יום ראשון - י' אדר ב'
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג אדר ב'
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א אדר ב'
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד אדר ב'
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב אדר ב'
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו אדר ב'
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז אדר ב'
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת צו תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ולילהולילהולילהולילה ייייֹוֹוֹוֹומםמםמםמם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל לה)ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּבׁשני (ח, ּובּלילה, ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל יֹוׁשב ֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
– וכּדֹומה וליׁשן לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ּבׁשּבת הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻֻּובחמיׁשי

נאמר זה על ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּוהּנה ממממֹוֹוֹוֹועדעדעדעד אהלאהלאהלאהל ּבעת ּוּוּוּופתחפתחפתחפתח ּגם מצּוי ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ׁשאֹוכל מי - ֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ
ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד 'עֹומד הּוא מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאכילה

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן .להּגיד ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוּוּוּוׂשׂשׂשׂשמאלמאלמאלמאל ימיןימיןימיןימין ההההּטּטּטּטּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ׁשׁשׁשׁשבחןבחןבחןבחן,,,, לו)להלהלהלהּגּגּגּגידידידיד ח, ּובניו (רש"י אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ׁשל מּטרתם ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּכראּוי.ּבּבּבּבתחתחתחתחּלּלּלּלתתתתּבעבֹודת לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד העבֹודה, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּלא ּבלבד זֹו לאטעטעטעטעּוּוּוּוולא אף אּלא מהּותי), ולאההההּטּטּטּטּוּוּוּו(ּבדבר נצטּוּו, ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), ללללׂשׂשׂשׂשמאל מאל מאל מאל (סטּיה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֹֹ ֹֹ
ׁשּנצטּוּו. ּדבר החסרת –ְְִֶַַַָָָ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

ãôø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì åö úùøôì äøèôä
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כא.18. ב, השנה.19.שם, ראש של התפילה א.1.בנוסח קה, שבת ראה

'a xc` `"iÎ'i ipyÎoey`x mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י' ראשון יום
åì÷øô ,en 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éä øáë íâå,92 'nr cr.'åë åäééçî

'áøãàà"é-'ééðù-ïåùàøíåé
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íéðå÷éúá 'éôãëå äèîìå äìòîìå úåçåø òáøàì ïëå
éåìéâ éðôî åðééäå 'åë ïåäîò äéðéî ìéìî àìã øúà úéìã
àéäù äøåúä úåììë ïäù úåøáãä úøùòá 'úé åðåöø
ììë íéðô øúñä íù ïéàå åúîëçå 'úé åðåöø úéîéðô
åéä ïëìå íééç úøåú åðì úúð êéðô øåàá éë ù"îë
øåáéã ìë ìòù ì"æøàîë ùîî úåàéöîá íéìèá
ìèá ïäì ä"á÷ä äøéæçäù àìà 'åë ïúîùð äçøô
àø÷ðù äøåú ìè àåäå íéúîä úà åá úåéçäì ãéúòù
'åë åäééçî äøåú ìè äøåúá ÷ñåòä ìë ì"æøàîë æåò

úò ãò íìåòäå íä åîùâúðå àèçä íøâ ë"çàù ÷ø
ìá÷ì åìëåéå íìåòäå óåâä úåéîùâ êëãæé æàù ïéîéä õ÷
æåò 'ø÷ðù äøåúä é"ò ìàøùéì øéàéù 'ä øåà éåìéâ
ïë íâ úåîåàä êùç äéâé ìàøùéì äøàää ïåøúéîå
åëì á÷òé úéá áéúëå 'åâå êøåàì íéåâ åëìäå áéúëãë
øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå áéúëå 'ä øåàá äëìðå
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לה.9. ד, הפסוק.10.דברים על ברש"י) (מובא במכילתא טו; כ, ט.11.שמות ה, רבה שמות עשרה.12.ראה שמונה 13.בתפילת

ב. פח, ב.14.שבת קיא, שבת ג.15.ראה ס, ה.16.ישעי' ב, ה.17.שם, מ, שם,



a'קכד xc` c"i iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ד חמישי יום
,fn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå úàæ,94 'nr cr.éøîåçäå éîùâä

æì÷øô

.dbep ztilwnáeúkä øîàL eäæå2äðøîàz éúBîöò ìk" : §¤¤¨©©¨¨©§©Ÿ©§¨
."'Bâåzekixv dlitzde dxezd zeaiz :xnelk - "jenk in 'd - §

ax gk oda riwydl ,"dpxn`z izenvr lk" ly ote`a xn`idl
.sebd ly xyt`d lkk xzei-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨

äëøáì3íà" :,dxezd - ¦§¨¨¦
äëeøò,dxecg -ìëa £¨§¨

¯ íéøáà ç"îø§©¥¨¦
,úønzLîly epexkfa - ¦§©¤¤

,dxez cneld mc`díàå§¦
,"úønzLî dðéà ¯ åàì©¥¨¦§©¤¤

,gkyidl dlelre -ék¦
äçëMäipipr ly - ©¦§¨

,dxezàéä,dxewn - ¦

dâð útìwî ïäL ,úéîäaä úéðeiçä Lôðå óebä útìwî¦§¦©©§¤¤©¦¦©¤¡¦¤¥¦§¦©Ÿ©
,äMã÷a íéîòôì úììëpäzllkp dbep ztilwyk ,f`e - ©¦§¤¤¦§¨¦©§ª¨

;dgkyl daiq lk oi` ,dyecwaïçk LéznLk eðéäåly - §©§§¤©¦Ÿ¨
,zipeigd ytpde sebdBà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨

:älôzäidef - ©§¦¨
dkexr" ly zernynd
`ed - "mixa` g"nx lka
zxceg `idy ote`a cnel
f` - ,eixa` g"nx lk z`
`id ,"zxnzyn" `id
jka ik ,epexkfa zxnyp
d`iand daiqd z` xiqd

.dgkyl

ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk ,dbep
llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp oldl .dyecwa
zipefip mdny milk`nd lk mb `l` ;devn ici lr dyecwa

zlawne zipeigd ytpd
milk`n mb - mdn dzeig
zlynn zgz eid dl`
mzeig elaiwe dbep ztilw
ytpdyk ixd - dpnn
devn zniiwn zipeigd
dlaiwy gekd zervn`a
zllkp ,dl` milk`nn
mb devnd zyecwa f`
.milk`n mze` ly zeigd
,owfd epax xiaqi mb jka
lk ly zeigdy ji`
dzr zkiiyd ,dfd mlerd
jtdiz ,dbep ztilwl
:`eal cizrl dyecwl

lr xearln xnyidl - zeevn b"ixz miiwz dnyp lky iciÎlr
icib (365) d"qy cbpk ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy
mcdy xenyl `ed mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d
d"qy zexney mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l
mewnl jyniz `l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn
zeevn (248) g"nx miiwz dnyp lky iciÎlre ;mi`zn epi`y
xa` lky myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd
jk ,ytpd on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed
.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk
zeig dpa`yz `l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke
l`xyi llk ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn

mlerd ly zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy ixd -
zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp lk - dfd

.ynn lreta
úàædxez cenile zeevn meiw iciÎlry ,dlrnd caln - Ÿ

ytpd ly gekd dlrzn
,dyecwa zipeigdãBòå§

,úøçàdlrn jka yi - ©¤¤
:ztqepLôð çkL¤Ÿ©¤¤

úLaìúnä úéðeiçä©¦¦©¦§©¤¤
øeacä úBiúBàa§¦©¦
Bà äøBz ãeîìúa§©§¨
Bà ,ïäa àöBiëå älôz§¦¨§©¥¨¤
meiwa yalznd gekd -
ìk éøä ¯ úBiNòî úBöî¦§©£¦£¥¨

Búeiçå Bìecb- ¦§©
gek ly eneiwe ezegztzd

,mi`a dfàeäL ,ícäî- ¥©¨¤
,mcd,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨

ïé÷Lîe ïéìëà ìk ïäL¤¥¨¢¨¦©§¦
eéäL ,íc eNòðå äúLå ìëàL,ok iptl -,dzìLîî úçz ¤¨©§¨¨§©£¨¤¨©©¤§©§¨

,dbep ztilw ly -,äpnî íúeiç e÷ðéå,dbep dtilwn -äzòå §¨§©¨¦¤¨§©¨
,ziyrn devn eziiyr e` ezlitz ,dxez ecenil zrya -àéä¦

,dbep ztilw -,äMãwa úììëðå áBèì òøî úëtäúî¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤©§ª¨
LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé-ìò- ©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥

,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàaly - §¦¥
,dlitze dxez,Bæ äiNòa Bà,devn dze` ly -ïä ïä øLà ©£¦¨£¤¥¥

,devnd dyrne dlitze dxezd zeize` -BðBöø úeiîéðt§¦¦§
øBàa ïk-íb ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä íeL éìa ,Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§©¨¦§¨©¥§
ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé BðBöø àeäL àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤§¦§¨¥§©¨¦§¨

.úéðeiçä Lôð çk ïk íb äìBòådler dfÎiciÎlr dpd - §¤©¥Ÿ©¤¤©¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá

ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ
ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå

éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין

'a xc` b"i iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ג רביעי יום
,92 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenä÷ãöä úåòîå...,fn 'nr cr.äìôúä åà

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`
ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mda devnd,mxa .oeilrd oevxd
`ed mda mixacdyk
mixac md ,devn miiwn
dfe ,mixedhe mixzen
dxiar ici lr `ly dyrp
mze`a devnd zlret -
zgz f` cr eidy ,mixac
,dbep ztilw zlynn
mr cg`zdle zelrzdl
,`edÎjexa seqÎoi` xe`

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaLslway zeigd - ¤¨¤
e` ,bexz`d e` ,oilitzd

,dwcvd incäìBò¤
øBàa ììëðå ìhaúîe¦§©¥§¦§¨§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
Cøaúé BðBöø àeäL¤§¦§¨¥

,íäa Laìîäitk - ©§ª¨¨¤
miwxta epcnly
ly epevxy ,mincewd
,devna yaeln d"awd
icediy dvex d"awdy

;devn dze` dyriììk íéðt øzñä úðéça íL ïéàL øçàî¥©©¤¥¨§¦©¤§¥¨¦§¨
.Cøaúé BøBà øézñäìdl` mixac ly zeigd zllkp okl - §©§¦¦§¨¥

mixac mze` ly zeigd zece` epcnl o`k cr .oeilrd oevxa
ly zeigd e` ,oilitzd ly slwd zeigk ,devnd ziyrp mday
gekl xywa mb xacd jky ,cnlp oldl .dnecke ,bexz`d
ztilwn `id mby ,sebd z` dignd zindad zipeigd ytpd
mb llkp ,devn meiwl ef ytp geka zeynzydd ici lre - dbep

.oeilrd oevxd `idy devnd zyecwa df gekLôð çk ïëå§¥Ÿ©¤¤
¯ äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk-íâ Laìúî àeäzgz - ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn

,dtilw ly ytp `idyBðBöø àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìèáe ,Cøaúéytpd geky ,ixd - ¦§¨¥¨¥§¥¨

.devn ziiyr ici lr dyecwa dlrzn ,dbep ztilwny zindad
zeevn ziiyr ici lr `wec e`ly ,xaqei dzrzeiyrnllkp

,dxez cenilk zeevn mb `l` ,dyecwa zipeigd ytpd gek
,cala xeaica oze` miniiwny zeevn - dlitze rny z`ixw

oneiwa mb - dyrnd geka `leodlyytpd geka miynzyn

d zipeigdgek eze` llkp okle ,dbep ztilwny zinda
.dyecwaälôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz úåöîa íâå§©§¦§©©§¨§¦©§©§¦¨

,ïäa àöBiëåxe`a zindad zipeigd ytpd gek oci lr llkp - §©¥¨¤
,`edÎjexa seqÎoi`Lnî úéîLb äiNòa ïðéàL óàs` - ©¤¥¨©£¦¨©§¦©¨

eniiew `l el` zeevny
zinyb diyr zervn`a

,ziynnúìLîî úçzL¤©©¤§¤¤
dâð útìwÎlr `l` - §¦©Ÿ©

.cala xeaic ici-ìkî¦¨
ïì-àîé÷ àä íB÷î- ¨¨©§¨¨

,epilr laewn ixd
øeaãk åàì øeäøä"c§¦§¨§¦

,"éîc"xedxd"y - ¨¦
,xeaic enk epi` (daygn)

BúáBç éãé àöBé Bðéàå- §¥¥§¥¨
yiy zeevn oze`a

,xeaica oda ynzydlãò©
,åéúôNa àéöBiLony - ¤¦¦§¨¨

- zeevn oze`ay gxkdd
,xeaic didiïì-àîé÷å- §©§¨¨

,epilr laewneúîé÷ò"c©£¦©
åéúôNzxin` zrya - §¨¨
,milndéåä,`ed - £¥

,"äNòîdfk dyrn mb - ©£¤
zipeigd ytpl jiiy
zlynn zgzy zindad
xacdy myk ,dbep ztilw

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna`"hily x"enc` w"k.ék¦
ìå äôe íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôà éàïBL ¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦¤§¨

,íéiîLbä íépLåicil mi`a mkxc "dtd ze`ven" mdy - §¦©¦©©§¦¦
,dtÎlray dtya zeize`d ibeq lk ,zeinyba iehiaíà-ék¦¦

óebä éøáàa úLaìnä úéîäaä úéðeiçä Lôð éãé-ìò©§¥¤¤©¦¦©¤¡¦©§ª¤¤§¤§¥©
,Lnî,dyrna devn ziiyrl xywa d"l wxta epcnly itk - ©¨

inyb `ed sebd eli`e zipgex dlek `id ziwl`d ytpde zeidy
sebd z` xxerle lertl ziwl`d ytpl zexyt`d oi` -

gd ytpd zervn`a wx ,devn ly zinyb diyrldignd zipei
- inybd sebl ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `ide ,sebd z`
ziwl`d ytpd zlert z` d`iand `id `id zipeigd ytpd
dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb xacd jke .seba
`vnp - miinybd xeaicd ixa` zlrtd ici lr `a dlitze
ytpd iciÎlr `l` z`f rval dleki ziwl`d ytpd oi`y

- zipeigdøúBé ìBãb çëa øaãnM äî ìëå`edy lkk - §¨©¤§©¥§Ÿ©¨¥
,dlitzde dxezd ixeaica gek xzei riwynñéðëî àeä©§¦

.elà íéøeaãa úéðeiçä Lôpî úBçk øúBé Léaìîe- ©§¦¥Ÿ¦¤¤©¦¦§¦¦¥
mzeig milawnd xzei miax zegek dyecwa milvepn `linne
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íéøîà éèå÷éì
:äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קכה 'a xc` c"i iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ד חמישי יום
,fn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå úàæ,94 'nr cr.éøîåçäå éîùâä

æì÷øô

.dbep ztilwnáeúkä øîàL eäæå2äðøîàz éúBîöò ìk" : §¤¤¨©©¨¨©§©Ÿ©§¨
."'Bâåzekixv dlitzde dxezd zeaiz :xnelk - "jenk in 'd - §

ax gk oda riwydl ,"dpxn`z izenvr lk" ly ote`a xn`idl
.sebd ly xyt`d lkk xzei-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨

äëøáì3íà" :,dxezd - ¦§¨¨¦
äëeøò,dxecg -ìëa £¨§¨

¯ íéøáà ç"îø§©¥¨¦
,úønzLîly epexkfa - ¦§©¤¤

,dxez cneld mc`díàå§¦
,"úønzLî dðéà ¯ åàì©¥¨¦§©¤¤

,gkyidl dlelre -ék¦
äçëMäipipr ly - ©¦§¨

,dxezàéä,dxewn - ¦

dâð útìwî ïäL ,úéîäaä úéðeiçä Lôðå óebä útìwî¦§¦©©§¤¤©¦¦©¤¡¦¤¥¦§¦©Ÿ©
,äMã÷a íéîòôì úììëpäzllkp dbep ztilwyk ,f`e - ©¦§¤¤¦§¨¦©§ª¨

;dgkyl daiq lk oi` ,dyecwaïçk LéznLk eðéäåly - §©§§¤©¦Ÿ¨
,zipeigd ytpde sebdBà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨

:älôzäidef - ©§¦¨
dkexr" ly zernynd
`ed - "mixa` g"nx lka
zxceg `idy ote`a cnel
f` - ,eixa` g"nx lk z`
`id ,"zxnzyn" `id
jka ik ,epexkfa zxnyp
d`iand daiqd z` xiqd

.dgkyl

ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk ,dbep
llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp oldl .dyecwa
zipefip mdny milk`nd lk mb `l` ;devn ici lr dyecwa

zlawne zipeigd ytpd
milk`n mb - mdn dzeig
zlynn zgz eid dl`
mzeig elaiwe dbep ztilw
ytpdyk ixd - dpnn
devn zniiwn zipeigd
dlaiwy gekd zervn`a
zllkp ,dl` milk`nn
mb devnd zyecwa f`
.milk`n mze` ly zeigd
,owfd epax xiaqi mb jka
lk ly zeigdy ji`
dzr zkiiyd ,dfd mlerd
jtdiz ,dbep ztilwl
:`eal cizrl dyecwl

lr xearln xnyidl - zeevn b"ixz miiwz dnyp lky iciÎlr
icib (365) d"qy cbpk ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy
mcdy xenyl `ed mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d
d"qy zexney mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l
mewnl jyniz `l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn
zeevn (248) g"nx miiwz dnyp lky iciÎlre ;mi`zn epi`y
xa` lky myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd
jk ,ytpd on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed
.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk
zeig dpa`yz `l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke
l`xyi llk ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn

mlerd ly zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy ixd -
zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp lk - dfd

.ynn lreta
úàædxez cenile zeevn meiw iciÎlry ,dlrnd caln - Ÿ

ytpd ly gekd dlrzn
,dyecwa zipeigdãBòå§

,úøçàdlrn jka yi - ©¤¤
:ztqepLôð çkL¤Ÿ©¤¤

úLaìúnä úéðeiçä©¦¦©¦§©¤¤
øeacä úBiúBàa§¦©¦
Bà äøBz ãeîìúa§©§¨
Bà ,ïäa àöBiëå älôz§¦¨§©¥¨¤
meiwa yalznd gekd -
ìk éøä ¯ úBiNòî úBöî¦§©£¦£¥¨

Búeiçå Bìecb- ¦§©
gek ly eneiwe ezegztzd

,mi`a dfàeäL ,ícäî- ¥©¨¤
,mcd,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨

ïé÷Lîe ïéìëà ìk ïäL¤¥¨¢¨¦©§¦
eéäL ,íc eNòðå äúLå ìëàL,ok iptl -,dzìLîî úçz ¤¨©§¨¨§©£¨¤¨©©¤§©§¨

,dbep ztilw ly -,äpnî íúeiç e÷ðéå,dbep dtilwn -äzòå §¨§©¨¦¤¨§©¨
,ziyrn devn eziiyr e` ezlitz ,dxez ecenil zrya -àéä¦

,dbep ztilw -,äMãwa úììëðå áBèì òøî úëtäúî¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤©§ª¨
LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé-ìò- ©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥

,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàaly - §¦¥
,dlitze dxez,Bæ äiNòa Bà,devn dze` ly -ïä ïä øLà ©£¦¨£¤¥¥

,devnd dyrne dlitze dxezd zeize` -BðBöø úeiîéðt§¦¦§
øBàa ïk-íb ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä íeL éìa ,Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§©¨¦§¨©¥§
ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé BðBöø àeäL àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤§¦§¨¥§©¨¦§¨

.úéðeiçä Lôð çk ïk íb äìBòådler dfÎiciÎlr dpd - §¤©¥Ÿ©¤¤©¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá

ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ
ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå

éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין

'a xc` b"i iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ג רביעי יום
,92 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenä÷ãöä úåòîå...,fn 'nr cr.äìôúä åà

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`
ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mda devnd,mxa .oeilrd oevxd
`ed mda mixacdyk
mixac md ,devn miiwn
dfe ,mixedhe mixzen
dxiar ici lr `ly dyrp
mze`a devnd zlret -
zgz f` cr eidy ,mixac
,dbep ztilw zlynn
mr cg`zdle zelrzdl
,`edÎjexa seqÎoi` xe`

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaLslway zeigd - ¤¨¤
e` ,bexz`d e` ,oilitzd

,dwcvd incäìBò¤
øBàa ììëðå ìhaúîe¦§©¥§¦§¨§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
Cøaúé BðBöø àeäL¤§¦§¨¥

,íäa Laìîäitk - ©§ª¨¨¤
miwxta epcnly
ly epevxy ,mincewd
,devna yaeln d"awd
icediy dvex d"awdy

;devn dze` dyriììk íéðt øzñä úðéça íL ïéàL øçàî¥©©¤¥¨§¦©¤§¥¨¦§¨
.Cøaúé BøBà øézñäìdl` mixac ly zeigd zllkp okl - §©§¦¦§¨¥

mixac mze` ly zeigd zece` epcnl o`k cr .oeilrd oevxa
ly zeigd e` ,oilitzd ly slwd zeigk ,devnd ziyrp mday
gekl xywa mb xacd jky ,cnlp oldl .dnecke ,bexz`d
ztilwn `id mby ,sebd z` dignd zindad zipeigd ytpd
mb llkp ,devn meiwl ef ytp geka zeynzydd ici lre - dbep

.oeilrd oevxd `idy devnd zyecwa df gekLôð çk ïëå§¥Ÿ©¤¤
¯ äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk-íâ Laìúî àeäzgz - ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn

,dtilw ly ytp `idyBðBöø àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìèáe ,Cøaúéytpd geky ,ixd - ¦§¨¥¨¥§¥¨

.devn ziiyr ici lr dyecwa dlrzn ,dbep ztilwny zindad
zeevn ziiyr ici lr `wec e`ly ,xaqei dzrzeiyrnllkp

,dxez cenilk zeevn mb `l` ,dyecwa zipeigd ytpd gek
,cala xeaica oze` miniiwny zeevn - dlitze rny z`ixw

oneiwa mb - dyrnd geka `leodlyytpd geka miynzyn

d zipeigdgek eze` llkp okle ,dbep ztilwny zinda
.dyecwaälôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz úåöîa íâå§©§¦§©©§¨§¦©§©§¦¨

,ïäa àöBiëåxe`a zindad zipeigd ytpd gek oci lr llkp - §©¥¨¤
,`edÎjexa seqÎoi`Lnî úéîLb äiNòa ïðéàL óàs` - ©¤¥¨©£¦¨©§¦©¨

eniiew `l el` zeevny
zinyb diyr zervn`a

,ziynnúìLîî úçzL¤©©¤§¤¤
dâð útìwÎlr `l` - §¦©Ÿ©

.cala xeaic ici-ìkî¦¨
ïì-àîé÷ àä íB÷î- ¨¨©§¨¨

,epilr laewn ixd
øeaãk åàì øeäøä"c§¦§¨§¦

,"éîc"xedxd"y - ¨¦
,xeaic enk epi` (daygn)

BúáBç éãé àöBé Bðéàå- §¥¥§¥¨
yiy zeevn oze`a

,xeaica oda ynzydlãò©
,åéúôNa àéöBiLony - ¤¦¦§¨¨

- zeevn oze`ay gxkdd
,xeaic didiïì-àîé÷å- §©§¨¨

,epilr laewneúîé÷ò"c©£¦©
åéúôNzxin` zrya - §¨¨
,milndéåä,`ed - £¥

,"äNòîdfk dyrn mb - ©£¤
zipeigd ytpl jiiy
zlynn zgzy zindad
xacdy myk ,dbep ztilw

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna`"hily x"enc` w"k.ék¦
ìå äôe íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôà éàïBL ¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦¤§¨

,íéiîLbä íépLåicil mi`a mkxc "dtd ze`ven" mdy - §¦©¦©©§¦¦
,dtÎlray dtya zeize`d ibeq lk ,zeinyba iehiaíà-ék¦¦

óebä éøáàa úLaìnä úéîäaä úéðeiçä Lôð éãé-ìò©§¥¤¤©¦¦©¤¡¦©§ª¤¤§¤§¥©
,Lnî,dyrna devn ziiyrl xywa d"l wxta epcnly itk - ©¨

inyb `ed sebd eli`e zipgex dlek `id ziwl`d ytpde zeidy
sebd z` xxerle lertl ziwl`d ytpl zexyt`d oi` -

gd ytpd zervn`a wx ,devn ly zinyb diyrldignd zipei
- inybd sebl ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `ide ,sebd z`
ziwl`d ytpd zlert z` d`iand `id `id zipeigd ytpd
dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb xacd jke .seba
`vnp - miinybd xeaicd ixa` zlrtd ici lr `a dlitze
ytpd iciÎlr `l` z`f rval dleki ziwl`d ytpd oi`y

- zipeigdøúBé ìBãb çëa øaãnM äî ìëå`edy lkk - §¨©¤§©¥§Ÿ©¨¥
,dlitzde dxezd ixeaica gek xzei riwynñéðëî àeä©§¦

.elà íéøeaãa úéðeiçä Lôpî úBçk øúBé Léaìîe- ©§¦¥Ÿ¦¤¤©¦¦§¦¦¥
mzeig milawnd xzei miax zegek dyecwa milvepn `linne
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íéøîà éèå÷éì
:äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
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a'קכו xc` f"h ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ז קודש שבת יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.ïäéðéá úòöåîîä

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨©¤

,åLëò dâð útì÷ àéäLly zeigd ,giynd z`ia iptl - ¤¦§¦©Ÿ©©§¨
,dbep ztilwn `id dfd mlerdæà àözly dlek zeigd - ¥¥¨

,dfd mlerddúàîhî¦ª§¨¨
,dúàìçå"dz`neh" - §¤§¨¨

,dbep ztilway rxd epiid
aehd epiid "dz`lg"e
epi` df aeh mby ,dbepay
,dtilwn `l` ,dyecwn
úBéäì äMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨¦§

,'äì äákøîcizrl - ¤§¨¨©
,`eal,BãBák úBlbúäa§¦§©§

,'d ceak -øNa ìk eàøå"§¨¨¨¨
,"åécçémc`d ipa lk - ©§¨

,zewl` e`xiòéôBéå§¦©
,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§
,äøBz ïzîák ïéòa ïéò,ziyep`d oird ,"dhnly oir"d - ©¦§©¦¦§©©¨

"dlrnly oir"d z`f d`exy enk ,zewl` ly zn`d z` d`xz
,dxez ozn zrya xacd didy itk -áéúëc6::dxez ozna - ¦§¦

."Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"- ©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©
my ly ziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy
onfl df did ,dxez ozn zryay `l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied

.icinz ote`a didi df `eal cizrl eli`e ,cala xvwäæ-éãé-ìòå§©§¥¤
,dyecwl dlrz dbep ztilwy -ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé¦§©§§¦§©§§©§¥¨

ìMä,úBàîhä úBtì÷ L-"zend rla 'ln erlazi"zxrd - ©¨Ÿ§¦©§¥
`ed "erlazi" ly heytd yexitd :xnelk .`"hily x"enc` w"k
dfi`a `vnp rlapy xacdy xnel mewn did df itle ,drila -
rla" oeyln `ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy mewn
oeilk - xnelk ,"zend
dcaerd .dxenb dcgkde
dlrz dbep ztilwy
meiwn d`vezk ,dyecwl
icil `linn `iaz zeevnd
zetilwd ylyy jk

,dplhazz ze`nhdék¦
äMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
útì÷ éãé-ìò àéä åLëò©§¨¦©§¥§¦©

.ïäéðéa úòvîîä dâð- Ÿ©©§ª©©¥¥¤
zrvenn `id dbep ztilw
zetilwd yly oia
,licadl ,oial ze`nhd
yly ,oky - dyecw
ozeida ze`nhd zetilwd
zekiiy mey mdl oi` ,aeh ly aehxew ila ,cala rxe d`neh
ztilw iciÎlr wxe ;dyecwn ozeig lawl dplkezy dyecwl
aehd llba - rxe aehn zakxen dzeida ,"rvenn" `idy ,dbep

ayzekiiy dl yi day rxd llbae dyecwl zekiiy dl yi d
xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" iciÎlr ixd - ze`nhd zetilwl
ztilwyk ,eli`e .dyecwn zeig wepil ze`nhd zetilwd ylyl
wepil zetilwd x`y ,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz dbep

.ixnbl dplhazze ozeig z` xzei
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íéøîà éèå÷éì
øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
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Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨
ç"îøaL úéðeiçä Lôpä©¤¤©¦¦¤¦§©
øeîb ãeçéa ,óebä éøáà¤§¥©§¦¨
mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevn meiw iciÎlry -

,d"awd,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -äìòL Bîk ¦§©£¨¦©¨§¤¨¨
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúé BðBöøaixa` - ¦§¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥

miyrp ,mday zipeigd ytpd ly zeigde mc`dBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîìlky ,d"awdl "dakxn" eidy - §¤§¨¨§¨¨

epcnly itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa`
,d"awdl "dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta

.zeevnd oipr iciÎlr

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

íéøîà éèå÷éì
äîùðä ìë øùàë
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - ברוךֿהוא איןֿסוף ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'
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לה.6. ד, דברים

'a xc` f"h ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ז קודש שבת יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.ïäéðéá úòöåîîä

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨©¤
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epi` df aeh mby ,dbepay
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úBéäì äMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨¦§

,'äì äákøîcizrl - ¤§¨¨©
,`eal,BãBák úBlbúäa§¦§©§

,'d ceak -øNa ìk eàøå"§¨¨¨¨
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"dlrnly oir"d z`f d`exy enk ,zewl` ly zn`d z` d`xz
,dxez ozn zrya xacd didy itk -áéúëc6::dxez ozna - ¦§¦

."Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"- ©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©
my ly ziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy
onfl df did ,dxez ozn zryay `l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied

.icinz ote`a didi df `eal cizrl eli`e ,cala xvwäæ-éãé-ìòå§©§¥¤
,dyecwl dlrz dbep ztilwy -ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé¦§©§§¦§©§§©§¥¨

ìMä,úBàîhä úBtì÷ L-"zend rla 'ln erlazi"zxrd - ©¨Ÿ§¦©§¥
`ed "erlazi" ly heytd yexitd :xnelk .`"hily x"enc` w"k
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rla" oeyln `ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy mewn
oeilk - xnelk ,"zend
dcaerd .dxenb dcgkde
dlrz dbep ztilwy
meiwn d`vezk ,dyecwl
icil `linn `iaz zeevnd
zetilwd ylyy jk

,dplhazz ze`nhdék¦
äMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
útì÷ éãé-ìò àéä åLëò©§¨¦©§¥§¦©

.ïäéðéa úòvîîä dâð- Ÿ©©§ª©©¥¥¤
zrvenn `id dbep ztilw
zetilwd yly oia
,licadl ,oial ze`nhd
yly ,oky - dyecw
ozeida ze`nhd zetilwd
zekiiy mey mdl oi` ,aeh ly aehxew ila ,cala rxe d`neh
ztilw iciÎlr wxe ;dyecwn ozeig lawl dplkezy dyecwl
aehd llba - rxe aehn zakxen dzeida ,"rvenn" `idy ,dbep

ayzekiiy dl yi day rxd llbae dyecwl zekiiy dl yi d
xyt` ,dbep ztilw "jeeiz" iciÎlr ixd - ze`nhd zetilwl
ztilwyk ,eli`e .dyecwn zeig wepil ze`nhd zetilwd ylyl
wepil zetilwd x`y ,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz dbep
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לה.6. ד, דברים

'a xc` e"h iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ו שישי יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùðä ìë øùàë,94 'nr cr.úåáàä åîë

mci lrye ,dzye lk`y mixacd lk ly zeigd mb dyecwl
,dxezd z` cenll e` devnd z` miiwl gekd z` laiw

àéäL ,dâð útì÷ úeììk ïk íb äìòz äæ-éãé-ìòåztilw - §©§¥¤©£¤©¥§¨§¦©Ÿ©¤¦
,dbep.éøîçäå éîLbä äfä íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨©¤©©§¦§©¨§¦

k zllkp izne?dyecwa - inybd dfd mlerd ly zeigd l
úéäìàä Lôðå äîLpä ìk øLàk4,ìàøNé ìëaL ©£¤¨©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥

ì úeèøôa ú÷lçúnä,àBaø íéML`ed sl` ze`n yy - ©¦§©¤¤¦§¨§¦¦¦
xtqn lrny zenypd .l`xyi llk zenyp ly illkd xtqnd
lk xy`ke ,onwlck - sl`d ze`n yyn zevevipe mihxt od ,df

miyy" ,sl` ze`n yy
zenypd ,"`eaxìk íi÷z§©¥¨

â"éøz ìk úéèøt Lôð¤¤§¨¦¨©§©
ä"ñL :äøBzä úBöî¦§©¨§¨

äNòú-àìxnyidl - Ÿ©£¤
ick ,odilr xearl `ly
ìL íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤
úéðeiçä Lôð íc©¤¤©¦¦
e÷ðéé àlL ,óebaL¤©¤Ÿ¦§
Bæ äøáòa úeiç eìa÷éå¦©§©©£¥¨

ìMî úçàîúBtì÷ L ¥©©¦¨Ÿ§¦
ïänL ,éøîâì ,úBàîhä©§¥§©§¥¤¥¤
zetilwd ylyn -

,ixnbl ze`nhdíéòtLð¦§¨¦
äNòú-àì ä"ñùŸ©£¤

àúéøBàcÎ`ld wx `le - §©§¨
mb `l` dxezay dyrz

,ïðaøcî ïäL ïäéôðòå- §©§¥¤¤¥¦§©¨¨
mby 'f wxta epcnly itke

zetilw ylyn mzeig milawn ,opaxcny dl` "mitpr"
ylyn mzrtyd milawnd mixacd lk .ixnbl ze`nhd
;dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd
ly mcd cib f` lawn ,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke
ezeig z` (dxiar dze`l zekiiy el yiy cib eze`) mc`d

,ixnbl ze`nhd zetilwd ylynLôð ìëeú àì áeLå§Ÿ©¤¤
ìMä úàîèa äàîèð íà ,'ä ìà úBìòì úéðeiçäúBtì÷ L ©¦¦©£¤¦¦§§¨§ª§©©¨Ÿ§¦

äøáòäå ìeha íà-ék íìBòì äiìò ïäì ïéàL ,úBàîhä©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨¦¦¦§©£¨¨

,éøîâìoi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd zetilwd yly - §©§¥
.ixnbl olhal `l` dyecwl ozelrdl zexyt`áeúkL Bîk5: §¤¨

;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå"mixacdy xg`ne - §¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
mzexyt`a oi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyn mirtypd
zeevn d"qyn zg` lr mc` xeari m`e ,dyecwl zelrzdl
"oditpr" e` dyrzÎ`ld
zelrzdl leki `l -

dyecwlhxt eze`ly
tpdynzydy zipeigd y

ixd ;dxiar dze`a ea
ezexnyid iciÎlry oaen

lr xearlnlkd"qy
`ed ,dyrzÎ`ld zeevn

y gihanlkzipeigd eytp
,dyecwl zelrzdl lkez

äNò-úBöî ç"îøez` - §©¦§£¥
lk miiwz 'dyr'd zeevn
ick ,icedi ly zihxt ytp

éLîäìóBñ-ïéà øBà C §©§¦¥
,ähîì àeä-Ceøä§©¨

Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨
ç"îøaL úéðeiçä Lôpä©¤¤©¦¦¤¦§©
øeîb ãeçéa ,óebä éøáà¤§¥©§¦¨
mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevn meiw iciÎlry -

,d"awd,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -äìòL Bîk ¦§©£¨¦©¨§¤¨¨
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúé BðBöøaixa` - ¦§¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥

miyrp ,mday zipeigd ytpd ly zeigde mc`dBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîìlky ,d"awdl "dakxn" eidy - §¤§¨¨§¨¨

epcnly itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa`
,d"awdl "dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta
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íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - ברוךֿהוא איןֿסוף ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אד"ר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

... בצער קראתי כתבו ע"ד פ' שהפסיק הנחת תפילין דר"ת. וחלק הצער - מהקור רוח בו כותב 

עד"ז! אף שבודאי יודע שלכמה וכמה דיעות אי"ז כלל ענין של הידור.

ובנדו"ד הרי עאכו"כ - כיון שכמה שנים הניחם. ]כתבו בא לידי - לאחר ראותי את פ'[.

בטח יודיע מהשינוים לטוב - לאחר כניסת אלה שכתב אודותם.



היום יום . . . קכח

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה 
ווייל מען פָאהרט זיך  זיך ניט,  מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען 

קיינמאל ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ַהּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ִויַקּבֵ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית,  ְיַסּדֵ קֹום ְמדֹורֹו  ִסיָעה ִמּמְ ַהּנְ ֶטֶרם 
ֵהיָכן  ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ]=ִמְתַרֲחִקים[  נֹוְסִעים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִנְפָרִדים,  לֹא  ֲחִסיִדים  דּוַע:  ַהּיָ ּוְכַמֲאָמר 

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. ֶ נּו. ַמֲחִצית ַהּשׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּבְ ָהַעְצִמי  ּוְמקֹוָרּה  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲהָלָכה  ל  ּכָ ֲהָבַנת  א(  ִרים:  ִעּקָ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּכֹוֶלֶלת  ֲחִסידּות 
ֲהָלָכה  ל  ּכָ ִעְנַין  ֲהָבַנת  ֲחִסידּות, ב(  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ִעְנָינֹו  ְלִפי  ְועֹוָלם  ָכל עֹוָלם  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ְסִפירֹות  ּבִ ַהְינּו 
ִעְנָין  ֶזה  ּבָ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ל־ָמקֹום  ִמּכָ ַהּתֹוָרה,  ְוִדין  ֱאלִֹקי  ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך, ֲהֵרי  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ֶצר  ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ָהַרע ׁשֶ

יום 
ראשון

יום
שני

יום 
שלישי



קכט היום יום . . . 

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט 
שוואך אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט 
עמלק און קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות 
לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב 
אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, 
אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא 
הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ִעם  ֶחם  ּלָ "ַוּיִ ַהְיהּוִדי;  ֶאת  ּוְמָקֵרר  ֲעָמֵלק  א  ּבָ  – ם  ּוְלַקּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְמָנת  ַעל  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ
ַאַחת  אֹות  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּדְ ַלּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  – ָרֵאל"  ִיׂשְ
ְוָהֵעָצה ָלֶזה  ת ַהּתֹוָרה.  ַ ן ֶאת ְקֻדּשׁ ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ּתֹוָרה –  ּבַ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות  ִיׂשְ ל  ּכָ ָנֲהגּו  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ
ַאְלֵפי  י  ָראׁשֵ ֵיׁש  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרא,  ּדָ ָכל  ּבְ ה  ֹמשֶׁ ּדְ טּוָתא  ׁשְ ְוִאְתּפַ ה,  ֹמשֶׁ י  ַאְנׁשֵ ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ  –
ָכל ּדֹור ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ָמקֹום ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ּבִ ַעּמּוד  ּבְ ָהָמן  ֵני  ּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ בּו  ִנְכּתְ לֹא  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן לֹא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור־ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
]=ְסִתיָמא  סדכ"ס"  ִחיַנת  ּבְ יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶרת...  ּתֶ ְסּתַ ַהּמִ ִהיא  ְוזֹו  ַני,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ "ְוִהיא  ִלְהיֹות: 
ֶנת  ַהְמַקּנֶ ָאה  ִעּלָ א  ִאּמָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַההּוא'  ּיֹום  'ּבַ ִחיַנת  ּבְ ה  "ְוִהּנֵ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ְוֵיׁש  ְסִתיִמין[.  ָכל  ּדְ

ָאה  ִריָאה, ְוֵאיָנּה ּבָ ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ֶכֶתר  ְלכּות ּדְ ל ַהי"ס ]=י' ְסִפירֹות[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ַני', ׁשֶ יר ּפָ 'ַאְסּתִ

ַמְלכּות כּו'". ּבַ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ּדַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . קל

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ְוסּוג  סּוג  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַתב  ּכָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֲעֵרי  ְוׁשַ חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעֹוְבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ַהֲחִסידּות,  תֹוַרת  ּדְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּוא  חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ַהֲחִסיִדים:  ל  ּכָ ֲעבּור  בּו  ְוִנְכּתְ ים,  ָלִלּיִ ּכְ ֵהם  ׁשֶ אֹוָרה 

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אֹוָרה – ַאֶלף־ּבֵ ְוׁשַ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ָהֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ֵעֶסק:  ַעל  ּבַ ֵמֲעבֹוַדת 
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

יום 
שישי

שבת 
קודש
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המשך ביארו למסכת קידרשין לירם שבת קרדש עמ' א

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  ב' אדר י' ראשון יום קטן  של קצירה

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰øöwL éøëð̈§¦¤¨©
è÷lä ïîe äàtä ïî äøeèt Bæ éøä Z øibúð Ck øçàå eäãÖ¥§©©¨¦§©¥£¥§¨¦©¥¨¦©¤¤

.äçëMä ïîe¦©¦§¨
חינוך' ה'מנחת רכא)כתב שדהו (מצוה את שקצר שקטן

ופאה. שכחה לקט בגדלותו להפריש חייב גדל, כך ואחר
דבריו  על להקשות יש שלכאורה פרנק הגרצ"פ וכתב
משום  מפאה פטור התגייר כך ואחר שקצר שגוי זו מהלכה
חיובא', 'בר היה לא הקצירה שעת שהוא החיוב חלות שבזמן

הטעם. מאותו פטור להיות צריך שהגדיל קטן גם כן ואם
קטן  לגבי דומה בענין ראשונים מחלוקת מצאנו אמנם,
הרא"ש  שלדעת אביו, לפטירת ימים שבעה בתוך שהגדיל

מו"ק) החיוב (סוף תחילת שבזמן משום אבלות מדיני פטור
מרוטנבורג המהר"ם ולדעת קטן, שם)היה ברא"ש חייב.(מובא

אבלות  לגבי רק כי פטור, הדעות לכל שבפאה נראה אך

שחיוב  משום שהגדיל, לאחר שיתחייב לומר טעם יש
מיתת  על השומע וגם המיתה, בזמן דוקא תלוי אינו אבלות
אך  השמועה, משעת אבלות בדיני חייב זמן לאחר קרובו
יתחייב  לא אם הקצירה, בזמן רק חל שהחיוב פאה לגבי

מכן. לאחר יתחייב כיצד בשעתו
על  דוקא מדובר זו בהלכה מדוע לעיין: יש זה, לפי אך

שהגדיל? קטן לגבי גם כן אמרו ולא שהתגייר, נכרי
הקטן  שמדאורייתא אע"פ פאה לגבי כי לומר, ויש
קטן, היה החיוב חלות שבשעת משום פטור שהגדיל
חינוך, מצות מצד מדרבנן בקטנותו בפאה חייב מכלֿמקום
אפילו  כלל חייב שאינו נכרי לגבי דוקא זה דין למדנו ולכן
שהחיוב  חינוך', ה'מנחת כוונת גם זוהי (ואולי מדרבנן

כשהגדיל). נפקע לא חינוך משום בקטנותו שנתחייב
(`kx devn , g"pn lr iav xd)

ה'תשע"ו  ב' אדר י"א שני יום המעשרות  מן פטור מתי ההפקר מן הזוכה

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà øé÷ônä©©§¦¤
èøôa áiç Z Bøöáe Bîöòì Ba äëæå ø÷aa íékLäå ,Bîøk©§§¦§¦©Ÿ¤§¨¨§©§§¨©¨§¤¤
,Ba àøB÷ éðà 'Eîøë'å 'EãO' éøäL ;äàôáe äçëLáe úBììBòáe§¥§¦§¨§¥¨¤£¥¨§§©§§£¦¥
äãOa ø÷ôää ïî äëæ íà ìáà .BlL àeä éøäå BlL äéäL éðtî¦§¥¤¨¨¤©£¥¤£¨¦¨¨¦©¤§¥§¨¤
Z Ck ïéáe Ck ïéáe .ìkä ïî øeèt äæ éøä Z íéøçà ìL¤£¥¦£¥¤¨¦©Ÿ¥¨¥¨

.úBøOònä ïî øeèẗ¦©©©§
טוב' יום מ"ה)ה'תוספות פ"ה הרמב"ם (פאה דברי את ביאר

אלא  הכרם בקרקע שזכה הכוונה שאין לעצמו", בו "וזכה
הרמב"ם  פטרו "למה בכרם זכה אם כי בפירות, רק
זכה  אם "אבל הרמב"ם דברי המשך זה, ולפי מהמעשרות"?
ממתנות  הן הכול", מן פטור אחרים של בשדה ההפקר מן
אבל  בלבד, בפירות זכה אם רק הוא ממעשרות, והן עניים
במעשרות. והן עניים במתנות הן יתחייב בקרקע גם זכה אם

הר"ש גם כתב מ"ו)וכך פ"א הירושלמי(פאה דברי על
ה"ה) פ"א אשר (קדושין הפקר, שנכסיו יורשים לו ואין שמת בגר

והן  עניים במתנות הן חייב בקרקעותיו וזכה שתפס מי
את  'המפקיר שלפנינו להלכה סתירה זו שאין במעשרות,

את  המפקיר כי המעשרות', מן פטור לעצמו... בו וזכה כרמו
ממעשרות  פטור ולכן בקרקע, ולא בפירות וזכה חזר כרמו
הזוכה  ואילו וכרמך'), 'שדך שנאמר חייב, עניים (ובמתנות

חייב. ולכן בקרקע גם החזיק הגר בנכס
השולחן' סקל"א)וה'פאת ה הרמב"ם (סי' שמלשון כתב

שלו" הוא והרי שלו שהיה מפני בו, קורא אני וכרמך "שדך
(ורק  המעשרות מן פטור זאת ובכל בקרקע, גם שזכה משמע

חייב, עניים "הרי במתנות אחרים של בשדה זכה ואם כנ"ל)
התוספות  כתבו וכך בקרקע. זכה אם גם הכל", מן פטור זה

המפקיר) ד"ה א ו, כרמו (תמורה במפקיר עניים במתנות שהחיוב ,
דלא  היכא אבל השדה, בגוף "שזכה משום הוא בו וזכה

מכולהו". פטור - בפירות רק זכה
בירושלמי, הנאמר את להלכה הרמב"ם הביא לא ולכן
עניים  במתנות חייב הגר של בקרקעותיו שהתופס

הבבלי שיטת נגד היא זו הלכה כי ההלכה ובמעשרות, (וזוהי

יזכה שלפנינו) אם גם אחרים, של בשדה ההפקר מן שהזוכה ,
הכל. מן פטור - בקרקע

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ב שלישי יום צדקה  מעות עיכוב

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰éøä ä÷ãvä©§¨¨£¥
áiç ...ä÷ãöì òìñ éìò éøä :øîBàä ,Cëéôì .íéøãpä ììëa àéä¦¦§©©§¨¦§¦¨¨¥£¥¨©¤©¦§¨¨©¨
íL ïéà ...øçàz ìáa øáò Z øçà íàå .ãiî íéiðòì dðzì¦§¨¨£¦¦¦¨§¦¥©¨©§©§©¥¥¨
ïzé àlL äðúä íàå .íéiðò àöîiL ãò çépîe Léøôî Z íéiðò£¦¦©§¦©¦©©¤¦§¨£¦¦§¦¦§¨¤Ÿ¦¥

éøö Bðéà Z éðò àöîiL ãò.Léøôäì C ©¤¦§¨¨¦¥¨¦§©§¦
שהצטברו  צדקה כספי ברשותו להחזיק לאדם מותר האם
מיד? אותם לתת חייב או מעט מעט לנצרכים ולחלקם בידו

רנז)ה'טור' סי' כי (יו"ד וכתב כאן הרמב"ם לשון את הביא
שהרי  עניים, אין כאשר רק מועיל שהתנאי משמע מדבריו

ומניח  מפריש עניים שם אין ש'אם לדין בהמשך זאת כתב
שלא  להתנות שיכול הוסיף כך ועל עניים', שימצא עד
עניים  לפניו יש כאשר אך עני, שיבוא עד להפריש יצטרך

מיד. לעניים שנדר מה את לתת ויתחייב התנאי יועיל לא
בדבר, טעם שאין וכתב כך על חלק עצמו ה'טור' אך

שירצה. ככל הנדר בשעת לכתחילה להתנות יכול אלא
יוסף' ה'בית אפשר (שם)וכתב הרמב"ם בדעת גם כי

דין  את כתב והרמב"ם מקרה, בכל מועיל שהתנאי לפרש
הרגילות  כלל שבדרך משום עניים שם אין כאשר התנאי
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במעשרות. והן עניים במתנות הן יתחייב בקרקע גם זכה אם

הר"ש גם כתב מ"ו)וכך פ"א הירושלמי(פאה דברי על
ה"ה) פ"א אשר (קדושין הפקר, שנכסיו יורשים לו ואין שמת בגר

והן  עניים במתנות הן חייב בקרקעותיו וזכה שתפס מי
את  'המפקיר שלפנינו להלכה סתירה זו שאין במעשרות,

את  המפקיר כי המעשרות', מן פטור לעצמו... בו וזכה כרמו
ממעשרות  פטור ולכן בקרקע, ולא בפירות וזכה חזר כרמו
הזוכה  ואילו וכרמך'), 'שדך שנאמר חייב, עניים (ובמתנות

חייב. ולכן בקרקע גם החזיק הגר בנכס
השולחן' סקל"א)וה'פאת ה הרמב"ם (סי' שמלשון כתב

שלו" הוא והרי שלו שהיה מפני בו, קורא אני וכרמך "שדך
(ורק  המעשרות מן פטור זאת ובכל בקרקע, גם שזכה משמע

חייב, עניים "הרי במתנות אחרים של בשדה זכה ואם כנ"ל)
התוספות  כתבו וכך בקרקע. זכה אם גם הכל", מן פטור זה

המפקיר) ד"ה א ו, כרמו (תמורה במפקיר עניים במתנות שהחיוב ,
דלא  היכא אבל השדה, בגוף "שזכה משום הוא בו וזכה

מכולהו". פטור - בפירות רק זכה
בירושלמי, הנאמר את להלכה הרמב"ם הביא לא ולכן
עניים  במתנות חייב הגר של בקרקעותיו שהתופס

הבבלי שיטת נגד היא זו הלכה כי ההלכה ובמעשרות, (וזוהי

יזכה שלפנינו) אם גם אחרים, של בשדה ההפקר מן שהזוכה ,
הכל. מן פטור - בקרקע

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ב שלישי יום צדקה  מעות עיכוב

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰éøä ä÷ãvä©§¨¨£¥
áiç ...ä÷ãöì òìñ éìò éøä :øîBàä ,Cëéôì .íéøãpä ììëa àéä¦¦§©©§¨¦§¦¨¨¥£¥¨©¤©¦§¨¨©¨
íL ïéà ...øçàz ìáa øáò Z øçà íàå .ãiî íéiðòì dðzì¦§¨¨£¦¦¦¨§¦¥©¨©§©§©¥¥¨
ïzé àlL äðúä íàå .íéiðò àöîiL ãò çépîe Léøôî Z íéiðò£¦¦©§¦©¦©©¤¦§¨£¦¦§¦¦§¨¤Ÿ¦¥

éøö Bðéà Z éðò àöîiL ãò.Léøôäì C ©¤¦§¨¨¦¥¨¦§©§¦
שהצטברו  צדקה כספי ברשותו להחזיק לאדם מותר האם
מיד? אותם לתת חייב או מעט מעט לנצרכים ולחלקם בידו

רנז)ה'טור' סי' כי (יו"ד וכתב כאן הרמב"ם לשון את הביא
שהרי  עניים, אין כאשר רק מועיל שהתנאי משמע מדבריו

ומניח  מפריש עניים שם אין ש'אם לדין בהמשך זאת כתב
שלא  להתנות שיכול הוסיף כך ועל עניים', שימצא עד
עניים  לפניו יש כאשר אך עני, שיבוא עד להפריש יצטרך

מיד. לעניים שנדר מה את לתת ויתחייב התנאי יועיל לא
בדבר, טעם שאין וכתב כך על חלק עצמו ה'טור' אך

שירצה. ככל הנדר בשעת לכתחילה להתנות יכול אלא
יוסף' ה'בית אפשר (שם)וכתב הרמב"ם בדעת גם כי

דין  את כתב והרמב"ם מקרה, בכל מועיל שהתנאי לפרש
הרגילות  כלל שבדרך משום עניים שם אין כאשר התנאי
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עניים  יהיו אם שאפילו התנה אם אך כזה, באופן להתנות
מועיל. התנאי לנכון, שימצא בזמן יתן

שהתנאי  כפשוטם הרמב"ם דברי את מפרש הב"ח אך
מעות  את יתן שלא יתנה אם אך עניים, אין כאשר רק מועיל
התנאי  אין להם, שיזדקקו עניים יהיו כאשר אף הצדקה
בשעת  להתנות שיכול נדרים לשאר דומה זה ואין מועיל.
איחור  על איסור אין אחרים בנדרים כי שירצה, ככל הנדר
תשמור  שפתיך 'מוצא של מצוותֿעשה אלא הנדר קיום
איסור  נאמר בצדקה אך עת, בכל לקיים ניתן אותה ועשית'

על תאחר `xegiמפורש 'לא – בקרבנות כמו הנדר, קיום
תנאי. מועיל לא ולכן לשלמו',

השלחן' ה'ערוך ו)וכתב רנז, סי' להיזהר (יו"ד יש שבזמנינו ,
שבזמנינו  כיון כרצונו, שיעשה להתנות או נדר' 'בלי לומר
אצלו  הצדקה מעות את יעכב ואם מקום, בכל מצויים עניים
קיימים  כאשר במיוחד תקפים (והדברים תאחר' ב'בל יעבור
'עניים  בבחינת תמיד זה והרי לכל, הידועים צדקה ארגוני

מצויים').

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ג רביעי יום הגוי  בפירות ומעשרות תרומות

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ãáBòä úBøt¥¨¥
dðúBðå äìBãâ äîeøz Léøôîe ...ìàøOé ïç÷ì íàå ...íéáëBk¨¦§¦§¨¨¦§¨¥©§¦§¨§¨§§¨
.BlL àeä ïBLàø øOòîe ,ïäkì døëBîe øOòî úîeøúe ,ïäkì©Ÿ¥§©©£¥§¨©Ÿ¥©£¥¦¤
éðà :øOòî úîeøúa ïäkìå øOòna éålì øîBà àeäL éðtî¦§¥¤¥©¥¦©©£¥§©Ÿ¥¦§©©£¥£¦
äî éðtîe .íeìk epnî ìhì ïéìBëé ízà ïéàL Léà çkî éúàä¦¦Ÿ©¦¤¥©¤§¦¦Ÿ¦¤§¦§¥¨
øîàpL éôì ?äìBãâ äîeøúk ïäkì øOòî úîeøz ïzé àì eøîà̈§Ÿ¦¥§©©£¥©Ÿ¥¦§¨§¨§¦¤¤¡©
ìáè ;øOònä úà ìàøOé éða úàî eç÷ú ék :øOòî úîeøúa¦§©©£¥¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥¤¤
øOòî úîeøz epnî Léøôî äzà Z ìàøOiî ç÷Bì äzàL¤©¨¥©¦¦§¨¥©¨©§¦¦¤§©©£¥

ç÷Bì äzàL ìáè ìáà ,ïäkì dðúBðåZ íéáëBk ãáBòä ïî §§¨©Ÿ¥£¨¤¤¤©¨¥©¦¨¥¨¦
.ïäkì døëBî àlà ...øOòî úîeøz ïäkì ïúBð äzà ïéà¥©¨¥©Ÿ¥§©©£¥¤¨§¨©Ÿ¥

מבריסק: הגר"ח והקשה
נתן בר שמואל רבי ב)לדעת יא, שלקח (בכורות ישראל

ומעשרות  תרומות להפריש חייב ומירחם, הגוי מן פירות
מנתינתן  פטור אבל זה, מחיוב להפקיע יכול אינו הגוי כי
איש  מכח באתי אני - להם לומר יכול כי וללוי, לכהן
פטור  אני גם ולכן כלום, ממנו ליטול יכולים אתם שאין

לו שאסורים מעשר ותרומת (ותרומה xekniמנתינה
לכהנים).

אבל  נותן, אינו מעשר תרומת רק הגמרא למסקנת אמנם,
לענין כי לכהן, לתת צריך גדולה xyrnתרומה znexz

מהפסוק  ישראל...")למדים בני מאת תקחו שאתה ("כי ש"טבלים
מעשר" תרומת מהן מפריש אתה אי העכו"ם מן (אלא לוקח

להם) ומוכר לעצמך אבלנוטל ,dlecb dnexz נתמעטה לא
שהפטור  מהביאור בה חזרה שהגמרא ומשמע מהפסוק,

'באתי  להם שאומר כיון הוא וללוי לכהן המתנות מנתינת
היה  זה לפי כי ממנו', ליטול יכולים אתם שאין איש מכח

מתרומה גם לפטרו .dlecbצריך
אינו א. הטעמים: שני את מצרף תרומת ozepוהרמב"ם

אתם  שאין איש מכח 'באתי לומר שיכול משום לכהן מעשר
לתת  אין הגוי מן לוקח שאתה טבל ב. ממנו'. ליטול יכולים
תקחו  "כי מהפסוק נתמעט כי לכהן מעשר תרומת ממנו
שני  את צריכים מדוע להבין: וצריך ישראל...". בני מאת
תרומה  גם הראשון הטעם לפי הרי מזו, ויתירה הטעמים?

לכהן! לתת צריך אין גדולה
ומבאר:

תקחו..." "כי מהפסוק מעשר)הלימוד תרומת גוי (לענין שטבל
ביד  כשהם הפירות לענין נאמר לא לכהן, נתינה בדין אינו

הפריש שאם הגוי של כשהם הפירות על אלא (הגוי)ישראל

מעשר  תרומת לתת צריך אינו ללוי, ונתנו ראשון מעשר
ממשיך  לכהן, מנתינה הופקעו אלו שפירות וכיון לכהן.
'באתי  לטעון יכול כי מהגוי, שקנה לישראל גם זה פטור
ונמצא  כלום'. ממנו ליטול יכולים אתם שאין איש מכח

זה. את זה משלימים הטעמים ששני
ב  dlecbמהֿשאיןֿכן dnexz הגוי שפירות לימוד אין

תרומה  נותן אינו עצמו הגוי ואמנם, לכהן. מנתינה הופקעו
ממנו  שקונה ישראל אבל במצוות, חייב אינו כי לכהן גדולה

לכהן. נתינה מצוות עליו וחלה חיוב בר הוא הפירות את
(o`k ,ield miig epax iyecg)

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ד חמישי יום נכרי  ידי על תרומה הפרשת

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰,eîøúé àì äMîç£¦¨Ÿ¦§Ÿ
úBìæîe íéáëBk ãáBòäå ...äîeøz ïúîeøz ïéà Z eîøz íàå§¦¨§¥§¨¨§¨§¨¥¨¦©¨

.BúeLøa elôàå ìàøOé ìL úà íøzL¤¨©¤¤¦§¨¥©£¦¦§
עבור  תרומה להפריש יכול אינו שהנכרי זו הלכה
שליח  עושין 'ואין א: בהלכה לעיל ברמב"ם הובאה ישראל,
שלוחכם  אף ברית, בני אתם מה – אתם' 'גם שנאמר עכו"ם,

ברית'. בני
כאן? זאת וכפל חזר מדוע להבין, ויש

והביאור:
ידי  על מתבואה תרומה בהפרשת אופנים שני קיימים

עשאו  כאילו נחשב השליח שמעשה שליחות, מדין א) אחר:
לזכותו. נזקפת והמצוה כמותו' אדם של 'שלוחו כי המשלח
זאת  עושה והלה לתרום לאחר רשות נותן התבואה בעל ב)

התבואה. בעל של שליח בתורת ולא עצמו בכוח
עבור  לתרום יכול אינו הנכרי אך בישראל, זה וכל
הלכות  שתי תוכן וזהו האפשרויות. משתי אחת באף ישראל

ברמב"ם: אלו
על  תחשב שהמצוה שליחות, דין מצד מדובר א בהלכה

שם: הרמב"ם כלשון המשלח, שליח שם אדם 'עושה
תהא elלהפריש ההפרשה שמצות היינו ומעשרות', תרומות
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תרימו  'כן מהכתוב לנכרי שליחות ממעטים זה ולענין 'לו',
שמצוות  באופן שליחות דין על מדובר בפסוק אתם '. גם
וכאן  הפריש עצמו הוא כאילו – כ'אתם' נחשבת ההפרשה

זה. מדין הנכרי התמעט
רוצה  אם שאף הרמב"ם מלמדנו ב בהלכה ואילו

תתייחס  לא והמצוה שליחות מדין שלא הנכרי שיתרום
נלמד  זה ודין לתרום. יכול הנכרי אין מכלֿמקום למשלח,

ה'ירושלמי' כדברי אחר, תרומות)מכתוב מס' אל (בתחילת 'דבר :
l`xyi ipa.'לעכו"ם פרט – תרומה לי ויקחו

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ו שישי יום לוקה? אינו מדוע - טמאה תרומה שאכל טמא כהן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìëBàä àîè̈¥¨¥§¨
ìëàL àîèå ...ä÷Bì Cëéôìe ,íéîL éãéa äúéî áiç Z äøBäè§¨©¨¦¨¦¥¨©¦§¦¨¤§¨¥¤¨©
éøäL ,ä÷Bì Bðéà Z åàìa àeäL ét ìò óà ,äàîè äîeøz§¨§¥¨©©¦¤§©¥¤¤£¥

.Lã÷ dðéà¥¨Ÿ¤
עשה  איסור על עובר טמאה תרומה שאכל טהור כהן

ה"ג) בידי (להלן מיתה חייב טהורה תרומה שאכל טמא וכהן
יחללוהו')שמים כי בו תרומה ('ומתו שאכל טמא כהן אבל ולוקה.

ואינו  שמים בידי מיתה חייב אינו שמואל לדעת - טמאה
ב)לוקה קיג, על (חולין חל איסור ש'אין כיון א. טעמים: משני

לחול  יכול אינו הגוף בטומאת תרומה אכילת איסור איסור',
התורה  בכל ב. אסורה. כבר והיא הואיל טמאה תרומה על
מיעוט  נלמד כאן אך איסור', על חל ש'איסור שמואל סובר

יחללוהו" כי בו "ומתו מהפסוק טז)מיוחד כב, שחיוב (ויקרא
ידי  על שמתחללת טהורה תרומה באכילת רק הוא מיתה
שמחוללת  טמאה] [תרומה לזו "פרט הטמא, הכהן אכילת

הטמא. הכהן אכילת קודם גם ועומדת",
התוספות פרט)וכתבו ד"ה ב פג, הסוברים (סנהדרין שלדעת

אלא  מיוחד לימוד כאן אין איסור' על חל איסור 'אין
אינו  טמאה תרומה שאכל טמא שכהן המלמד זה שמפסוק

איסור  'אין האיסורים בכל שגם למדים ובמלקות, במיתה
איסור'. על חל

הכותב  שהרמב"ם לומר צריך המלך': ה'שער ומבאר
"שאינה  משום לוקה אינו טמאה תרומה שאכל טמא שכהן
מלימוד  נתמעט שהדין בגמרא השני כביאור סובר קודש"
ב'איסור  שהרי איסור', על חל איסור 'אין מדין ולא מיוחד

אחרים)כולל' דברים כולל האחרון שהאיסור (שהאיסור הרמב"ם פסק
הראשון על חל ה"ח)האחרון פי"ז איסו"ב שהאיסור (הל' וכאן

טהורה, תרומה אכילת גם כולל - הכהן טומאת - האחרון
איסור לחול היה sebdצריך z`nehאיסור z`nehעל

,dnexz תרומה אכילת שאיסור מיוחד לימוד שיש אלא
טמאה. בתרומה חל אינו הגוף בטומאת

הביאורים: שני בין מינה' ו'נפקא
אחר  נטמאה והתרומה קודם היתה הגוף טומאת כאשר
חל  איסור', על חל איסור ש'אין משום הוא הפטור אם כך,
כשהפטור  אך זאת. המונע איסור אין כי הגוף טומאת איסור

כבר המחוללת תרומה מיעטה שהתורה משום (תרומה הוא

נאסרה טמאה) לא טמאה שתרומה הכתוב גזירת זו הרי -
נטמאה. מתי הבדל מבלי הגוף, טומאת מצד באכילה

(opiqxb d"c g"d f"it a"eqi` 'ld jlnd xry)

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ז קודש שבת 'אכילה'? נחשבת איסור אכילת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéé äúLå ââML øéæð̈¦¤¨©§¨¨©¦
.Lîçä úà àìå ïøwä úà íéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL¤§¨¨¥§©§¦¤©¤¤§Ÿ¤©Ÿ¤

אינו  תרומה של יין ששתה נזיר משנה': ה'כסף מבאר
לשתות  לו אסור תרומה איסור ללא שגם כיון חומש, משלם

שתיה נחשב זה אין לכן ממנו יין קצה אדם של נפשו האסור דבר  (כי

ה"י) לעיל ואת - ושתיה, אכילה על רק הוא חומש ותשלום ,
מזיק. משום לשלם יש הקרן

אחרונים ועוד)והקשו ספר קרית :(רדב"ז,
משלם  הכפורים ביום בשוגג תרומה האוכל מדוע כן, אם

וחומש ה"ז)קרן נחשבת (לעיל שאינה איסור אכילת זו והרי
אכילה?

המבי"ט ספר)ותירץ :(קרית
ואם  ומשקה, מאכל כל על הוא האיסור הכפורים ביום
שנאסר  הוא "האוכל בנזיר ואילו ה'גברא', על איסור זהו כן
אוכלים", בשאר כן שאין מה היין, מגפן יצא אשר כל עליו,

הריטב"א כתב (וכן 'חפצא' איסור פ"א)וזהו סוף (נדרים

כשהאיסור  ורק נדרים). כמו 'חפצא', איסור היא שנזירות
לענין  אכילה נחשב זה אין ('חפצא'), עצמו המאכל על חל

חומש. חיוב
סופר' קיז)וה'כתב סי' או"ח מבאר:(שו"ת

אם  וגם הגרון הנאת היא האכילה האיסורים, שאר בכל
הכפורים  יום מהֿשאיןֿכן עליה. חייבים נהנו לא מעיו
אין  'עינוי', בלשון אלא 'אכילה' בלשון נאמר לא שאיסורו
שיעורו  (ולכן מעיו הנאת בה שיש אכילה על אלא חייבים

התמר)'ככותבת' דעתו (פרי כי האיסורים, כשאר 'כזית' ולא
זה). בשיעור מתיישבת אדם של

מאכילת  שנהנה הכפורים ביום תרומה אכילת ולכן,
עליה  חל הכפורים יום ואיסור לגרונו, שנכנסה מיד התרומה
חומש, גם ומשלם 'אכילה' נחשבת למעיו, כשתיכנס רק
מצד  השתיה איסור תרומה, של יין ששתה הנזיר אבל
נחשבת  ואינה לגרונו, היין בהגיע מיד עליו חל הנזירות

חומש. עליה משלם אינו ולכן 'שתיה'
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עניים  יהיו אם שאפילו התנה אם אך כזה, באופן להתנות
מועיל. התנאי לנכון, שימצא בזמן יתן

שהתנאי  כפשוטם הרמב"ם דברי את מפרש הב"ח אך
מעות  את יתן שלא יתנה אם אך עניים, אין כאשר רק מועיל
התנאי  אין להם, שיזדקקו עניים יהיו כאשר אף הצדקה
בשעת  להתנות שיכול נדרים לשאר דומה זה ואין מועיל.
איחור  על איסור אין אחרים בנדרים כי שירצה, ככל הנדר
תשמור  שפתיך 'מוצא של מצוותֿעשה אלא הנדר קיום
איסור  נאמר בצדקה אך עת, בכל לקיים ניתן אותה ועשית'

על תאחר `xegiמפורש 'לא – בקרבנות כמו הנדר, קיום
תנאי. מועיל לא ולכן לשלמו',

השלחן' ה'ערוך ו)וכתב רנז, סי' להיזהר (יו"ד יש שבזמנינו ,
שבזמנינו  כיון כרצונו, שיעשה להתנות או נדר' 'בלי לומר
אצלו  הצדקה מעות את יעכב ואם מקום, בכל מצויים עניים
קיימים  כאשר במיוחד תקפים (והדברים תאחר' ב'בל יעבור
'עניים  בבחינת תמיד זה והרי לכל, הידועים צדקה ארגוני

מצויים').

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ג רביעי יום הגוי  בפירות ומעשרות תרומות

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ãáBòä úBøt¥¨¥
dðúBðå äìBãâ äîeøz Léøôîe ...ìàøOé ïç÷ì íàå ...íéáëBk¨¦§¦§¨¨¦§¨¥©§¦§¨§¨§§¨
.BlL àeä ïBLàø øOòîe ,ïäkì døëBîe øOòî úîeøúe ,ïäkì©Ÿ¥§©©£¥§¨©Ÿ¥©£¥¦¤
éðà :øOòî úîeøúa ïäkìå øOòna éålì øîBà àeäL éðtî¦§¥¤¥©¥¦©©£¥§©Ÿ¥¦§©©£¥£¦
äî éðtîe .íeìk epnî ìhì ïéìBëé ízà ïéàL Léà çkî éúàä¦¦Ÿ©¦¤¥©¤§¦¦Ÿ¦¤§¦§¥¨
øîàpL éôì ?äìBãâ äîeøúk ïäkì øOòî úîeøz ïzé àì eøîà̈§Ÿ¦¥§©©£¥©Ÿ¥¦§¨§¨§¦¤¤¡©
ìáè ;øOònä úà ìàøOé éða úàî eç÷ú ék :øOòî úîeøúa¦§©©£¥¦¦§¥¥§¥¦§¨¥¤©©£¥¤¤
øOòî úîeøz epnî Léøôî äzà Z ìàøOiî ç÷Bì äzàL¤©¨¥©¦¦§¨¥©¨©§¦¦¤§©©£¥

ç÷Bì äzàL ìáè ìáà ,ïäkì dðúBðåZ íéáëBk ãáBòä ïî §§¨©Ÿ¥£¨¤¤¤©¨¥©¦¨¥¨¦
.ïäkì døëBî àlà ...øOòî úîeøz ïäkì ïúBð äzà ïéà¥©¨¥©Ÿ¥§©©£¥¤¨§¨©Ÿ¥

מבריסק: הגר"ח והקשה
נתן בר שמואל רבי ב)לדעת יא, שלקח (בכורות ישראל

ומעשרות  תרומות להפריש חייב ומירחם, הגוי מן פירות
מנתינתן  פטור אבל זה, מחיוב להפקיע יכול אינו הגוי כי
איש  מכח באתי אני - להם לומר יכול כי וללוי, לכהן
פטור  אני גם ולכן כלום, ממנו ליטול יכולים אתם שאין

לו שאסורים מעשר ותרומת (ותרומה xekniמנתינה
לכהנים).

אבל  נותן, אינו מעשר תרומת רק הגמרא למסקנת אמנם,
לענין כי לכהן, לתת צריך גדולה xyrnתרומה znexz

מהפסוק  ישראל...")למדים בני מאת תקחו שאתה ("כי ש"טבלים
מעשר" תרומת מהן מפריש אתה אי העכו"ם מן (אלא לוקח

להם) ומוכר לעצמך אבלנוטל ,dlecb dnexz נתמעטה לא
שהפטור  מהביאור בה חזרה שהגמרא ומשמע מהפסוק,

'באתי  להם שאומר כיון הוא וללוי לכהן המתנות מנתינת
היה  זה לפי כי ממנו', ליטול יכולים אתם שאין איש מכח

מתרומה גם לפטרו .dlecbצריך
אינו א. הטעמים: שני את מצרף תרומת ozepוהרמב"ם

אתם  שאין איש מכח 'באתי לומר שיכול משום לכהן מעשר
לתת  אין הגוי מן לוקח שאתה טבל ב. ממנו'. ליטול יכולים
תקחו  "כי מהפסוק נתמעט כי לכהן מעשר תרומת ממנו
שני  את צריכים מדוע להבין: וצריך ישראל...". בני מאת
תרומה  גם הראשון הטעם לפי הרי מזו, ויתירה הטעמים?

לכהן! לתת צריך אין גדולה
ומבאר:

תקחו..." "כי מהפסוק מעשר)הלימוד תרומת גוי (לענין שטבל
ביד  כשהם הפירות לענין נאמר לא לכהן, נתינה בדין אינו

הפריש שאם הגוי של כשהם הפירות על אלא (הגוי)ישראל

מעשר  תרומת לתת צריך אינו ללוי, ונתנו ראשון מעשר
ממשיך  לכהן, מנתינה הופקעו אלו שפירות וכיון לכהן.
'באתי  לטעון יכול כי מהגוי, שקנה לישראל גם זה פטור
ונמצא  כלום'. ממנו ליטול יכולים אתם שאין איש מכח

זה. את זה משלימים הטעמים ששני
ב  dlecbמהֿשאיןֿכן dnexz הגוי שפירות לימוד אין

תרומה  נותן אינו עצמו הגוי ואמנם, לכהן. מנתינה הופקעו
ממנו  שקונה ישראל אבל במצוות, חייב אינו כי לכהן גדולה

לכהן. נתינה מצוות עליו וחלה חיוב בר הוא הפירות את
(o`k ,ield miig epax iyecg)

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ד חמישי יום נכרי  ידי על תרומה הפרשת

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰,eîøúé àì äMîç£¦¨Ÿ¦§Ÿ
úBìæîe íéáëBk ãáBòäå ...äîeøz ïúîeøz ïéà Z eîøz íàå§¦¨§¥§¨¨§¨§¨¥¨¦©¨

.BúeLøa elôàå ìàøOé ìL úà íøzL¤¨©¤¤¦§¨¥©£¦¦§
עבור  תרומה להפריש יכול אינו שהנכרי זו הלכה
שליח  עושין 'ואין א: בהלכה לעיל ברמב"ם הובאה ישראל,
שלוחכם  אף ברית, בני אתם מה – אתם' 'גם שנאמר עכו"ם,

ברית'. בני
כאן? זאת וכפל חזר מדוע להבין, ויש

והביאור:
ידי  על מתבואה תרומה בהפרשת אופנים שני קיימים

עשאו  כאילו נחשב השליח שמעשה שליחות, מדין א) אחר:
לזכותו. נזקפת והמצוה כמותו' אדם של 'שלוחו כי המשלח
זאת  עושה והלה לתרום לאחר רשות נותן התבואה בעל ב)

התבואה. בעל של שליח בתורת ולא עצמו בכוח
עבור  לתרום יכול אינו הנכרי אך בישראל, זה וכל
הלכות  שתי תוכן וזהו האפשרויות. משתי אחת באף ישראל

ברמב"ם: אלו
על  תחשב שהמצוה שליחות, דין מצד מדובר א בהלכה

שם: הרמב"ם כלשון המשלח, שליח שם אדם 'עושה
תהא elלהפריש ההפרשה שמצות היינו ומעשרות', תרומות
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תרימו  'כן מהכתוב לנכרי שליחות ממעטים זה ולענין 'לו',
שמצוות  באופן שליחות דין על מדובר בפסוק אתם '. גם
וכאן  הפריש עצמו הוא כאילו – כ'אתם' נחשבת ההפרשה

זה. מדין הנכרי התמעט
רוצה  אם שאף הרמב"ם מלמדנו ב בהלכה ואילו

תתייחס  לא והמצוה שליחות מדין שלא הנכרי שיתרום
נלמד  זה ודין לתרום. יכול הנכרי אין מכלֿמקום למשלח,

ה'ירושלמי' כדברי אחר, תרומות)מכתוב מס' אל (בתחילת 'דבר :
l`xyi ipa.'לעכו"ם פרט – תרומה לי ויקחו

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ו שישי יום לוקה? אינו מדוע - טמאה תרומה שאכל טמא כהן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìëBàä àîè̈¥¨¥§¨
ìëàL àîèå ...ä÷Bì Cëéôìe ,íéîL éãéa äúéî áiç Z äøBäè§¨©¨¦¨¦¥¨©¦§¦¨¤§¨¥¤¨©
éøäL ,ä÷Bì Bðéà Z åàìa àeäL ét ìò óà ,äàîè äîeøz§¨§¥¨©©¦¤§©¥¤¤£¥

.Lã÷ dðéà¥¨Ÿ¤
עשה  איסור על עובר טמאה תרומה שאכל טהור כהן

ה"ג) בידי (להלן מיתה חייב טהורה תרומה שאכל טמא וכהן
יחללוהו')שמים כי בו תרומה ('ומתו שאכל טמא כהן אבל ולוקה.

ואינו  שמים בידי מיתה חייב אינו שמואל לדעת - טמאה
ב)לוקה קיג, על (חולין חל איסור ש'אין כיון א. טעמים: משני

לחול  יכול אינו הגוף בטומאת תרומה אכילת איסור איסור',
התורה  בכל ב. אסורה. כבר והיא הואיל טמאה תרומה על
מיעוט  נלמד כאן אך איסור', על חל ש'איסור שמואל סובר

יחללוהו" כי בו "ומתו מהפסוק טז)מיוחד כב, שחיוב (ויקרא
ידי  על שמתחללת טהורה תרומה באכילת רק הוא מיתה
שמחוללת  טמאה] [תרומה לזו "פרט הטמא, הכהן אכילת

הטמא. הכהן אכילת קודם גם ועומדת",
התוספות פרט)וכתבו ד"ה ב פג, הסוברים (סנהדרין שלדעת

אלא  מיוחד לימוד כאן אין איסור' על חל איסור 'אין
אינו  טמאה תרומה שאכל טמא שכהן המלמד זה שמפסוק

איסור  'אין האיסורים בכל שגם למדים ובמלקות, במיתה
איסור'. על חל

הכותב  שהרמב"ם לומר צריך המלך': ה'שער ומבאר
"שאינה  משום לוקה אינו טמאה תרומה שאכל טמא שכהן
מלימוד  נתמעט שהדין בגמרא השני כביאור סובר קודש"
ב'איסור  שהרי איסור', על חל איסור 'אין מדין ולא מיוחד

אחרים)כולל' דברים כולל האחרון שהאיסור (שהאיסור הרמב"ם פסק
הראשון על חל ה"ח)האחרון פי"ז איסו"ב שהאיסור (הל' וכאן

טהורה, תרומה אכילת גם כולל - הכהן טומאת - האחרון
איסור לחול היה sebdצריך z`nehאיסור z`nehעל

,dnexz תרומה אכילת שאיסור מיוחד לימוד שיש אלא
טמאה. בתרומה חל אינו הגוף בטומאת

הביאורים: שני בין מינה' ו'נפקא
אחר  נטמאה והתרומה קודם היתה הגוף טומאת כאשר
חל  איסור', על חל איסור ש'אין משום הוא הפטור אם כך,
כשהפטור  אך זאת. המונע איסור אין כי הגוף טומאת איסור

כבר המחוללת תרומה מיעטה שהתורה משום (תרומה הוא

נאסרה טמאה) לא טמאה שתרומה הכתוב גזירת זו הרי -
נטמאה. מתי הבדל מבלי הגוף, טומאת מצד באכילה

(opiqxb d"c g"d f"it a"eqi` 'ld jlnd xry)

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ז קודש שבת 'אכילה'? נחשבת איסור אכילת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéé äúLå ââML øéæð̈¦¤¨©§¨¨©¦
.Lîçä úà àìå ïøwä úà íéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL¤§¨¨¥§©§¦¤©¤¤§Ÿ¤©Ÿ¤

אינו  תרומה של יין ששתה נזיר משנה': ה'כסף מבאר
לשתות  לו אסור תרומה איסור ללא שגם כיון חומש, משלם

שתיה נחשב זה אין לכן ממנו יין קצה אדם של נפשו האסור דבר  (כי

ה"י) לעיל ואת - ושתיה, אכילה על רק הוא חומש ותשלום ,
מזיק. משום לשלם יש הקרן

אחרונים ועוד)והקשו ספר קרית :(רדב"ז,
משלם  הכפורים ביום בשוגג תרומה האוכל מדוע כן, אם

וחומש ה"ז)קרן נחשבת (לעיל שאינה איסור אכילת זו והרי
אכילה?

המבי"ט ספר)ותירץ :(קרית
ואם  ומשקה, מאכל כל על הוא האיסור הכפורים ביום
שנאסר  הוא "האוכל בנזיר ואילו ה'גברא', על איסור זהו כן
אוכלים", בשאר כן שאין מה היין, מגפן יצא אשר כל עליו,

הריטב"א כתב (וכן 'חפצא' איסור פ"א)וזהו סוף (נדרים

כשהאיסור  ורק נדרים). כמו 'חפצא', איסור היא שנזירות
לענין  אכילה נחשב זה אין ('חפצא'), עצמו המאכל על חל

חומש. חיוב
סופר' קיז)וה'כתב סי' או"ח מבאר:(שו"ת

אם  וגם הגרון הנאת היא האכילה האיסורים, שאר בכל
הכפורים  יום מהֿשאיןֿכן עליה. חייבים נהנו לא מעיו
אין  'עינוי', בלשון אלא 'אכילה' בלשון נאמר לא שאיסורו
שיעורו  (ולכן מעיו הנאת בה שיש אכילה על אלא חייבים

התמר)'ככותבת' דעתו (פרי כי האיסורים, כשאר 'כזית' ולא
זה). בשיעור מתיישבת אדם של

מאכילת  שנהנה הכפורים ביום תרומה אכילת ולכן,
עליה  חל הכפורים יום ואיסור לגרונו, שנכנסה מיד התרומה
חומש, גם ומשלם 'אכילה' נחשבת למעיו, כשתיכנס רק
מצד  השתיה איסור תרומה, של יין ששתה הנזיר אבל
נחשבת  ואינה לגרונו, היין בהגיע מיד עליו חל הנזירות

חומש. עליה משלם אינו ולכן 'שתיה'
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שקצר. הזה וחיוב 19)החצי בקמה הפאה שחובת מפני
בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.Â¯ˆBa ‰È‰L Ì¯k20˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C¯„Ï ˙bÏ ¯‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„·e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ¯ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

¯‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ¯ˆBaM22˜eMÏ ¯ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
¯‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ˙Á‡ Áe¯Ó≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆ·e ÏÈ‡B‰ ;Ì¯k‰ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡¯Ú ¯ˆB·k BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .¯eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ ¯eËt - e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙È·Ï¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר
מצידי  צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא
ייתן  הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,
מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי  כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, מעט,הכל. מעט

זו  והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע. עראי.22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט
שהרי  כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.Ê¯Ó‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ¯ˆBw‰24‰‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - LÈÏL25- LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùa ÔÎÂ .˙·iÁ26Ô˙¯ÈÓ‚ LÈÏL e¯Ó‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈ·iÁ -«»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙·iÁ - ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ d¯ˆ˜˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa ·iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ ·eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט.27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט

.ËBÊ È¯‰ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â e‰„O ¯ˆwL È¯Î»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

¯enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר

שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,¯ˆ˜Ï ÌÈ¯Î ÌÈÏÚBt ÔÈ¯ÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ e¯ˆ˜Â ¯ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙·iÁ BÊ È¯‰ -32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא
תלויים  ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È- ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ¯ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

¯Èˆw‰ ·¯ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .¯OÚÏ33È¯‰ - ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

¯OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B -35‰¯ÊÂ Lc Ï·‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
¯OÚÓ - BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Â ‰¯ÊÓ·e ˙Á¯a36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆

d˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚL ÔÈ¯OÚÓ‰ ˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»
‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים  שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ את ברוח פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.·ÈÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡B·iL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈ·MÏÂ ÌÈ¯·BÚÏ ˙¯k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ¯ÓB‡Â Ïk‰ ¯ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ¯ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡B¯L∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ¯ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ ·B¯w‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â ¯·Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È¯‰ - dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈ¯ˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡¯‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‰„Oa ¯‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
ומפני  עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה

הרמאין". ומפני העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא
עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח ולא שדהו את שקצר פלוני היאך

שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני "מפני זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי כלומר,
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה
שקצר  גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.‡B˙ËÈ˜Ïe ,¯ÓLÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»
;‰‡Ùa ·iÁ - Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»

.ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.·¯Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰ - el‡ ÌÈÎ¯c LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈ·e¯Á‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔB‚k .‰‡Ùa ·iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰Â ÌÈBn¯‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk¯ ÔÈa ÌÈL·È ÔÈa ÌÈ¯Óz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï·‡5ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı¯‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı¯‡‰ ˙B¯t ¯7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È¯‰L ,ep¯ÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ¯˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ¯ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
- ˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï ¯ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,¯eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È¯‰L ,‰‡Ùa ÔÈ·iÁ - ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙B·iÁ - Ú¯f‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו

שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי, חכמים כדעת
הם  שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי
שם  יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה [במשנה 4)הפוטרם
הוא  שביהודה שהאוג ולפי אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי  רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים
ההפקר  שהרי ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור
יד  בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח.

רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד
ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח אבל
ספיחי  בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני והם
יונקים 7) אינם - הארץ מן הם שגדלים פי על אף כלומר,

אילנות. כשאר הארץ לזרע.8)מן השמורים הבצלים

.‚‡e‰L Ïk Ú˜¯˜9‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙·iÁ - «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»
ÏL elÙ‡ - ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;ÔÈÙzL ÏL∆À»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆

.ÌÈa«̄ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח שהיה ומתרץ

.„ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯Î ‰e¯ˆwL ‰„O10‰e¯ˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»
‰eÓÒ¯˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe¯‰ ‰z¯aL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«

‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙·BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו

כך. אחר מתחייב אינו

.‰È¯‰ - ¯‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜Â dÈˆÁ ¯ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ e¯ˆwL ÈˆÁa ·eiÁ‰L ;‰¯eËt BÊ14Ï·‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

- ¯‡M‰ ¯ˆ˜Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
¯eÚLk ‰‡t Ô˙B¯ˆwM ‰Ó15¯ÎÓe dÈˆÁ ¯ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰ - dÈˆÁ16dÈˆÁ ¯ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B ¯aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰ - dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ .18¯‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ - «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה
 ֿ הקדוש 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,
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שקצר. הזה וחיוב 19)החצי בקמה הפאה שחובת מפני
בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.Â¯ˆBa ‰È‰L Ì¯k20˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C¯„Ï ˙bÏ ¯‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„·e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ¯ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

¯‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ¯ˆBaM22˜eMÏ ¯ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
¯‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ˙Á‡ Áe¯Ó≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆ·e ÏÈ‡B‰ ;Ì¯k‰ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡¯Ú ¯ˆB·k BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .¯eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ ¯eËt - e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙È·Ï¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר
מצידי  צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא
ייתן  הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,
מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי  כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, מעט,הכל. מעט

זו  והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע. עראי.22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט
שהרי  כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.Ê¯Ó‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ¯ˆBw‰24‰‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - LÈÏL25- LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùa ÔÎÂ .˙·iÁ26Ô˙¯ÈÓ‚ LÈÏL e¯Ó‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈ·iÁ -«»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙·iÁ - ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ d¯ˆ˜˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa ·iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ ·eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט.27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט

.ËBÊ È¯‰ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â e‰„O ¯ˆwL È¯Î»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

¯enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר

שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,¯ˆ˜Ï ÌÈ¯Î ÌÈÏÚBt ÔÈ¯ÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ e¯ˆ˜Â ¯ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙·iÁ BÊ È¯‰ -32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא
תלויים  ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È- ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ¯ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

¯Èˆw‰ ·¯ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .¯OÚÏ33È¯‰ - ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

¯OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B -35‰¯ÊÂ Lc Ï·‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
¯OÚÓ - BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Â ‰¯ÊÓ·e ˙Á¯a36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆

d˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚL ÔÈ¯OÚÓ‰ ˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»
‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים  שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ את ברוח פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.·ÈÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡B·iL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈ·MÏÂ ÌÈ¯·BÚÏ ˙¯k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ¯ÓB‡Â Ïk‰ ¯ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ¯ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡B¯L∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ¯ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ ·B¯w‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â ¯·Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È¯‰ - dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈ¯ˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡¯‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‰„Oa ¯‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
ומפני  עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה

הרמאין". ומפני העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא
עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח ולא שדהו את שקצר פלוני היאך

שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני "מפני זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי כלומר,
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה
שקצר  גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.‡B˙ËÈ˜Ïe ,¯ÓLÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»
;‰‡Ùa ·iÁ - Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»

.ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.·¯Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰ - el‡ ÌÈÎ¯c LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈ·e¯Á‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔB‚k .‰‡Ùa ·iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰Â ÌÈBn¯‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk¯ ÔÈa ÌÈL·È ÔÈa ÌÈ¯Óz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï·‡5ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı¯‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı¯‡‰ ˙B¯t ¯7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È¯‰L ,ep¯ÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ¯˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ¯ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
- ˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï ¯ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,¯eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È¯‰L ,‰‡Ùa ÔÈ·iÁ - ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙B·iÁ - Ú¯f‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו

שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי, חכמים כדעת
הם  שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי
שם  יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה [במשנה 4)הפוטרם
הוא  שביהודה שהאוג ולפי אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי  רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים
ההפקר  שהרי ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור
יד  בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח.

רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד
ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח אבל
ספיחי  בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני והם
יונקים 7) אינם - הארץ מן הם שגדלים פי על אף כלומר,

אילנות. כשאר הארץ לזרע.8)מן השמורים הבצלים

.‚‡e‰L Ïk Ú˜¯˜9‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙·iÁ - «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»
ÏL elÙ‡ - ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;ÔÈÙzL ÏL∆À»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆

.ÌÈa«̄ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח שהיה ומתרץ

.„ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯Î ‰e¯ˆwL ‰„O10‰e¯ˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»
‰eÓÒ¯˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe¯‰ ‰z¯aL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«

‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙·BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו

כך. אחר מתחייב אינו

.‰È¯‰ - ¯‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜Â dÈˆÁ ¯ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ e¯ˆwL ÈˆÁa ·eiÁ‰L ;‰¯eËt BÊ14Ï·‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

- ¯‡M‰ ¯ˆ˜Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
¯eÚLk ‰‡t Ô˙B¯ˆwM ‰Ó15¯ÎÓe dÈˆÁ ¯ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰ - dÈˆÁ16dÈˆÁ ¯ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B ¯aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰ - dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ .18¯‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ - «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה
 ֿ הקדוש 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,
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הזורע  האילנות. בין והזורע שדות, כשתי השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :¯Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL - E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t3- dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ"ב קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב "שדך, יא) הלכה א (פרק
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי 4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.·ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ¯ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe·˜e9‰Ê È¯‰ - ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אףֿעלֿפי  נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי ומכאן מושך". שאינו

שם. ב.6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע"ב - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע"פ נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ"ב 9)שלולית, בירושלמי הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי הקבועה המים אמת "תני, ב) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ C¯c ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10·Á¯ ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa¯‡11‰¯OÚ LL ·Á¯‰ ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈ·L Ï·‡ .13Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa¯‰ ÏÈ·L B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe·˜15;˜ÈÒÙÓ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe·˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È¯‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט:11)שם בתרא בבבא הוא כן
שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן

מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה
בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע אלא אינו יחיד של שדרך [ואףֿעלֿפי הרבים.

עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,

דרכי  להם יעברו יש ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים ם
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב
בלבד]. אמות ארבע אלא רחבה שאינה אףֿעלֿפי

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי שם. משנה
רבינו. וכדברי קבוע, שיהא צריך

.„‰È‰16ı¯‡ da ˜ÈÒÙÓ17‰Úe¯Ê dÈ‡L ,‰¯ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»
‡ÏÂ ‰L¯ÁpL ‡È‰Â ,‰¯È ı¯‡ B‡ ,‰Le¯Á ‡ÏÂ¿…¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…

¯Á‡ Ú¯Ê da ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,‰Ú¯Ê18‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»
ÚˆÓ‡a ÌÈ¯BÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ Ô‡kÓ ÌÈhÁ19B‡ , ƒƒƒ»¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«

LÈÏL ‡È·zL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a ¯ˆwL20L¯ÁÂ , ∆»«¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«
‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È¯‰ - ¯ˆwL ÌB˜Ó»∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿

ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk ·Á¯ ‰È‰iL21ÏL ∆ƒ¿∆…«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆
ÁÈ˙t22Ú·¯ ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,23ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ«¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ

ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈
˙Bn‡24ÔÈ‡ - BÊ ÏÚ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÁt B‡ «»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈

‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ ¯Èp‰ B‡ ¯ea‰««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»
˜ÈÒÙÓ - ‡e‰L Ïk ¯Á‡ Ú¯Ê Ï·‡ ;Ú·¯ ˙Èa ·Á¯ Ba…«≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ

da25. »

שם.16) "שדה".17)משנה רומי: שם.18)בדפ'
(ראה 19) כלאים משום להרחיק צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ"ג
ט), הלכה (שם רובע בית כשיעור היא ההרחקה הרי כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ משיעור יותר הפסק כאן יש ואםֿכן
וראה  רובע) מבית פחות היא בורה, ארץ הפסק ששיעור

ראשונה"]. שליש 20)ב"משנה הביאה אם כלומר,
בפאה  שחיוב בוודאי ז) הלכה פ"ב (למעלה בפאה שחייבת
בלי  אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ"ב (ירושלמי מפסיק
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסףֿמשנה,

.(43 44 עמ' שם.21)פ"א תלמים 22)ירושלמי
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע בית ושיעור (רדב"ז). שם בירושלמי נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט). הלכה כלאים מהלכות (פ"ג שם.24)מרובע ירושלמי
בכסףֿמשנה.25) ועיין שם, רב כדעת

.‰È‡·Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ¯˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÎ‡L ÌB˜Ó L¯Á»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי פ"א, פאה תוספתא

.Â¯‰a Ú¯Bf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
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¿»¿¿««∆»∆¡»

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

miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"

.‚ÈÔz :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆
ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ - ¯Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓ eÏ»ƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈
Ì‚Â ‰‡t BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ‰‡t LÈ¯Ù‰L ‰„O‰ ÏÚa«««»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«

BÊ43BÊÂ ‰‡Ù BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,44Ô‰ÈzL È¯‰ - ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆
.‰‡t≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק לחומרא רבינו

.„È¯ˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ ¯eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈ¯ÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ ¯eÒ‡ - ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡¯L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ

תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.ÂËÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ì¯k‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈ¯ˆ˜p47˙z - «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜49d˙B‡ ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ¯ .e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc¯˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È¯‰ -51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

- Ê·Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ"תעזוב" שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח
ביניהם. יחלק הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים

.ÊË˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„È¯BÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ Ê·Ï»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
Ê·Ï Ôlk eˆ¯ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa - ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL - ˜lÁÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Ê·Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
˜lÁÏe „È¯B‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ·iÁÓe ,‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈

.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי על מודלה גפן שם.

.ÊÈÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ

,ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,¯ÁMa :Ê·Ï Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«
‰Án·e54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ

eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe·˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿
?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ·˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈ¯vL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈ¯BÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ¯˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

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
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הזורע  האילנות. בין והזורע שדות, כשתי השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :¯Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL - E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t3- dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ"ב קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב "שדך, יא) הלכה א (פרק
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי 4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.·ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ¯ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe·˜e9‰Ê È¯‰ - ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אףֿעלֿפי  נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי ומכאן מושך". שאינו

שם. ב.6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע"ב - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע"פ נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ"ב 9)שלולית, בירושלמי הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי הקבועה המים אמת "תני, ב) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ C¯c ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10·Á¯ ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa¯‡11‰¯OÚ LL ·Á¯‰ ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈ·L Ï·‡ .13Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa¯‰ ÏÈ·L B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe·˜15;˜ÈÒÙÓ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe·˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È¯‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט:11)שם בתרא בבבא הוא כן
שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן

מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה
בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע אלא אינו יחיד של שדרך [ואףֿעלֿפי הרבים.

עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,

דרכי  להם יעברו יש ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים ם
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב
בלבד]. אמות ארבע אלא רחבה שאינה אףֿעלֿפי

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי שם. משנה
רבינו. וכדברי קבוע, שיהא צריך

.„‰È‰16ı¯‡ da ˜ÈÒÙÓ17‰Úe¯Ê dÈ‡L ,‰¯ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»
‡ÏÂ ‰L¯ÁpL ‡È‰Â ,‰¯È ı¯‡ B‡ ,‰Le¯Á ‡ÏÂ¿…¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…

¯Á‡ Ú¯Ê da ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,‰Ú¯Ê18‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»
ÚˆÓ‡a ÌÈ¯BÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ Ô‡kÓ ÌÈhÁ19B‡ , ƒƒƒ»¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«

LÈÏL ‡È·zL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a ¯ˆwL20L¯ÁÂ , ∆»«¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«
‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È¯‰ - ¯ˆwL ÌB˜Ó»∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿

ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk ·Á¯ ‰È‰iL21ÏL ∆ƒ¿∆…«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆
ÁÈ˙t22Ú·¯ ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,23ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ«¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ

ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈
˙Bn‡24ÔÈ‡ - BÊ ÏÚ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÁt B‡ «»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈

‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ ¯Èp‰ B‡ ¯ea‰««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»
˜ÈÒÙÓ - ‡e‰L Ïk ¯Á‡ Ú¯Ê Ï·‡ ;Ú·¯ ˙Èa ·Á¯ Ba…«≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ

da25. »

שם.16) "שדה".17)משנה רומי: שם.18)בדפ'
(ראה 19) כלאים משום להרחיק צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ"ג
ט), הלכה (שם רובע בית כשיעור היא ההרחקה הרי כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ משיעור יותר הפסק כאן יש ואםֿכן
וראה  רובע) מבית פחות היא בורה, ארץ הפסק ששיעור

ראשונה"]. שליש 20)ב"משנה הביאה אם כלומר,
בפאה  שחיוב בוודאי ז) הלכה פ"ב (למעלה בפאה שחייבת
בלי  אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ"ב (ירושלמי מפסיק
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסףֿמשנה,

.(43 44 עמ' שם.21)פ"א תלמים 22)ירושלמי
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע בית ושיעור (רדב"ז). שם בירושלמי נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט). הלכה כלאים מהלכות (פ"ג שם.24)מרובע ירושלמי
בכסףֿמשנה.25) ועיין שם, רב כדעת

.‰È‡·Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ¯˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÎ‡L ÌB˜Ó L¯Á»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי פ"א, פאה תוספתא

.Â¯‰a Ú¯Bf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
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¿»¿¿««∆»∆¡»
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miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"

.‚ÈÔz :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆
ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ - ¯Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓ eÏ»ƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈
Ì‚Â ‰‡t BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ‰‡t LÈ¯Ù‰L ‰„O‰ ÏÚa«««»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«

BÊ43BÊÂ ‰‡Ù BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡ ,44Ô‰ÈzL È¯‰ - ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆
.‰‡t≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק לחומרא רבינו

.„È¯ˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ ¯eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈ¯ÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ ¯eÒ‡ - ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡¯L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ

תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.ÂËÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ì¯k‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈ¯ˆ˜p47˙z - «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜49d˙B‡ ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ¯ .e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc¯˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È¯‰ -51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

- Ê·Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ"תעזוב" שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח
ביניהם. יחלק הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים

.ÊË˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„È¯BÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ Ê·Ï»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
Ê·Ï Ôlk eˆ¯ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa - ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL - ˜lÁÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Ê·Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
˜lÁÏe „È¯B‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ·iÁÓe ,‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈

.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי על מודלה גפן שם.

.ÊÈÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ

,ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,¯ÁMa :Ê·Ï Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«
‰Án·e54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ

eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe·˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿
?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ·˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈ¯vL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈ¯BÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ¯˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

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
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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∆»¿∆¿»»¿≈
hÁ ÈÈÓÌÈ57Ô¯b Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈ¯BÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B - ˙B¯‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B - ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B -61e¯ÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B -63e¯ˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ ¯Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê - e˜ÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈ¯ÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„·Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ e¯ÊÁ .67¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ e¯ˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL B¯·Á ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

¯ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ"ג שם הבצירה. אחד 61)לפני שלכל
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני

פ"ב 63)(רדב"ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי לפי

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי [אףֿעלֿפי
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח לגבי - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי חציה", ומכר חציה
למפרע) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק, מוטל אלא אצלנו, מוחלט אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח.),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ"ז
ואףֿעלֿפי  כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט), הלכה פ"ד (להלן לקט" לקט ש"ספק
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב לחומרא, - עניים במתנות
השני: אל מדחהו אחד כל אדם, בני שני בין נפל כשהספק
ברירה", ש"אין לפי הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח חציה", ומכר חציה כ"קצר זה והרי
ש"יש  לפי הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י  וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב ברירה",

מלך"]. פני וב"אור בכסףֿמשנה ירושלמי 67)קורקוס,
פני  ו"אור רדב"ז כסףֿמשנה, קורקוס, ר"י (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב
כסףֿמשנה. ראה בקמה, וחצי בקציר חצי לקח אחד

שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח"כ אףֿעלֿפי בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי שנפטר 70)כאן שכיון
(כסףֿמשנה). ומתחייב חוזר אינו - הראשונה בחלוקה

ונש  שכשחזרו העניים [ואףֿעלֿפי יכולים עכשיו, תתפו
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני, אצל שוב מדחהו אחד

.ÊÈdÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ¯ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73¯Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È·‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡¯‰74ÔBL‡¯‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔB¯Á‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי בפאה חייבת אינה שעדיין
ט]. הלכה פ"ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ"ב

חצייו  שני על כולו הזה החצי ונתחייב השדה. מכל רביע
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני החצי אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע את גם קצר
לשליש, הגיע לא שמקודם השדה, של השני החצי שגם כיון
של  הקצירה ידי על הוא נתחייב - לשליש עכשיו הגיע

הנ"ל. (ר"י 75)הרביע בתחילה שקצר הרביע היינו
ששני 76)קורקוס). אחרֿכך, שקצרו השני הרביע היינו

אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע על
הרביע  קצירת שהרי לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף האחרון, החצי את בפאה חייב האמצעי

לשליש.78) הגיע שעכשיו השדה, של השני החצי היינו
לשליש  הגיע השני) הרביע =) האמצעי קצירת שבעת שכיון
נוסף: ובכ"י אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב בישול,
הוא  וכן רוקח, (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב). מהר"י הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי
דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס). (ר"י האחרון
שדות  כשתי הם הרי הראשון, הרביע לקצור כשהתחילו

קורקוס). (ר"י

.ÁÈ¯ÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk - ‰„O‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
¯ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ¯ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa - ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…
‰lÁz ¯ÎÓ Ì‡Â .Ïka ·iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««

.¯iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי "המוכר ה: משנה פ"ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח.) (חולין רש"י לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע כתב כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
"נותן  מפרש: שם) (חולין רש"י אבל הלקוח". על חוזר
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È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dB·b‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ¯‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.¯‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב: משנה פ"ב פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אףֿעלֿפי

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.Ê˙B‰B·b Ô‰L ˙B‚¯„Ó28Ô˙B - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈
˙B¯eL ÈL‡¯ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ‰‡t≈»ƒ»««¿««¿ƒ»»≈

שם.28) תוספתא

ÌÈ·¯ÚÓ29˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B - ¿…»ƒ≈≈««««…»»
- ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯eM‰ ÈL‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯OÚÓ≈¬»»««ƒ∆≈»≈«¿…»ƒ

Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B30ÚÏÒ ‰È‰ .31Ïk Èt ÏÚ ≈≈««««…»»∆««¿≈»
‡e‰ ¯˜BÚ Ì‡ :‰„O‰32‰Ê „vÓ ‰L¯Án‰ ˙‡ «»∆ƒ≈∆««¬≈»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ - ‰Ê „vÓ d˙BÂ¿¿»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

להר,29) מסביב בשיפוע עולות המדריגות כלומר, שם.
(תוספתא  מעורבים התבואה, של השורות ראשי ונמצאות

א. משנה פ"ג פאה וראה שאלו:30)כפשוטה). בירושלמי
אחר, לצד ונותנה זה מצד המחרישה את הוא עוקר הרי
שעל  סלע כי סבור רבינו כי ויתכן דלהלן. כסלע זה והרי
אבל  ורדב"ז). (כסףֿמשנה ממדריגות חמור השדה כל פני
הירושלמי. נגד לפסוק מקורו שאב מאין עיון, צריך

ב.31) הלכה שם כשחורש.32)ירושלמי לעקור צריך אם

.Á‰„O Ú¯Bf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34·¯ÚÓ Ú¯f‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B -35‰„OL Úe„È ¯·cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Ú¯f‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.Ë‰¯OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÏÈ‡‰ È¯‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ Ú¯Ê ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי גירסת כן
בכסףֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי

.ÈÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜¯i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B - ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈc·Ó ˜¯i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ"ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק והוא אחר, זרע הוא וירק

ומפני  היא, אחת ששדה ידוע שדבר הפסק, זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב כמו הזרע, נחלק הירק מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰Úe¯Ê dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ L·iM ‰Ó LÏz B‡ ¯˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „¯ÙÓ Ál‰ ¯‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
Ú¯ÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C¯„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
Ïc¯Á B‡ ˙·L ÔB‚k ,˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B¯‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚ¯Ê ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú :¯ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב. הלכה שם לעז 45)ירושלמי מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב ובלשון אניט,
פרודות  אותן לזרוע אדם שמנהג שינאפרי. לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ"א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני אור עקיבא.46)- כרבי ולא כחכמים, שם.

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na47L·ÈÂ Ô‡kÓ L·È ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48L·ÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï·‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa L·i‰ ÔÓ ÁÈpÓ - »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסףֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי

שדות, כשתי נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי

.‚ÈÌÈÏˆa dÚ¯fL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó ¯kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
·iÁ - Ô¯‚ epnÓ ‰OÚÈÂ L·È ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ¯ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa L·È B˙B‡ ¯ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק ג: משנה "לאו 51)שם
פ"ב  (למעלה בפאה מיחייב לא דירק ירק, מין שהן באותן
דכלאים  בפ"ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק"

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח שסובר מי שאף
יוםֿטוב'). ('תוספות מינים שני הם וגורן ששוק

.„Èe‰„O ˙‡ Ú¯Bf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B¯‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ -55ÈL dÚ¯Ê . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

- ˙Á‡ Ô¯b d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««
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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∆»¿∆¿»»¿≈
hÁ ÈÈÓÌÈ57Ô¯b Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈ¯BÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B - ˙B¯‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B - ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B -61e¯ÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B -63e¯ˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ ¯Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê - e˜ÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈ¯ÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„·Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ e¯ÊÁ .67¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ e¯ˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL B¯·Á ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

¯ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ"ג שם הבצירה. אחד 61)לפני שלכל
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני

פ"ב 63)(רדב"ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי לפי

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי [אףֿעלֿפי
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח לגבי - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי חציה", ומכר חציה
למפרע) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק, מוטל אלא אצלנו, מוחלט אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח.),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ"ז
ואףֿעלֿפי  כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט), הלכה פ"ד (להלן לקט" לקט ש"ספק
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב לחומרא, - עניים במתנות
השני: אל מדחהו אחד כל אדם, בני שני בין נפל כשהספק
ברירה", ש"אין לפי הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח חציה", ומכר חציה כ"קצר זה והרי
ש"יש  לפי הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י  וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב ברירה",

מלך"]. פני וב"אור בכסףֿמשנה ירושלמי 67)קורקוס,
פני  ו"אור רדב"ז כסףֿמשנה, קורקוס, ר"י (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב
כסףֿמשנה. ראה בקמה, וחצי בקציר חצי לקח אחד

שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח"כ אףֿעלֿפי בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי שנפטר 70)כאן שכיון
(כסףֿמשנה). ומתחייב חוזר אינו - הראשונה בחלוקה

ונש  שכשחזרו העניים [ואףֿעלֿפי יכולים עכשיו, תתפו
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני, אצל שוב מדחהו אחד

.ÊÈdÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ¯ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73¯Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È·‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡¯‰74ÔBL‡¯‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔB¯Á‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי בפאה חייבת אינה שעדיין
ט]. הלכה פ"ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ"ב

חצייו  שני על כולו הזה החצי ונתחייב השדה. מכל רביע
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני החצי אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע את גם קצר
לשליש, הגיע לא שמקודם השדה, של השני החצי שגם כיון
של  הקצירה ידי על הוא נתחייב - לשליש עכשיו הגיע

הנ"ל. (ר"י 75)הרביע בתחילה שקצר הרביע היינו
ששני 76)קורקוס). אחרֿכך, שקצרו השני הרביע היינו

אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע על
הרביע  קצירת שהרי לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף האחרון, החצי את בפאה חייב האמצעי

לשליש.78) הגיע שעכשיו השדה, של השני החצי היינו
לשליש  הגיע השני) הרביע =) האמצעי קצירת שבעת שכיון
נוסף: ובכ"י אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב בישול,
הוא  וכן רוקח, (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב). מהר"י הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי
דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס). (ר"י האחרון
שדות  כשתי הם הרי הראשון, הרביע לקצור כשהתחילו

קורקוס). (ר"י

.ÁÈ¯ÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk - ‰„O‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
¯ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ¯ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa - ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…
‰lÁz ¯ÎÓ Ì‡Â .Ïka ·iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««

.¯iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי "המוכר ה: משנה פ"ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח.) (חולין רש"י לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע כתב כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
"נותן  מפרש: שם) (חולין רש"י אבל הלקוח". על חוזר
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È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dB·b‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ¯‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.¯‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב: משנה פ"ב פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אףֿעלֿפי

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.Ê˙B‰B·b Ô‰L ˙B‚¯„Ó28Ô˙B - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈
˙B¯eL ÈL‡¯ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ‰‡t≈»ƒ»««¿««¿ƒ»»≈

שם.28) תוספתא

ÌÈ·¯ÚÓ29˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B - ¿…»ƒ≈≈««««…»»
- ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯eM‰ ÈL‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯OÚÓ≈¬»»««ƒ∆≈»≈«¿…»ƒ

Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B30ÚÏÒ ‰È‰ .31Ïk Èt ÏÚ ≈≈««««…»»∆««¿≈»
‡e‰ ¯˜BÚ Ì‡ :‰„O‰32‰Ê „vÓ ‰L¯Án‰ ˙‡ «»∆ƒ≈∆««¬≈»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ - ‰Ê „vÓ d˙BÂ¿¿»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

להר,29) מסביב בשיפוע עולות המדריגות כלומר, שם.
(תוספתא  מעורבים התבואה, של השורות ראשי ונמצאות

א. משנה פ"ג פאה וראה שאלו:30)כפשוטה). בירושלמי
אחר, לצד ונותנה זה מצד המחרישה את הוא עוקר הרי
שעל  סלע כי סבור רבינו כי ויתכן דלהלן. כסלע זה והרי
אבל  ורדב"ז). (כסףֿמשנה ממדריגות חמור השדה כל פני
הירושלמי. נגד לפסוק מקורו שאב מאין עיון, צריך

ב.31) הלכה שם כשחורש.32)ירושלמי לעקור צריך אם

.Á‰„O Ú¯Bf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34·¯ÚÓ Ú¯f‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B -35‰„OL Úe„È ¯·cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Ú¯f‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.Ë‰¯OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÏÈ‡‰ È¯‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ Ú¯Ê ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי גירסת כן
בכסףֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי

.ÈÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜¯i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B - ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈc·Ó ˜¯i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ"ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק והוא אחר, זרע הוא וירק

ומפני  היא, אחת ששדה ידוע שדבר הפסק, זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב כמו הזרע, נחלק הירק מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰Úe¯Ê dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ L·iM ‰Ó LÏz B‡ ¯˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „¯ÙÓ Ál‰ ¯‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
Ú¯ÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C¯„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
Ïc¯Á B‡ ˙·L ÔB‚k ,˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B¯‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚ¯Ê ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú :¯ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב. הלכה שם לעז 45)ירושלמי מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב ובלשון אניט,
פרודות  אותן לזרוע אדם שמנהג שינאפרי. לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ"א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני אור עקיבא.46)- כרבי ולא כחכמים, שם.

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na47L·ÈÂ Ô‡kÓ L·È ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48L·ÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï·‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa L·i‰ ÔÓ ÁÈpÓ - »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסףֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי

שדות, כשתי נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי

.‚ÈÌÈÏˆa dÚ¯fL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó ¯kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
·iÁ - Ô¯‚ epnÓ ‰OÚÈÂ L·È ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ¯ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa L·È B˙B‡ ¯ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק ג: משנה "לאו 51)שם
פ"ב  (למעלה בפאה מיחייב לא דירק ירק, מין שהן באותן
דכלאים  בפ"ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק"

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח שסובר מי שאף
יוםֿטוב'). ('תוספות מינים שני הם וגורן ששוק

.„Èe‰„O ˙‡ Ú¯Bf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B¯‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ -55ÈL dÚ¯Ê . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

- ˙Á‡ Ô¯b d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««
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LÏz B‡ BÚB¯Ê ‡ÏÓ ¯ˆwL ¯Á‡Â ,LÏz‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט ה"ה): (שם ב'ירושלמי'
כו'7) קיטוף לקט ולא קצירך "לקט א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף). שדרכו =) דאורחיה במידי יוסי רבי מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי אין - קציר אומר, יוסי רבי
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט "איזהו : שם פ"ד בפאה נראה וכן

לקט. יש בתולש שגם הרי וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט ט) יט, (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי' ה"ה, פ"ב קדושים פ' ('ספרא' הבית בעל של הרי כו'

שם). ר"ש

.‚¯ˆB˜ ‰È‰10‰¯ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰¯‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡¯ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙B·È·qL Ïk ¯ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È¯‰ - ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט, בהלכות ונשנתה מ"ב. פ"ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי"ש בלקט עוסקת היא שאף רבינו
וכן  לקט". לקט שספק כו' שבקמה "שבולת פ"ב: בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ לר"ש המיוחס הפירוש דעת

מלך'. פני ב'אור וראה לקרקע, במחובר שמכיון 11)לקט
הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין

אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï13ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È¯‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰¯ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ -17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב.12) שם הבית,13)'ירושלמי' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי כתב זה ועל עניים, של היא הרי הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואףֿעלֿפי המגל, מתוך

(כסףֿמשנה). במחובר לקט שיש תוספתא 16)למעלה,
פ"ב. סוף לקט,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰¯ftL Áe¯‰18ÏL ¯Èˆ˜ ·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡ - Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡e·z ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

¯Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ"א.18) פ"ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
גבי  על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את

וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט שהשדה לקט, של
ֿ 22)לעשות. בבבא 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»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆
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אחד  ואין ואילן, אילן מכל פאה חבירו,לוקח פוטר מהם
נותן  היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין הואיל
הקרקע, גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן". על מאחד

למעלה. שם.82)ראה בחולין חסדא כרבי 83)כרב
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה לפני 84)יהודה

קצירה.

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O85dB·b ¯„‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ -86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈc·Ó ¯„b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
¯„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È¯‰ - Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ"ב מפסיק 86)פאה "ואינו שם: [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב (פרק קדושים פ' בספרא
רבינו  כתב וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ"ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאףֿעלֿפי נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב ולכן מפסיק. הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ"ז למעלה ראה
וצ"ע. כאן, מלך" פני וב"אור כב, הלכה כלאים

ופירש88) מפסיק", אינו כותש "שער שם:במשנה: רבינו
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««»∆∆»»≈≈»»
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LÏz B‡ BÚB¯Ê ‡ÏÓ ¯ˆwL ¯Á‡Â ,LÏz‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט ה"ה): (שם ב'ירושלמי'
כו'7) קיטוף לקט ולא קצירך "לקט א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף). שדרכו =) דאורחיה במידי יוסי רבי מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי אין - קציר אומר, יוסי רבי
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט "איזהו : שם פ"ד בפאה נראה וכן

לקט. יש בתולש שגם הרי וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט ט) יט, (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי' ה"ה, פ"ב קדושים פ' ('ספרא' הבית בעל של הרי כו'

שם). ר"ש

.‚¯ˆB˜ ‰È‰10‰¯ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰¯‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡¯ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙B·È·qL Ïk ¯ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È¯‰ - ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט, בהלכות ונשנתה מ"ב. פ"ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי"ש בלקט עוסקת היא שאף רבינו
וכן  לקט". לקט שספק כו' שבקמה "שבולת פ"ב: בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ לר"ש המיוחס הפירוש דעת

מלך'. פני ב'אור וראה לקרקע, במחובר שמכיון 11)לקט
הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין

אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï13ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È¯‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰¯ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ -17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב.12) שם הבית,13)'ירושלמי' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי כתב זה ועל עניים, של היא הרי הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואףֿעלֿפי המגל, מתוך

(כסףֿמשנה). במחובר לקט שיש תוספתא 16)למעלה,
פ"ב. סוף לקט,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰¯ftL Áe¯‰18ÏL ¯Èˆ˜ ·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡ - Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡e·z ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

¯Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ"א.18) פ"ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
גבי  על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את

וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט שהשדה לקט, של
ֿ 22)לעשות. בבבא 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»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆
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אחד  ואין ואילן, אילן מכל פאה חבירו,לוקח פוטר מהם
נותן  היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין הואיל
הקרקע, גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן". על מאחד

למעלה. שם.82)ראה בחולין חסדא כרבי 83)כרב
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה לפני 84)יהודה

קצירה.

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O85dB·b ¯„‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ -86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈc·Ó ¯„b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
¯„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È¯‰ - Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ"ב מפסיק 86)פאה "ואינו שם: [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב (פרק קדושים פ' בספרא
רבינו  כתב וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ"ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאףֿעלֿפי נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב ולכן מפסיק. הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ"ז למעלה ראה
וצ"ע. כאן, מלך" פני וב"אור כב, הלכה כלאים

ופירש88) מפסיק", אינו כותש "שער שם:במשנה: רבינו
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««»∆∆»»≈≈»»
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הוא  והרי בו, חלק לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,
שם). (רש"י לכל הפקר

.ÂË?Ë¯t e‰Ê È‡55ÌÈ¯b¯‚ ÈL B‡ „Á‡ ¯b¯‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈË¯Ùp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ë¯t BÈ‡ - ˙Á‡ ˙·a ÌÈ¯b¯‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ"א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט
ה"א. למעלה וראה מ"ה. פ"ו פאה פ"ז 57)הלל, שם

מ"ג.

.ÊË¯ˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ë¯t BÈ‡ - Ë¯ÙÂ ı¯‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ¯ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı¯‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL Ë¯ÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È¯‰ - ¯ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט שלא מפני

לקט. בענין ה"ד.62)ב פ"ו שם כרבי 63)'ירושלמי'
שם. גבי 64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי

לעניים, יהיה בארץ הנוגע שכל חכמים שקנסוהו לקט,
כמבואר  לקט, של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי  שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
הוא  הרי גרגרים, משלשה יותר בו שיש אףֿעלֿפי אשכול,

(רדב"ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף מ"ג.66)ועי' פ"ז שם לארץ, יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈ·Ú ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙B¯fÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È¯‰ - Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ - ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ì¯k‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ"ד.67) סמיך.68)שם רומי,69)עב, בדפוס הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÌÈ·Ú ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„¯BÈÂ77ÌÈ·Ú‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ¯‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי' פ"ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי השרביט הוא

משוי 76)(שם). הטעון לכתף שדומה "כתף", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף'
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,

אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס לנגוע יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס לנגוע יכולות כולן אין אם

(כסףֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ¯ˆ·Ï ·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80¯b¯‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט"ו),80) פ"ב ולמעלה מ"א, (פ"ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני שנאמר לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי' (רע"ב, יבואו והם לפניהם הנח אותם,
"תעזוב" נאמר עניים, מתנות שבכל - ב קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב'). 'תוספות ועי' מ"ו, פ"ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי ולא כחכמים מ"ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אףֿעלֿפי עצמה, השדרה

ורדב"ז). (רע"ב כתף בכלל

.Î‰¯BÓÊ82ÏBkL‡ da ‰È‰L83‰aÎ¯‡·e84ÏL ¿»∆»»»∆¿»«¿À»∆
‰ˆ¯˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ ‰¯BÓÊ85‡È‰ È¯‰ - ÏBkL‡‰ ÌÚ ¿»∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ

Ì¯k‰ ÏÚa ÏL86.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«««∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

גפן.82) של גדול ענף והיא שם. האשכול 83)משנה,
והוא  עוללת, שאינו נטף, או כתף לו ויש הזמורה מן יוצא

הכרם. בעל יוצא 84)של שממנו שבזמורה הפרק הוא
האשכול. שבו הקטן "נקרצת",85)הענף : רומי בדפוס

נחתכת. שיכולה 86)כלומר, לקט של כשיבולת שהיא
פ"ד  למעלה ראה השדה, בעל של הקמה,שהיא עם להקצר

הכ"ו. להלן וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות ה"ג

.‡Î˙BÏÏBÚ BlkL Ì¯k87ÌÈiÚÏ ‡e‰ È¯‰ -88; ∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡ - ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈

„·Ïa Ì¯Îa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰ ÔÈ‡Â89. ¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

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
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שם.31) הקוצרים".32)פאה, "שלאחר כרבי 33)שם:
ה"ו. למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם מאיר

.ÈË˜Ï ÏL ˙ÏaL34‰Ê È¯‰ - LÈ„‚a ‰·¯Ú˙pL ƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ó˙BÏBaL ÈzL LÈ¯Ù35Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯ÓB‡Â «¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ

- Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙·iÁL (‡È‰L) ˙B¯OÚn‰ È¯‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆

‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe·˜36˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ¯ÊBÁÂ ; ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.¯OÚÓ ‰È‰z ˙¯Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

מ"ב.34) פ"ח ה"ב.35)שם שם שנייה 36)'ירושלמי'
ולוקח  שחוזר אלא תחילה, שהפריש מהשתים אחת אינה זו
לחשוש  שיש לפי עליה, גם ומתנה הגדיש, מן שלישית עוד
שהראשונה  ונמצא הלקט, היא המעשרות בה שקבע זו שמא

כסףֿמשנה). ועי' קורקוס, (ר"י טבל היא

.‡È¯kOÈ ‡Ï37ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡38ËwÏiL ˙Ó ÏÚ …ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈
ÂÈ¯Á‡ Ba39Ï·‡ .40¯ÎBn‰Â ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰ ¿«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈

B¯·ÁÏ B˙Ó˜41ËwÏÈ - ¯ˆ˜Ï42Ba43LÈÂ .ÂÈ¯Á‡ »»«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈
ÏÚBtÏ44ÂÈ·e BzL‡ ‡È·‰Ï45elÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ËwÏÏ «≈¿»ƒƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ

¯Èˆw‰ ÈˆÁ ÏhÏ B¯ÎO46BÚÈ·¯ B‡ BLÈÏL B‡ ¿»ƒ…¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ
.B¯ÎOaƒ¿»

שילקט 37) עלֿמנת הפועלים את אדם ישכור "לא מ"ו: שם
אחריו". להלן 38)בנו אבל יום. שכיר הוא פועל [סתם

מהתבואה  במקבל שהואֿהדין התוספתא, מן יתבאר
ולרביע]. לשליש למחצה גוזל 39)הנקצרת: שהוא מפני

שהרי  ב'ירושלמי'), הוא וכן שם, המשנה (פירוש העניים את
ור"ש). (הגר"א זה עבור בזול לו נשכרים העניים הפועלים

(401 עמ' ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ג פאה [בתוספתא
יוסי  ר' אחריו. בנו ילקט לא לקצור, שדה "המקבל :(50
והמוכר  והחכורות העריסין אבל אחריו, בנו ילקט אומר
שרבינו  ונראה אחריו". בנו ילקט לקצור, לחבירו קמתו
זו  (ואין הנ"ל המשנה עלֿפי התוספתא של הרישא מפרש
"המקבל  להלן): וראה יב. בבבאֿמציעא שהובאה הברייתא
שליש  או מחצה של בשכר לקצור כשקיבל - לקצור" שדה
אחריו  בנו שילקט עלֿמנת השדה בעל עם והתנה רביע, או
הוא  הרי בשכר שעובד שכיון אחריו", בנו ילקט "לא -
זה, עבור בזול לו שנשכר העניים, גזל כאן ויש אחר, כפועל
יתכן  כי (אם בזה חולק יוסי ורבי רבינו, בדברי להלן ראה
של  חשש שיש הנ"ל, למשנה הוא מודה אחר שבפועל
וכו' והחכורות העריסין "אבל הלקט). עבור שכר הורדת
עבודתם, שכר מקבלים אינם אלו שכל אחריו", בנו ילקט
את  מקבלים שהם לקצור, קמה ולוקח כחוכר האריס אלא
השדה: לבעל שכר משלמים והם אחריותם, על הקציר כל
תבואה  סכום - והחוכר ורביע, שליש למחצה, - האריס

מין מסוים שהיה ואזיל, ד"ה קג: בבאֿמציעא 'תוספות' (עי'
ראה  בשכר. הורדה של חשש כאן אין ולפיכך כזה), אריס

כפשוטה']. במשנה 41)ב'תוספתא שאמרו אףֿעלֿפי
אסור", והלוקח מותר המוכר שדהו, את "המוכר שם:
אם  אבל וקמתו, שדהו לו "כשמכר שם: ב'ירושלמי' ואמרו
קורא  אני המוכר) =) זה אצל שדה, לו ושייר קמה לו מכר
שהלוקח  הרי קצירך", קורא אני הלוקח) = ) זה ואצל שדך,

בנו  אבל עצמו, בלוקח אלא זה אין - ללקט לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט, מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל  שאינו בנו דוקא

מלך'). פני ב'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי, בלי כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי. רבי בדברי שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואףֿעלֿפי
הקטן, הבן שילקט מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס [אינו
לבעל  ורביע שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח
- שכר) מקבל שאינו לפי להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע, או לשליש
לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי ללקט, ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי רבי וכדברי שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה  כמותו.
אחריו, בנו ילקט לא - ולרביע לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט כך, ובין כך בין אומר יוסי רבי
שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי רבי דברי (ואין
כבפועל, כאן ואף תנאי). עם מדובר ושם תנאי, בלי מדובר
שאינו  לפי כגופו, שהיא אףֿעלֿפי ללקט, אשתו גם מותרת

בני  הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס גוד
כנ"ל]. ללקט, לה

.·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
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הוא  והרי בו, חלק לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,
שם). (רש"י לכל הפקר

.ÂË?Ë¯t e‰Ê È‡55ÌÈ¯b¯‚ ÈL B‡ „Á‡ ¯b¯‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈË¯Ùp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ë¯t BÈ‡ - ˙Á‡ ˙·a ÌÈ¯b¯‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ"א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט
ה"א. למעלה וראה מ"ה. פ"ו פאה פ"ז 57)הלל, שם

מ"ג.

.ÊË¯ˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ë¯t BÈ‡ - Ë¯ÙÂ ı¯‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ¯ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı¯‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL Ë¯ÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È¯‰ - ¯ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט שלא מפני

לקט. בענין ה"ד.62)ב פ"ו שם כרבי 63)'ירושלמי'
שם. גבי 64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי

לעניים, יהיה בארץ הנוגע שכל חכמים שקנסוהו לקט,
כמבואר  לקט, של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי  שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
הוא  הרי גרגרים, משלשה יותר בו שיש אףֿעלֿפי אשכול,

(רדב"ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף מ"ג.66)ועי' פ"ז שם לארץ, יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈ·Ú ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙B¯fÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È¯‰ - Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ - ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ì¯k‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ"ד.67) סמיך.68)שם רומי,69)עב, בדפוס הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÌÈ·Ú ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„¯BÈÂ77ÌÈ·Ú‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ¯‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי' פ"ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי השרביט הוא

משוי 76)(שם). הטעון לכתף שדומה "כתף", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף'
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,

אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס לנגוע יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס לנגוע יכולות כולן אין אם

(כסףֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ¯ˆ·Ï ·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80¯b¯‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט"ו),80) פ"ב ולמעלה מ"א, (פ"ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני שנאמר לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי' (רע"ב, יבואו והם לפניהם הנח אותם,
"תעזוב" נאמר עניים, מתנות שבכל - ב קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב'). 'תוספות ועי' מ"ו, פ"ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי ולא כחכמים מ"ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אףֿעלֿפי עצמה, השדרה

ורדב"ז). (רע"ב כתף בכלל

.Î‰¯BÓÊ82ÏBkL‡ da ‰È‰L83‰aÎ¯‡·e84ÏL ¿»∆»»»∆¿»«¿À»∆
‰ˆ¯˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ ‰¯BÓÊ85‡È‰ È¯‰ - ÏBkL‡‰ ÌÚ ¿»∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ

Ì¯k‰ ÏÚa ÏL86.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«««∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

גפן.82) של גדול ענף והיא שם. האשכול 83)משנה,
והוא  עוללת, שאינו נטף, או כתף לו ויש הזמורה מן יוצא

הכרם. בעל יוצא 84)של שממנו שבזמורה הפרק הוא
האשכול. שבו הקטן "נקרצת",85)הענף : רומי בדפוס

נחתכת. שיכולה 86)כלומר, לקט של כשיבולת שהיא
פ"ד  למעלה ראה השדה, בעל של הקמה,שהיא עם להקצר

הכ"ו. להלן וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות ה"ג

.‡Î˙BÏÏBÚ BlkL Ì¯k87ÌÈiÚÏ ‡e‰ È¯‰ -88; ∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡ - ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈

„·Ïa Ì¯Îa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰ ÔÈ‡Â89. ¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

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
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שם.31) הקוצרים".32)פאה, "שלאחר כרבי 33)שם:
ה"ו. למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם מאיר

.ÈË˜Ï ÏL ˙ÏaL34‰Ê È¯‰ - LÈ„‚a ‰·¯Ú˙pL ƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ó˙BÏBaL ÈzL LÈ¯Ù35Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯ÓB‡Â «¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ

- Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙·iÁL (‡È‰L) ˙B¯OÚn‰ È¯‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆

‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe·˜36˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ¯ÊBÁÂ ; ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.¯OÚÓ ‰È‰z ˙¯Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

מ"ב.34) פ"ח ה"ב.35)שם שם שנייה 36)'ירושלמי'
ולוקח  שחוזר אלא תחילה, שהפריש מהשתים אחת אינה זו
לחשוש  שיש לפי עליה, גם ומתנה הגדיש, מן שלישית עוד
שהראשונה  ונמצא הלקט, היא המעשרות בה שקבע זו שמא

כסףֿמשנה). ועי' קורקוס, (ר"י טבל היא

.‡È¯kOÈ ‡Ï37ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡38ËwÏiL ˙Ó ÏÚ …ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈
ÂÈ¯Á‡ Ba39Ï·‡ .40¯ÎBn‰Â ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰ ¿«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈

B¯·ÁÏ B˙Ó˜41ËwÏÈ - ¯ˆ˜Ï42Ba43LÈÂ .ÂÈ¯Á‡ »»«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈
ÏÚBtÏ44ÂÈ·e BzL‡ ‡È·‰Ï45elÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ËwÏÏ «≈¿»ƒƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ

¯Èˆw‰ ÈˆÁ ÏhÏ B¯ÎO46BÚÈ·¯ B‡ BLÈÏL B‡ ¿»ƒ…¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ
.B¯ÎOaƒ¿»

שילקט 37) עלֿמנת הפועלים את אדם ישכור "לא מ"ו: שם
אחריו". להלן 38)בנו אבל יום. שכיר הוא פועל [סתם

מהתבואה  במקבל שהואֿהדין התוספתא, מן יתבאר
ולרביע]. לשליש למחצה גוזל 39)הנקצרת: שהוא מפני

שהרי  ב'ירושלמי'), הוא וכן שם, המשנה (פירוש העניים את
ור"ש). (הגר"א זה עבור בזול לו נשכרים העניים הפועלים

(401 עמ' ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ג פאה [בתוספתא
יוסי  ר' אחריו. בנו ילקט לא לקצור, שדה "המקבל :(50
והמוכר  והחכורות העריסין אבל אחריו, בנו ילקט אומר
שרבינו  ונראה אחריו". בנו ילקט לקצור, לחבירו קמתו
זו  (ואין הנ"ל המשנה עלֿפי התוספתא של הרישא מפרש
"המקבל  להלן): וראה יב. בבבאֿמציעא שהובאה הברייתא
שליש  או מחצה של בשכר לקצור כשקיבל - לקצור" שדה
אחריו  בנו שילקט עלֿמנת השדה בעל עם והתנה רביע, או
הוא  הרי בשכר שעובד שכיון אחריו", בנו ילקט "לא -
זה, עבור בזול לו שנשכר העניים, גזל כאן ויש אחר, כפועל
יתכן  כי (אם בזה חולק יוסי ורבי רבינו, בדברי להלן ראה
של  חשש שיש הנ"ל, למשנה הוא מודה אחר שבפועל
וכו' והחכורות העריסין "אבל הלקט). עבור שכר הורדת
עבודתם, שכר מקבלים אינם אלו שכל אחריו", בנו ילקט
את  מקבלים שהם לקצור, קמה ולוקח כחוכר האריס אלא
השדה: לבעל שכר משלמים והם אחריותם, על הקציר כל
תבואה  סכום - והחוכר ורביע, שליש למחצה, - האריס

מין מסוים שהיה ואזיל, ד"ה קג: בבאֿמציעא 'תוספות' (עי'
ראה  בשכר. הורדה של חשש כאן אין ולפיכך כזה), אריס

כפשוטה']. במשנה 41)ב'תוספתא שאמרו אףֿעלֿפי
אסור", והלוקח מותר המוכר שדהו, את "המוכר שם:
אם  אבל וקמתו, שדהו לו "כשמכר שם: ב'ירושלמי' ואמרו
קורא  אני המוכר) =) זה אצל שדה, לו ושייר קמה לו מכר
שהלוקח  הרי קצירך", קורא אני הלוקח) = ) זה ואצל שדך,

בנו  אבל עצמו, בלוקח אלא זה אין - ללקט לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט, מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל  שאינו בנו דוקא

מלך'). פני ב'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי, בלי כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי. רבי בדברי שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואףֿעלֿפי
הקטן, הבן שילקט מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס [אינו
לבעל  ורביע שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח
- שכר) מקבל שאינו לפי להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע, או לשליש
לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי ללקט, ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי רבי וכדברי שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה  כמותו.
אחריו, בנו ילקט לא - ולרביע לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט כך, ובין כך בין אומר יוסי רבי
שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי רבי דברי (ואין
כבפועל, כאן ואף תנאי). עם מדובר ושם תנאי, בלי מדובר
שאינו  לפי כגופו, שהיא אףֿעלֿפי ללקט, אשתו גם מותרת

בני  הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס גוד
כנ"ל]. ללקט, לה

.·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
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Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ¯ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי  שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני הוא 4)שדרך כן
פני  בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.·ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡Â ¯ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ¯ÓÚ eÁÎL6‰Ê È¯‰ - »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk ¯Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡ - ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
B¯wÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰ - ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È¯‰ - ÁeÎL ÛBq·Ïe ¯eÎÊ elÙ‡ ,¯ÈÚa Ï·‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11¯ÈÚa ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף שסוף אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו
כך. אחר הוא ששכח פי בצד 11)על עומד שאינו שכיוון

כן  שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,
שכחה. זו הרי הוא גם שכוח 12)שכח - בשדה כלומר,

שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל שכחה, זו הרי מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ¯ÎBÊ15¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe17Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ¯˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21- BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי באו זה ידי ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, ידי על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי מפורש 16)הקש כן

נמי". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי

ובית  שמאי בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי עזריה בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי

.„B¯·Á Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ¯ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ -23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

ואף 22) העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
כיוון  - שמעון רבי לדעת שם אמורים שהדברים פי על
מה  על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי
אינו  זה הרי בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר
בזוכר  אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה":
של  וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את
נמצא  העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר,
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון

להוליכו 23) שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, אבל
לעיר.

.‰ÁÎLÂ B¯·Á ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áe¯a ÂÈ¯ÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
.E„O· E¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡ - ¯ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆

¯ft Ì‡ Ï·‡24BÊ È¯‰ - ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈ¯ÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא

.Â:ÈÚÈ·¯‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ ÔÈ‡ - ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…

ÈLÈÓÁ‰26„·Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ - «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈
ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ È¯‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג
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»»
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ואינו  כלום בהם לו אין הבית לבעל גם - הקודמת) (בהלכה
המשניות, בפירוש ועי' יוםֿטוב', ('תוספות להקדיש יכול

הקדש 97)שם). משעת הפרי מן האילן שהוציא מה שכר
שם). המשנה, (פירוש ונתבשלו פגיו חנטו אשר עד

של 98) והאילנות הכרם שהרי שם, במשנה יוסי כרבי
הקדש.

.„ÎÔÙb‰ ˙‡ ¯ÓBf‰99È¯‰ - ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL ¯Á‡ «≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
Bk¯„k ¯ÓBÊ ‰Ê100k ,˙BÏBkL‡‰ ˙¯BkL ÌLÎe ;C ∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»

˙BÏÏBÚ‰ ˙¯Bk101. ≈»≈

מ"ה.99) של 100)שם שהן עוללות שיש ואףֿעלֿפי
לקחת 101)עניים. תורה אסרה שלא שם. יהודה, כרבי

ד"ה  ד: קטן מועד ('תוספות' בצירה בשעת אלא  עוללות
כך).

.‰ÎÈ¯Î102·iÁ - ¯ˆ·Ï Ï‡¯OÈÏ BÓ¯k ¯ÎnL »¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
˙BÏÏBÚa103Ì¯Îa ÌÈÙzL eÈ‰L È¯ÎÂ Ï‡¯OÈ .104- ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆

˜ÏÁ.¯eËt È¯Î ÏLÂ ,·iÁ Ï‡¯OÈ ÏL B ∆¿∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

(102.(54.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ג פאה תוספתא
ישראל 103) בארץ לגוי קנין ואין הבוצר. אחר שהולכים

יֿיא). הלכות תרומות מהל' (פ"א מקדושתה להפקיעה
לגוי  כרמו שמכר "וישראל בבא: עוד נוספה שם ובתוספתא
לפי  אותה השמיט ורבינו העוללות", מן פטור - לבצור
העוללות, בה כשנודעו גם שמדובר נראה, לשונה שמסתימת
כרמו  "המקדיש כג) (הלכה למעלה שכתב ממה נסתר וזה
במכר  כן וכמו לעניים", העוללות - העוללות משנודעו כו'

השולחן'. 'פאת ועי' לגוי, שם,104)שדהו תוספתא
שמעון. כרבי ולא כתנאֿקמא,

.ÂÎÈÂÏ Ôa105Ï·Ë ¯OÚÓ BÏ e˙pL106Ba ‡ˆÓe , ∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»
ÈÚÏ Ô˙B - ˙BÏÏBÚ107ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ¯˜ Ì‡Â .108 ≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿

.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙BOÚÏ BÏ LÈ -≈«¬¿««¬≈«»«≈

(105= ) שנתמנו לוי "בן :(55.. (עמ' שם בתוספתא
של  שמא חושש אינו עוללות, בו והיו ענבים לו שנזדמנו)
שנתמנה  לוי "בן ה"ג) פ"ז (פאה ב'ירושלמי' וכן הן". עניים
אותן  עושה זה הרי עוללות, בתוכו ומצא טבל מעשר לו
לאו  "ועוללות זה: על ומקשה אחר". במקום מעשר תרומת
עם  אומר אני דתמן, רבנן בשם אבין רבי הם? עני של
אותם  עושה שאמרו מה כלומר, האשכולות", עם הנקרצות
האשכולות  עם בנקרצות היינו אחר, במקום מעשר תרומת
הלכה  רבינו הוציא ומכאן ה"כ), (למעלה הבית לבעל שהם
עם  נקרצות ואם לעני, נותנן סתם עוללות מצא שאם זו
אחר  מקום על מעשר תרומת לעשותו לו יש - האשכול

מעשר.106)(כסףֿמשנה). תרומת ממנו הופרש שלא
ומעשרות.107) מתרומות ופטורים לעניים, הם שהעוללות
ה"כ.108) למעלה ראה עמו. נחתכת

.ÊÎBÏ eÈ‰L ÈÓ109:B˙Èa CB˙Ï Ì¯ˆ·e ÌÈÙb LÓÁ ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈
‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë¯t‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ·Ú ÏÎ‡Ï Ì‡110 ƒ∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»

ÈÚ·¯‰ ÔÓe111˙BÏÏBÚa ·iÁÂ ,112Ô¯ˆa Ì‡Â ; ƒ»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»

˙BOÚÏ113¯iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka ·iÁ - ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈
Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה
בעוללות". וחייב הפאה ומן השכחה מן הפרט, מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב): פ"ג (שם וב'ירושלמי'
ומן  הערלה ומן הפרט מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני  מתוך דבריו הרכיב ורבינו בעוללות". וחייב הרבעי

הנ"ל. שהרי 110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסףֿמשנה). ה"ו פ"ב למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי'
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב'קרית (וראה ברבעי? בצירה נאמרה היכן
מהל' (פ"ט במחובר רבעי נטע פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב), רבעי ונטעי שני מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני כמעשר
מחמש  ממעט הוא העראית הבצירה שעלֿידי ספר' ב'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב גפנים
"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי" ש"נטע ה"א שם  שפסק
(הוצאת  פ"ה שני מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי כרם שרק (271.. עמ' ליברמן
דברי  דבר: סוף מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי' תוספתא
שהרי  בבצירה, תלוי אינו העוללות שחיוב משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי
שם, ('ירושלמי' שהשאיר במה נשאר שהחיוב מפני פטור,

כסףֿמשנה). ועי'

ה'תשע"ו  ב' אדר י"א שני 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¿»«
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Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ¯ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי  שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני הוא 4)שדרך כן
פני  בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.·ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡Â ¯ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ¯ÓÚ eÁÎL6‰Ê È¯‰ - »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk ¯Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡ - ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
B¯wÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰ - ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È¯‰ - ÁeÎL ÛBq·Ïe ¯eÎÊ elÙ‡ ,¯ÈÚa Ï·‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11¯ÈÚa ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף שסוף אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו
כך. אחר הוא ששכח פי בצד 11)על עומד שאינו שכיוון

כן  שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,
שכחה. זו הרי הוא גם שכוח 12)שכח - בשדה כלומר,

שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל שכחה, זו הרי מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ¯ÎBÊ15¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe17Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ¯˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21- BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי באו זה ידי ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, ידי על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי מפורש 16)הקש כן

נמי". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי

ובית  שמאי בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי עזריה בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי

.„B¯·Á Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ¯ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ -23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

ואף 22) העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
כיוון  - שמעון רבי לדעת שם אמורים שהדברים פי על
מה  על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי
אינו  זה הרי בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר
בזוכר  אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה":
של  וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את
נמצא  העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר,
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון

להוליכו 23) שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, אבל
לעיר.

.‰ÁÎLÂ B¯·Á ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áe¯a ÂÈ¯ÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
.E„O· E¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡ - ¯ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆

¯ft Ì‡ Ï·‡24BÊ È¯‰ - ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈ¯ÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא

.Â:ÈÚÈ·¯‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ ÔÈ‡ - ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…

ÈLÈÓÁ‰26„·Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ - «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈
ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ È¯‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג
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»»
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ואינו  כלום בהם לו אין הבית לבעל גם - הקודמת) (בהלכה
המשניות, בפירוש ועי' יוםֿטוב', ('תוספות להקדיש יכול

הקדש 97)שם). משעת הפרי מן האילן שהוציא מה שכר
שם). המשנה, (פירוש ונתבשלו פגיו חנטו אשר עד

של 98) והאילנות הכרם שהרי שם, במשנה יוסי כרבי
הקדש.

.„ÎÔÙb‰ ˙‡ ¯ÓBf‰99È¯‰ - ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL ¯Á‡ «≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
Bk¯„k ¯ÓBÊ ‰Ê100k ,˙BÏBkL‡‰ ˙¯BkL ÌLÎe ;C ∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»

˙BÏÏBÚ‰ ˙¯Bk101. ≈»≈

מ"ה.99) של 100)שם שהן עוללות שיש ואףֿעלֿפי
לקחת 101)עניים. תורה אסרה שלא שם. יהודה, כרבי

ד"ה  ד: קטן מועד ('תוספות' בצירה בשעת אלא  עוללות
כך).

.‰ÎÈ¯Î102·iÁ - ¯ˆ·Ï Ï‡¯OÈÏ BÓ¯k ¯ÎnL »¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
˙BÏÏBÚa103Ì¯Îa ÌÈÙzL eÈ‰L È¯ÎÂ Ï‡¯OÈ .104- ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆

˜ÏÁ.¯eËt È¯Î ÏLÂ ,·iÁ Ï‡¯OÈ ÏL B ∆¿∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

(102.(54.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ג פאה תוספתא
ישראל 103) בארץ לגוי קנין ואין הבוצר. אחר שהולכים

יֿיא). הלכות תרומות מהל' (פ"א מקדושתה להפקיעה
לגוי  כרמו שמכר "וישראל בבא: עוד נוספה שם ובתוספתא
לפי  אותה השמיט ורבינו העוללות", מן פטור - לבצור
העוללות, בה כשנודעו גם שמדובר נראה, לשונה שמסתימת
כרמו  "המקדיש כג) (הלכה למעלה שכתב ממה נסתר וזה
במכר  כן וכמו לעניים", העוללות - העוללות משנודעו כו'

השולחן'. 'פאת ועי' לגוי, שם,104)שדהו תוספתא
שמעון. כרבי ולא כתנאֿקמא,

.ÂÎÈÂÏ Ôa105Ï·Ë ¯OÚÓ BÏ e˙pL106Ba ‡ˆÓe , ∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»
ÈÚÏ Ô˙B - ˙BÏÏBÚ107ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ¯˜ Ì‡Â .108 ≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿

.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙BOÚÏ BÏ LÈ -≈«¬¿««¬≈«»«≈

(105= ) שנתמנו לוי "בן :(55.. (עמ' שם בתוספתא
של  שמא חושש אינו עוללות, בו והיו ענבים לו שנזדמנו)
שנתמנה  לוי "בן ה"ג) פ"ז (פאה ב'ירושלמי' וכן הן". עניים
אותן  עושה זה הרי עוללות, בתוכו ומצא טבל מעשר לו
לאו  "ועוללות זה: על ומקשה אחר". במקום מעשר תרומת
עם  אומר אני דתמן, רבנן בשם אבין רבי הם? עני של
אותם  עושה שאמרו מה כלומר, האשכולות", עם הנקרצות
האשכולות  עם בנקרצות היינו אחר, במקום מעשר תרומת
הלכה  רבינו הוציא ומכאן ה"כ), (למעלה הבית לבעל שהם
עם  נקרצות ואם לעני, נותנן סתם עוללות מצא שאם זו
אחר  מקום על מעשר תרומת לעשותו לו יש - האשכול

מעשר.106)(כסףֿמשנה). תרומת ממנו הופרש שלא
ומעשרות.107) מתרומות ופטורים לעניים, הם שהעוללות
ה"כ.108) למעלה ראה עמו. נחתכת

.ÊÎBÏ eÈ‰L ÈÓ109:B˙Èa CB˙Ï Ì¯ˆ·e ÌÈÙb LÓÁ ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈
‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë¯t‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ·Ú ÏÎ‡Ï Ì‡110 ƒ∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»

ÈÚ·¯‰ ÔÓe111˙BÏÏBÚa ·iÁÂ ,112Ô¯ˆa Ì‡Â ; ƒ»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»

˙BOÚÏ113¯iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka ·iÁ - ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈
Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה
בעוללות". וחייב הפאה ומן השכחה מן הפרט, מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב): פ"ג (שם וב'ירושלמי'
ומן  הערלה ומן הפרט מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני  מתוך דבריו הרכיב ורבינו בעוללות". וחייב הרבעי

הנ"ל. שהרי 110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסףֿמשנה). ה"ו פ"ב למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי'
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב'קרית (וראה ברבעי? בצירה נאמרה היכן
מהל' (פ"ט במחובר רבעי נטע פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב), רבעי ונטעי שני מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני כמעשר
מחמש  ממעט הוא העראית הבצירה שעלֿידי ספר' ב'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב גפנים
"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי" ש"נטע ה"א שם  שפסק
(הוצאת  פ"ה שני מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי כרם שרק (271.. עמ' ליברמן
דברי  דבר: סוף מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי' תוספתא
שהרי  בבצירה, תלוי אינו העוללות שחיוב משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי
שם, ('ירושלמי' שהשאיר במה נשאר שהחיוב מפני פטור,

כסףֿמשנה). ועי'

ה'תשע"ו  ב' אדר י"א שני 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¿»«
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שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי  לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈ¯ÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ô¯b‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈ¯ÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈ¯k ÈzL52˙BÏc·n‰53,‰ÁÎL - BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÌÈ¯ÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡ - LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL -ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË- ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ È¯eaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆
ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL54- ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב
דמיירי  לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.ÊË˙BÏÈ‡‰ ¯‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL - ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡ - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.¯bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa¯‡ ÏL „Á‡Â ·˜ ·˜ ÏL ÌÈ¯ÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - BÁÎLe ÔÈa˜56- ‰Úa¯‡‰ ÏÚ ¯˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת

אלא  בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי
כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי"

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ¯ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È¯‰ -62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

¯˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף:61)שהרי רוקח מעשה בכתבֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡ - »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk¯‡Â ˙B‡È¯a Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡ - dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ ¯Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»

ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי על אף
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה"
כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת

בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,

.Î‰¯e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰¯e˜Ú ‰‡e·z ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ù·e ÌÈÏˆ··e68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜¯wa69ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈL·e LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
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
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Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ¯ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34- «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ¯ˆB˜ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»

ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ - Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»
‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z -37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ". מתחתית לשכוח.32)מהן לו גרמה שהחשיכה

מפני 33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק בוודאי סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי שאמרה:
לקחתו". תשוב לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש

הו  שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה א שישכח
שאינה  לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים,
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב מה על
אמרה  התורה כי ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי ושכח קצר שאם

.Ëd¯ˆwL ‰‡e·z38‰¯Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ d¯ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈ¯ÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ ¯În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô¯b Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם
הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ [ולא] לאלומות אותה ויחלוק כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר,
אחריו  שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.ÈÁÎLÂ ‰¯eM‰ L‡¯Ó ¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ¯ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
- ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL - ÂÈ¯Á‡ ÏL :ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡ - BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈

k‰ ‰Ê .ÂÈ¯Á‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ¯·ÚiL „Ú ‰ÁÎL:ÏÏ ƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ï·a BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL - ·eLz Ï·a ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡ - ·eLz»≈ƒ¿»

.‡ÈÂÈt ‰Ê ,‰¯eM‰ ÚˆÓ‡Ó ¯ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»

:Ô‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB¯„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆
‰ÁÎL - Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆

B¯·Á ÏL ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43¯ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆
BÈ‡ - epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰È¯BÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
Á¯Ên‰ ÔnL ˙B¯eM‰ ÌÚ ·¯ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,·¯ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈
eÏÈÁ˙‰Â ,Ô¯bÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈ¯ÓÚ ÏL ˙B¯eM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ¯ÓÚ eÁÎLÂ ,‰¯eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰¯eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡ - Ô‰È¯BÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,Á¯ÊÓÏ ·¯ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
כאיש 43) הם והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

היה  חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד,
לקחתו". תשוב "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
שהוא  כל הכלל "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי
הראשונה  הבבא על גם מוסב זה שכחה", תשוב בבל
כששניים  השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד

לפניהם. (רדב"ז).44)שכחו ו"הקמה" צריךֿלהיות:
העומר 45) שורות, "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן

שהתחילו  שניים שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע
הרי  שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח,
כדי  בכוונה הניחוהו וודאי אלא האמצעי, העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב. ממזרח שורה שתהיה
בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו

כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.·È¯ˆBw‰46- ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ - ÌÈ¯ÓÚ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ¯ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,Ô¯bÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
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"
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שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי  לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈ¯ÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ô¯b‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈ¯ÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈ¯k ÈzL52˙BÏc·n‰53,‰ÁÎL - BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÌÈ¯ÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡ - LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL -ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË- ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ È¯eaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆
ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL54- ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב
דמיירי  לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.ÊË˙BÏÈ‡‰ ¯‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL - ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡ - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.¯bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa¯‡ ÏL „Á‡Â ·˜ ·˜ ÏL ÌÈ¯ÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - BÁÎLe ÔÈa˜56- ‰Úa¯‡‰ ÏÚ ¯˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת

אלא  בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי
כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי"

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ¯ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È¯‰ -62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

¯˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף:61)שהרי רוקח מעשה בכתבֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡ - »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk¯‡Â ˙B‡È¯a Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡ - dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ ¯Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»

ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי על אף
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה"
כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת

בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,

.Î‰¯e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰¯e˜Ú ‰‡e·z ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ù·e ÌÈÏˆ··e68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜¯wa69ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈL·e LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
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
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Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ¯ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34- «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ¯ˆB˜ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»

ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ - Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»
‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z -37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ". מתחתית לשכוח.32)מהן לו גרמה שהחשיכה

מפני 33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק בוודאי סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי שאמרה:
לקחתו". תשוב לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש

הו  שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה א שישכח
שאינה  לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים,
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב מה על
אמרה  התורה כי ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי ושכח קצר שאם

.Ëd¯ˆwL ‰‡e·z38‰¯Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ d¯ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈ¯ÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ ¯În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô¯b Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם
הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ [ולא] לאלומות אותה ויחלוק כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר,
אחריו  שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.ÈÁÎLÂ ‰¯eM‰ L‡¯Ó ¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ¯ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
- ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL - ÂÈ¯Á‡ ÏL :ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡ - BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈

k‰ ‰Ê .ÂÈ¯Á‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ¯·ÚiL „Ú ‰ÁÎL:ÏÏ ƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ï·a BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL - ·eLz Ï·a ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡ - ·eLz»≈ƒ¿»

.‡ÈÂÈt ‰Ê ,‰¯eM‰ ÚˆÓ‡Ó ¯ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»

:Ô‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB¯„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆
‰ÁÎL - Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆

B¯·Á ÏL ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43¯ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆
BÈ‡ - epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰È¯BÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
Á¯Ên‰ ÔnL ˙B¯eM‰ ÌÚ ·¯ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,·¯ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈
eÏÈÁ˙‰Â ,Ô¯bÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈ¯ÓÚ ÏL ˙B¯eM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ¯ÓÚ eÁÎLÂ ,‰¯eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰¯eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡ - Ô‰È¯BÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,Á¯ÊÓÏ ·¯ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
כאיש 43) הם והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

היה  חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד,
לקחתו". תשוב "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
שהוא  כל הכלל "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי
הראשונה  הבבא על גם מוסב זה שכחה", תשוב בבל
כששניים  השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד

לפניהם. (רדב"ז).44)שכחו ו"הקמה" צריךֿלהיות:
העומר 45) שורות, "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן

שהתחילו  שניים שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע
הרי  שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח,
כדי  בכוונה הניחוהו וודאי אלא האמצעי, העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב. ממזרח שורה שתהיה
בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו

כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.·È¯ˆBw‰46- ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ - ÌÈ¯ÓÚ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ¯ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,Ô¯bÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
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"
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דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב פאה עזב ולא וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב"
מ"שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני, מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני מיודעו. או קרובו לעני ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני. מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני. ומעשר ופאה שכחה בלקט מותר אם

עני. ממעשר חוב פורעים ואם והעני. ופירות קרקע

.‡˙ÈML ˙¯Á‡ ‰zÓ2,ı¯‡‰ Ú¯Êa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL ¯OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט, למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ
(רדב"ז). ועוללות פרט

.·Ú¯Ê ¯ˆBwL ¯Á‡ :˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ¯„Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«
BzÎ‡ÏÓ ¯Ób˙Â ıÚ‰ È¯t ÛÒB‡ B‡ ı¯‡‰3LÈ¯ÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ

ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óe¯z ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»
‰ÏB„‚5˙ÈL‡¯ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ

¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â .E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»
B˙BÂ ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‰¯OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈
Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»

Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ"ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני אבל
מהלכות  בפ"ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות

שם). ובהוספה ח הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא
ב). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ"ג כן נקראת

בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת
תקס). והערה קכו, (עשה בפ"א 6)המצוות גם כתב כן

בדמאי  המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות
ד. משנה שם.7)פ"ז מעשר בהלכות ראה

.‚¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â8‡e‰Â ,‰¯OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚ·Ï ‡e‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .B¯OÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח.

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰La ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
Úe·M‰10Ï·‡ .˙ÈLÈÓÁ·e ˙ÈÚÈ·¯·e ‰iM·e «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈ¯ÙnL ¯Á‡ ,Úe·M‰ ÔÓ ˙ÈMM·e ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ ¯Á‡ ¯OÚÓ ¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿

ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ el‡11:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«

E˙‡e·z ¯OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡·e EÈ¯ÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע תכלה "כי שנאמר
ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת

יב:). השנה (ראש עני" מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:
לגר  ללוי ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך

ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óe¯z ‡Ï da ÔÈ‡Â ,¯˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
¯OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡¯ ‡Ï ,ÏÏk ˙B¯OÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜¯˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e .14- »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔÈLÈ¯ÙÓ15·‡BÓ·e ÔBnÚ·e16¯OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡¯17ÈÚ ¯OÚÓe18˙B·B¯˜ el‡ ˙Bˆ¯‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈ·Ma20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
¯‡a ÌÈLÈ¯ÙÓ.˙ÈÚÈ·Ma ÈÚ ¯OÚÓ ·‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ

¯ÚL ı¯‡a Ï·‡22¯OÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»¿∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÈL23ÌÈM‰ ·¯ ¯„Òk ,24. ≈ƒ¿≈∆…«»ƒ

כח).13) יד, (לדברים ראה פרשת מהלכות 14)ספרי פ"ד
כהֿכז. הלכות ויובל, הראשונים 15)שמיטה שהחכמים

מהלכות  (פ"א ומעשרות תרומות בה נוהגות שיהיו התקינו
ג). משנה פ"ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות

והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב בעמון

א  כלל, נוהגת קרקע שמיטת אין ובהן מצרים, עמון עולי בל
קרקע  שמיטת - מצרים עולי וכבשום בסיחון שטיהרו ומואב
הלכות  שם ויובל שמיטה הלכות עיין מדרבנן, בהן נוהגת
המשנה  בפירוש שכתב ממה כאן רבינו בו וחזר כזֿכח.
בפאת  ראה סיחון, של ומואב בעמון שהמדובר שם, בידים
שם. תרומות והלכות כז, ס"ק כג סימן השולחן

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¿«≈
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˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ B¯·Á ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈ¯BÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.¯ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה

עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא
אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא

כן 74) פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח. את מציל אינו

.·Î‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙B¯t ÔÈ‡Ò75Ô‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי על שאף
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב

.‚ÎÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒ¯ÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆ¯t‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ
B‡ ,‰a¯‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈

ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»
zÁÎLÂ :¯Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ¯ÓÚ - ‰„Oa ¯ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»
‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡¯˙Â ·eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï B¯ÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒ¯ÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני או 77)ידיעתו זיתיו לרוב ידוע
שמנו. כן 78)לרוב ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא

.„ÎBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒ¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ - »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰ - Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê - ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ - ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÒ¯ÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ï·‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב שהרי 81)שהוא שם,

במקום. וידוע הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא
שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי
כולו.84) חשיבותו,85)ושכחו בטלה בו שהתחיל שכיוון

שאם  ח, משנה ג פרק בערלה ששנינו למה דומה זה והרי
חשיבותן. בטלה החביות בו 86)נתפתחו שהתחיל שכיוון

יזכרנו. זה 87)ודאי הרי - סאתיים בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה,

.‰ÎLÏLÂ Bc·Ï ˙B¯eM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙B¯eL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰¯eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙B¯eM‰ È¯‰L ,‰ÁÎL BÈ‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰e¯ÈzÒ‰88e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .89„·Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡a ·eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב וזה

אין 91) יוסי רבי ולדעת הזיתים. שהחריב אדריאנוס בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.ÂÎÒÈ¯Úa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk - ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ì¯k·e .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ¯·ÚiMÓ - ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ

ÌÈÙb‰95Ï˜„·e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„¯iMÓ - «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈

Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na98Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ
Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ¯ˆ·iL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡ - BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆

.ÂÈ·È·Ò Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי היינו
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
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דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב פאה עזב ולא וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב"
מ"שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני, מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני מיודעו. או קרובו לעני ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני. מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני. ומעשר ופאה שכחה בלקט מותר אם

עני. ממעשר חוב פורעים ואם והעני. ופירות קרקע

.‡˙ÈML ˙¯Á‡ ‰zÓ2,ı¯‡‰ Ú¯Êa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL ¯OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט, למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ
(רדב"ז). ועוללות פרט

.·Ú¯Ê ¯ˆBwL ¯Á‡ :˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ¯„Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«
BzÎ‡ÏÓ ¯Ób˙Â ıÚ‰ È¯t ÛÒB‡ B‡ ı¯‡‰3LÈ¯ÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ

ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óe¯z ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»
‰ÏB„‚5˙ÈL‡¯ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ

¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â .E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»
B˙BÂ ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‰¯OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈
Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»

Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ"ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני אבל
מהלכות  בפ"ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות

שם). ובהוספה ח הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא
ב). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ"ג כן נקראת

בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת
תקס). והערה קכו, (עשה בפ"א 6)המצוות גם כתב כן

בדמאי  המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות
ד. משנה שם.7)פ"ז מעשר בהלכות ראה

.‚¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â8‡e‰Â ,‰¯OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚ·Ï ‡e‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .B¯OÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח.

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰La ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
Úe·M‰10Ï·‡ .˙ÈLÈÓÁ·e ˙ÈÚÈ·¯·e ‰iM·e «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈ¯ÙnL ¯Á‡ ,Úe·M‰ ÔÓ ˙ÈMM·e ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ ¯Á‡ ¯OÚÓ ¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿

ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ el‡11:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«

E˙‡e·z ¯OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡·e EÈ¯ÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע תכלה "כי שנאמר
ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת

יב:). השנה (ראש עני" מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:
לגר  ללוי ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך

ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óe¯z ‡Ï da ÔÈ‡Â ,¯˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
¯OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡¯ ‡Ï ,ÏÏk ˙B¯OÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜¯˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e .14- »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔÈLÈ¯ÙÓ15·‡BÓ·e ÔBnÚ·e16¯OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡¯17ÈÚ ¯OÚÓe18˙B·B¯˜ el‡ ˙Bˆ¯‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈ·Ma20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
¯‡a ÌÈLÈ¯ÙÓ.˙ÈÚÈ·Ma ÈÚ ¯OÚÓ ·‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ

¯ÚL ı¯‡a Ï·‡22¯OÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»¿∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÈL23ÌÈM‰ ·¯ ¯„Òk ,24. ≈ƒ¿≈∆…«»ƒ

כח).13) יד, (לדברים ראה פרשת מהלכות 14)ספרי פ"ד
כהֿכז. הלכות ויובל, הראשונים 15)שמיטה שהחכמים

מהלכות  (פ"א ומעשרות תרומות בה נוהגות שיהיו התקינו
ג). משנה פ"ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות

והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב בעמון

א  כלל, נוהגת קרקע שמיטת אין ובהן מצרים, עמון עולי בל
קרקע  שמיטת - מצרים עולי וכבשום בסיחון שטיהרו ומואב
הלכות  שם ויובל שמיטה הלכות עיין מדרבנן, בהן נוהגת
המשנה  בפירוש שכתב ממה כאן רבינו בו וחזר כזֿכח.
בפאת  ראה סיחון, של ומואב בעמון שהמדובר שם, בידים
שם. תרומות והלכות כז, ס"ק כג סימן השולחן

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¿«≈
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˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ B¯·Á ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈ¯BÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.¯ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה

עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא
אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא

כן 74) פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח. את מציל אינו

.·Î‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙B¯t ÔÈ‡Ò75Ô‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי על שאף
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב

.‚ÎÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒ¯ÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆ¯t‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ
B‡ ,‰a¯‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈

ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»
zÁÎLÂ :¯Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ¯ÓÚ - ‰„Oa ¯ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»
‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡¯˙Â ·eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï B¯ÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒ¯ÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני או 77)ידיעתו זיתיו לרוב ידוע
שמנו. כן 78)לרוב ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא

.„ÎBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒ¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ - »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰ - Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê - ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ - ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÒ¯ÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ï·‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב שהרי 81)שהוא שם,

במקום. וידוע הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא
שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי
כולו.84) חשיבותו,85)ושכחו בטלה בו שהתחיל שכיוון

שאם  ח, משנה ג פרק בערלה ששנינו למה דומה זה והרי
חשיבותן. בטלה החביות בו 86)נתפתחו שהתחיל שכיוון

יזכרנו. זה 87)ודאי הרי - סאתיים בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה,

.‰ÎLÏLÂ Bc·Ï ˙B¯eM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙B¯eL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰¯eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙B¯eM‰ È¯‰L ,‰ÁÎL BÈ‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰e¯ÈzÒ‰88e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .89„·Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡a ·eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב וזה

אין 91) יוסי רבי ולדעת הזיתים. שהחריב אדריאנוס בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.ÂÎÒÈ¯Úa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk - ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ì¯k·e .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ¯·ÚiMÓ - ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ

ÌÈÙb‰95Ï˜„·e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„¯iMÓ - «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈

Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na98Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ
Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ¯ˆ·iL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡ - BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆

.ÂÈ·È·Ò Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי היינו
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
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miiprקנ zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„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 ֿ 54)מעשר אף

כן  ולמדו שלו, עני מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי
"לא  י) יט, (ויקרא בלקט נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט,
כן  כמו יב.), (גיטין שלו את ילקט לא עצמו שהעני לעני"
לעני  אסור "לגר", יב) כו, (דברים בו שנאמר עני מעשר

קלא:). (חולין שלו עני מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL56‰Ê - ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
B¯·ÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ B¯·Á¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ"ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס, ההוא בענין השותף ושם הארץ, בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק אותה לעבוד הארץ

והעני 57) הבית, כבעל נעשה שהאריס אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂË¯ˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯eÒ‡ - «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
dÚÈ·¯ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»

B¯ÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«
M¯ˆ˜zM ‰Ó ÚÈ·¯ B‡ ElL ‡e‰ „·Ïa ¯ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…

¯ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È¯‰ -60¯Èˆw‰ ˙ÚL·e , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ
¯eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
¯Á‡ ‡l‡ ÈÚ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ ¯OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

¯ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È¯‰Â ,¯ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית
יהודה  וכרבי שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי ולפרש אמיתי, בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰62˙B¯Ùe Ú˜¯˜63ÈÚ‰Â64- «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ¯eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי

קורא  אני זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני זה ואצל שדך,

יא. הלכה פ"ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אףֿעלֿפי אותה קנה אלא

לא, והערה ח הלכה מכירה מהלכות בפ"א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף מעות) נתינת בלי קונה בלבד שחזקה
הרי  השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני.הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט אסור ובוודאי
אותם 66) לאחר, שחייב כיון עשיר, אינו זה באופן שאף

יג. הלכה פ"ט להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ ¯OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ -68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL ¯·„ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈe·L Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈ·LBL Ba ÔÈOBÚ74¯·„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙·BËa ¯ÈÚ ¯·ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ı¯‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡Â ,EÈ¯ÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
עהרפורט. בו 68)כתבֿיד לפרוע רשאי אינו העני כלומר,

מהלכות  בפ"ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
הלכות  באורֿזרוע (הובא הראבי"ה שכתב כמו ומתנה, זכיה
יד  הלכה שם ומתנה זכיה בהלכות [וראה יא) סימן צדקה
והערה  טו הלכה עבדים מהלכות ובפ"ג נז, נוספת והערה

לו 69)קיג]. מחזיר והוא עני, מעשר לו נתן חבירו שאם
כפשוטה). (תוספתא טובה כתשלום יד 70)עכשיו בכתבי

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ו להלן הוא וכן שם.

כא. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ג כלומר,71)וראה
גמול.נותנו לתשלום ציפיה ובלי חסד, בתור אחר לעני

(פאתֿהשולחן 72) גמול לתשלום ממנו מצפה שאינו שיידע
לחוצה  מהארץ להוציאו שלא שיידע ועוד ביתֿיוסף). בשם
ובהלכות  שם, שני מעשר בהלכות וראה כדלהלן. לארץ,

שם. ויובל העני,73)שמיטה של לצרכו אלא ניתן שלא
שושבינות 74)כנ"ל. לו יחזיר חבירו שגם שהכוונה

במעות  שרק [ואףֿעלֿפי ב) הלכה שם ומתנת זכיה (הלכות
אלא  זה אין - בֿטו) הלכות שם (עיין בפירות ולא כן, הדין
למתנת  דעתו בפירות אף הנותן עני אבל הנותן, בעשיר
נז]. נוספת והערה טו הלכה שם ראה להחזיר, עלֿמנת

בזיון 75) זה ואין כמתנה העיר לרב אותו נותנים כלומר,
שם  (אורֿזרוע לו הוא גנאי צדקה לו לשלוח אבל התורה,
כג). ס"ק רנא סימן ביו"ד והגר"א ברדב"ז וראה כו, סימן

יב).76) כו, (לדברים ראה פר' ספרי

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעני.1) שראוי מה כפי צדקה לעני ליתן שמצותֿעשה יבאר

ואם  השקל. משלישית עצמו אדם ימנע לא לעולם ודין
עניי  עם גויים עניי ומכסין מפרנסין אם העני. אחר בודקין
למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני ישראל.
אם  ליתן. רוצה שאינו ומי צדקה, ליקח רוצה שאינו עני
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.ÊÌL BÏ ‰È‰Â ,ÌÈiÚ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ‰„O‰ ÏÚa25 «««»∆∆»¿»»¬ƒƒ¿»»»
ÈÚ ÏÎÏ Ô˙B - ÈÚ ¯OÚÓ26ÔÓ ÂÈÏÚ ¯·ÚiL «¿«»ƒ≈¿»»ƒ∆«¬…»»ƒ

BÚ·O È„k ¯OÚn‰27EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ««¬≈¿≈»¿∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆
eÚ·OÂ28. ¿»≈

בבית.25) המתחלק עני מעשר בדין יב להלן וראה בשדה.
הנאה 26) טובת בו אין שבגורן עני שמעשר אףֿעלֿפי

י) הלכה (להלן בעלֿכרחו ונוטלים באים והעניים לבעלים,
הלכה  פ"ב (למעלה אותה בוזזים שהעניים כפאה אינו -
בה  נאמר לא שהרי להם, ומחלק מניח הבית בעל אלא טו),
הגמרא  לשון וכן "והנחת", אלא בפאה, כמו "תעזוב"
(וכן  הגרנות" בתוך המתחלק עני "במעשר פד:): (נדרים
(משנה  מתחלק הוא שאף הרי - י) הלכה להלן רבינו לשון

ה 27)ראשונה). משנה על ד, הלכה פ"ח פאה ירושלמי
היינו  יב) כו, (לדברים כיֿתבוא פר' בספרי הוא וכן שם.
(תפארת  כדלהלן סעודות, שתי - אחד יום של שביעה כדי

ודאי 28)ישראל). אבל שם. ובספרי בירושלמי הוא [כן
ואכלו  "בשעריך כט) (יד, בדברים אחר לפסוק הכוונה
בדברים  הפסוק ואילו שבשדה. עני במעשר המדבר ושבעו"
שבבית. עני במעשר מדבר ושבעו" בשעריך "ואכלו יב כו,

ראשונה]. משנה ועיין יב. הלכה להלן גם לומר צריך וכן

.ÁÌÈhÁ‰ ÔÓ Ì‡ ?‰nk BÚ·O È„k29‡Ï - Ô˙B ¿≈»¿«»ƒƒ«ƒƒ≈…
·˜ ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ30˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‡Â . ƒ¿…≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…ƒ¿…

ÔÈÓqk‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ31·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -32ÔÓe . ƒ«¿ƒƒ«À¿ƒ…ƒ¿…ƒ«ƒ
˙B¯‚B¯b‰33‰Ï·c‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -34- «¿»…ƒ¿…ƒ«¿ƒƒ«¿≈»

ÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ï˜LnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï35ÔÓ Ì‡Â . …ƒ¿…ƒƒ¿«»≈¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ
‡Ï - ÔÓM‰ ÔÓ Ì‡Â .‚Ï ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈi‰««ƒ…ƒ¿…≈¬ƒ…¿ƒƒ«∆∆…

˙ÈÚÈ·¯Ó ˙ÁÙÈ36·w‰ Ú·¯ - Ê¯‡‰ ÔÓ Ì‡Â .37Ô˙ . ƒ¿…≈¿ƒƒ¿ƒƒ»…∆…««»»«
‡¯ËÏ Ï˜LÓ BÏ Ô˙B - ˜¯È BÏ38Ï˜LÓ ‡e‰Â , »»≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈa˜ ‰LÏL - ÔÈ·e¯Á‰ ÔÓ .¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ39. ¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ∆»ƒ¿»«ƒ
‰¯OÚ - ÌÈÊB‚‡‰ ÔÓ40ÔÓ .‰MÓÁ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰ ÔÓ . ƒ»¡ƒ¬»»ƒ»¬«¿¿ƒ¬ƒ»ƒ

¯‡MÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â .„Á‡ - ‚B¯˙‡ .ÌÈL - ÌÈBn¯‰»ƒƒ¿«ƒ∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
Ô‰ÈÓ„a ÁwÈÂ Ì¯kÓiL È„kÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙B¯t‰«≈…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆

˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ41. ¿¿≈¿À

שם.29) פאה והלוג 30)משנה לוגים, ארבעה הוא הקב
קב  וחצי ביצים, וארבע עשרים הקב נמצא ביצים, ארבע
סעודות, שתי מזון שינכה ואחרי ביצים, עשרה שתים

פב:). (עירובין מחמשת 31)כדלהלן והיא מדברית, חיטה
שם). המשנה (פירוש דגן וחצי 32)מיני "קב שם: במשנה

וצ"ע. שם).33)כוסמין". המשנה (פירוש יבשים תאנים
(שם).34) אחד גוף שנעשו עד זה עם זה הנדבקים תאנים
היא 35) המנה כי הך, והיינו דבלה" "מנה שם: במשנה

עשרים  מנה נמצא דינרים, ארבעה והסלע דינרים, מאה
סלעים. המשנה).36)וחמשה (פירוש לוג של

כט.38)ירושלמי.37) עירובין בבבלי וכן ירושלמי.
נזכרו 40)ירושלמי.39) וכן שם, עירובין ובבלי ירושלמי

ואתרוג. רימונים אפרסקים, ושם וראה 41)שם שם. משנה
עירובי  שלענין ז. סעיף תט סימן אורחֿחיים בשולחןֿערוך

מזונו. לפי ואחד אחד לכל חושבים תחומין

.ËËÚeÓ ¯·„ BÏ ‰È‰42È„k Ba ÔÈ‡Â ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰Â »»»»»¿»¬ƒƒ¿Àƒ¿≈¿≈
Á‡ ÏÎÏ ÔzÏÔ‰Â Ì‰ÈÙÏ Ô˙B - ¯eÚMk „Á‡Â „ ƒ≈¿»∆»¿∆»«ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

.Ì‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ¿«¿ƒ≈≈∆

ו.42) משנה שם

.È‰‡‰ ˙·BË Ba ÔÈ‡ - Ô¯ba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ ¯OÚÓe«¿«»ƒ«ƒ¿«≈«…∆≈«¬»»
ÌÈÏÚaÏ43.BÁ¯k ÏÚ ÔÈÏËBÂ ÌÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â44Ï·‡ . «¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒƒ»¬»
ÌÈÏÚaÏ ‰‡‰ ˙·BË BÏ LÈ - ˙Èaa ˜lÁ˙n‰45 «ƒ¿«≈««ƒ≈«¬»»«¿»ƒ

‰ˆ¯iL ÈÚ ÏÎÏ B˙BÂ46. ¿¿¿»»ƒ∆ƒ¿∆

נאמרה 43) ולא "והנחת", כח) יד, (דברים בו שנאמר לפי
פד:). (נדרים נתינה פ"ב 44)בו פאה בתוספתא הוא כן

והיינו  עהרפורט) כתבֿיד לפי 72 84 עמוד ליברמן (הוצאת
אבל  טובה. לו יחזיק למען אחר לעני לתתו זכות לעני שאין
להלן. וראה שירצה, מי לכל ליתן יכול בבית, במתחלק

לגר 45) ללוי "ונתתי יב): כו, (שם בו שנאמר קלא. חולין
שם). (נדרים ֿ 46)וגו'" בעל 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»¿
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„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 ֿ 54)מעשר אף

כן  ולמדו שלו, עני מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי
"לא  י) יט, (ויקרא בלקט נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט,
כן  כמו יב.), (גיטין שלו את ילקט לא עצמו שהעני לעני"
לעני  אסור "לגר", יב) כו, (דברים בו שנאמר עני מעשר

קלא:). (חולין שלו עני מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL56‰Ê - ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
B¯·ÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ B¯·Á¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ"ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס, ההוא בענין השותף ושם הארץ, בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק אותה לעבוד הארץ

והעני 57) הבית, כבעל נעשה שהאריס אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂË¯ˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯eÒ‡ - «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
dÚÈ·¯ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»

B¯ÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«
M¯ˆ˜zM ‰Ó ÚÈ·¯ B‡ ElL ‡e‰ „·Ïa ¯ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…

¯ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È¯‰ -60¯Èˆw‰ ˙ÚL·e , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ
¯eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
¯Á‡ ‡l‡ ÈÚ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ ¯OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

¯ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È¯‰Â ,¯ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית
יהודה  וכרבי שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי ולפרש אמיתי, בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰62˙B¯Ùe Ú˜¯˜63ÈÚ‰Â64- «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ¯eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי

קורא  אני זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני זה ואצל שדך,

יא. הלכה פ"ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אףֿעלֿפי אותה קנה אלא

לא, והערה ח הלכה מכירה מהלכות בפ"א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף מעות) נתינת בלי קונה בלבד שחזקה
הרי  השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני.הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט אסור ובוודאי
אותם 66) לאחר, שחייב כיון עשיר, אינו זה באופן שאף

יג. הלכה פ"ט להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ ¯OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ -68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL ¯·„ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈe·L Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈ·LBL Ba ÔÈOBÚ74¯·„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙·BËa ¯ÈÚ ¯·ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ı¯‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡Â ,EÈ¯ÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
עהרפורט. בו 68)כתבֿיד לפרוע רשאי אינו העני כלומר,

מהלכות  בפ"ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
הלכות  באורֿזרוע (הובא הראבי"ה שכתב כמו ומתנה, זכיה
יד  הלכה שם ומתנה זכיה בהלכות [וראה יא) סימן צדקה
והערה  טו הלכה עבדים מהלכות ובפ"ג נז, נוספת והערה

לו 69)קיג]. מחזיר והוא עני, מעשר לו נתן חבירו שאם
כפשוטה). (תוספתא טובה כתשלום יד 70)עכשיו בכתבי

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ו להלן הוא וכן שם.

כא. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ג כלומר,71)וראה
גמול.נותנו לתשלום ציפיה ובלי חסד, בתור אחר לעני

(פאתֿהשולחן 72) גמול לתשלום ממנו מצפה שאינו שיידע
לחוצה  מהארץ להוציאו שלא שיידע ועוד ביתֿיוסף). בשם
ובהלכות  שם, שני מעשר בהלכות וראה כדלהלן. לארץ,

שם. ויובל העני,73)שמיטה של לצרכו אלא ניתן שלא
שושבינות 74)כנ"ל. לו יחזיר חבירו שגם שהכוונה

במעות  שרק [ואףֿעלֿפי ב) הלכה שם ומתנת זכיה (הלכות
אלא  זה אין - בֿטו) הלכות שם (עיין בפירות ולא כן, הדין
למתנת  דעתו בפירות אף הנותן עני אבל הנותן, בעשיר
נז]. נוספת והערה טו הלכה שם ראה להחזיר, עלֿמנת

בזיון 75) זה ואין כמתנה העיר לרב אותו נותנים כלומר,
שם  (אורֿזרוע לו הוא גנאי צדקה לו לשלוח אבל התורה,
כג). ס"ק רנא סימן ביו"ד והגר"א ברדב"ז וראה כו, סימן

יב).76) כו, (לדברים ראה פר' ספרי

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעני.1) שראוי מה כפי צדקה לעני ליתן שמצותֿעשה יבאר

ואם  השקל. משלישית עצמו אדם ימנע לא לעולם ודין
עניי  עם גויים עניי ומכסין מפרנסין אם העני. אחר בודקין
למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני ישראל.
אם  ליתן. רוצה שאינו ומי צדקה, ליקח רוצה שאינו עני
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.ÊÌL BÏ ‰È‰Â ,ÌÈiÚ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ‰„O‰ ÏÚa25 «««»∆∆»¿»»¬ƒƒ¿»»»
ÈÚ ÏÎÏ Ô˙B - ÈÚ ¯OÚÓ26ÔÓ ÂÈÏÚ ¯·ÚiL «¿«»ƒ≈¿»»ƒ∆«¬…»»ƒ

BÚ·O È„k ¯OÚn‰27EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ««¬≈¿≈»¿∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆
eÚ·OÂ28. ¿»≈

בבית.25) המתחלק עני מעשר בדין יב להלן וראה בשדה.
הנאה 26) טובת בו אין שבגורן עני שמעשר אףֿעלֿפי

י) הלכה (להלן בעלֿכרחו ונוטלים באים והעניים לבעלים,
הלכה  פ"ב (למעלה אותה בוזזים שהעניים כפאה אינו -
בה  נאמר לא שהרי להם, ומחלק מניח הבית בעל אלא טו),
הגמרא  לשון וכן "והנחת", אלא בפאה, כמו "תעזוב"
(וכן  הגרנות" בתוך המתחלק עני "במעשר פד:): (נדרים
(משנה  מתחלק הוא שאף הרי - י) הלכה להלן רבינו לשון

ה 27)ראשונה). משנה על ד, הלכה פ"ח פאה ירושלמי
היינו  יב) כו, (לדברים כיֿתבוא פר' בספרי הוא וכן שם.
(תפארת  כדלהלן סעודות, שתי - אחד יום של שביעה כדי

ודאי 28)ישראל). אבל שם. ובספרי בירושלמי הוא [כן
ואכלו  "בשעריך כט) (יד, בדברים אחר לפסוק הכוונה
בדברים  הפסוק ואילו שבשדה. עני במעשר המדבר ושבעו"
שבבית. עני במעשר מדבר ושבעו" בשעריך "ואכלו יב כו,

ראשונה]. משנה ועיין יב. הלכה להלן גם לומר צריך וכן

.ÁÌÈhÁ‰ ÔÓ Ì‡ ?‰nk BÚ·O È„k29‡Ï - Ô˙B ¿≈»¿«»ƒƒ«ƒƒ≈…
·˜ ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ30˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‡Â . ƒ¿…≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…ƒ¿…

ÔÈÓqk‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ31·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -32ÔÓe . ƒ«¿ƒƒ«À¿ƒ…ƒ¿…ƒ«ƒ
˙B¯‚B¯b‰33‰Ï·c‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -34- «¿»…ƒ¿…ƒ«¿ƒƒ«¿≈»

ÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ï˜LnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï35ÔÓ Ì‡Â . …ƒ¿…ƒƒ¿«»≈¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ
‡Ï - ÔÓM‰ ÔÓ Ì‡Â .‚Ï ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈi‰««ƒ…ƒ¿…≈¬ƒ…¿ƒƒ«∆∆…

˙ÈÚÈ·¯Ó ˙ÁÙÈ36·w‰ Ú·¯ - Ê¯‡‰ ÔÓ Ì‡Â .37Ô˙ . ƒ¿…≈¿ƒƒ¿ƒƒ»…∆…««»»«
‡¯ËÏ Ï˜LÓ BÏ Ô˙B - ˜¯È BÏ38Ï˜LÓ ‡e‰Â , »»≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈa˜ ‰LÏL - ÔÈ·e¯Á‰ ÔÓ .¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ39. ¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ∆»ƒ¿»«ƒ
‰¯OÚ - ÌÈÊB‚‡‰ ÔÓ40ÔÓ .‰MÓÁ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰ ÔÓ . ƒ»¡ƒ¬»»ƒ»¬«¿¿ƒ¬ƒ»ƒ

¯‡MÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â .„Á‡ - ‚B¯˙‡ .ÌÈL - ÌÈBn¯‰»ƒƒ¿«ƒ∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
Ô‰ÈÓ„a ÁwÈÂ Ì¯kÓiL È„kÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙B¯t‰«≈…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆

˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ41. ¿¿≈¿À

שם.29) פאה והלוג 30)משנה לוגים, ארבעה הוא הקב
קב  וחצי ביצים, וארבע עשרים הקב נמצא ביצים, ארבע
סעודות, שתי מזון שינכה ואחרי ביצים, עשרה שתים

פב:). (עירובין מחמשת 31)כדלהלן והיא מדברית, חיטה
שם). המשנה (פירוש דגן וחצי 32)מיני "קב שם: במשנה

וצ"ע. שם).33)כוסמין". המשנה (פירוש יבשים תאנים
(שם).34) אחד גוף שנעשו עד זה עם זה הנדבקים תאנים
היא 35) המנה כי הך, והיינו דבלה" "מנה שם: במשנה

עשרים  מנה נמצא דינרים, ארבעה והסלע דינרים, מאה
סלעים. המשנה).36)וחמשה (פירוש לוג של

כט.38)ירושלמי.37) עירובין בבבלי וכן ירושלמי.
נזכרו 40)ירושלמי.39) וכן שם, עירובין ובבלי ירושלמי

ואתרוג. רימונים אפרסקים, ושם וראה 41)שם שם. משנה
עירובי  שלענין ז. סעיף תט סימן אורחֿחיים בשולחןֿערוך

מזונו. לפי ואחד אחד לכל חושבים תחומין

.ËËÚeÓ ¯·„ BÏ ‰È‰42È„k Ba ÔÈ‡Â ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰Â »»»»»¿»¬ƒƒ¿Àƒ¿≈¿≈
Á‡ ÏÎÏ ÔzÏÔ‰Â Ì‰ÈÙÏ Ô˙B - ¯eÚMk „Á‡Â „ ƒ≈¿»∆»¿∆»«ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

.Ì‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ¿«¿ƒ≈≈∆

ו.42) משנה שם

.È‰‡‰ ˙·BË Ba ÔÈ‡ - Ô¯ba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ ¯OÚÓe«¿«»ƒ«ƒ¿«≈«…∆≈«¬»»
ÌÈÏÚaÏ43.BÁ¯k ÏÚ ÔÈÏËBÂ ÌÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â44Ï·‡ . «¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒƒ»¬»
ÌÈÏÚaÏ ‰‡‰ ˙·BË BÏ LÈ - ˙Èaa ˜lÁ˙n‰45 «ƒ¿«≈««ƒ≈«¬»»«¿»ƒ

‰ˆ¯iL ÈÚ ÏÎÏ B˙BÂ46. ¿¿¿»»ƒ∆ƒ¿∆

נאמרה 43) ולא "והנחת", כח) יד, (דברים בו שנאמר לפי
פד:). (נדרים נתינה פ"ב 44)בו פאה בתוספתא הוא כן

והיינו  עהרפורט) כתבֿיד לפי 72 84 עמוד ליברמן (הוצאת
אבל  טובה. לו יחזיק למען אחר לעני לתתו זכות לעני שאין
להלן. וראה שירצה, מי לכל ליתן יכול בבית, במתחלק

לגר 45) ללוי "ונתתי יב): כו, (שם בו שנאמר קלא. חולין
שם). (נדרים ֿ 46)וגו'" בעל 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»¿
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אשר 33)טובים. מחסורו מ"די כן ולמדו ב. סז, כתובות
ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ - ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35¯ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

·ÈÚ¯n‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰¯ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו

מאיר). שמעון.36)כרבי רבי כדעת שם,

.È‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa - BÏ Èe‡¯M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL È·¯Úa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב.37) ח, בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב אכפיה "רבא שם:
אףֿעלֿפי  לצדקה". זוזי מאה ארבע מיניה ושקיל אמי,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ"ה, סוף בבאֿבתרא ה'ירושלמי' וכדעת חֿי).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן
שיש  הט"ו, ממרים מהל' בפ"ה רבינו פסק וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב ביזוי על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב כיבוד שגם אףֿעלֿפי שראוי, מה כפי
קמא, בחולין מפורש וכן יב). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי  מצות על שהלקו - שכרה ב מתן היא שגם הקן, לוח
שכפוהו  בזה - ב קי, שם שאמרו ומה ז). כב, (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב כיבוד על
שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי' קנין לספר מיימוני (תשובות שם ב'ירושלמי' שאמרו

מח,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ¯ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ·˙Ï ¯eÒ‡ - Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú - epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.·È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a¯‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈe·L44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
¯zÓ - ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰a¯Ó ¯·„ ‡Ï Ï·‡ ,ËÚeÓ ¯·c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«

ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰·b ‰a¯Ó‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»
Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ ¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט, עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ"ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי"ג). =) "הני שם: בסוגיא הוא כן
מחוזא  שבני נינהו", מועט דבר מחוזא, לבני זהב) ושרשרות
מועט. דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈB·B¯˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ - »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ B¯ÈÚ ÈiÚ .B¯ÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ¯‡a EÈ·‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ¯ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי ז) טו, (דברים הפסוק על ראה, פרשת ב'ספרי'
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף ועי' אחרת", עיר ליושבי קודמין עירך יושבי

[ראה 50)ורדב"ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ"ה]. פ"א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י כפירוש ודלא

.„ÈCÏ‰L ÈÓ51‰¯BÁÒa52ÂÈÏÚ e˜ÒÙe53¯ÈÚ‰ ÈL‡ ƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L54. ∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ

ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡Â55,ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒ¯ÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈

¯ÈÚ ¯·ÁÏ ‰ezÈ - ¯ÈÚ ¯·Á ÌL LÈ Ì‡Â .Ì¯ÈÚ56, ƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
.BÏ ‰‡¯iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

א.51) כז, לישיבת 52)מגילה ולא עראי לישיבת [כלומר,
להשתקע  דעתו שאם ה"ח), מלכים מהל' בפ"ה (ראה קבע
אותה  לעניי ההיא שבעיר הצדקות בכל הוא חייב שם,
ב'חושן  ועי' ס"ה, רנו סי' יו"ד בשו"ע כמפורש העיר,

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 ֿ 56)היינו לתלמיד
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

(59 ֿ ובספר 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
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miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` `"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי קודמים ביתו עניי

הכנסת.

.‡ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿»»»¬ƒƒ¿ƒ«∆»
Á˙t :¯Ó‡pL .˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚÏ∆»ƒƒ»¿»««≈«∆∆∆∆¡«»…«
·LB˙Â ¯b Ba z˜ÊÁ‰Â :¯Ó‡Â .BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz3 ƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :¯Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»

עניי 2) גם מפרנסים שלום דרכי שמשום ה"ז, להלן ראה
ישראל. עניי עם ומתנה 3)גויים זכיה מהל' בפ"ג ראה

להחיות. מצוה תושב גר שגם הי"א,

.·‡ÏÂ epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚ‰Â Lw·Ó ÈÚ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ¿»»∆»ƒ¿«≈¿∆¿ƒ≈»ƒ∆¿…
˙‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ‰˜„ˆ BÏ Ô »«¿»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…

.ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿≈»ƒ»∆¿

.‚ÈÚ‰ ¯ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ4Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ
- ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ - ˙eÒk BÏ ÔÈ‡≈¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒ

‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏ ÔÈB˜5Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ‰M‡ ‰˙È‰6‰È‰ elÙ‡ . »¿»ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»

Bk¯„7,ÂÈÙÏ ı¯ „·ÚÂ Òeq‰ ÏÚ ·k¯Ï ÈÚ‰ ‰Ê ÏL «¿∆∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»
„·ÚÂ ÂÈÏÚ ·k¯Ï ÒeÒ BÏ ÔÈB˜ - ÂÈÒÎpÓ „¯ÈÂ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ¿»«ƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆
.BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯ÒÁÓ Èc :¯Ó‡pL ;ÂÈÙÏ ıe¯Ï»¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«

BB¯ÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡ ‰eˆÓe8‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿À∆«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆
.B¯MÚÏ¿«¿

ב.4) סז, וכן 5)כתובות אשה, זו לו, יחסר] "[אשר שם:
כנגדו". עזר לו אעשה אומר: וראה 6)הוא שם. במשנה,

הט"ז. פ"ח שם.7)להלן שם.8)כתובות,

.„‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È9˙Èa BÏ ÔÈ¯ÎBO - »∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck ¯Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

שם.9)

.‰˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â B¯BÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B -10˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ . ≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ

‰ÂˆÓ - ÂÈÒÎ11ÂÈÒÎa ‰¯OÚÓ „Á‡Â ;¯Á·n‰ ÔÓ ¿»»ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»
ÈBÈa -12ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú¯ ÔÈÚ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; ≈ƒ»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿«

Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓ BÓˆÚ13˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La «¿ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»
Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ‰fÓ14ÔÓ ƒ∆…ƒ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ

.¯Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ ·iÁ - ‰˜„v‰«¿»»«»ƒ≈¿»»¿«≈

מתנה 10) אלא לי אין תתן, "נתון ב: לא, בבאֿמציעא
מרובה  מתנה ליתן לו איֿאפשר (אם מועטת מתנה מרובה,
מלך'). פני ('אור תתן" נתון לומר: תלמוד מניין? רש"י) -

יותר 11) יבזבז אל המבזבז התקינו: "באושא א. נ, כתובות
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' הוא וכן מחומש".

מכאן 12) ולמדו תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר
למעשר  עשר) ד"ה ט. תענית ב'תוספות' (הובא ב'ספרי'

א.13)כספים. ט, ב.14)בבאֿבתרא ז, גיטין

.ÂÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ ·Ú¯ :¯Ó‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ -15‡l‡ ,‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ≈¿ƒ«¬»∆»««∆»

„iÓ B˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ16- Èeqk :¯Ó‡Â Ì¯Ú ‰È‰ . ¿«¿¿ƒƒ»»»»…¿»««ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»««¿ƒ»«ƒƒ

„iÓ B„B·k ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈqÎÓ - B˙B‡17ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ
.ÂÈ¯Á‡«¬»

שם.15) ונאמר 16)בבאֿבתרא, רעב. צער לו יש שהרי
(שם). מיד פרוס - לחמך" לרעב "פרוס ז) נח, (ישעיה

"כי 17) שם: בבאֿבתרא ובבבלי ה"ו. פ"ח פאה 'ירושלמי'
מכירו. שאתה פירושו לך", כשייראה וכסיתו. ערום תראה

.Ê¯ÙÓÔÈqÎÓe ÔÈÒ18ÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
Ï‡¯OÈ ÈiÚ19ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,20ÏÚ ¯fÁÓ‰ ÈÚÂ . ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«

ÔÈ˙B Ï·‡ ,‰a¯Ó ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ21Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡Â . «»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«

˙Á‡ ˙¯‚B¯‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È¯22:¯Ó‡pL ; ≈»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«
.ÌÏÎ Cc ·LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

עניי 18) עם גויים עניי "מפרנסים א: סא, בגיטין ברייתא
פ"ח  פאה [וראה (רדב"ז). פרנסה בכלל וכסות ישראל",
וכסת, מיטה והיינו לינה", פרנסת לו נותנין "לן מ"ז:
ד"ה  מה. כתובות רש"י ועי' הסמוכה. בהלכה כדלהלן

דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע שם. בגיטין הברייתא לשון
ה"ט. פ"א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה

היא. דאורייתא שלום" דרכי ש"מפני – ב ב"ב 21)נט,
אבל  צדקה, בגבאי שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.

(רדב"ז). מחויב היחיד אף רבינו [ב'ירושלמי'22)לדעת
להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ"ח פאה
ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי אמר דבר. לכל

דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס רבינו כי ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23¯kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa ¯kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e¯‡a ¯·Îe .27ÔÈ˙B - ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
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
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אשר 33)טובים. מחסורו מ"די כן ולמדו ב. סז, כתובות
ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ - ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35¯ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

·ÈÚ¯n‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰¯ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו

מאיר). שמעון.36)כרבי רבי כדעת שם,

.È‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa - BÏ Èe‡¯M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL È·¯Úa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב.37) ח, בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב אכפיה "רבא שם:
אףֿעלֿפי  לצדקה". זוזי מאה ארבע מיניה ושקיל אמי,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ"ה, סוף בבאֿבתרא ה'ירושלמי' וכדעת חֿי).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן
שיש  הט"ו, ממרים מהל' בפ"ה רבינו פסק וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב ביזוי על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב כיבוד שגם אףֿעלֿפי שראוי, מה כפי
קמא, בחולין מפורש וכן יב). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי  מצות על שהלקו - שכרה ב מתן היא שגם הקן, לוח
שכפוהו  בזה - ב קי, שם שאמרו ומה ז). כב, (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב כיבוד על
שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי' קנין לספר מיימוני (תשובות שם ב'ירושלמי' שאמרו

מח,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ¯ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ·˙Ï ¯eÒ‡ - Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú - epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.·È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a¯‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈe·L44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
¯zÓ - ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰a¯Ó ¯·„ ‡Ï Ï·‡ ,ËÚeÓ ¯·c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«

ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰·b ‰a¯Ó‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»
Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ ¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט, עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ"ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי"ג). =) "הני שם: בסוגיא הוא כן
מחוזא  שבני נינהו", מועט דבר מחוזא, לבני זהב) ושרשרות
מועט. דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈB·B¯˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ - »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ B¯ÈÚ ÈiÚ .B¯ÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ¯‡a EÈ·‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ¯ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי ז) טו, (דברים הפסוק על ראה, פרשת ב'ספרי'
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף ועי' אחרת", עיר ליושבי קודמין עירך יושבי

[ראה 50)ורדב"ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ"ה]. פ"א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י כפירוש ודלא

.„ÈCÏ‰L ÈÓ51‰¯BÁÒa52ÂÈÏÚ e˜ÒÙe53¯ÈÚ‰ ÈL‡ ƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L54. ∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ

ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡Â55,ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒ¯ÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈

¯ÈÚ ¯·ÁÏ ‰ezÈ - ¯ÈÚ ¯·Á ÌL LÈ Ì‡Â .Ì¯ÈÚ56, ƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
.BÏ ‰‡¯iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

א.51) כז, לישיבת 52)מגילה ולא עראי לישיבת [כלומר,
להשתקע  דעתו שאם ה"ח), מלכים מהל' בפ"ה (ראה קבע
אותה  לעניי ההיא שבעיר הצדקות בכל הוא חייב שם,
ב'חושן  ועי' ס"ה, רנו סי' יו"ד בשו"ע כמפורש העיר,

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 ֿ 56)היינו לתלמיד
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

(59 ֿ ובספר 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
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מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי קודמים ביתו עניי

הכנסת.

.‡ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿»»»¬ƒƒ¿ƒ«∆»
Á˙t :¯Ó‡pL .˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚÏ∆»ƒƒ»¿»««≈«∆∆∆∆¡«»…«
·LB˙Â ¯b Ba z˜ÊÁ‰Â :¯Ó‡Â .BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz3 ƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :¯Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»

עניי 2) גם מפרנסים שלום דרכי שמשום ה"ז, להלן ראה
ישראל. עניי עם ומתנה 3)גויים זכיה מהל' בפ"ג ראה

להחיות. מצוה תושב גר שגם הי"א,

.·‡ÏÂ epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚ‰Â Lw·Ó ÈÚ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ¿»»∆»ƒ¿«≈¿∆¿ƒ≈»ƒ∆¿…
˙‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ‰˜„ˆ BÏ Ô »«¿»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…

.ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿≈»ƒ»∆¿

.‚ÈÚ‰ ¯ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ4Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ
- ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ - ˙eÒk BÏ ÔÈ‡≈¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒ

‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏ ÔÈB˜5Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ‰M‡ ‰˙È‰6‰È‰ elÙ‡ . »¿»ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»

Bk¯„7,ÂÈÙÏ ı¯ „·ÚÂ Òeq‰ ÏÚ ·k¯Ï ÈÚ‰ ‰Ê ÏL «¿∆∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»
„·ÚÂ ÂÈÏÚ ·k¯Ï ÒeÒ BÏ ÔÈB˜ - ÂÈÒÎpÓ „¯ÈÂ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ¿»«ƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆
.BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯ÒÁÓ Èc :¯Ó‡pL ;ÂÈÙÏ ıe¯Ï»¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«

BB¯ÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡ ‰eˆÓe8‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿À∆«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆
.B¯MÚÏ¿«¿

ב.4) סז, וכן 5)כתובות אשה, זו לו, יחסר] "[אשר שם:
כנגדו". עזר לו אעשה אומר: וראה 6)הוא שם. במשנה,

הט"ז. פ"ח שם.7)להלן שם.8)כתובות,

.„‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È9˙Èa BÏ ÔÈ¯ÎBO - »∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck ¯Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

שם.9)

.‰˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â B¯BÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B -10˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ . ≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ

‰ÂˆÓ - ÂÈÒÎ11ÂÈÒÎa ‰¯OÚÓ „Á‡Â ;¯Á·n‰ ÔÓ ¿»»ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»
ÈBÈa -12ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú¯ ÔÈÚ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; ≈ƒ»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿«

Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓ BÓˆÚ13˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La «¿ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»
Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ‰fÓ14ÔÓ ƒ∆…ƒ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ

.¯Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ ·iÁ - ‰˜„v‰«¿»»«»ƒ≈¿»»¿«≈

מתנה 10) אלא לי אין תתן, "נתון ב: לא, בבאֿמציעא
מרובה  מתנה ליתן לו איֿאפשר (אם מועטת מתנה מרובה,
מלך'). פני ('אור תתן" נתון לומר: תלמוד מניין? רש"י) -

יותר 11) יבזבז אל המבזבז התקינו: "באושא א. נ, כתובות
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' הוא וכן מחומש".

מכאן 12) ולמדו תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר
למעשר  עשר) ד"ה ט. תענית ב'תוספות' (הובא ב'ספרי'

א.13)כספים. ט, ב.14)בבאֿבתרא ז, גיטין

.ÂÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ ·Ú¯ :¯Ó‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ -15‡l‡ ,‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ≈¿ƒ«¬»∆»««∆»

„iÓ B˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ16- Èeqk :¯Ó‡Â Ì¯Ú ‰È‰ . ¿«¿¿ƒƒ»»»»…¿»««ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»««¿ƒ»«ƒƒ

„iÓ B„B·k ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈqÎÓ - B˙B‡17ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ
.ÂÈ¯Á‡«¬»

שם.15) ונאמר 16)בבאֿבתרא, רעב. צער לו יש שהרי
(שם). מיד פרוס - לחמך" לרעב "פרוס ז) נח, (ישעיה

"כי 17) שם: בבאֿבתרא ובבבלי ה"ו. פ"ח פאה 'ירושלמי'
מכירו. שאתה פירושו לך", כשייראה וכסיתו. ערום תראה

.Ê¯ÙÓÔÈqÎÓe ÔÈÒ18ÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
Ï‡¯OÈ ÈiÚ19ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,20ÏÚ ¯fÁÓ‰ ÈÚÂ . ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«

ÔÈ˙B Ï·‡ ,‰a¯Ó ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ21Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡Â . «»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«

˙Á‡ ˙¯‚B¯‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È¯22:¯Ó‡pL ; ≈»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«
.ÌÏÎ Cc ·LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

עניי 18) עם גויים עניי "מפרנסים א: סא, בגיטין ברייתא
פ"ח  פאה [וראה (רדב"ז). פרנסה בכלל וכסות ישראל",
וכסת, מיטה והיינו לינה", פרנסת לו נותנין "לן מ"ז:
ד"ה  מה. כתובות רש"י ועי' הסמוכה. בהלכה כדלהלן

דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע שם. בגיטין הברייתא לשון
ה"ט. פ"א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה

היא. דאורייתא שלום" דרכי ש"מפני – ב ב"ב 21)נט,
אבל  צדקה, בגבאי שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.

(רדב"ז). מחויב היחיד אף רבינו [ב'ירושלמי'22)לדעת
להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ"ח פאה
ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי אמר דבר. לכל

דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס רבינו כי ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23¯kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa ¯kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e¯‡a ¯·Îe .27ÔÈ˙B - ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
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
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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
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
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ולא  בלבד קרובים לעניים דעתו שאין ודאי "לעניים",
(רדב"ז). לאחרים

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ב שלישי 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
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
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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
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¿
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miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולא  בלבד קרובים לעניים דעתו שאין ודאי "לעניים",
(רדב"ז). לאחרים

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ב שלישי 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
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
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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»¿≈»∆¡∆∆
‰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

בבר 17)שם.16)שם.15) הוא "תמחוי כן שם: ייתא
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
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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«¿≈¿≈
˙‡ ˙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¿»≈
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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»¿≈»∆¡∆∆
‰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

בבר 17)שם.16)שם.15) הוא "תמחוי כן שם: ייתא
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

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

miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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«¿≈¿≈
˙‡ ˙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¿»≈
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miiprקנח zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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¿»»

(2 ֿ בבבא 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…
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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
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»

(60 ֿ (כסף 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

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



קנט miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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¿»»

(2 ֿ בבבא 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…
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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
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»

(60 ֿ (כסף 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
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ÌÈ„·Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ·ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa - ÌÈ„·Ú ‰a¯n‰ ÏkL .ÌÁ Ú¯Ê Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa - B˙È·≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ"ה.36) פ"א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ"ז: פ"ב באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â ¯Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .¯eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁC¯Ëˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ - ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙Bi¯aÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ· ˙BÓ‰a ¯BÚ ËLÙÏ ·ËeÓ .˙Bi¯aÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎ·e .ÈeÒ¯t ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ È·ËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙B¯Bw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È·‡BLÂ43ÏÊ¯a‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,¯eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב, "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי' מ"ה. ב 42)פ"ד סז, בגיטין ששת, רב

ֿ 43)(כסףֿמשנה). (כסף 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'תשע"ו  ב' אדר י"ג רביעי 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¿»∆∆
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BÏ ¯a„Óe .ÔBÈ·‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ·»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô¯‡ ‰ÓÏ‡ ·ÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È¯·„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי"ד להלן שהרי לגמרי, זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף משמע בעצב", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit - BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ¯·„a14ÈÚa ¯Ú‚Ï ¯eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È¯‰Â .‡k„Â ¯aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:¯ÓB‡Â .‰Ê·˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â ¯aL ·Ï :¯ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ·‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ·‡Ï ÈÎ‡ ·‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ÔÈa ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב.14) ט, "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי הוא כן
הקמח' ב'כד וראה גערה". שמע לא ורש עשרו, איש נפש

צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16B¯ÎO - Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈ¯Á‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ¯ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:¯ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט, צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב). ס"ק רמט סי' יו"ד (ט"ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח", שם)."השקט (מהרש"א מהם ל

ב.19) ח, שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê - ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆

:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :¯ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.C¯ËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי למעלה, ממטה מונה רבינו
גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י) - בה בוש העני (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È¯‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»
Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈

È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒ¯t˙Ó ÌÈ·BË23- ‰ÊÏ ·B¯˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆
‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿

ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èa¯k ‰¯eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„¯z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי לשמה, שלא עושה אם שגם אףֿעלֿפי

י:). (בבאֿבתרא מ"ו.22)גמור פ"ה שקלים
יודע.23) איש ואין בעצמם לוקחים ֿ 24)כלומר, בבא

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

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



קסי zenexz zekld - mirxf xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈ„·Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ·ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa - ÌÈ„·Ú ‰a¯n‰ ÏkL .ÌÁ Ú¯Ê Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa - B˙È·≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ"ה.36) פ"א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ"ז: פ"ב באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â ¯Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .¯eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁC¯Ëˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ - ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙Bi¯aÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ· ˙BÓ‰a ¯BÚ ËLÙÏ ·ËeÓ .˙Bi¯aÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎ·e .ÈeÒ¯t ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ È·ËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙B¯Bw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È·‡BLÂ43ÏÊ¯a‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,¯eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב, "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי' מ"ה. ב 42)פ"ד סז, בגיטין ששת, רב

ֿ 43)(כסףֿמשנה). (כסף 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'תשע"ו  ב' אדר י"ג רביעי 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¿»∆∆
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BÏ ¯a„Óe .ÔBÈ·‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ·»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô¯‡ ‰ÓÏ‡ ·ÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È¯·„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי"ד להלן שהרי לגמרי, זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף משמע בעצב", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit - BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ¯·„a14ÈÚa ¯Ú‚Ï ¯eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È¯‰Â .‡k„Â ¯aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:¯ÓB‡Â .‰Ê·˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â ¯aL ·Ï :¯ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ·‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ·‡Ï ÈÎ‡ ·‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ÔÈa ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב.14) ט, "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי הוא כן
הקמח' ב'כד וראה גערה". שמע לא ורש עשרו, איש נפש

צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16B¯ÎO - Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈ¯Á‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ¯ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:¯ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט, צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב). ס"ק רמט סי' יו"ד (ט"ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח", שם)."השקט (מהרש"א מהם ל

ב.19) ח, שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê - ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆

:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :¯ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.C¯ËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי למעלה, ממטה מונה רבינו
גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י) - בה בוש העני (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È¯‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»
Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈

È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒ¯t˙Ó ÌÈ·BË23- ‰ÊÏ ·B¯˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆
‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿

ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èa¯k ‰¯eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„¯z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי לשמה, שלא עושה אם שגם אףֿעלֿפי

י:). (בבאֿבתרא מ"ו.22)גמור פ"ה שקלים
יודע.23) איש ואין בעצמם לוקחים ֿ 24)כלומר, בבא

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
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zenexzקסב zekld - mirxf xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»»»∆∆«

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
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È„k Ï‡¯OÈ˜lÁ ‰Ê ÈtÓe .˙Bˆn‰ Ïk Ba e‚‰iL ƒ¿»≈¿≈∆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«»
‰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¿»≈¿¿»
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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»»»∆∆«

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
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È„k Ï‡¯OÈ˜lÁ ‰Ê ÈtÓe .˙Bˆn‰ Ïk Ba e‚‰iL ƒ¿»≈¿≈∆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«»
‰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¿»≈¿¿»
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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¿¿»≈
„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‡≈»»∆¿∆¿»»»∆«…
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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¿≈∆≈

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«¿«∆»
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קסה zenexz zekld - mirxf xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿¿»≈
„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‡≈»»∆¿∆¿»»»∆«…
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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¿≈∆≈

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«¿«∆»
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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

.‰¯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
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¯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

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¿∆¿»»
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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

.‰¯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
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¯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

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¿∆¿»»
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.‚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
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»≈∆……¿

z ‡ÏÂ ;˙Ù¯O ˙‡ÓË ‡lL ‰Óe¯z eÈ‡¯¯ÊÁ »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»»
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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
?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
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.‚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
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»≈∆……¿

z ‡ÏÂ ;˙Ù¯O ˙‡ÓË ‡lL ‰Óe¯z eÈ‡¯¯ÊÁ »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»»
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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
?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
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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¿…

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¿≈∆
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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

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≈»¿»
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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¿…

BzÚ„aL ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ‰iL ÌÚt39. ««¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿«¿
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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¿»≈
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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¿»¿»
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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«∆»∆
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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»¿…∆∆»
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.‰¯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
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מ"ג.7) פ"ד שם.8)תרומות חולין,
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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
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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≈»¿»
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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„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«»¿»«

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
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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»
‰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'תשע"ו  ב' אדר י"ד חמישי 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

.·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
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»»

Ì¯zM ‰nÓ ˙BÙÈBÈ‡ È¯‰L ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - »ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈
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„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«»¿»«

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
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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»
‰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'תשע"ו  ב' אדר י"ד חמישי 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

.·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
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»»

Ì¯zM ‰nÓ ˙BÙÈBÈ‡ È¯‰L ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - »ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈
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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 חיבור
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¿»

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.5) מתקיימות נה.6)שהגרוגרות 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,
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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«¬≈∆¬≈∆
¯‡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
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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 חיבור
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¿»

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.5) מתקיימות נה.6)שהגרוגרות 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,
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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«¬≈∆¬≈∆
¯‡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
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zenexzקעח zekld - mirxf xtq - 'a xc` c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- 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
 ֿ בכסף קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה
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¿»«∆…»»
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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

פ"ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י
 ֿ וכסף 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
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- 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
 ֿ בכסף קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה
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¿»«∆…»»
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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

פ"ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י
 ֿ וכסף 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

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



zenexzקפ zekld - mirxf xtq - 'a xc` c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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∆≈

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
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- 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¿≈∆

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
 ֿ (כסף 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
(93 ֿ (כסף 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
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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∆≈

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
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- 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¿≈∆

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
 ֿ (כסף 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
(93 ֿ (כסף 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
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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»

L ÔÈÈ ÏÎÂ ,ÔÈÈ È‡cÂ - ÌÈÓÈ ‰LÏL „ÚÔ˙B‡ ·LÁ «¿»»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
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

(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
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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¿…

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¿≈∆≈«»…∆
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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»

L ÔÈÈ ÏÎÂ ,ÔÈÈ È‡cÂ - ÌÈÓÈ ‰LÏL „ÚÔ˙B‡ ·LÁ «¿»»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
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

(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
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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¿…

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¿≈∆≈«»…∆
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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
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
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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
 ֿ עם 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,
 ֿ שעם ואףֿעלֿפי מנין. ד"ה שם בחולין ה'תוספות' כדעת
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
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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
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
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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
 ֿ עם 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,
 ֿ שעם ואףֿעלֿפי מנין. ד"ה שם בחולין ה'תוספות' כדעת
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
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.‰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'תשע"ו  ב' אדר ט"ו שישי 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

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

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

zenexz zekld - mirxf xtq - 'a xc` c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,
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»¿≈»
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.‰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'תשע"ו  ב' אדר ט"ו שישי 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

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
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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,
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»¿≈»
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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
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
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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¬≈∆
ÓhL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú¯ˆn‰ÂÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ ¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï·‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ ¯B‰Ë - Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»

שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל
זה. לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן  פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש 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¬»»
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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
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
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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¬≈∆
ÓhL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú¯ˆn‰ÂÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ ¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï·‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ ¯B‰Ë - Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»

שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל
זה. לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן  פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש 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¬»»
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‰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

.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
 ֿ (כסף 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
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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«∆»»

¯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¿»≈¬»
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‰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

.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
 ֿ (כסף 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
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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«∆»»

¯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¿»≈¬»
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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

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 ֿ 26)ב'תוספות' (כסף חומרא מצד ולא ודאי
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈
Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈

ÏÎ‡z ‡Ï -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¿
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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¿≈∆«¬≈»¬»»¿

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,
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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

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 ֿ 26)ב'תוספות' (כסף חומרא מצד ולא ודאי
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈
Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈

ÏÎ‡z ‡Ï -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¿
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zenexz zekld - mirxf xtq - 'a xc` e"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿≈∆«¬≈»¬»»¿

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,
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האשה  החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים,
קופות  שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה
מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת
ואח"כ  תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל
תרומה  גזל ואם משלם. ממה תרומה האוכל לכהן. נישאת

אכלה. ולא גנבה או

.‡‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê2LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚La3. »∆»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆
,‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰LÂ ‰Óe¯z ‡È‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«∆ƒ¿»¿∆À¿»»∆»

‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ Ì‡ Ú„È ‡Ï Ï·‡4BÊ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ¬»…»«ƒ«»»∆»ƒ»ƒ«¬≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓe ‰‚‚L¿»»¿«≈∆∆»…∆

קודש 2) יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
המקדש  קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
כל  שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות),
השמש  "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה
ובספרא  שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר",
להלן  נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו
בקדשי  להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי
המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול

כ  האמור קודש הכתוב אף (=תרומה) הגבול בקדשי אן,
שווה 3)מדבר"]. אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר

[ואינו  מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה
שאם  חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי אלא משלם
חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל

השיווי. ערך לפי מזה, פחות וכרבי 4)אלא שמים. בידי
וכרבא  קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן
ששגגת  כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת

קרבן. מחייבתו כרת,

.·ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡‰ „Á‡5‰˙BM‰ „Á‡Â ,6 ∆»»≈»»∆«¿∆¡…¿∆»«∆
;CeÒÏ Bk¯cL ¯·c Cq‰ „Á‡Â ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„»»∆«¿ƒ¿¿∆»«»»»∆«¿»
˙Ba¯Ï - Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«
‰‡ÓË B‡ ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ „Á‡Â .Cq‰ ˙‡7 ∆«»¿∆»»≈¿»¿»¿≈»
„Ú LÓÁa ·iÁ BÈ‡Â .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆¿≈«»¿…∆«

˙ÈÊk ÏÎ‡iL8ÔÈ‡Â ,‰‚‚La L„˜ ÏÎ‡È Èk :¯Ó‡pL ; ∆…«««ƒ∆∆¡«ƒ…«…∆ƒ¿»»¿≈
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡L ÌLÎe .˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆¬ƒ«¿»

˙ÈÊÎa ‰i˙L Ck ,˙ÈÊÎa9. ƒ¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

[ומקור 5) אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז
של  יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות בתוספתא דבריו
החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה

לסיכה. דרכו אין שיין אכילה.6)לפי בכלל ששתייה
משלם 7) טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים
כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא
אלא  ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם שאינו
בשוגג  אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה
בלבד, עצים דמי כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים
של  עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר
שלאחר  כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה,
של  עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה.

כמותה  נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
אם  ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה
אולם  טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם
תרומה  אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה
ואף  התרומה, של בשיווי אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה
עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי

פרוטה.8) שווה בו שיהא צריך פי 9)ואין על ואף
ושתה  וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין
ולא  ברביעית ששתייה הרי לוקה", זה הרי וכו' יין רביעית
יין  "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית
בה  נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ
כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה
ומביא  יין מלא כוס מביא - בכזית? משקין משער וכיצד
בו  כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית

חייב.

.‚LÈ Ì‡ ,‰˙LÂ ¯ÊÁÂ ‰˙L ,ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ÏÎ‡»«¿»«¿»«»»¿»«¿»»ƒ≈
È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡10ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓe , ¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«
˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L11el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒ¬≈≈
.˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ביצים,10) שש של כיכר לחצי והכוונה חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש שאף 11)דהיינו יג. בכריתות שאמרו ומה

ח  בפרק רבינו פסק וכן פרס, אכילת בכדי בעינן בשתייה
אמורים  הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות  מהלכות
ששיעורה  שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא

רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות

.„‰Óe¯z‰12ÏL ÔÈa È‡Óc ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e «¿»¿««¬≈≈∆¿«≈∆
˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â ,È‡cÂ««¿««»¿«ƒƒÀ»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁÏ13‰Óe¯z e‡¯˜ ÔlkL ,LÓÁÂ14. ¿«≈¬≈∆ƒ»»…∆∆À»ƒ¿¿¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ LÓÁ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓeƒ«ƒ»»∆≈«»ƒ…∆«¿««¬≈
BÓk ,BlL [ÈL] ¯OÚÓ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc ÏL∆¿«∆≈«»ƒ««¬≈≈ƒ∆¿
‰ÈÏÚ ·iÁ˙È ‡Ï Ì‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ ;¯‡a˙iL15 ∆ƒ¿»≈¬»»¿¬»ƒƒ…ƒ¿«≈»∆»

da eÏÊÏÊÈ - LÓÁ16. …∆¿«¿¿»

גדולה.12) על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט
מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי תרומת

ת 14) תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: רומה",בחלה
שהכוונה  חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים

התרומה.15)לביכורים. אלא 16)על  חששו ולא
שוודאו  שני, למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה

במיתה. אינו

.‰BÈ‡Â ‰˜BÏ - Ba e¯˙‰Â] „ÈÊÓa ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿≈
ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ :[Ba e¯˙‰ ‡Ï ;ÌlLÓ¿«≈…ƒ¿ƒ»¿»¿»¿«≈

LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡Â Ô¯w‰17‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡Â ; «∆∆¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ»¿»¿≈»
ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ -18‡l‡ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , ¿«≈¿≈≈ƒƒ¿≈∆≈»¿»∆»

ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez ˙Óe¯z ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï19 ¿«»»¿ƒ»ƒ»«¿«ƒ¿ƒƒ
Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - e‡ÓËpL ¿«≈»∆∆ƒ¿¿»ƒ««¿ƒ

.‰˜q‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿ƒ¿«»»
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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

.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»¿»

.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∆¿…¿»

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
(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

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ז ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב.1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

אם  מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם
במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
לבניו  או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה
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האשה  החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים,
קופות  שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה
מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת
ואח"כ  תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל
תרומה  גזל ואם משלם. ממה תרומה האוכל לכהן. נישאת

אכלה. ולא גנבה או

.‡‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê2LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚La3. »∆»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆
,‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰LÂ ‰Óe¯z ‡È‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«∆ƒ¿»¿∆À¿»»∆»

‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ Ì‡ Ú„È ‡Ï Ï·‡4BÊ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ¬»…»«ƒ«»»∆»ƒ»ƒ«¬≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓe ‰‚‚L¿»»¿«≈∆∆»…∆

קודש 2) יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
המקדש  קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה
כל  שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות),
השמש  "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה
ובספרא  שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר",
להלן  נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו
בקדשי  להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי
המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול

כ  האמור קודש הכתוב אף (=תרומה) הגבול בקדשי אן,
שווה 3)מדבר"]. אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר

[ואינו  מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה
שאם  חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי אלא משלם
חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל

השיווי. ערך לפי מזה, פחות וכרבי 4)אלא שמים. בידי
וכרבא  קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן
ששגגת  כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת

קרבן. מחייבתו כרת,

.·ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡‰ „Á‡5‰˙BM‰ „Á‡Â ,6 ∆»»≈»»∆«¿∆¡…¿∆»«∆
;CeÒÏ Bk¯cL ¯·c Cq‰ „Á‡Â ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„»»∆«¿ƒ¿¿∆»«»»»∆«¿»
˙Ba¯Ï - Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«
‰‡ÓË B‡ ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ „Á‡Â .Cq‰ ˙‡7 ∆«»¿∆»»≈¿»¿»¿≈»
„Ú LÓÁa ·iÁ BÈ‡Â .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆¿≈«»¿…∆«

˙ÈÊk ÏÎ‡iL8ÔÈ‡Â ,‰‚‚La L„˜ ÏÎ‡È Èk :¯Ó‡pL ; ∆…«««ƒ∆∆¡«ƒ…«…∆ƒ¿»»¿≈
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡L ÌLÎe .˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆¬ƒ«¿»

˙ÈÊÎa ‰i˙L Ck ,˙ÈÊÎa9. ƒ¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

[ומקור 5) אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז
של  יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות בתוספתא דבריו
החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה

לסיכה. דרכו אין שיין אכילה.6)לפי בכלל ששתייה
משלם 7) טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים
כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא
אלא  ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם שאינו
בשוגג  אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה
בלבד, עצים דמי כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים
של  עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר
שלאחר  כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה,
של  עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה.

כמותה  נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
אם  ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה
אולם  טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם
תרומה  אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה
ואף  התרומה, של בשיווי אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה
עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי

פרוטה.8) שווה בו שיהא צריך פי 9)ואין על ואף
ושתה  וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין
ולא  ברביעית ששתייה הרי לוקה", זה הרי וכו' יין רביעית
יין  "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית
בה  נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ
כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה
ומביא  יין מלא כוס מביא - בכזית? משקין משער וכיצד
בו  כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית

חייב.

.‚LÈ Ì‡ ,‰˙LÂ ¯ÊÁÂ ‰˙L ,ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ÏÎ‡»«¿»«¿»«»»¿»«¿»»ƒ≈
È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡10ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓe , ¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«
˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L11el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒ¬≈≈
.˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ביצים,10) שש של כיכר לחצי והכוונה חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש שאף 11)דהיינו יג. בכריתות שאמרו ומה

ח  בפרק רבינו פסק וכן פרס, אכילת בכדי בעינן בשתייה
אמורים  הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות  מהלכות
ששיעורה  שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא

רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות

.„‰Óe¯z‰12ÏL ÔÈa È‡Óc ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e «¿»¿««¬≈≈∆¿«≈∆
˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â ,È‡cÂ««¿««»¿«ƒƒÀ»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁÏ13‰Óe¯z e‡¯˜ ÔlkL ,LÓÁÂ14. ¿«≈¬≈∆ƒ»»…∆∆À»ƒ¿¿¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ LÓÁ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓeƒ«ƒ»»∆≈«»ƒ…∆«¿««¬≈
BÓk ,BlL [ÈL] ¯OÚÓ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc ÏL∆¿«∆≈«»ƒ««¬≈≈ƒ∆¿
‰ÈÏÚ ·iÁ˙È ‡Ï Ì‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ ;¯‡a˙iL15 ∆ƒ¿»≈¬»»¿¬»ƒƒ…ƒ¿«≈»∆»

da eÏÊÏÊÈ - LÓÁ16. …∆¿«¿¿»

גדולה.12) על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט
מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי תרומת

ת 14) תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: רומה",בחלה
שהכוונה  חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים

התרומה.15)לביכורים. אלא 16)על  חששו ולא
שוודאו  שני, למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה

במיתה. אינו

.‰BÈ‡Â ‰˜BÏ - Ba e¯˙‰Â] „ÈÊÓa ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿≈
ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ :[Ba e¯˙‰ ‡Ï ;ÌlLÓ¿«≈…ƒ¿ƒ»¿»¿»¿«≈

LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡Â Ô¯w‰17‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡Â ; «∆∆¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ»¿»¿≈»
ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ -18‡l‡ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , ¿«≈¿≈≈ƒƒ¿≈∆≈»¿»∆»

ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez ˙Óe¯z ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï19 ¿«»»¿ƒ»ƒ»«¿«ƒ¿ƒƒ
Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - e‡ÓËpL ¿«≈»∆∆ƒ¿¿»ƒ««¿ƒ

.‰˜q‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿ƒ¿«»»
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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

.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»¿»

.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∆¿…¿»

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
(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

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ז ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב.1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

אם  מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם
במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
לבניו  או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה
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עליה  חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש
שמזיקו.48)חומש].

.·ÈÏ‡¯OÈÏ ‰‡eO ‰˙È‰L Ô‰k ˙a49‰ÏÒÙpL B‡50 «…≈∆»¿»¿»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»
˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ˙ÓlLÓ - ‰Óe¯z ‰ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿»¿»¿«∆∆∆«∆∆¿…∆

‰M‡‰ .LÓÁ‰51e¯Ó‡Â ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L «…∆»ƒ»∆»¿»∆∆ƒ¿»¿»¿
CL¯‚ B‡ CÈÏÚa ˙Ó :dÏ52ÔÎÂ ;„·Ú‰53ÏÎB‡ ‰È‰L »≈«¬ƒ≈¿≈¿≈»∆∆∆»»≈

ÏÈÎ‡Ó BÈ‡L L¯BÈ ÁÈp‰Â Ea¯ ˙Ó :BÏ e¯Ó‡Â54B‡ , ¿»¿≈«¿¿ƒƒ«≈∆≈«¬ƒ
E¯¯ÁL B‡ ,BÏ E˙ B‡ Ï‡¯OÈÏ E¯ÎnL55Ô‰k ÔÎÂ ; ∆¿»¿¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿¿≈…≈

‰Le¯b Ôa ‡e‰L BÏ Ú„BÂ ÏÎB‡ ‰È‰L56Ôa B‡ ∆»»≈¿«∆∆¿»∆
„·Ïa Ô¯w‰ ÔÈÓlLÓ el‡ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ57Ì‡Â . ¬»¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ

el‡ È¯‰ - ÁÒt‰ ·¯Ú ‰È‰Â ıÓÁ ˙Óe¯z ‰˙È‰»¿»¿«»≈¿»»∆∆«∆«¬≈≈
ÌlLlÓ ÔÈ¯eËt58Ïe‰a dpÓfL ÈtÓ ;59eÊtÁ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«»»∆¿¿

CB˙a ‰Óe¯z Ô‰Ï ‰˙È‰L ÔlÎÂ .e˜„a ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿…»¿¿À»∆»¿»»∆¿»¿
el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L eÚ„iLk Ô‰Ètƒ∆¿∆»¿∆≈¬ƒ∆¡…¬≈≈

eËÏÙÈ60. ƒ¿…

משלמת 49) אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
הקרן  אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את

חברו. גוזל כדין לה.50)משלמת לפסול שנבעלה כגון
לכהן.51) הנשואה ישראל לשלוחה 52)בת שאמרה וכגון

עד  בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל
הגיע  שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע

מקום. לאותו שאכל 53)השליח כהן של כנעני עבד
לישראל.54)בתרומה. שנישאת בתו בן על 55)כגון

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי
בתרומה.56) לאכול ואסור חלל, הוא חומש.57)הרי ולא

בתחילה. זרים ואינם מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה
כשרה  עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן
ולכך  כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד,
לאכול  ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור

קרן.58)תרומה. ופטור 59)אפילו אונס זה והרי
קרן. אף בה.60)מלשלם שאסורים מאחר מפיהם, יוציאו

חוש  אנו להפסד.ואין שים

.‚È,‰Óe¯z‰ ˙‡ÓË B‡ ˙‡ÓË :BÏ e¯Ó‡Â ÏÎB‡ ‰È‰»»≈¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»
˙ÈÈ‰ ‡ÓË61‡e‰L Ú„B B‡ ;‰Óe¯z‰ ‰˙È‰ ‰‡ÓË B‡ »≈»ƒ»¿≈»»¿»«¿»«∆

¯OÚÓ B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ,Ï·Ë∆∆«¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»«¬≈
LtLt ÌÚË ÌÚhL B‡ ;ecÙ ‡lLLc˜‰Â ÈL62CB˙Ï ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿∆»«««ƒ¿≈¿

ÂÈt63eËÏÙÈ el‡ È¯‰ -64. ƒ¬≈≈ƒ¿…

באיסור.61) תחילה אדומים 62)ואכלת תולעים מין
העדשים. הרגיש 63)כצורת התרומה שאוכל בעת היינו

התרומה, גם מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם
והמיאוס. הטינוף פי 64)מפני על אף התרומה, גם

תרומה. אוכלי שמאבד

.„È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»¿««≈∆¿≈»«¿≈

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ‰ÏÙ65ÔÈ‡ . »¿»¬≈ƒ≈¿∆¿»»¿»≈
- Ô‰Ó ˙Á‡ ¯Ê ÏÎ‡ ,‰Óe¯z ÏL ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È»«≈ƒ∆¿»»«»««≈∆

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰66B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ¬≈∆»ƒ««¿ƒ∆«ƒ≈¬≈

¯Á‡ ÏÎ‡ .‰Óe¯˙k da ‚‰B ‰iM‰Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»««≈
Ô‰ÈzL ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ .¯eËt ‡e‰ Û‡ - ‰iM‰ ˙‡∆«¿ƒ»«»»«∆»∆¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ÌlLÓ -67Ì‡Â ,Ô¯˜ - „ÈÊÓ Ì‡ ; ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ
.LÓÁÂ Ô¯˜ - ‚‚BL≈∆∆»…∆

היו 65) שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין
אלו  ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי
חולין  לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך
ואילו  דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו
על  החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה
נפלה  אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה,
רבינו  חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה
לא  אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה,
שלא  שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו
בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה
כבר  סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל

חזקתם. הקרן 66)נתערערה שהרי החומש, מן והיינו
היא  השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה,
התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה

הראיה.67) עליו מחבירו שהמוציא

.ÂËÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La LÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡‰»≈∆«…∆ƒ¿»»¬≈∆ƒ»»
BLÓÁ68Ô¯˜k LÓÁ‰L ,69LÓÁ ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ À¿∆«…∆¿∆∆¿»»»¿≈ƒ…∆

ÌÏBÚÏ LÓÁ ÏÚ70È¯‰ - LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ Ïk . «…∆¿»»«¿«≈∆∆»…∆¬≈
¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯˙k ÔÈÓeÏLz‰71- eÚ¯Ê Ì‡L ‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»¿»»»∆»∆ƒƒ¿¿

ÔÈlÁ Ô‰ÈÏecb72BÈ‡ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ≈∆Àƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈
ÏÁBÓ73È¯‰ - „·Ïa Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈¿»«¿«≈∆«∆∆ƒ¿«¬≈

.ÏÁBÓ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ,ÔÈlÁ ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒÀƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈

המקום 68) זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
על  חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו

שווה.69)חומש". התרומה ודין שהתורה 70)דינו
אחת. לקרן הרבה חמישיות שהם 71)ריבתה פי על שאף

תרומה. נעשים הם מתוקנים, שם:72)חולין ירושלמי
הן  הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
פי  על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה
גזרו  לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על חכמים שגזרו

תרומה. תשלומי על שהרי 73)כן כפרה, אלא ממון שאינו
כפרה  משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל אפילו
התשלומים  של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו

תרומה. נעשים

.ÊË‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L Ï‡¯OÈ ˙a74˙‡O Ck ¯Á‡Â «ƒ¿»≈∆»¿»¿»¿««»ƒ»
Ô‰ÎÏ75Ô‰k da ‰ÎÊ ‡lL ‰Óe¯z Ì‡ :76- ‰ÏÎ‡ ¿…≈ƒ¿»∆…»»»…≈»¿»

dÓˆÚÏ LÓÁÂ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ77‰ÎfL ‰Óe¯z Ì‡Â ; ¿«∆∆∆∆»…∆¿«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÌÈÏÚaÏ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ - ‰ÏÎ‡ Ô‰k da78LÓÁÂ , »…≈»¿»¿«∆∆∆∆«¿»ƒ¿…∆

LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ ÏkL .dÓˆÚÏ79Ô¯w‰ ÌlLÓ - ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆»…∆¿«≈«∆∆
k ÏÎÏ LÓÁ‰Â ,ÌÈÏÚaÏ.‰ˆ¯iL Ô‰ «¿»ƒ¿«…∆¿»…≈∆ƒ¿∆

עצמה.74) משל באכילת 75)שהפרישה מותרת היא והרי
לכהן.76)תרומה. עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם
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שאכל 17) למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
אבל  בשגגה", קודש יאכל כי "ואיש אמרו: והוא בשגגה,
יתכפר  ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד

דברי 18)בתשלומים". [ומפשטות תרומות. תוספתא
כתב  וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא
במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא
לפי  בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף
אלא  האמיתי שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג
לדמי  כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים,

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה הגירסא 19)משלם שם
שהרי  לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף אסור

להדלקה.20) ראוי שלהם המשקה שאין פירות, שאר

.ÂÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÁÒÙa ıÓÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰»≈¿«»≈¿∆«≈¿»≈
‰‚‚La21ÔÓ ¯eËt - ‰¯B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa , ƒ¿»»≈¿≈»≈¿»»ƒ

‰vÓ dLÈ¯Ù‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÏLz‰‰ˆÈÓÁ‰Â22- ««¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«»¿∆¿ƒ»
dÈ‡ È¯‰L ,ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈˆÚ ÈÓ„ elÙ‡Â .¯eËt»«¬ƒ¿≈≈ƒ≈¿«≈∆¬≈≈»
dÏ ÔÈ‡ ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ;‰˜q‰Ï ‰Èe‡¿̄»¿«»»ƒ¿≈∆ƒ¬»«¬»»≈»

.ÌÈÓc»ƒ

הוא 21) משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי
התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, ורוצה 22)לפי

אינו  ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת גזל אם רק לא לומר:
אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם

.ÊÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‚‚BM‰ Ï·‡23B‡ ¬»«≈∆»«¿»¿«ƒƒ
‰¯e˜ ‰Óe¯z ÏÎ‡L24‰Óe¯z ÔÈÈ ‰˙BM‰Â , ∆»«¿»¿»¿«∆≈¿»

‰lb˙pL25„Á‡k ÔÓLÂ ÔÈÈ Cq‰Â ,26ÔÓL ‰˙ML B‡ , ∆ƒ¿«»¿«»«ƒ»∆∆¿∆»∆»»∆∆
ıÓÁÂ27ÒÒkL B‡ ,„Á‡k28ÌÈhÁ‰ ˙‡29˙‡ ÚÓ‚ B‡ »…∆¿∆»∆»«∆«ƒƒ»«∆

ıÓÁ‰30.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - «…∆¬≈∆¿«≈∆∆»…∆

יום 23) על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
ואינו  לוקה זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים,

על 24)משלם. ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
הדבר  הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע

נחש.25) ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור
וחומץ 26) יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם [בתוספתא

ושמן  יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם
סוף  שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש", קרן משלם כאחד

בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פי 27)פרק על שאף
עם  ביחד שתהו אם - חומש חייב אינו לבד שמן שהשותה

בכך. דרכו - מברכים 28)חומץ שהרי הוא, אכילה שדרך
האדמה. פרי בורא וכל 29)עליהם מבושלות. בלתי כשהן

"כוסס". הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא
חומץ 30) המגמע יוחנן ר' בשם אבהו "רבי שם: ירושלמי

אכלו  אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של
בשוגג.

.ÁÚ·O ‰È‰31BÚ·O ÏÚ ÛÈÒB‰Â BBÊÓa ı˜Â »»»≈«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿

:¯Ó‡pL ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡ - ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ«¿»≈¿«≈∆«…∆∆∆¡«
BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈfiL ‡Ï - ÏÎ‡È Èk32˙‡ ÒÒBk‰ ÔÎÂ . ƒ…«…∆«ƒ∆«¿¿≈«≈∆

.BÓˆÚ ˜Èf‰L ÈtÓ ,LÓÁ‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO‰«¿ƒ»ƒ«…∆ƒ¿≈∆ƒƒ«¿

שאכל 31) זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא
את  משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה

למזיק". פרט יאכל, כי פירש:32)החומש, שם וברש"י
התרומה". את למזיק "פרט

.ËÚÏaL ¯Ê33¯Á‡ ‡·e ,Ô‡È˜‰Â ‰Óe¯z ÏL ÔÈÙÊL »∆»«¿»ƒ∆¿»∆¡ƒ»»«≈
Ô¯˜ ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ - ‰‚‚La ‡e‰ Ìb ÔÏÎ‡Â«¬»»«ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆∆

LÓÁÂ34ÔBL‡¯Ï ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ ÈM‰Â ,35. »…∆¿«≈ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»ƒ

אינם 33) והקיאם, וחזר ובלעם כססם שאם כסיסה. בלא
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו שאף 34)ראויים

אכילה. דרך היא הראשון,35)בליעה שבלעה שכיוון
ישראל  בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה,

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל

.ÈÌÈÏÚBt‰ ÏÈÎ‡n‰36ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â37Ì‰ - ‰Óe¯z ««¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿ƒ¿»≈
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ38‡e‰Â ,ÔÈ‚‚BLk Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿ƒ∆∆»…∆ƒ¿≈∆≈¿¿ƒ¿

Ô˙cÚÒ ÈÓc Ì‰Ï ÌlLÓ39ÈÓcÓ ÔÈ¯˙È ÔÈlÁ‰ ÈÓcL ; ¿«≈»∆¿≈¿À»»∆¿≈«Àƒ¿≈ƒƒ¿≈
eÏÎ‡L ‰Óe¯z40Ì„‡ ÏL BLÙ ¯eÒ‡‰ ¯·cL , ¿»∆»¿∆»»»»«¿∆»»

epnÓ ‰˙BÁ41. ∆ƒ∆

חולין.36) להאכילם עמהם לתת 37)שפסק שנתחייב
חולין. של סעודה המאכיל.38)להם כלומר,39)ולא

להם. שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות
התרומה 40) של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם

שלמה  סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של
כתנא  והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו
את  משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא
החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה בדמי הקרן

פי 41) על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו בדבר, יודע שאינו

.‡ÈÏÈÎ‡n‰42ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙‡43ÂÈ„·Ú ˙‡Â44ÔÈa ««¬ƒ∆»»«¿«ƒ¿∆¬»»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰Â ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b45, ¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«»»»∆

˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰Â46‚‚ML ¯ÈÊÂ ,47 ¿»≈«∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆»«
ÔÓL ‰˙BM‰Â ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‰˙LÂ48ÔÈi‰ ˙‡ Cq‰Â ¿»»«ƒ∆¿»¿«∆∆∆¿«»∆««ƒ

.LÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ÌÈÓlLÓ el‡ Ïk -»≈¿«¿ƒ∆«∆∆¿…∆«…∆

חיוב.43)זר.42) בני מה 44)שאינם שכל הכנענים,
לשלם. מה להם ואין רבם, קנה - אלא 45)שקנו שאינה

כתב 46)מדרבנן. ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. היא שאף שתייה, שכיוון 47)גם הוא, והטעם

אס  תרומה מאיסור -שחוץ נזיר שהוא מצד היין עליו ור
שהאוכל  פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית
זה  אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
נזיר  אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא
נזיר  בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא
מטעם  אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה
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עליה  חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש
שמזיקו.48)חומש].

.·ÈÏ‡¯OÈÏ ‰‡eO ‰˙È‰L Ô‰k ˙a49‰ÏÒÙpL B‡50 «…≈∆»¿»¿»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»
˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ˙ÓlLÓ - ‰Óe¯z ‰ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿»¿»¿«∆∆∆«∆∆¿…∆

‰M‡‰ .LÓÁ‰51e¯Ó‡Â ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L «…∆»ƒ»∆»¿»∆∆ƒ¿»¿»¿
CL¯‚ B‡ CÈÏÚa ˙Ó :dÏ52ÔÎÂ ;„·Ú‰53ÏÎB‡ ‰È‰L »≈«¬ƒ≈¿≈¿≈»∆∆∆»»≈

ÏÈÎ‡Ó BÈ‡L L¯BÈ ÁÈp‰Â Ea¯ ˙Ó :BÏ e¯Ó‡Â54B‡ , ¿»¿≈«¿¿ƒƒ«≈∆≈«¬ƒ
E¯¯ÁL B‡ ,BÏ E˙ B‡ Ï‡¯OÈÏ E¯ÎnL55Ô‰k ÔÎÂ ; ∆¿»¿¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿¿≈…≈

‰Le¯b Ôa ‡e‰L BÏ Ú„BÂ ÏÎB‡ ‰È‰L56Ôa B‡ ∆»»≈¿«∆∆¿»∆
„·Ïa Ô¯w‰ ÔÈÓlLÓ el‡ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ57Ì‡Â . ¬»¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ

el‡ È¯‰ - ÁÒt‰ ·¯Ú ‰È‰Â ıÓÁ ˙Óe¯z ‰˙È‰»¿»¿«»≈¿»»∆∆«∆«¬≈≈
ÌlLlÓ ÔÈ¯eËt58Ïe‰a dpÓfL ÈtÓ ;59eÊtÁ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«»»∆¿¿

CB˙a ‰Óe¯z Ô‰Ï ‰˙È‰L ÔlÎÂ .e˜„a ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿…»¿¿À»∆»¿»»∆¿»¿
el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L eÚ„iLk Ô‰Ètƒ∆¿∆»¿∆≈¬ƒ∆¡…¬≈≈

eËÏÙÈ60. ƒ¿…

משלמת 49) אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
הקרן  אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את

חברו. גוזל כדין לה.50)משלמת לפסול שנבעלה כגון
לכהן.51) הנשואה ישראל לשלוחה 52)בת שאמרה וכגון

עד  בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל
הגיע  שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע

מקום. לאותו שאכל 53)השליח כהן של כנעני עבד
לישראל.54)בתרומה. שנישאת בתו בן על 55)כגון

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי
בתרומה.56) לאכול ואסור חלל, הוא חומש.57)הרי ולא

בתחילה. זרים ואינם מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה
כשרה  עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן
ולכך  כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד,
לאכול  ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור

קרן.58)תרומה. ופטור 59)אפילו אונס זה והרי
קרן. אף בה.60)מלשלם שאסורים מאחר מפיהם, יוציאו

חוש  אנו להפסד.ואין שים

.‚È,‰Óe¯z‰ ˙‡ÓË B‡ ˙‡ÓË :BÏ e¯Ó‡Â ÏÎB‡ ‰È‰»»≈¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»
˙ÈÈ‰ ‡ÓË61‡e‰L Ú„B B‡ ;‰Óe¯z‰ ‰˙È‰ ‰‡ÓË B‡ »≈»ƒ»¿≈»»¿»«¿»«∆

¯OÚÓ B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ,Ï·Ë∆∆«¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»«¬≈
LtLt ÌÚË ÌÚhL B‡ ;ecÙ ‡lLLc˜‰Â ÈL62CB˙Ï ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿∆»«««ƒ¿≈¿

ÂÈt63eËÏÙÈ el‡ È¯‰ -64. ƒ¬≈≈ƒ¿…

באיסור.61) תחילה אדומים 62)ואכלת תולעים מין
העדשים. הרגיש 63)כצורת התרומה שאוכל בעת היינו

התרומה, גם מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם
והמיאוס. הטינוף פי 64)מפני על אף התרומה, גם

תרומה. אוכלי שמאבד

.„È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»¿««≈∆¿≈»«¿≈

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ‰ÏÙ65ÔÈ‡ . »¿»¬≈ƒ≈¿∆¿»»¿»≈
- Ô‰Ó ˙Á‡ ¯Ê ÏÎ‡ ,‰Óe¯z ÏL ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È»«≈ƒ∆¿»»«»««≈∆

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰66B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ¬≈∆»ƒ««¿ƒ∆«ƒ≈¬≈

¯Á‡ ÏÎ‡ .‰Óe¯˙k da ‚‰B ‰iM‰Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»««≈
Ô‰ÈzL ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ .¯eËt ‡e‰ Û‡ - ‰iM‰ ˙‡∆«¿ƒ»«»»«∆»∆¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ÌlLÓ -67Ì‡Â ,Ô¯˜ - „ÈÊÓ Ì‡ ; ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ
.LÓÁÂ Ô¯˜ - ‚‚BL≈∆∆»…∆

היו 65) שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין
אלו  ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי
חולין  לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך
ואילו  דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו
על  החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה
נפלה  אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה,
רבינו  חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה
לא  אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה,
שלא  שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו
בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה
כבר  סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל

חזקתם. הקרן 66)נתערערה שהרי החומש, מן והיינו
היא  השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה,
התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה

הראיה.67) עליו מחבירו שהמוציא

.ÂËÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La LÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡‰»≈∆«…∆ƒ¿»»¬≈∆ƒ»»
BLÓÁ68Ô¯˜k LÓÁ‰L ,69LÓÁ ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ À¿∆«…∆¿∆∆¿»»»¿≈ƒ…∆

ÌÏBÚÏ LÓÁ ÏÚ70È¯‰ - LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ Ïk . «…∆¿»»«¿«≈∆∆»…∆¬≈
¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯˙k ÔÈÓeÏLz‰71- eÚ¯Ê Ì‡L ‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»¿»»»∆»∆ƒƒ¿¿

ÔÈlÁ Ô‰ÈÏecb72BÈ‡ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ≈∆Àƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈
ÏÁBÓ73È¯‰ - „·Ïa Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈¿»«¿«≈∆«∆∆ƒ¿«¬≈

.ÏÁBÓ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ,ÔÈlÁ ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒÀƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈

המקום 68) זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
על  חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו

שווה.69)חומש". התרומה ודין שהתורה 70)דינו
אחת. לקרן הרבה חמישיות שהם 71)ריבתה פי על שאף

תרומה. נעשים הם מתוקנים, שם:72)חולין ירושלמי
הן  הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
פי  על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה
גזרו  לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על חכמים שגזרו

תרומה. תשלומי על שהרי 73)כן כפרה, אלא ממון שאינו
כפרה  משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל אפילו
התשלומים  של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו

תרומה. נעשים

.ÊË‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L Ï‡¯OÈ ˙a74˙‡O Ck ¯Á‡Â «ƒ¿»≈∆»¿»¿»¿««»ƒ»
Ô‰ÎÏ75Ô‰k da ‰ÎÊ ‡lL ‰Óe¯z Ì‡ :76- ‰ÏÎ‡ ¿…≈ƒ¿»∆…»»»…≈»¿»

dÓˆÚÏ LÓÁÂ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ77‰ÎfL ‰Óe¯z Ì‡Â ; ¿«∆∆∆∆»…∆¿«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÌÈÏÚaÏ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ - ‰ÏÎ‡ Ô‰k da78LÓÁÂ , »…≈»¿»¿«∆∆∆∆«¿»ƒ¿…∆

LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ ÏkL .dÓˆÚÏ79Ô¯w‰ ÌlLÓ - ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆»…∆¿«≈«∆∆
k ÏÎÏ LÓÁ‰Â ,ÌÈÏÚaÏ.‰ˆ¯iL Ô‰ «¿»ƒ¿«…∆¿»…≈∆ƒ¿∆

עצמה.74) משל באכילת 75)שהפרישה מותרת היא והרי
לכהן.76)תרומה. עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם
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שאכל 17) למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
אבל  בשגגה", קודש יאכל כי "ואיש אמרו: והוא בשגגה,
יתכפר  ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד

דברי 18)בתשלומים". [ומפשטות תרומות. תוספתא
כתב  וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא
במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא
לפי  בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף
אלא  האמיתי שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג
לדמי  כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים,

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה הגירסא 19)משלם שם
שהרי  לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף אסור

להדלקה.20) ראוי שלהם המשקה שאין פירות, שאר

.ÂÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÁÒÙa ıÓÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰»≈¿«»≈¿∆«≈¿»≈
‰‚‚La21ÔÓ ¯eËt - ‰¯B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa , ƒ¿»»≈¿≈»≈¿»»ƒ

‰vÓ dLÈ¯Ù‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÏLz‰‰ˆÈÓÁ‰Â22- ««¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«»¿∆¿ƒ»
dÈ‡ È¯‰L ,ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈˆÚ ÈÓ„ elÙ‡Â .¯eËt»«¬ƒ¿≈≈ƒ≈¿«≈∆¬≈≈»
dÏ ÔÈ‡ ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ;‰˜q‰Ï ‰Èe‡¿̄»¿«»»ƒ¿≈∆ƒ¬»«¬»»≈»

.ÌÈÓc»ƒ

הוא 21) משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי
התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, ורוצה 22)לפי

אינו  ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת גזל אם רק לא לומר:
אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם

.ÊÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‚‚BM‰ Ï·‡23B‡ ¬»«≈∆»«¿»¿«ƒƒ
‰¯e˜ ‰Óe¯z ÏÎ‡L24‰Óe¯z ÔÈÈ ‰˙BM‰Â , ∆»«¿»¿»¿«∆≈¿»

‰lb˙pL25„Á‡k ÔÓLÂ ÔÈÈ Cq‰Â ,26ÔÓL ‰˙ML B‡ , ∆ƒ¿«»¿«»«ƒ»∆∆¿∆»∆»»∆∆
ıÓÁÂ27ÒÒkL B‡ ,„Á‡k28ÌÈhÁ‰ ˙‡29˙‡ ÚÓ‚ B‡ »…∆¿∆»∆»«∆«ƒƒ»«∆

ıÓÁ‰30.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - «…∆¬≈∆¿«≈∆∆»…∆

יום 23) על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
ואינו  לוקה זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים,

על 24)משלם. ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
הדבר  הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע

נחש.25) ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור
וחומץ 26) יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם [בתוספתא

ושמן  יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם
סוף  שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש", קרן משלם כאחד

בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פי 27)פרק על שאף
עם  ביחד שתהו אם - חומש חייב אינו לבד שמן שהשותה

בכך. דרכו - מברכים 28)חומץ שהרי הוא, אכילה שדרך
האדמה. פרי בורא וכל 29)עליהם מבושלות. בלתי כשהן

"כוסס". הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא
חומץ 30) המגמע יוחנן ר' בשם אבהו "רבי שם: ירושלמי

אכלו  אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של
בשוגג.

.ÁÚ·O ‰È‰31BÚ·O ÏÚ ÛÈÒB‰Â BBÊÓa ı˜Â »»»≈«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿

:¯Ó‡pL ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡ - ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ«¿»≈¿«≈∆«…∆∆∆¡«
BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈfiL ‡Ï - ÏÎ‡È Èk32˙‡ ÒÒBk‰ ÔÎÂ . ƒ…«…∆«ƒ∆«¿¿≈«≈∆

.BÓˆÚ ˜Èf‰L ÈtÓ ,LÓÁ‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO‰«¿ƒ»ƒ«…∆ƒ¿≈∆ƒƒ«¿

שאכל 31) זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא
את  משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה

למזיק". פרט יאכל, כי פירש:32)החומש, שם וברש"י
התרומה". את למזיק "פרט

.ËÚÏaL ¯Ê33¯Á‡ ‡·e ,Ô‡È˜‰Â ‰Óe¯z ÏL ÔÈÙÊL »∆»«¿»ƒ∆¿»∆¡ƒ»»«≈
Ô¯˜ ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ - ‰‚‚La ‡e‰ Ìb ÔÏÎ‡Â«¬»»«ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆∆

LÓÁÂ34ÔBL‡¯Ï ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ ÈM‰Â ,35. »…∆¿«≈ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»ƒ

אינם 33) והקיאם, וחזר ובלעם כססם שאם כסיסה. בלא
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו שאף 34)ראויים

אכילה. דרך היא הראשון,35)בליעה שבלעה שכיוון
ישראל  בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה,

חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל

.ÈÌÈÏÚBt‰ ÏÈÎ‡n‰36ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â37Ì‰ - ‰Óe¯z ««¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿ƒ¿»≈
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ38‡e‰Â ,ÔÈ‚‚BLk Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿ƒ∆∆»…∆ƒ¿≈∆≈¿¿ƒ¿

Ô˙cÚÒ ÈÓc Ì‰Ï ÌlLÓ39ÈÓcÓ ÔÈ¯˙È ÔÈlÁ‰ ÈÓcL ; ¿«≈»∆¿≈¿À»»∆¿≈«Àƒ¿≈ƒƒ¿≈
eÏÎ‡L ‰Óe¯z40Ì„‡ ÏL BLÙ ¯eÒ‡‰ ¯·cL , ¿»∆»¿∆»»»»«¿∆»»

epnÓ ‰˙BÁ41. ∆ƒ∆

חולין.36) להאכילם עמהם לתת 37)שפסק שנתחייב
חולין. של סעודה המאכיל.38)להם כלומר,39)ולא

להם. שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות
התרומה 40) של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם

שלמה  סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של
כתנא  והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו
את  משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא
החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה בדמי הקרן

פי 41) על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו בדבר, יודע שאינו

.‡ÈÏÈÎ‡n‰42ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙‡43ÂÈ„·Ú ˙‡Â44ÔÈa ««¬ƒ∆»»«¿«ƒ¿∆¬»»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰Â ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b45, ¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«»»»∆

˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰Â46‚‚ML ¯ÈÊÂ ,47 ¿»≈«∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆»«
ÔÓL ‰˙BM‰Â ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‰˙LÂ48ÔÈi‰ ˙‡ Cq‰Â ¿»»«ƒ∆¿»¿«∆∆∆¿«»∆««ƒ

.LÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ÌÈÓlLÓ el‡ Ïk -»≈¿«¿ƒ∆«∆∆¿…∆«…∆

חיוב.43)זר.42) בני מה 44)שאינם שכל הכנענים,
לשלם. מה להם ואין רבם, קנה - אלא 45)שקנו שאינה

כתב 46)מדרבנן. ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. היא שאף שתייה, שכיוון 47)גם הוא, והטעם

אס  תרומה מאיסור -שחוץ נזיר שהוא מצד היין עליו ור
שהאוכל  פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית
זה  אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
נזיר  אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא
נזיר  בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא
מטעם  אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה
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ולפיכך 102) בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
כפל. תשלומי בו בשיווי 103)אין מעות משלם כלומר,

קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה
גם  נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין
ולא  מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל

גנובה,104)פירות. הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו כפל.105)ולפיכך

התרומה.106) בשיווי מעות

.„Î˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Óe¯z‰ ‰˙È‰107d·‚e »¿»«¿»∆¿≈¿∆∆««ƒ¿»»
ÈÓeÏLz ÔÈ‡L ;ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - dÏÎ‡Â«¬»»≈¿«≈«¿≈≈∆∆≈«¿≈

Lc˜‰a ÏÙÎ108ÌlLÓ Ï·‡ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , ≈∆«∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»¿«≈
ÌÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜109,‰Óe¯z ÏÎ‡ ÌeMÓ LÓÁ : ∆∆¿≈√»ƒ…∆ƒ…∆¿»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓ LÓÁÂ110?ÌlLÓ ÈÓÏe . ¿…∆ƒ∆∆¡»ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈
ÌlLÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡Â ˙ÈÊk da ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿«ƒ¿≈»»∆¿»¿«≈

ÌÈ‰kÏ111da LiL ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡Â ; «…¬ƒ¿ƒ≈»»∆¿»≈∆≈»
˙ÈÊk112˙ÈÊk da ÔÈ‡L ÔÈa113.Lc˜‰Ï ÌlLÓ - ¿«ƒ≈∆≈»¿«ƒ¿«≈¿∆¿≈

הבית.107) לבדק ברשותו שהיא כהן שהפרישה
לרעהו 108) לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר

להקדש". בו 109)ולא יש אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית הנהנה 110)גם אצלנו העיקר "כי

מן  שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן
חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה חומש 111)ההקדש

אבל  בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום
שווה  בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום

אכילת 112)פרוטה. משום אחד חומשים, שני ומשלם
הקדש. הנאת משום ואחד חומש 113)תרומה ומשלם

לבד. הקדש הנאת משום אחד

.‰Î¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰ ¯eq‡ ÏÁ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ∆¿≈«ƒ
‰Óe¯z‰114˙¯zÓe ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡ ‰Óe¯z‰L ÈtÓ ? «¿»ƒ¿≈∆«¿»¬»¿»À∆∆

da ÛÒB CÎÈÙÏ ,Ô‰k‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dLÈc˜‰ ,Ô‰ÎÏ¿…≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»««…≈¿ƒ»«»
˙BÎÏ‰a e¯‡aL C¯c ÏÚ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ Û‡ ¯eq‡ƒ««ƒ¿»≈«∆∆∆≈«¿¿ƒ¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡Â ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èaƒ¬¿ƒ≈«¬»

איסור.114) על חל איסור אין הרי

.ÂÎdÏÎ‡Â ‰Óe¯z ÏÊBb‰115LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - «≈¿»«¬»»¿«≈∆∆¿…∆
LÓÁ‰L ,„Á‡È„È Ba ‡ˆÈ ‰Óe¯z ÌeMÓ Ba ·iÁL ∆»∆«…∆∆«»ƒ¿»»»¿≈

BÏÊ‚116·iÁ BÈ‡ - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ¿≈∆∆¡«¿»««…≈∆«…∆≈«»
„·Ïa L„˜ ÏL LÓÁ· ‡l‡117dÏÈÎ‡‰Â dÏÊb . ∆»«…∆∆…∆ƒ¿«¿»»¿∆¡ƒ»

¯Á‡Ï118ÌB˜Ó Ïk .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ÏÎB‡‰ - ¿«≈»≈¿«≈∆∆»…∆»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ Ì‡ ,LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆»…∆ƒ»«»∆«¿»»

‰MÓÁ ‰ÂL ÌlLÓ -119ÏÎ‡L ÔÈnÓ120ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«≈»∆¬ƒ»ƒƒ∆»«¿»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,ÔÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆¿≈√»ƒ»«»∆«¿»»
ÈL ÌlLÓ e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰ML ÌlLÓ -¿«≈ƒ»¿»»∆»«¿¿«≈¿≈
ÈÓc ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,„Á‡ LÓÁÂ ÔÈ¯¿̃»ƒ¿…∆∆»»«»∆«¿»»¿«≈¿≈

‰ÚLz121ÌÏBÚÏe .122ÌÈÓ„ ÈÙÏ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ ƒ¿»¿»≈¿«≈∆»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ‰ÂL ‰˙È‰L123˙ÚLa ‰ÏÊe‰L ÔÈa , ∆»¿»»»ƒ¿«¬ƒ»≈∆¿»ƒ¿«

.‰¯˜e‰L ÔÈa ÔÈÓeÏLz«¿ƒ≈∆¿»

שחייב 115) הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל והיינו
חומש. הגזל.116)לשלם בשביל חומש משום בו יוצא

אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה והאחר
מלבר.119) חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן
אחד.121) מקרן אלא משתלם אינו אפילו 122)שהחומש

בשוגג. תרומה אכל את 123)אם אכל ובשוגג הואיל
משעת  אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה,

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהו 1) ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

אם  מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן
פירות  אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
ערל. חשוב אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם
חופפת  אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת
וגרעיני  תרומה של תאנים עוקצי ודין אחריה. הישראלית
אם  לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג
גידולי  או תרומה גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין

דינו. מה תרומה והזורע גידולין.

.‡˙z ‰Óe¯z‰2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï3; «¿»ƒ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈq‰L4¯Ó‡pL ,5Ba¯˜a ÌÈnÎ ‡·zÂ : ∆«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆∆¡««»…««ƒ¿ƒ¿

‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰Â ,ÂÈ˙BÓˆÚa ÔÓMÎÂ6ÏÎ‡Ï . ¿«∆∆¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»∆¡…
ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c7,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c ˙BzLÏÂ , »»∆«¿∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CeÒÏÂ8Ï·‡ ; ¿»»»∆«¿»…»«ƒ»…∆¬»
‡Óh‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ,¯B‰h‰ ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ9. »∆«∆∆«»«¿ƒ∆«»≈

‰Ù¯O ÔÓL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ10.ÌB˜Ó ÏÎa ¿∆«ƒ¿»∆∆¿≈»¿»»

הוצאת 2) ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
.(54 851 עמ' אסור 3)ליברמן להדלקה אבל בלבד,

שם). בשביעית (משנה טהורה בשבת 4)בתרומה משנה
לדבר".5)פו. זכר לדבר, ראיה שאין "אע"פ נוסף: שם
עו.6) לאכול 7)יומא דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה

הלכה  שמיטה, מהלכות בפ"ה וראה אכילה. זו שאין אסור,
שם).8)ג. (תוספתא בסיכה דרכם לא 9)שאין אבל

שמותר, בטמא ולהדליק למעלה. שביארנו כמו הטהור,
תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו

תבשילך". תחת י,10)להסיקה משנה פי"א תרומות
ועוד. כד: ושבת

.·ÔˆaÁÏ ¯zÓ - ‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯Óz11Ôˆa˜Ïe ¿»ƒ∆¿»À»¿«¿»¿«¿»
‰Ï·c‰ ÏebÚk12¯ÎL Ì‰Ó ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,13ÔÎÂ . ¿ƒ«¿≈»¿»«¬≈∆≈»¿≈

L·c ÌÈ¯Óz ÔÈOBÚ ÔÈ‡14‡ÏÂ ,ÔÈÈ ÌÈÁetz ‡ÏÂ , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿…«ƒ«ƒ¿…
Â˙q‰ ˙B¯t15Ó ÔÈ‡ ˙B¯t‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .ıÓÁÔÈpL ≈«¿»…∆¿≈¿»»«≈≈¿«ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,‰Óe¯za Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡16. »ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«
e‰˙BL ‰Ê È¯‰ - ‰˜LÓ ÏÎ‡‰ ‰OÚÂ ¯·Ú17¯ÊÂ .18 »«¿»»»…∆«¿∆¬≈∆≈¿»

‰‚‚La Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz ÔÈÈÂ ÌÈ¯Óz L·c ÏÎ‡L∆»«¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -19B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«≈¿ƒ»«¿≈ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ20. «««¿

גבינה.11) חביצי כמו ולהקשותם שאינו 12)להדקם
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zenexz zekld - mirxf xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מחוייבת  הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו תרומה.
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן לכהן 78)עתה

בה. במשנה 79)שזכה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
קרן  משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם:

שירצה". מי לכל וחומש לבעלים

.ÊÈÌlLÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Ï80ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰L¯b˙pL „Ú …ƒ¿ƒ»¿«≈«∆ƒ¿»¿»≈»≈
Ck81˙‡O ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â ,dÓˆÚÏ ˙ÓlLÓ dÈ‡ »≈»¿«∆∆¿«¿»«¬≈ƒ¿ƒ∆…ƒ»

.ÌÏBÚÓ Ô‰ÎÏ¿…≈≈»

שאילו 80) התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי בעלה תחת בעודה בין 81)הפרישה

הכהן. בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה

.ÁÈ„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk82- »»≈¿»≈¿≈≈¿≈ƒ
Ô‰Ó e‡ÈˆB‰L ÌÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»ƒ«Àƒ«¿À»ƒ∆ƒ≈∆

˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z83ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓ ÔÈÓlLÓe . ¿««¿¿«¿ƒƒ«∆∆ƒ
¯˜Ù‰‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰84ÔBL‡¯ ¯OÚnÓe , «ƒ¿»ƒ«≈»ƒ«∆¿≈ƒ«¬≈ƒ

B˙Óe¯z ‰ÏhpL85‰Ïh ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»
¯OÚn‰ ÌÈc˜‰ Ì‡ Ba LiL ‰ÏB„‚ ‰Óe¯¿̇»¿»∆≈ƒƒ¿ƒ««¬≈

‰Óe¯˙Ï86,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚnÓ ÔÈÓlLÓe . ƒ¿»¿«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
‰ÎÏ‰k ‡lL ecÙpL Èt ÏÚ Û‡Â87ÏÚ L„Á‰ ÔÓe , ¿««ƒ∆ƒ¿∆…«¬»»ƒ∆»»«

ÔLi‰88:¯Ó‡pL ;BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ‡Ï Ï·‡ . «»»¬»…ƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡«
.ÏÎ‡L L„wk - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈∆«…∆«…∆∆»«

תשלומיו 82) במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
פירות  הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין,
מה  מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים
לו  והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך

מעות"]. "התשלומין לומר לכהן 83)לתנא "ונתן שנאמר:
דבר  כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר - הקודש" את
קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי
עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן שנלמד לחומש, הדין והוא

הקרן. כמו שהוא עליו, מתרומה 84)- פטורים שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי מעשר.85)ומעשר, תרומת

מתרומה 86) פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,
שאינו  משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא אבל גדולה.

החומש,87)מתוקן. את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
כתב: שם המשניות בפירוש רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד
על  שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר
אפילו  פדויים אינם אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע.

שעברה.88)בדיעבד. השנה של וישן זו שנה של חדש

.ËÈ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL ÔÈ‡eM˜ ÏÎB‡‰89ÔÈzÓÈ - »≈ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ
BÈ‡L ;Ô‰Ó ÌlLÈÂ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÔÈ‡eMwÏ«ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«≈≈∆∆≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ B·BÁ ÌlLÏ ÏBÎÈ»¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

של 89) קישואים מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית.

.ÎÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈»¿«≈Àƒ≈¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa90ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡ . ≈¿ƒ»«¿»¿»¿«≈Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë91ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÌlL Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒƒ≈Àƒ¿≈ƒ≈¿≈≈
„ÈÊÓa92ÔÈÓeÏLz ÂÈÓeÏLz -93ÔÓ ÌlLÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿≈ƒ«¿»«¿ƒ¿«¬…ƒ«≈ƒ

ÔÈ¯B‰h‰94. «¿ƒ

תרומה 90) שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי
טמאה, תרומה נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה
ובין  טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, כמו 91)חולין
שאכל. ומזיד 92)התרומה לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת
שאכל  ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו
שלדעת  טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים
כן  ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה ששילם,
שהמדובר  נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים  אינם
אין  במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת  במזיד

תרומה. תרומה 93)תשלומיו נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94)טמאה. של הפסדו להשלים

.‡Î¯·Á ˙Óe¯z ÏÎ‡95˙Óe¯z ÏÎ‡ .BÏ ÌlLÓ - »«¿«»≈¿«≈»«¿«
Ô˙BÂ epnÓ ‰ÈÓc ÏËBÂ ,¯·ÁÏ ÌlLÓ - ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆¿«≈¿»≈¿≈»∆»ƒ∆¿≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ96˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ;B˙Óe¯z ÏÎ‡L97 ¿«»»∆∆»«¿»∆≈¿ƒ¿»
.ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆

חבר.95) שכתבנו 97)לפייסו.96)כהן פי על [אף
חולין  ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה,
כאן  גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים,
טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם
הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין
עם  ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -
ועכשיו  טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ,

בידו]. ייטמאו

.·ÎCk ¯Á‡Â ,dÏÎ‡Â Ô‰k Bn‡ È·‡Ó ‰Óe¯z ÏÊb»«¿»≈¬ƒƒ…≈«¬»»¿««»
BÓˆÚÏ ÌlLÓ BÈ‡ - Bn‡ È·‡ ˙Ó98L¯BÈÏ ‡l‡ , ≈¬ƒƒ≈¿«≈¿«¿∆»¿≈

È·‡Ó ‰Óe¯z BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .Ë·M‰ ¯‡MÓ ¯Á‡«≈ƒ¿»«≈∆¿≈ƒ»¿»¿»≈¬ƒ
B·BÁa ‰Óe¯z ‰·bL ·BÁ ÏÚ·e ,dÏÎ‡Â Bn‡ƒ«¬»»««∆»»¿»¿
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ - ‰eÏÎ‡Â d˙a˙Îa ‰M‡‰Â¿»ƒ»ƒ¿À»»«¬»»¿«¿ƒ∆∆»…∆

¯·Á‰Â ,¯·Á Ô‰ÎÏ99ÌÈÓc Ì‰Ï Ô˙B100eÈ‰L ¿…≈»≈¿∆»≈≈»∆»ƒ∆»
da ÔÈ¯ÎBÓ101.eÏÎ‡L BÓk ‰Óe¯z‰ d˙B‡ ¿ƒ»»«¿»¿∆»¿

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
הקרן.100)הכהן.99) התרומה 101)דמי את שהיורש

שגבו  והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי
באה  שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם,
מפני  כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם,

לידו. באה שבאיסור

.‚ÎÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - dÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ·Bb‰«≈¿»¿…¬»»¿«≈«¿≈∆∆
ÌÈÏÚaÏ102‰Óe¯z ÈÓcÓ ÌlLÏ BÏ LÈÂ .103d·b . «¿»ƒ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»¿»»

ÔÓ - LÓÁÂ Ô¯˜ ;LÓÁÂ ÔÈ¯˜ ÈL ÌlLÓ - dÏÎ‡Â«¬»»¿«≈¿≈¿»ƒ»…∆∆∆»…∆ƒ
ÔÈlÁ‰104Ô¯˜Â ,105‰Óe¯z ÈÓcÓ elÙ‡ -106. «Àƒ¿∆∆¬ƒƒ¿≈¿»
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ולפיכך 102) בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
כפל. תשלומי בו בשיווי 103)אין מעות משלם כלומר,

קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה
גם  נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין
ולא  מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל

גנובה,104)פירות. הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו כפל.105)ולפיכך

התרומה.106) בשיווי מעות

.„Î˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Óe¯z‰ ‰˙È‰107d·‚e »¿»«¿»∆¿≈¿∆∆««ƒ¿»»
ÈÓeÏLz ÔÈ‡L ;ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - dÏÎ‡Â«¬»»≈¿«≈«¿≈≈∆∆≈«¿≈

Lc˜‰a ÏÙÎ108ÌlLÓ Ï·‡ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , ≈∆«∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»¿«≈
ÌÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜109,‰Óe¯z ÏÎ‡ ÌeMÓ LÓÁ : ∆∆¿≈√»ƒ…∆ƒ…∆¿»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓ LÓÁÂ110?ÌlLÓ ÈÓÏe . ¿…∆ƒ∆∆¡»ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈
ÌlLÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡Â ˙ÈÊk da ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿«ƒ¿≈»»∆¿»¿«≈

ÌÈ‰kÏ111da LiL ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡Â ; «…¬ƒ¿ƒ≈»»∆¿»≈∆≈»
˙ÈÊk112˙ÈÊk da ÔÈ‡L ÔÈa113.Lc˜‰Ï ÌlLÓ - ¿«ƒ≈∆≈»¿«ƒ¿«≈¿∆¿≈

הבית.107) לבדק ברשותו שהיא כהן שהפרישה
לרעהו 108) לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר

להקדש". בו 109)ולא יש אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית הנהנה 110)גם אצלנו העיקר "כי

מן  שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן
חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה חומש 111)ההקדש

אבל  בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום
שווה  בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום

אכילת 112)פרוטה. משום אחד חומשים, שני ומשלם
הקדש. הנאת משום ואחד חומש 113)תרומה ומשלם

לבד. הקדש הנאת משום אחד

.‰Î¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰ ¯eq‡ ÏÁ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ∆¿≈«ƒ
‰Óe¯z‰114˙¯zÓe ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡ ‰Óe¯z‰L ÈtÓ ? «¿»ƒ¿≈∆«¿»¬»¿»À∆∆

da ÛÒB CÎÈÙÏ ,Ô‰k‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dLÈc˜‰ ,Ô‰ÎÏ¿…≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»««…≈¿ƒ»«»
˙BÎÏ‰a e¯‡aL C¯c ÏÚ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ Û‡ ¯eq‡ƒ««ƒ¿»≈«∆∆∆≈«¿¿ƒ¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡Â ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èaƒ¬¿ƒ≈«¬»

איסור.114) על חל איסור אין הרי

.ÂÎdÏÎ‡Â ‰Óe¯z ÏÊBb‰115LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - «≈¿»«¬»»¿«≈∆∆¿…∆
LÓÁ‰L ,„Á‡È„È Ba ‡ˆÈ ‰Óe¯z ÌeMÓ Ba ·iÁL ∆»∆«…∆∆«»ƒ¿»»»¿≈

BÏÊ‚116·iÁ BÈ‡ - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ¿≈∆∆¡«¿»««…≈∆«…∆≈«»
„·Ïa L„˜ ÏL LÓÁ· ‡l‡117dÏÈÎ‡‰Â dÏÊb . ∆»«…∆∆…∆ƒ¿«¿»»¿∆¡ƒ»

¯Á‡Ï118ÌB˜Ó Ïk .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ÏÎB‡‰ - ¿«≈»≈¿«≈∆∆»…∆»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ Ì‡ ,LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆»…∆ƒ»«»∆«¿»»

‰MÓÁ ‰ÂL ÌlLÓ -119ÏÎ‡L ÔÈnÓ120ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«≈»∆¬ƒ»ƒƒ∆»«¿»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,ÔÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆¿≈√»ƒ»«»∆«¿»»
ÈL ÌlLÓ e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰ML ÌlLÓ -¿«≈ƒ»¿»»∆»«¿¿«≈¿≈
ÈÓc ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,„Á‡ LÓÁÂ ÔÈ¯¿̃»ƒ¿…∆∆»»«»∆«¿»»¿«≈¿≈

‰ÚLz121ÌÏBÚÏe .122ÌÈÓ„ ÈÙÏ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ ƒ¿»¿»≈¿«≈∆»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ‰ÂL ‰˙È‰L123˙ÚLa ‰ÏÊe‰L ÔÈa , ∆»¿»»»ƒ¿«¬ƒ»≈∆¿»ƒ¿«

.‰¯˜e‰L ÔÈa ÔÈÓeÏLz«¿ƒ≈∆¿»

שחייב 115) הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל והיינו
חומש. הגזל.116)לשלם בשביל חומש משום בו יוצא

אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה והאחר
מלבר.119) חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן
אחד.121) מקרן אלא משתלם אינו אפילו 122)שהחומש

בשוגג. תרומה אכל את 123)אם אכל ובשוגג הואיל
משעת  אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה,

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהו 1) ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

אם  מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן
פירות  אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
ערל. חשוב אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם
חופפת  אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת
וגרעיני  תרומה של תאנים עוקצי ודין אחריה. הישראלית
אם  לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג
גידולי  או תרומה גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין

דינו. מה תרומה והזורע גידולין.

.‡˙z ‰Óe¯z‰2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï3; «¿»ƒ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈq‰L4¯Ó‡pL ,5Ba¯˜a ÌÈnÎ ‡·zÂ : ∆«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆∆¡««»…««ƒ¿ƒ¿

‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰Â ,ÂÈ˙BÓˆÚa ÔÓMÎÂ6ÏÎ‡Ï . ¿«∆∆¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»∆¡…
ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c7,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c ˙BzLÏÂ , »»∆«¿∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CeÒÏÂ8Ï·‡ ; ¿»»»∆«¿»…»«ƒ»…∆¬»
‡Óh‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ,¯B‰h‰ ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ9. »∆«∆∆«»«¿ƒ∆«»≈

‰Ù¯O ÔÓL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ10.ÌB˜Ó ÏÎa ¿∆«ƒ¿»∆∆¿≈»¿»»

הוצאת 2) ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
.(54 851 עמ' אסור 3)ליברמן להדלקה אבל בלבד,

שם). בשביעית (משנה טהורה בשבת 4)בתרומה משנה
לדבר".5)פו. זכר לדבר, ראיה שאין "אע"פ נוסף: שם
עו.6) לאכול 7)יומא דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה

הלכה  שמיטה, מהלכות בפ"ה וראה אכילה. זו שאין אסור,
שם).8)ג. (תוספתא בסיכה דרכם לא 9)שאין אבל

שמותר, בטמא ולהדליק למעלה. שביארנו כמו הטהור,
תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו

תבשילך". תחת י,10)להסיקה משנה פי"א תרומות
ועוד. כד: ושבת

.·ÔˆaÁÏ ¯zÓ - ‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯Óz11Ôˆa˜Ïe ¿»ƒ∆¿»À»¿«¿»¿«¿»
‰Ï·c‰ ÏebÚk12¯ÎL Ì‰Ó ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,13ÔÎÂ . ¿ƒ«¿≈»¿»«¬≈∆≈»¿≈

L·c ÌÈ¯Óz ÔÈOBÚ ÔÈ‡14‡ÏÂ ,ÔÈÈ ÌÈÁetz ‡ÏÂ , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿…«ƒ«ƒ¿…
Â˙q‰ ˙B¯t15Ó ÔÈ‡ ˙B¯t‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .ıÓÁÔÈpL ≈«¿»…∆¿≈¿»»«≈≈¿«ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,‰Óe¯za Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡16. »ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«
e‰˙BL ‰Ê È¯‰ - ‰˜LÓ ÏÎ‡‰ ‰OÚÂ ¯·Ú17¯ÊÂ .18 »«¿»»»…∆«¿∆¬≈∆≈¿»

‰‚‚La Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz ÔÈÈÂ ÌÈ¯Óz L·c ÏÎ‡L∆»«¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -19B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«≈¿ƒ»«¿≈ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ20. «««¿

גבינה.11) חביצי כמו ולהקשותם שאינו 12)להדקם

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

zenexz zekld - mirxf xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מחוייבת  הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו תרומה.
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן לכהן 78)עתה

בה. במשנה 79)שזכה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
קרן  משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם:

שירצה". מי לכל וחומש לבעלים

.ÊÈÌlLÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Ï80ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰L¯b˙pL „Ú …ƒ¿ƒ»¿«≈«∆ƒ¿»¿»≈»≈
Ck81˙‡O ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â ,dÓˆÚÏ ˙ÓlLÓ dÈ‡ »≈»¿«∆∆¿«¿»«¬≈ƒ¿ƒ∆…ƒ»

.ÌÏBÚÓ Ô‰ÎÏ¿…≈≈»

שאילו 80) התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי בעלה תחת בעודה בין 81)הפרישה

הכהן. בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה

.ÁÈ„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk82- »»≈¿»≈¿≈≈¿≈ƒ
Ô‰Ó e‡ÈˆB‰L ÌÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»ƒ«Àƒ«¿À»ƒ∆ƒ≈∆

˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z83ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓ ÔÈÓlLÓe . ¿««¿¿«¿ƒƒ«∆∆ƒ
¯˜Ù‰‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰84ÔBL‡¯ ¯OÚnÓe , «ƒ¿»ƒ«≈»ƒ«∆¿≈ƒ«¬≈ƒ

B˙Óe¯z ‰ÏhpL85‰Ïh ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»
¯OÚn‰ ÌÈc˜‰ Ì‡ Ba LiL ‰ÏB„‚ ‰Óe¯¿̇»¿»∆≈ƒƒ¿ƒ««¬≈

‰Óe¯˙Ï86,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚnÓ ÔÈÓlLÓe . ƒ¿»¿«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
‰ÎÏ‰k ‡lL ecÙpL Èt ÏÚ Û‡Â87ÏÚ L„Á‰ ÔÓe , ¿««ƒ∆ƒ¿∆…«¬»»ƒ∆»»«

ÔLi‰88:¯Ó‡pL ;BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ‡Ï Ï·‡ . «»»¬»…ƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡«
.ÏÎ‡L L„wk - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈∆«…∆«…∆∆»«

תשלומיו 82) במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
פירות  הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין,
מה  מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים
לו  והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך

מעות"]. "התשלומין לומר לכהן 83)לתנא "ונתן שנאמר:
דבר  כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר - הקודש" את
קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי
עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן שנלמד לחומש, הדין והוא

הקרן. כמו שהוא עליו, מתרומה 84)- פטורים שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי מעשר.85)ומעשר, תרומת

מתרומה 86) פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,
שאינו  משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא אבל גדולה.

החומש,87)מתוקן. את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
כתב: שם המשניות בפירוש רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד
על  שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר
אפילו  פדויים אינם אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע.

שעברה.88)בדיעבד. השנה של וישן זו שנה של חדש

.ËÈ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL ÔÈ‡eM˜ ÏÎB‡‰89ÔÈzÓÈ - »≈ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ
BÈ‡L ;Ô‰Ó ÌlLÈÂ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÔÈ‡eMwÏ«ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«≈≈∆∆≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ B·BÁ ÌlLÏ ÏBÎÈ»¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

של 89) קישואים מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית.

.ÎÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈»¿«≈Àƒ≈¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa90ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡ . ≈¿ƒ»«¿»¿»¿«≈Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë91ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÌlL Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒƒ≈Àƒ¿≈ƒ≈¿≈≈
„ÈÊÓa92ÔÈÓeÏLz ÂÈÓeÏLz -93ÔÓ ÌlLÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿≈ƒ«¿»«¿ƒ¿«¬…ƒ«≈ƒ

ÔÈ¯B‰h‰94. «¿ƒ

תרומה 90) שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי
טמאה, תרומה נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה
ובין  טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, כמו 91)חולין
שאכל. ומזיד 92)התרומה לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת
שאכל  ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו
שלדעת  טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים
כן  ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה ששילם,
שהמדובר  נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים  אינם
אין  במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת  במזיד

תרומה. תרומה 93)תשלומיו נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94)טמאה. של הפסדו להשלים

.‡Î¯·Á ˙Óe¯z ÏÎ‡95˙Óe¯z ÏÎ‡ .BÏ ÌlLÓ - »«¿«»≈¿«≈»«¿«
Ô˙BÂ epnÓ ‰ÈÓc ÏËBÂ ,¯·ÁÏ ÌlLÓ - ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆¿«≈¿»≈¿≈»∆»ƒ∆¿≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ96˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ;B˙Óe¯z ÏÎ‡L97 ¿«»»∆∆»«¿»∆≈¿ƒ¿»
.ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆

חבר.95) שכתבנו 97)לפייסו.96)כהן פי על [אף
חולין  ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה,
כאן  גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים,
טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם
הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין
עם  ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -
ועכשיו  טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ,

בידו]. ייטמאו

.·ÎCk ¯Á‡Â ,dÏÎ‡Â Ô‰k Bn‡ È·‡Ó ‰Óe¯z ÏÊb»«¿»≈¬ƒƒ…≈«¬»»¿««»
BÓˆÚÏ ÌlLÓ BÈ‡ - Bn‡ È·‡ ˙Ó98L¯BÈÏ ‡l‡ , ≈¬ƒƒ≈¿«≈¿«¿∆»¿≈

È·‡Ó ‰Óe¯z BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .Ë·M‰ ¯‡MÓ ¯Á‡«≈ƒ¿»«≈∆¿≈ƒ»¿»¿»≈¬ƒ
B·BÁa ‰Óe¯z ‰·bL ·BÁ ÏÚ·e ,dÏÎ‡Â Bn‡ƒ«¬»»««∆»»¿»¿
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ - ‰eÏÎ‡Â d˙a˙Îa ‰M‡‰Â¿»ƒ»ƒ¿À»»«¬»»¿«¿ƒ∆∆»…∆

¯·Á‰Â ,¯·Á Ô‰ÎÏ99ÌÈÓc Ì‰Ï Ô˙B100eÈ‰L ¿…≈»≈¿∆»≈≈»∆»ƒ∆»
da ÔÈ¯ÎBÓ101.eÏÎ‡L BÓk ‰Óe¯z‰ d˙B‡ ¿ƒ»»«¿»¿∆»¿

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
הקרן.100)הכהן.99) התרומה 101)דמי את שהיורש

שגבו  והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי
באה  שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם,
מפני  כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם,

לידו. באה שבאיסור

.‚ÎÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - dÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ·Bb‰«≈¿»¿…¬»»¿«≈«¿≈∆∆
ÌÈÏÚaÏ102‰Óe¯z ÈÓcÓ ÌlLÏ BÏ LÈÂ .103d·b . «¿»ƒ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»¿»»

ÔÓ - LÓÁÂ Ô¯˜ ;LÓÁÂ ÔÈ¯˜ ÈL ÌlLÓ - dÏÎ‡Â«¬»»¿«≈¿≈¿»ƒ»…∆∆∆»…∆ƒ
ÔÈlÁ‰104Ô¯˜Â ,105‰Óe¯z ÈÓcÓ elÙ‡ -106. «Àƒ¿∆∆¬ƒƒ¿≈¿»
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שתרומת  בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת חו"ל

שם.54) היא 55)משנה [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות
א]. הלכה פי"ב להלן ראה נטילת 56)טמאה, בלי כלומר,

תרומות  תוספתא התרומה. את פוסלות האלו שהידים ידים,
י. בשעה 57)פרק נתחללה שכבר וסך, משפשפו כלומר,

קדושתה. ובטלה בשרו על ביבמות 58)שנפל היא בעיא
פ"א  שם בירושלמי היא פשוטה אבל נפשטה, ולא עא.

(הגרע"א). א אףֿעלֿפי 59)הלכה נימול שלא עד ללידתו
בתרומה. אסור וערל ערל, אכילת 60)שהוא איסור לענין

שם. ירושלמי וקדשים, תרומה

.ÁÔ‰k‰ ‡e‰ CÒ61‡È·Óe ‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÓˆÚ »«…≈«¿¿∆∆∆¿»≈ƒ
Ï‡¯OÈ Bza Ôa62ÂÈab ÏÚ BÏÈbÚÓe63BÓˆÚ CÒ Ì‡Â . ∆ƒƒ¿»≈«¿ƒ««»¿ƒ»«¿

ıÁ¯nÏ ÒÎÂ ÔÓLa64BÁLÓÏ ¯ÊÏ ¯zÓ -65ıÁ¯na ¿∆∆¿ƒ¿««∆¿»À»¿»¿»¿«∆¿»
epnÓ CBq ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡66. ««ƒ∆ƒƒ∆

ז.61) כריתות בבבלי הוא וכן שם. הואֿהדין 62)תוספתא
(רש"י  אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל

כי 63)שם). בו "ומתו ט): כב, (ויקרא בתרומה שנאמר
שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו",

כמו 64) בזיון, משום לסוך, אסור עצמו במרחץ כי יתכן
שמיטה  מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב

(משנהֿלמלך). ו "ט"ס 65)הלכה הכסףֿמשנה: כתב
הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא,
שנוהגים  מה והוא ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש

עיין 66) עצמו, כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו
רדב"ז.

.Ë‰ÙÙÁL ˙‰k67ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a dL‡¯ …∆∆∆»¿»…»¿ƒ¿»∆¿»≈
‰È¯Á‡ ÛÁÏ ˙¯zÓ ˙ÈÏ‡¯Oi‰68d¯ÚO ˙ÏbÚÓ Ï·‡ . «ƒ¿¿≈ƒÀ∆∆»…«¬∆»¬»¿«∆∆¿»»

d¯ÚOa69ÛÁÏ ÌÈ‰k‰ e¯z‰ ‰Ó ÈtÓe .70Ô¯ÚO ƒ¿»»ƒ¿≈»À¿«…¬ƒ»…¿»»
ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ?‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¬«

Ì„‡71. »»

(67.(21 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות תוספתא
הנשאר.68) כבר 69)מהתלתן הכהנת, שבשער שהתלתן

כנ"ל. קדושתו, ובטלה רק 70)נתחלל ניתנת התרומה הרי
א). הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה על 71)לאכילה אלא

חייב  היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי
על  אלא לאכילה ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה
חפיפה  כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי
ולמעלה  ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה

ח. הלכה פ"ב

.ÈÌÈ‡z Èˆ˜Ú72˙B¯‚B¯‚e73ÌÈÒÈÏk‰Â ,74,ÔÈ·e¯Á‰Â À¿≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
ÁÈh·‡ ÈÚÓe75ÁÈh·‡ ÈtÏ˜e76ÔBÙÙÏÓe ‚B¯˙‡Â ,77, ¿≈¬«ƒ«¿ƒ≈¬«ƒ«¿∆¿¿»¿

ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡78˜¯È ˙·È˜e ,79 ««ƒ∆≈»∆…∆¿ƒ«»»
ÌÈza ÈÏÚa ÔÈÎÈÏLnL80.ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ∆«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ

ÔÈpb‰ ÌÈ·p˜nL ˜¯È ˙·È˜ Ï·‡81.ÌÈ¯ÊÏ ˙¯zÓ - ¬»¿ƒ«»»∆¿«¿ƒ««»ƒÀ∆∆¿»ƒ
ÈtÏ˜ÔÈÏBt82- ÏÎ‡ Ô‰a LÈ Ì‡ :ÔÈÓLÓLÂ ¿ƒ≈ƒ¿À¿¿ƒƒ≈»∆…∆

.ÔÈ¯zÓ - ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ≈»∆…∆À»ƒ

הדבק 72) הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי

יבשים.73) (שם).74)תאנים התאנים ממיני מין
פ"ג 75) לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). תוספתא 76)משנה
דוסא. כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות

שם.77) באוכל,78)תוספתא מובלעים שהם שכיון
בשם  (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר,

יוםֿטוב'). 'תוספות ועיין כחכמים,79)הירושלמי,
שחותכים  הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה
(פירוש  לבשל אותו כשמחתכים הירק, מן ומשליכים

שם). יא,80)המשנה הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן
אבל  בבית, בהשליכום אלא אמורים הדברים שאין מבואר

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום שאינם 81)אם
גרס  שכן ונראה ביותר, המעופשים העלים אלא מקנבים
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו

פ"י.82) תחלת תוספתא

.‡ÈÌÈ¯zÓ - ‚B¯˙‡ ÈÈÚ¯b83ÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b . «¿ƒ≈∆¿À»ƒ«¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈ¯Ó˙e84Ô‰k‰ ÔÒk ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯ÁÂ85- ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿»»«…≈

ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰86ÔÓÊa :ÔÈÈÚ¯b‰ ¯‡Le . ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ¿»««¿ƒƒƒ¿«
ÔÒkL87˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰a LÈÂ88ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ıˆÓÏ ∆¿»»¿≈»∆«¿ƒƒ¿…»¬ƒ

˙B¯zÓ - ÔÎÈÏL‰ Ì‡Â ;¯ÊÏ89. ¿»¿ƒƒ¿ƒ»À»

(רדב"ז).83) לאכילה ראויים ואינם מרים הם כי שם.
שם.84) דעתו 85)תוספתא ואין אותן, מכנס שאינו

אוכל.86)עליהם. קצת עליהם ודעתו 87)כשיש
ה. משנה פי"א תרומות שם.88)עליהן, ירושלמי

עליו 89) אין הדחק, ידי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון
באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין
(משנה  עליו גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון

ראשונה).

.·ÈÌÈhÁ ÏL ÔÈaq‰90‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ˙BL„Á «Àƒ∆ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯91È˙Ó „ÚÂ .¯zÓ - ˙BLÈ ÏLÂ ; »¿«¬«»»¿∆¿»À»¿«»«

ÔÈa ËaÁÏ ÔÈÏÈ‚¯ Ì„‡ ÈaL ÔÓÊ Ïk ?˙BL„Á e‡¯˜ƒ¿¿¬»»¿«∆¿≈»»¿ƒƒ«¿…≈
˙B¯b‰92. «¿»

שם.90) היטב,91)תרומות נטחנות ואינן לחות שהן לפי
(רע"ב). בסובין מעורב קמח הרבה ֿ 92)ונשאר כתנא

שם. ובתוספתא שם בירושלמי קמא,

.‚È˙BÏBvp‰93˙Bia˜¯‰Â94˙B¯eÒ‡ - ‰Óe¯z ÏL95; «ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»¬
˙B¯zÓ - ˜·‡ eÏÚ‰ Ì‡Â96‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯ÓL .97 ¿ƒ∆¡»»À»¿»ƒ∆¿»

ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL98ÔBL‡¯‰ -99¯eÒ‡ ÈM‰Â ∆»«¬≈∆«ƒ»ƒ¿«≈ƒ»
ÌÈ¯ÊÏ100¯zÓ ÈLÈÏM‰Â ,101Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .102Ì‰ÈÏÚ ¿»ƒ¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ…»«¬≈∆

„·Ïa ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚÓ ÔÈi‰ ÔpÒÓ ‡l‡ ,ÌÈÓ103Û‡ - «ƒ∆»¿«≈««ƒ≈««¿»ƒƒ¿««
ÈLÈÏL‰104ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡105. «¿ƒƒ»¿»ƒ

ופירוש 93) ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
אלהים  ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו כמו נצולות,
כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן -
א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה). ודקים גרועים
ונעשה  שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית
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לח.). (ברכות מברייתם אותם משנים 13)משנה שאין
(שם). מברייתן תרומה ג.14)פירות משנה פי"א תרומות

שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור
החורף.15) השי"ת 16)פירות "למאמר שם . משנה

ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח, (במדבר
ראשית  הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש
ולפיכך  בתרומה, אותה וחייב ראשית, הביכורים שקרא כמו
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר

ולאבדה.17) תרומה להפסיד ב.18)שאסור משנה שם
והנה 19) שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי

"פטור  שם רבינו ופירש פוטר", יהושע "ר' שם: בתרומות
גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן

הראב"ד. שכתב כאן,20)כמו אין התורה מן מלקות אבל
כנ"ל. בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי

.‚‰Ï·c ÔÈ˙B ÔÈ‡21ÒÈ¯en‰ CB˙Ï ˙B¯‚B¯‚e22, ≈¿ƒ¿≈»¿»¿«¿»
Ô„a‡Ó ‡e‰L ÈtÓ23CB˙Ï ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ˙B Ï·‡ ; ƒ¿≈∆¿«¿»¬»¿ƒ∆««ƒ¿

ÒÈ¯en‰24ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ ÔÈ‡Â .25‡e‰L ÈtÓ , «¿»¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿≈∆
‰ÁLÓ ÔÓL e‰OBÚÂ ˙BÏÎ‡Ó ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ26Ï·‡ ; ƒƒ¿««¬»¿≈∆∆ƒ¿»¬»

ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ27.ÔÏÎ‡Ï el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»≈¿»¿»

א.21) משנה שם).22)שם (ר"ש מלוחים  דגים ציר
להשליכן 23) ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן שהדרך

פ"ט). התוספתא ע"פ המורייס 24)(שם את למתק
טעמו. תרומה 25)ולהשביח של שמן מרקחין אין כלומר,

טוב. שריחם טעם 26)בדברים משנים הדברים "שאלו
במדרגת  אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים

שם). ובשבת 27)המשנה שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
(ובפירוש  "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ.
ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב המשנה
כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה

ודבש"). ושמן יין מערבין "אבל

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡28‡e‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿»ƒ¿≈∆
BËÚÓÓ29ÌÈÏˆa ÔÈL·Bk ÔÈ‡ .30ıÓÁa ‰Óe¯z ÏL ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ∆¿»¿…∆

ıÓÁ‰ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL31ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ . ∆¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«…∆≈¿»¿ƒ
‰‡e·z32‰fÓ ‰Ê L¯t˙iL ¯·c ÏÎÂ .˙BiË˜a ¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»≈∆ƒ∆

ÔÈ¯·BkLk33ÔÈ·¯ÚÓ - B˙B‡34‰„e‰È ‰·¯ÁMÓe .35 ¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿»¿»
‰‡e·˙a ‰‡e·z ·¯ÚÏ eÏÈÁ˙‰36,˙ÈË˜a ˙ÈË˜Â ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.˙ÈË˜a ‰‡e·z ‡Ï Ï·‡¬»…¿»¿ƒ¿ƒ

שם.28) במשנה חסר 29)כחכמים, כשנתבשל, היין כי
הירושלמי, בשם שם ובר"ש שם). המשנה (פירוש בבישולו
אדם  כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא
יותר. חזק שמבושל חי, כיין מבושל יין שותה

(30.(41 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות תוספתא
(רדב"ז).31) החומץ את פוגם שם 32)שהבצל תוספתא

החשובה  שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י
(רדב"ז). כך כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל

אותו.33) ומנפים בכברה להפריד 34)כששמים שיכול
שם. תוספתא המינים, ולא 35)שני מעט, היתה והתבואה

תערובת. באכילת בשעורים,36)הקפידו חיטים היינו

בתרומה  גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון
כמבואר  בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך (רדב"ז).

הסמוכה]. בהלכה

.‰ÔÈ„w¯nL C¯„k37‚‰B Ck ,ÔÈlÁa ÁÓw‰ ˙‡ ¿∆∆∆¿«¿ƒ∆«∆«¿Àƒ»≈
‰Óe¯˙a Ô‰k‰38˙‡ CÈÏLÓe ÏÎ‡Ï „w¯Ó : «…≈ƒ¿»¿«≈∆¡…«¿ƒ∆

ÔÒ¯n‰39˙ÏÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L È¯‰ .40˙BiÙa ‰tÓ «À¿»¬≈∆»»«¬…∆¿À»¿»ƒ
‡Ï - ‰‡q‰ ÔÓ ÌÈa˜ B‡ ·˜ ‡ÈˆBiL „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ«««ƒƒ«¿»…
‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯‡M‰ ˙‡ CÈÏLÈ«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆»«¬ƒ»∆»

.ÚˆÓ ÌB˜Óa e‰ÁÈpÈ«ƒ≈¿»À¿»

א.38)בנפה.37) משנה פי"א הסובין 39)תרומות הם
שם.40)הגסים.

.Â‰Óe¯z ÏL ÔÓL41ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ -42¯epz Ba ∆∆∆¿»≈¿ƒ«
ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ43ÍeÒÈ ‡ÏÂ .BÏ‚¯ ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿…»¿«¿

ÏcÒÂ ÏÚÓ CB˙a ‡È‰Â44L·BÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ CÒ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»¬»»∆«¿¿≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb Ïk CÒÂ ,Ïcq‰ B‡ ÏÚn‰«ƒ¿»««¿»¿»»ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·BË˜45BÈ‡ - ÔÈÎBq Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰L„Á »«¿»¬»»¿««ƒ∆≈ƒƒ≈
LLBÁ46ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ .47ÏL ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ÔÓL ≈¬»…ƒ≈∆∆««≈«¿»∆

LÈL48B„a‡nL ÈtÓ ,‰ÈÏÚ ÏbÚ˙‰Ï49. «ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿≈∆¿«¿

(41.(88 361 עמ' (שם פ"י תרומות כלומר,42)תוספתא
כדי  חדשים בעודם בשמן אותם למשוח שדרך מחזקים, אין
אלא  תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם
(רדב"ז). כליו לסיכת ולא כהן, של גופו לסיכת

בעודם 43) אותם מושחים והעור שהמנעל שם. תוספתא
(כסףֿמשנה). וליפותם לרככם שהשמן 44)חדשים מפני

והסנדל. המנעל על גם או 45)נופל ששוכבים עור
(כסףֿמשנה). חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים

התרומה,46) נתחללה שכבר משום והיינו שם. תוספתא
ח. בהלכה להלן כמבואר קדושתה, תוספתא 47)ונתבטלה

שמעון. כר' ולא כחכמים עור,48)שם, של טבלא גבי על
בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי
ואףֿעלֿפיֿכן  שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא ישנה
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור,

הכל 49) לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר שוודאי
(שם). בגופו

.Ê˙B¯t elÙ‡ ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk50˙ÏÈË CÈ¯ˆ - »»≈¿»¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÌÈ„È51¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«ƒ««ƒ∆»»»¿¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa52¯f‰ ÌÚ ˙ÏÎ‡ dÈ‡Â .53,ÔÁÏM‰ ÏÚ ƒ¿¿≈»∆¡∆∆ƒ«»««À¿»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e .‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»…«ƒ∆»¿«»»»∆

˙ÏÎ‡54˙ÏÈË ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ¯f‰ ÌÚ ∆¡∆∆ƒ«»««À¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈlÁk ,ÌÈ„È55˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â .56. »«ƒ¿Àƒ¿≈»ƒ¿»¿»«ƒ¿…»

˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ ÏÙ57Ï·‡ . »««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿…»¬»
ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÒ58‰Ú·L CB˙a ‰Óe¯z ÔÓLa59, »ƒ∆«»»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

Ï¯Ú ·eLÁ BÈ‡ ‰Ú·L Ïk „ÏBp‰L60. ∆«»»ƒ¿»≈»»≈

"הנוטל 50) ואדרבה, ידים, נטילת צריכים אינם שבחולין
מהלכות  ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו

ג). הלכה יח:51)ברכות וחגיגה ט, משנה פ"א חלה
ח.52) הלכה הטומאה אבות מהלכות נראה 53)פ"ח כן
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שתרומת  בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת חו"ל

שם.54) היא 55)משנה [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות
א]. הלכה פי"ב להלן ראה נטילת 56)טמאה, בלי כלומר,

תרומות  תוספתא התרומה. את פוסלות האלו שהידים ידים,
י. בשעה 57)פרק נתחללה שכבר וסך, משפשפו כלומר,

קדושתה. ובטלה בשרו על ביבמות 58)שנפל היא בעיא
פ"א  שם בירושלמי היא פשוטה אבל נפשטה, ולא עא.

(הגרע"א). א אףֿעלֿפי 59)הלכה נימול שלא עד ללידתו
בתרומה. אסור וערל ערל, אכילת 60)שהוא איסור לענין

שם. ירושלמי וקדשים, תרומה

.ÁÔ‰k‰ ‡e‰ CÒ61‡È·Óe ‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÓˆÚ »«…≈«¿¿∆∆∆¿»≈ƒ
Ï‡¯OÈ Bza Ôa62ÂÈab ÏÚ BÏÈbÚÓe63BÓˆÚ CÒ Ì‡Â . ∆ƒƒ¿»≈«¿ƒ««»¿ƒ»«¿

ıÁ¯nÏ ÒÎÂ ÔÓLa64BÁLÓÏ ¯ÊÏ ¯zÓ -65ıÁ¯na ¿∆∆¿ƒ¿««∆¿»À»¿»¿»¿«∆¿»
epnÓ CBq ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡66. ««ƒ∆ƒƒ∆

ז.61) כריתות בבבלי הוא וכן שם. הואֿהדין 62)תוספתא
(רש"י  אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל

כי 63)שם). בו "ומתו ט): כב, (ויקרא בתרומה שנאמר
שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו",

כמו 64) בזיון, משום לסוך, אסור עצמו במרחץ כי יתכן
שמיטה  מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב

(משנהֿלמלך). ו "ט"ס 65)הלכה הכסףֿמשנה: כתב
הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא,
שנוהגים  מה והוא ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש

עיין 66) עצמו, כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו
רדב"ז.

.Ë‰ÙÙÁL ˙‰k67ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a dL‡¯ …∆∆∆»¿»…»¿ƒ¿»∆¿»≈
‰È¯Á‡ ÛÁÏ ˙¯zÓ ˙ÈÏ‡¯Oi‰68d¯ÚO ˙ÏbÚÓ Ï·‡ . «ƒ¿¿≈ƒÀ∆∆»…«¬∆»¬»¿«∆∆¿»»

d¯ÚOa69ÛÁÏ ÌÈ‰k‰ e¯z‰ ‰Ó ÈtÓe .70Ô¯ÚO ƒ¿»»ƒ¿≈»À¿«…¬ƒ»…¿»»
ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ?‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¬«

Ì„‡71. »»

(67.(21 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות תוספתא
הנשאר.68) כבר 69)מהתלתן הכהנת, שבשער שהתלתן

כנ"ל. קדושתו, ובטלה רק 70)נתחלל ניתנת התרומה הרי
א). הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה על 71)לאכילה אלא

חייב  היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי
על  אלא לאכילה ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה
חפיפה  כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי
ולמעלה  ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה

ח. הלכה פ"ב

.ÈÌÈ‡z Èˆ˜Ú72˙B¯‚B¯‚e73ÌÈÒÈÏk‰Â ,74,ÔÈ·e¯Á‰Â À¿≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
ÁÈh·‡ ÈÚÓe75ÁÈh·‡ ÈtÏ˜e76ÔBÙÙÏÓe ‚B¯˙‡Â ,77, ¿≈¬«ƒ«¿ƒ≈¬«ƒ«¿∆¿¿»¿

ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡78˜¯È ˙·È˜e ,79 ««ƒ∆≈»∆…∆¿ƒ«»»
ÌÈza ÈÏÚa ÔÈÎÈÏLnL80.ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ∆«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ

ÔÈpb‰ ÌÈ·p˜nL ˜¯È ˙·È˜ Ï·‡81.ÌÈ¯ÊÏ ˙¯zÓ - ¬»¿ƒ«»»∆¿«¿ƒ««»ƒÀ∆∆¿»ƒ
ÈtÏ˜ÔÈÏBt82- ÏÎ‡ Ô‰a LÈ Ì‡ :ÔÈÓLÓLÂ ¿ƒ≈ƒ¿À¿¿ƒƒ≈»∆…∆

.ÔÈ¯zÓ - ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ≈»∆…∆À»ƒ

הדבק 72) הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי

יבשים.73) (שם).74)תאנים התאנים ממיני מין
פ"ג 75) לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). תוספתא 76)משנה
דוסא. כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות

שם.77) באוכל,78)תוספתא מובלעים שהם שכיון
בשם  (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר,

יוםֿטוב'). 'תוספות ועיין כחכמים,79)הירושלמי,
שחותכים  הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה
(פירוש  לבשל אותו כשמחתכים הירק, מן ומשליכים

שם). יא,80)המשנה הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן
אבל  בבית, בהשליכום אלא אמורים הדברים שאין מבואר

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום שאינם 81)אם
גרס  שכן ונראה ביותר, המעופשים העלים אלא מקנבים
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו

פ"י.82) תחלת תוספתא

.‡ÈÌÈ¯zÓ - ‚B¯˙‡ ÈÈÚ¯b83ÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b . «¿ƒ≈∆¿À»ƒ«¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈ¯Ó˙e84Ô‰k‰ ÔÒk ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯ÁÂ85- ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿»»«…≈

ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰86ÔÓÊa :ÔÈÈÚ¯b‰ ¯‡Le . ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ¿»««¿ƒƒƒ¿«
ÔÒkL87˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰a LÈÂ88ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ıˆÓÏ ∆¿»»¿≈»∆«¿ƒƒ¿…»¬ƒ

˙B¯zÓ - ÔÎÈÏL‰ Ì‡Â ;¯ÊÏ89. ¿»¿ƒƒ¿ƒ»À»

(רדב"ז).83) לאכילה ראויים ואינם מרים הם כי שם.
שם.84) דעתו 85)תוספתא ואין אותן, מכנס שאינו

אוכל.86)עליהם. קצת עליהם ודעתו 87)כשיש
ה. משנה פי"א תרומות שם.88)עליהן, ירושלמי

עליו 89) אין הדחק, ידי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון
באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין
(משנה  עליו גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון

ראשונה).

.·ÈÌÈhÁ ÏL ÔÈaq‰90‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ˙BL„Á «Àƒ∆ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯91È˙Ó „ÚÂ .¯zÓ - ˙BLÈ ÏLÂ ; »¿«¬«»»¿∆¿»À»¿«»«

ÔÈa ËaÁÏ ÔÈÏÈ‚¯ Ì„‡ ÈaL ÔÓÊ Ïk ?˙BL„Á e‡¯˜ƒ¿¿¬»»¿«∆¿≈»»¿ƒƒ«¿…≈
˙B¯b‰92. «¿»

שם.90) היטב,91)תרומות נטחנות ואינן לחות שהן לפי
(רע"ב). בסובין מעורב קמח הרבה ֿ 92)ונשאר כתנא

שם. ובתוספתא שם בירושלמי קמא,

.‚È˙BÏBvp‰93˙Bia˜¯‰Â94˙B¯eÒ‡ - ‰Óe¯z ÏL95; «ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»¬
˙B¯zÓ - ˜·‡ eÏÚ‰ Ì‡Â96‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯ÓL .97 ¿ƒ∆¡»»À»¿»ƒ∆¿»

ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL98ÔBL‡¯‰ -99¯eÒ‡ ÈM‰Â ∆»«¬≈∆«ƒ»ƒ¿«≈ƒ»
ÌÈ¯ÊÏ100¯zÓ ÈLÈÏM‰Â ,101Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .102Ì‰ÈÏÚ ¿»ƒ¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ…»«¬≈∆

„·Ïa ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚÓ ÔÈi‰ ÔpÒÓ ‡l‡ ,ÌÈÓ103Û‡ - «ƒ∆»¿«≈««ƒ≈««¿»ƒƒ¿««
ÈLÈÏL‰104ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡105. «¿ƒƒ»¿»ƒ

ופירוש 93) ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
אלהים  ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו כמו נצולות,
כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן -
א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה). ודקים גרועים
ונעשה  שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית
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לח.). (ברכות מברייתם אותם משנים 13)משנה שאין
(שם). מברייתן תרומה ג.14)פירות משנה פי"א תרומות

שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור
החורף.15) השי"ת 16)פירות "למאמר שם . משנה

ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח, (במדבר
ראשית  הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש
ולפיכך  בתרומה, אותה וחייב ראשית, הביכורים שקרא כמו
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר

ולאבדה.17) תרומה להפסיד ב.18)שאסור משנה שם
והנה 19) שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי

"פטור  שם רבינו ופירש פוטר", יהושע "ר' שם: בתרומות
גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן

הראב"ד. שכתב כאן,20)כמו אין התורה מן מלקות אבל
כנ"ל. בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי

.‚‰Ï·c ÔÈ˙B ÔÈ‡21ÒÈ¯en‰ CB˙Ï ˙B¯‚B¯‚e22, ≈¿ƒ¿≈»¿»¿«¿»
Ô„a‡Ó ‡e‰L ÈtÓ23CB˙Ï ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ˙B Ï·‡ ; ƒ¿≈∆¿«¿»¬»¿ƒ∆««ƒ¿

ÒÈ¯en‰24ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ ÔÈ‡Â .25‡e‰L ÈtÓ , «¿»¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿≈∆
‰ÁLÓ ÔÓL e‰OBÚÂ ˙BÏÎ‡Ó ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ26Ï·‡ ; ƒƒ¿««¬»¿≈∆∆ƒ¿»¬»

ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ27.ÔÏÎ‡Ï el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»≈¿»¿»

א.21) משנה שם).22)שם (ר"ש מלוחים  דגים ציר
להשליכן 23) ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן שהדרך

פ"ט). התוספתא ע"פ המורייס 24)(שם את למתק
טעמו. תרומה 25)ולהשביח של שמן מרקחין אין כלומר,

טוב. שריחם טעם 26)בדברים משנים הדברים "שאלו
במדרגת  אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים

שם). ובשבת 27)המשנה שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
(ובפירוש  "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ.
ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב המשנה
כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה

ודבש"). ושמן יין מערבין "אבל

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡28‡e‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿»ƒ¿≈∆
BËÚÓÓ29ÌÈÏˆa ÔÈL·Bk ÔÈ‡ .30ıÓÁa ‰Óe¯z ÏL ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ∆¿»¿…∆

ıÓÁ‰ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL31ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ . ∆¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«…∆≈¿»¿ƒ
‰‡e·z32‰fÓ ‰Ê L¯t˙iL ¯·c ÏÎÂ .˙BiË˜a ¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»≈∆ƒ∆

ÔÈ¯·BkLk33ÔÈ·¯ÚÓ - B˙B‡34‰„e‰È ‰·¯ÁMÓe .35 ¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿»¿»
‰‡e·˙a ‰‡e·z ·¯ÚÏ eÏÈÁ˙‰36,˙ÈË˜a ˙ÈË˜Â ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.˙ÈË˜a ‰‡e·z ‡Ï Ï·‡¬»…¿»¿ƒ¿ƒ

שם.28) במשנה חסר 29)כחכמים, כשנתבשל, היין כי
הירושלמי, בשם שם ובר"ש שם). המשנה (פירוש בבישולו
אדם  כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא
יותר. חזק שמבושל חי, כיין מבושל יין שותה

(30.(41 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות תוספתא
(רדב"ז).31) החומץ את פוגם שם 32)שהבצל תוספתא

החשובה  שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י
(רדב"ז). כך כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל

אותו.33) ומנפים בכברה להפריד 34)כששמים שיכול
שם. תוספתא המינים, ולא 35)שני מעט, היתה והתבואה

תערובת. באכילת בשעורים,36)הקפידו חיטים היינו

בתרומה  גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון
כמבואר  בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך (רדב"ז).

הסמוכה]. בהלכה

.‰ÔÈ„w¯nL C¯„k37‚‰B Ck ,ÔÈlÁa ÁÓw‰ ˙‡ ¿∆∆∆¿«¿ƒ∆«∆«¿Àƒ»≈
‰Óe¯˙a Ô‰k‰38˙‡ CÈÏLÓe ÏÎ‡Ï „w¯Ó : «…≈ƒ¿»¿«≈∆¡…«¿ƒ∆

ÔÒ¯n‰39˙ÏÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L È¯‰ .40˙BiÙa ‰tÓ «À¿»¬≈∆»»«¬…∆¿À»¿»ƒ
‡Ï - ‰‡q‰ ÔÓ ÌÈa˜ B‡ ·˜ ‡ÈˆBiL „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ«««ƒƒ«¿»…
‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯‡M‰ ˙‡ CÈÏLÈ«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆»«¬ƒ»∆»

.ÚˆÓ ÌB˜Óa e‰ÁÈpÈ«ƒ≈¿»À¿»

א.38)בנפה.37) משנה פי"א הסובין 39)תרומות הם
שם.40)הגסים.

.Â‰Óe¯z ÏL ÔÓL41ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ -42¯epz Ba ∆∆∆¿»≈¿ƒ«
ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ43ÍeÒÈ ‡ÏÂ .BÏ‚¯ ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿…»¿«¿

ÏcÒÂ ÏÚÓ CB˙a ‡È‰Â44L·BÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ CÒ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»¬»»∆«¿¿≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb Ïk CÒÂ ,Ïcq‰ B‡ ÏÚn‰«ƒ¿»««¿»¿»»ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·BË˜45BÈ‡ - ÔÈÎBq Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰L„Á »«¿»¬»»¿««ƒ∆≈ƒƒ≈
LLBÁ46ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ .47ÏL ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ÔÓL ≈¬»…ƒ≈∆∆««≈«¿»∆

LÈL48B„a‡nL ÈtÓ ,‰ÈÏÚ ÏbÚ˙‰Ï49. «ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿≈∆¿«¿

(41.(88 361 עמ' (שם פ"י תרומות כלומר,42)תוספתא
כדי  חדשים בעודם בשמן אותם למשוח שדרך מחזקים, אין
אלא  תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם
(רדב"ז). כליו לסיכת ולא כהן, של גופו לסיכת

בעודם 43) אותם מושחים והעור שהמנעל שם. תוספתא
(כסףֿמשנה). וליפותם לרככם שהשמן 44)חדשים מפני

והסנדל. המנעל על גם או 45)נופל ששוכבים עור
(כסףֿמשנה). חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים

התרומה,46) נתחללה שכבר משום והיינו שם. תוספתא
ח. בהלכה להלן כמבואר קדושתה, תוספתא 47)ונתבטלה

שמעון. כר' ולא כחכמים עור,48)שם, של טבלא גבי על
בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי
ואףֿעלֿפיֿכן  שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא ישנה
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור,

הכל 49) לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר שוודאי
(שם). בגופו

.Ê˙B¯t elÙ‡ ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk50˙ÏÈË CÈ¯ˆ - »»≈¿»¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÌÈ„È51¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«ƒ««ƒ∆»»»¿¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa52¯f‰ ÌÚ ˙ÏÎ‡ dÈ‡Â .53,ÔÁÏM‰ ÏÚ ƒ¿¿≈»∆¡∆∆ƒ«»««À¿»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e .‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»…«ƒ∆»¿«»»»∆

˙ÏÎ‡54˙ÏÈË ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ¯f‰ ÌÚ ∆¡∆∆ƒ«»««À¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈlÁk ,ÌÈ„È55˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â .56. »«ƒ¿Àƒ¿≈»ƒ¿»¿»«ƒ¿…»

˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ ÏÙ57Ï·‡ . »««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿…»¬»
ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÒ58‰Ú·L CB˙a ‰Óe¯z ÔÓLa59, »ƒ∆«»»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

Ï¯Ú ·eLÁ BÈ‡ ‰Ú·L Ïk „ÏBp‰L60. ∆«»»ƒ¿»≈»»≈

"הנוטל 50) ואדרבה, ידים, נטילת צריכים אינם שבחולין
מהלכות  ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו

ג). הלכה יח:51)ברכות וחגיגה ט, משנה פ"א חלה
ח.52) הלכה הטומאה אבות מהלכות נראה 53)פ"ח כן
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בבית). כשהיא אלא שם.135)אינו במשנה שמעון, כר'
יקחו 136) שמא לחשוש מקום והיה אנשים, הרבה של

לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה
יב). הלכה פי"ב (להלן מאוס בכלי נותנו שהרי

ממנו.137) יאכלו אוכלים 138)כלומר, שהם הכלים
שם). המשנה (פירוש המשתה בבית בהם ושותים

דבר.139) בשום מתעסקים ואין

.Î‰Óe¯z‰ ˙‡ Ú¯Bf‰140‚‚BLa :141Ct‰È -142, «≈«∆«¿»¿≈¿«≈
Ìi˜È - „ÈÊÓa143LÈÏL ‰‡È·‰ .144ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa , ¿≈ƒ¿«≈≈ƒ»¿ƒ≈¿≈ƒ≈

ÔzLt ‰È‰ Ì‡Â .Ìi˜È - ‚‚BLa145‰‡È·‰ elÙ‡ , ¿≈¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»¬ƒ≈ƒ»
LÈÏL146Ct‰È - „ÈÊÓa elÙ‡Â147B· eÒ˜ Ò˜ ;148, ¿ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈¿»»¿

ÂÈˆÚa ˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ Ú¯ÊÈ ‡lL149. ∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈»¿≈»

א.140) משנה פ"ט על 141)תרומות מתחרט לו וכשנודע
הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין כל שהרי זה,

בזול. אףֿעלֿפי 142)הנמכרת הארץ, להפך לו מותר
לא  שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ זרע אשר הזרע שיפסד
תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו

לאכילה]. ראויה אינה שוב שזרעה, "עניינו 143)שכיון
הצומח  הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא
התרומה, וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה,
גידולי  שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה,

מהלכות 144) פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
גידולי  הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר
ואסור  הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה שהם תרומה

ר"ש. ועיין שמאבד 145)לאבדם, מפני לזרעו שאסר
להלן. וראה כב), הלכה (להלן חולין גידוליה אבל תרומה,

אם 146) וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
שבפשתן  הרי יהפך", מזיד ובפשתן וכו' שליש הביאה
שליש  הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר
כב). הלכה (להלן חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה

יהפך",147) מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
לקונסו, שאין שוגג מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו:
אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל,

אפילו  אלא אלא להפך. חייב כלומר, יהפך, - במזיד
תוספתא  ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי

שם.148)כפשוטה. קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
גידוליה  לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה
אלא  צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת
הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה,
 ֿ באור ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים הם ולפיכך

שמח].

.‡ÎÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏecb150,¯·c ÏÎÏ ƒ≈¿»¬≈≈¿Àƒ¿»»»
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Êb .ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡L ‡l‡151eÈ‰iL ∆»∆¬ƒ¿»ƒ»¿¬»ƒ¬≈∆∆ƒ¿

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÌeMÓ ,‰Óe¯˙k ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡152 ¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»
‡ˆ˙Â ‰pÚ¯ÊiL È„k BÏˆ‡ ‰p‰LÈ ‡lL ,Ô‰k‰ „ÈaL∆¿««…≈∆…«¿∆»∆¿¿≈∆ƒ¿»∆»¿≈≈

CÎÈÙÏ .‰Ïwz È„ÈÏ da ‡a ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁÏ153¯zÓ154 ¿Àƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈«»»¿ƒ»À»
˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ÔÈÏecb‰ ÏÎ‡Ï155Ïe·ËÏ ¯zÓe , ∆¡…«ƒƒ¿»«ƒ¿≈À»ƒ¿

ÌBÈ156.ÔÈlÁk ,¿Àƒ

בלקט 150) לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
ומה  כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה שכחה
תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו

שם). (ר"ש לזרים לאסור שגזרו 151)היינו דבר בי"ח
יז: בשבת והוא שם). המשנה שם.152)(פירוש

חולין.153) והן ח.154)הואיל פרק תרומות תוספתא
וראה 155) בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת צריכים תרומה של שפירות ז, הלכה למעלה
ב).156) הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא שבתרומה

.·ÎÔÈÏec‚ ÈÏecb157¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -158¯·„ elÙ‡Â . ƒ≈ƒƒÀƒ¿»»»«¬ƒ»»
¯wÚ‰ ÏÚ ÔÈÏecb‰ ea¯ Ì‡ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L159 ∆≈«¿»∆ƒ««ƒƒ«»ƒ»

˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈiM‰ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÔÈÏecb‰ ÈÏec‚a¿ƒ≈«ƒƒ¬≈«ƒƒ«¿ƒƒ«¬ƒ∆
¯wÚ‰160Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»««ƒ∆≈«¿»∆¿ƒ¿∆«…

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÔÎÂ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ161Ún„Ó‰Â162 À»¿»ƒ¿≈¿«»»»∆¿«¿À»
‰Óe¯z ˙ÙÒB˙Â163ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ164, ¿∆∆¿»¿≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ

ÔBˆe ˙ÙÏ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k¿∆«∆∆¿««ƒ∆∆∆¿
.¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰ÈÏecb - ‰Óe¯z¿»ƒ≈∆À»ƒ«¬≈≈Àƒ¿»»»

ÔzLt Ú¯Bf‰ ÔÎÂ165ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ‰Óe¯z ÏL ¿≈«≈«ƒ¿»∆¿»«ƒƒÀ»ƒ
.ÌÈ¯ÊÏ¿»ƒ

תרומה.157) גידולי זרע אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
(כסףֿמשנה).158) לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו על
נט:160) שגם 161)נדרים היינו שם. בתרומות משנה

שאינה  מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים
(ירושלמי). חכמים גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה,

ממאה 162) בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה
(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין.

ועלה 163) כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ויתרום  ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו

ו). הלכה פ"ג ח:164)(למעלה משנה פ"ה במעשרות
שאביהם  שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני
תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו". אלו הרי תרומה,
כשהזרע  אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו
לאכילה, ראויים שאינם אלו אבל לאכילה, ראוי הזרוע
הוא  זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר

נאכל,165)תרומה". אינו ולרוב גינה, מזרעוני הוא שאף
כלאים  מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר

ובכסףֿמשנה. הראב"ד בהשגת ועיין חֿט. הלכות

.‚Î‰‡ÓË ‰Óe¯z Ú¯Bf‰166ÌÈÏecb‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈«¿»¿≈»««ƒ∆«ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë167‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ -168ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ

¯·k ,‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‰Ú¯ÊpL ‰Óe¯z‰Â¿«¿»∆ƒ¿¿»¬»«¬ƒ»»¿»¿»
eÁ„169. ƒ¿

ז.166) משנה פ"ט (פרק 167)תרומות שמיני פ' בספרא
 ֿ תלמוד טהרו, שזרען טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא

טהור". יזרע אשר לכהנים.168)לומר הוא 169)אף כן
היסח  משום לד. בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי
בפירושו  אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת
משום  באכילה שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין
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להתעפש"]. הבשר התחיל כאשר סרוחה ליחה
קצת.94) עליהן.95)רקובים תרומה שם  עדיין
מהן.96) תרומה שם ובטל נתקלקלו, תוספתא 97)שכבר

צז. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם
ושילש.98) והוציאן 99)ושנה שהכניסן ראשונים מים

שם). (רשב"ם ולא 100)משם מדתו כדי כשמצא המדובר
נתן  אם אלא חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר,
- ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה
שכתב, שם רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים
שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא

שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ירושלמי 102)אף
ד. הלכה של 103)פי"א יין עליהם נותן שהוא ידי על

שם). שירליאו (ר"ש השלישי.104)חולין הסינון
(שם).105) היין את מחזקים שהשמרים

.„È‰¯‚Ó106ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÈhÁ ‰pnÓ ‰ptL ¿≈»∆ƒ»ƒ∆»ƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ËwÏÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ƒ¿≈¿«≈««««¿««»ƒ≈

Bk¯„k „aÎÓ ‡l‡ ,ÔÈlÁ dÎB˙Ï107dÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿»Àƒ∆»¿«≈¿«¿¿≈¿»
ÔÈlÁ108˙È·Á ÔÎÂ .109- ‰ÎtLpL ‰Óe¯z ÔÓL ÏL Àƒ¿≈»ƒ∆∆∆¿»∆ƒ¿¿»

ÁtËÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡110‚‰B ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈«∆»≈
ÔÈlÁa ‚‰BpL C¯„k da111. »¿∆∆∆≈¿Àƒ

ו.106) משנה פי"א תרומות תבואה, בו שאוגרים אוצר
האוצרות,107) מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל

המשנה  (פירוש בהם" שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים
שאסור 108)שם). לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

ואינו  הואיל - כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו
אליהו  רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין משנה 109)מלונדריש.
לדקדק 110)שם. אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת
שם). המשנה אילו 111)(פירוש מלקט שהיה כמו ילקט

(שם). חולין שמן של חבית שם נשברה

.ÂËÚÓ‰ÔÓL ÏL „k ‰¯112‰¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z «¿»∆«∆∆∆¿»¬≈∆¿»∆
,ËÚÓ ËÚÓ ÛËÏ ÔÓM‰ ÏÈÁ˙ÈÂ „enÚ‰ ˜ÒÙiL „Ú«∆ƒ¿…»«¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿…¿«¿«

Bic - BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈtË LÏL eÙËpL ÔÂÈÎÂ113¯zÓe , ¿≈»∆»¿»ƒƒ«««À»
Ô˙ ‡lL È¯‰ .ÔÈlÁ ÔÓL „ka ÔzÏ114ÁÈp‰ ‡l‡ , ƒ≈««∆∆Àƒ¬≈∆…»«∆»ƒƒ«

„k‰115˙ÈvÓ˙pL „Ú116‰Óe¯z ˙ÈˆÓz‰ d˙B‡ -117. «««∆ƒ¿«≈»««¿ƒ¿»

ח.112) משנה שם שני. אותו 113)לכד מחייבין "ואין
המשנה  (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח

(שם).114)שם). אותו שעירה אחר חולין בו
(שם).115) צדו" על שום 116)"הטהו בו "ונתכנס

(שם). כל 117)שארית" ממנו שיצא כיון אומרים "ואין
שנמצא  מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה
(שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו
שתהיה  בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם שכשקרא
ד"ה  פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה
שאינו  משום היינו חולין, עליו לתת שהתירו ומה והתנן).

אליהו מ  רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל כוין
מלונדריש).

.ÊËÔ‰k‰ ‡lÓÓ118‰Ù¯O ÔÓL ¯119B˙BÂ ¿«≈«…≈≈∆∆¿≈»¿¿

˙BOÚÏ ¯„ÁÏ Òk‰Ïe ‰iÏÚÏ Ba ˙BÏÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«¬»¬ƒ»¿ƒ»≈«∆∆«¬
ÛzL ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ ‡Ï Ï·‡ ,Ô‰k‰ ÈÎ¯ˆ120 »¿≈«…≈¬»…»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»À»

¯zÓ - BnÚ121. ƒÀ»

פ"י.118) תרומות טמאה 119)תוספתא תרומה שמן
בהדלקה. לכהן 121)שם.120)שמותר גם שיש כיון

(רדב"ז). מזה הנאה

.ÊÈÁ¯B‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈ122ÔÓL BÏ ˜ÈÏ„‰Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ¿»≈∆»»≈«≈∆…≈¿ƒ¿ƒ∆∆
„Ú B˙BaÎÏ ·iÁ BÈ‡ - BÏ CÏ‰Â Ô‰k‰ „ÓÚÂ ,‰Ù¯O¿≈»¿»««…≈¿»«≈«»¿««

‰ÏÈ˙t Ï‡¯Oi‰ Ï·BËÂ .ÂÈÏ‡Ó ‰aÎiL123Ô‰k‰ ¯a ∆ƒ¿∆≈≈»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈«…≈
da CÏÈÏ ˜ÈÏ„Óe124. «¿ƒ≈≈»

שם.122) שהנאה 124)שם.123)תוספתא רבינו, דעת
ולצורך  מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של

משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שלא כזה

.ÁÈÔ‰k ÏL B¯˜a125ÏL B¯˜a Ïˆ‡ „ÓBÚ ‰È‰L ¿»∆…≈∆»»≈≈∆¿»∆
ÏL BÈÏk Ïˆ‡ ‚¯‡ ‰È‰L Ô‰k ÏL BÈÏÎÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿∆…≈∆»»∆¡»≈∆ƒ¿∆

‰Ù¯O ÔÓL Ô‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ126‡lL ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆∆¿≈»∆…
Èz·a ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÂ .Ô‰k‰ ˙eL¯aƒ¿«…≈¿≈«¿ƒƒ∆∆¿≈»¿»≈

ÌÈÏÙ‡‰ ˙B‡B·n·e ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ127‡lL ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿»¬≈ƒ∆…
Ô‰k ˙eL¯a128¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈlÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ƒ¿…≈ƒ∆≈Àƒ¿«¿ƒ≈

‰kÁ129.Ô‰k‰ ˙eL¯a ‡lL ‰Ù¯O ÔÓL ˜ÈÏ„Ó - ¬À»«¿ƒ∆∆¿≈»∆…ƒ¿«…≈
ÔÈlÁ‰ Èab ÏÚ ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó130˙eL¯a «¿ƒƒ∆∆¿≈»««≈«Àƒƒ¿

Ô‰k131. …≈

שם.125) ונר 126)תוספתא מאורו, נהנה הכהן שגם
למאה. נר לא 127)לאחד מצוה ובמקום מצוה, אלו שכל

כנ"ל. ירושלמי 128)גזרו, דרבים. מצוה שהיא כיון
ה. הלכה פי"א לאו 129)תרומות שמצוות מפני שם.

בערב  שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות
שריפה, בשמן מדליקין אין אמרו שלא להדליקו, מותר שבת
כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא

צ"ע). הרדב"ז ישראל.130)ודברי חולים לצורך
שם).131) המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו

מהכהן. רשות בלי אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון

.ËÈÏ‡¯OÈ ˙a132‰„eÓÏ ‡È‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL133 «ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈¿ƒ¿»
d˙eL¯a ˜ÈÏ„Ó - ‰È·‡ Ïˆ‡134˜ÈÏ„‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓ . ≈∆»ƒ»«¿ƒƒ¿»À»¿…≈¿«¿ƒ

‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙È·a elÙ‡ ‰Ù¯O ÔÓL135 ∆∆¿≈»¬ƒ¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆
·ea¯Ú ÌL LiL136e˜tzÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆≈»ƒ¿¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰pnÓ137Ì‰ÈÏk ÔBÈ˜ ÈÙnL - ‰zLn‰ ˙È·a ;138 ƒ∆»¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿¿≈∆
È‡t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ - Ï·‡‰ ˙È··e ,Ba ÔÈÚ‚B ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»≈∆ƒ¿≈∆≈»∆¿«

Ï·‡‰ ÈtÓ139. ƒ¿≈»≈∆

י.132) משנה פי"א רגילה.133)תרומות
לדעת 134) רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

היינו  רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
יהיה  שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו
הנאת  של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום שם,
כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי
ההיתר  שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך מצוה, כאן שאין
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בבית). כשהיא אלא שם.135)אינו במשנה שמעון, כר'
יקחו 136) שמא לחשוש מקום והיה אנשים, הרבה של

לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה
יב). הלכה פי"ב (להלן מאוס בכלי נותנו שהרי

ממנו.137) יאכלו אוכלים 138)כלומר, שהם הכלים
שם). המשנה (פירוש המשתה בבית בהם ושותים

דבר.139) בשום מתעסקים ואין

.Î‰Óe¯z‰ ˙‡ Ú¯Bf‰140‚‚BLa :141Ct‰È -142, «≈«∆«¿»¿≈¿«≈
Ìi˜È - „ÈÊÓa143LÈÏL ‰‡È·‰ .144ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa , ¿≈ƒ¿«≈≈ƒ»¿ƒ≈¿≈ƒ≈

ÔzLt ‰È‰ Ì‡Â .Ìi˜È - ‚‚BLa145‰‡È·‰ elÙ‡ , ¿≈¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»¬ƒ≈ƒ»
LÈÏL146Ct‰È - „ÈÊÓa elÙ‡Â147B· eÒ˜ Ò˜ ;148, ¿ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈¿»»¿

ÂÈˆÚa ˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ Ú¯ÊÈ ‡lL149. ∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈»¿≈»

א.140) משנה פ"ט על 141)תרומות מתחרט לו וכשנודע
הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין כל שהרי זה,

בזול. אףֿעלֿפי 142)הנמכרת הארץ, להפך לו מותר
לא  שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ זרע אשר הזרע שיפסד
תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו

לאכילה]. ראויה אינה שוב שזרעה, "עניינו 143)שכיון
הצומח  הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא
התרומה, וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה,
גידולי  שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה,

מהלכות 144) פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
גידולי  הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר
ואסור  הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה שהם תרומה

ר"ש. ועיין שמאבד 145)לאבדם, מפני לזרעו שאסר
להלן. וראה כב), הלכה (להלן חולין גידוליה אבל תרומה,

אם 146) וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
שבפשתן  הרי יהפך", מזיד ובפשתן וכו' שליש הביאה
שליש  הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר
כב). הלכה (להלן חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה

יהפך",147) מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
לקונסו, שאין שוגג מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו:
אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל,

אפילו  אלא אלא להפך. חייב כלומר, יהפך, - במזיד
תוספתא  ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי

שם.148)כפשוטה. קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
גידוליה  לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה
אלא  צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת
הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה,
 ֿ באור ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים הם ולפיכך

שמח].

.‡ÎÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏecb150,¯·c ÏÎÏ ƒ≈¿»¬≈≈¿Àƒ¿»»»
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Êb .ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡L ‡l‡151eÈ‰iL ∆»∆¬ƒ¿»ƒ»¿¬»ƒ¬≈∆∆ƒ¿

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÌeMÓ ,‰Óe¯˙k ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡152 ¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»
‡ˆ˙Â ‰pÚ¯ÊiL È„k BÏˆ‡ ‰p‰LÈ ‡lL ,Ô‰k‰ „ÈaL∆¿««…≈∆…«¿∆»∆¿¿≈∆ƒ¿»∆»¿≈≈

CÎÈÙÏ .‰Ïwz È„ÈÏ da ‡a ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁÏ153¯zÓ154 ¿Àƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈«»»¿ƒ»À»
˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ÔÈÏecb‰ ÏÎ‡Ï155Ïe·ËÏ ¯zÓe , ∆¡…«ƒƒ¿»«ƒ¿≈À»ƒ¿

ÌBÈ156.ÔÈlÁk ,¿Àƒ

בלקט 150) לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
ומה  כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה שכחה
תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו

שם). (ר"ש לזרים לאסור שגזרו 151)היינו דבר בי"ח
יז: בשבת והוא שם). המשנה שם.152)(פירוש

חולין.153) והן ח.154)הואיל פרק תרומות תוספתא
וראה 155) בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת צריכים תרומה של שפירות ז, הלכה למעלה
ב).156) הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא שבתרומה

.·ÎÔÈÏec‚ ÈÏecb157¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -158¯·„ elÙ‡Â . ƒ≈ƒƒÀƒ¿»»»«¬ƒ»»
¯wÚ‰ ÏÚ ÔÈÏecb‰ ea¯ Ì‡ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L159 ∆≈«¿»∆ƒ««ƒƒ«»ƒ»

˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈiM‰ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÔÈÏecb‰ ÈÏec‚a¿ƒ≈«ƒƒ¬≈«ƒƒ«¿ƒƒ«¬ƒ∆
¯wÚ‰160Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»««ƒ∆≈«¿»∆¿ƒ¿∆«…

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÔÎÂ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ161Ún„Ó‰Â162 À»¿»ƒ¿≈¿«»»»∆¿«¿À»
‰Óe¯z ˙ÙÒB˙Â163ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ164, ¿∆∆¿»¿≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ

ÔBˆe ˙ÙÏ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k¿∆«∆∆¿««ƒ∆∆∆¿
.¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰ÈÏecb - ‰Óe¯z¿»ƒ≈∆À»ƒ«¬≈≈Àƒ¿»»»

ÔzLt Ú¯Bf‰ ÔÎÂ165ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ‰Óe¯z ÏL ¿≈«≈«ƒ¿»∆¿»«ƒƒÀ»ƒ
.ÌÈ¯ÊÏ¿»ƒ

תרומה.157) גידולי זרע אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
(כסףֿמשנה).158) לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו על
נט:160) שגם 161)נדרים היינו שם. בתרומות משנה

שאינה  מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים
(ירושלמי). חכמים גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה,

ממאה 162) בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה
(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין.

ועלה 163) כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ויתרום  ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו

ו). הלכה פ"ג ח:164)(למעלה משנה פ"ה במעשרות
שאביהם  שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני
תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו". אלו הרי תרומה,
כשהזרע  אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו
לאכילה, ראויים שאינם אלו אבל לאכילה, ראוי הזרוע
הוא  זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר

נאכל,165)תרומה". אינו ולרוב גינה, מזרעוני הוא שאף
כלאים  מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר

ובכסףֿמשנה. הראב"ד בהשגת ועיין חֿט. הלכות

.‚Î‰‡ÓË ‰Óe¯z Ú¯Bf‰166ÌÈÏecb‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈«¿»¿≈»««ƒ∆«ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë167‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ -168ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ

¯·k ,‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‰Ú¯ÊpL ‰Óe¯z‰Â¿«¿»∆ƒ¿¿»¬»«¬ƒ»»¿»¿»
eÁ„169. ƒ¿

ז.166) משנה פ"ט (פרק 167)תרומות שמיני פ' בספרא
 ֿ תלמוד טהרו, שזרען טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא

טהור". יזרע אשר לכהנים.168)לומר הוא 169)אף כן
היסח  משום לד. בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי
בפירושו  אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת
משום  באכילה שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין
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להתעפש"]. הבשר התחיל כאשר סרוחה ליחה
קצת.94) עליהן.95)רקובים תרומה שם  עדיין
מהן.96) תרומה שם ובטל נתקלקלו, תוספתא 97)שכבר

צז. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם
ושילש.98) והוציאן 99)ושנה שהכניסן ראשונים מים

שם). (רשב"ם ולא 100)משם מדתו כדי כשמצא המדובר
נתן  אם אלא חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר,
- ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה
שכתב, שם רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים
שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא

שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ירושלמי 102)אף
ד. הלכה של 103)פי"א יין עליהם נותן שהוא ידי על

שם). שירליאו (ר"ש השלישי.104)חולין הסינון
(שם).105) היין את מחזקים שהשמרים

.„È‰¯‚Ó106ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÈhÁ ‰pnÓ ‰ptL ¿≈»∆ƒ»ƒ∆»ƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ËwÏÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ƒ¿≈¿«≈««««¿««»ƒ≈

Bk¯„k „aÎÓ ‡l‡ ,ÔÈlÁ dÎB˙Ï107dÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿»Àƒ∆»¿«≈¿«¿¿≈¿»
ÔÈlÁ108˙È·Á ÔÎÂ .109- ‰ÎtLpL ‰Óe¯z ÔÓL ÏL Àƒ¿≈»ƒ∆∆∆¿»∆ƒ¿¿»

ÁtËÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡110‚‰B ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈«∆»≈
ÔÈlÁa ‚‰BpL C¯„k da111. »¿∆∆∆≈¿Àƒ

ו.106) משנה פי"א תרומות תבואה, בו שאוגרים אוצר
האוצרות,107) מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל

המשנה  (פירוש בהם" שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים
שאסור 108)שם). לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

ואינו  הואיל - כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו
אליהו  רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין משנה 109)מלונדריש.
לדקדק 110)שם. אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת
שם). המשנה אילו 111)(פירוש מלקט שהיה כמו ילקט

(שם). חולין שמן של חבית שם נשברה

.ÂËÚÓ‰ÔÓL ÏL „k ‰¯112‰¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z «¿»∆«∆∆∆¿»¬≈∆¿»∆
,ËÚÓ ËÚÓ ÛËÏ ÔÓM‰ ÏÈÁ˙ÈÂ „enÚ‰ ˜ÒÙiL „Ú«∆ƒ¿…»«¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿…¿«¿«

Bic - BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈtË LÏL eÙËpL ÔÂÈÎÂ113¯zÓe , ¿≈»∆»¿»ƒƒ«««À»
Ô˙ ‡lL È¯‰ .ÔÈlÁ ÔÓL „ka ÔzÏ114ÁÈp‰ ‡l‡ , ƒ≈««∆∆Àƒ¬≈∆…»«∆»ƒƒ«

„k‰115˙ÈvÓ˙pL „Ú116‰Óe¯z ˙ÈˆÓz‰ d˙B‡ -117. «««∆ƒ¿«≈»««¿ƒ¿»

ח.112) משנה שם שני. אותו 113)לכד מחייבין "ואין
המשנה  (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח

(שם).114)שם). אותו שעירה אחר חולין בו
(שם).115) צדו" על שום 116)"הטהו בו "ונתכנס

(שם). כל 117)שארית" ממנו שיצא כיון אומרים "ואין
שנמצא  מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה
(שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו
שתהיה  בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם שכשקרא
ד"ה  פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה
שאינו  משום היינו חולין, עליו לתת שהתירו ומה והתנן).

אליהו מ  רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל כוין
מלונדריש).

.ÊËÔ‰k‰ ‡lÓÓ118‰Ù¯O ÔÓL ¯119B˙BÂ ¿«≈«…≈≈∆∆¿≈»¿¿

˙BOÚÏ ¯„ÁÏ Òk‰Ïe ‰iÏÚÏ Ba ˙BÏÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«¬»¬ƒ»¿ƒ»≈«∆∆«¬
ÛzL ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ ‡Ï Ï·‡ ,Ô‰k‰ ÈÎ¯ˆ120 »¿≈«…≈¬»…»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»À»

¯zÓ - BnÚ121. ƒÀ»

פ"י.118) תרומות טמאה 119)תוספתא תרומה שמן
בהדלקה. לכהן 121)שם.120)שמותר גם שיש כיון

(רדב"ז). מזה הנאה

.ÊÈÁ¯B‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈ122ÔÓL BÏ ˜ÈÏ„‰Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ¿»≈∆»»≈«≈∆…≈¿ƒ¿ƒ∆∆
„Ú B˙BaÎÏ ·iÁ BÈ‡ - BÏ CÏ‰Â Ô‰k‰ „ÓÚÂ ,‰Ù¯O¿≈»¿»««…≈¿»«≈«»¿««

‰ÏÈ˙t Ï‡¯Oi‰ Ï·BËÂ .ÂÈÏ‡Ó ‰aÎiL123Ô‰k‰ ¯a ∆ƒ¿∆≈≈»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈«…≈
da CÏÈÏ ˜ÈÏ„Óe124. «¿ƒ≈≈»

שם.122) שהנאה 124)שם.123)תוספתא רבינו, דעת
ולצורך  מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של

משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שלא כזה

.ÁÈÔ‰k ÏL B¯˜a125ÏL B¯˜a Ïˆ‡ „ÓBÚ ‰È‰L ¿»∆…≈∆»»≈≈∆¿»∆
ÏL BÈÏk Ïˆ‡ ‚¯‡ ‰È‰L Ô‰k ÏL BÈÏÎÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿∆…≈∆»»∆¡»≈∆ƒ¿∆

‰Ù¯O ÔÓL Ô‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ126‡lL ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆∆¿≈»∆…
Èz·a ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÂ .Ô‰k‰ ˙eL¯aƒ¿«…≈¿≈«¿ƒƒ∆∆¿≈»¿»≈

ÌÈÏÙ‡‰ ˙B‡B·n·e ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ127‡lL ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿»¬≈ƒ∆…
Ô‰k ˙eL¯a128¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈlÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ƒ¿…≈ƒ∆≈Àƒ¿«¿ƒ≈

‰kÁ129.Ô‰k‰ ˙eL¯a ‡lL ‰Ù¯O ÔÓL ˜ÈÏ„Ó - ¬À»«¿ƒ∆∆¿≈»∆…ƒ¿«…≈
ÔÈlÁ‰ Èab ÏÚ ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó130˙eL¯a «¿ƒƒ∆∆¿≈»««≈«Àƒƒ¿

Ô‰k131. …≈

שם.125) ונר 126)תוספתא מאורו, נהנה הכהן שגם
למאה. נר לא 127)לאחד מצוה ובמקום מצוה, אלו שכל

כנ"ל. ירושלמי 128)גזרו, דרבים. מצוה שהיא כיון
ה. הלכה פי"א לאו 129)תרומות שמצוות מפני שם.

בערב  שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות
שריפה, בשמן מדליקין אין אמרו שלא להדליקו, מותר שבת
כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא

צ"ע). הרדב"ז ישראל.130)ודברי חולים לצורך
שם).131) המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו

מהכהן. רשות בלי אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון

.ËÈÏ‡¯OÈ ˙a132‰„eÓÏ ‡È‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL133 «ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈¿ƒ¿»
d˙eL¯a ˜ÈÏ„Ó - ‰È·‡ Ïˆ‡134˜ÈÏ„‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓ . ≈∆»ƒ»«¿ƒƒ¿»À»¿…≈¿«¿ƒ

‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙È·a elÙ‡ ‰Ù¯O ÔÓL135 ∆∆¿≈»¬ƒ¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆
·ea¯Ú ÌL LiL136e˜tzÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆≈»ƒ¿¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰pnÓ137Ì‰ÈÏk ÔBÈ˜ ÈÙnL - ‰zLn‰ ˙È·a ;138 ƒ∆»¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿¿≈∆
È‡t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ - Ï·‡‰ ˙È··e ,Ba ÔÈÚ‚B ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»≈∆ƒ¿≈∆≈»∆¿«

Ï·‡‰ ÈtÓ139. ƒ¿≈»≈∆

י.132) משנה פי"א רגילה.133)תרומות
לדעת 134) רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

היינו  רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
יהיה  שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו
הנאת  של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום שם,
כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי
ההיתר  שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך מצוה, כאן שאין
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.‰‡Óh‰ ˜ÈÏ„Óe ‰¯B‰h‰ ÏÎB‡ ‡l‡ ;‰p„ÈÒÙÈ«¿ƒ∆»∆»≈«¿»«¿ƒ«¿≈»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ‡nËÏ ¯zÓe5ÏL ˙B‡ÓËa À»¿«≈¿«»»»∆¿À¿∆

,ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡l‡ ‰‡ÓË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Bz»¿««ƒ∆≈»¿≈»∆»¿∆∆»«ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L6.Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚL ÈtÓ , ∆ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆

CÎÈÙÏ7dÈ‡L ;ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ dÏ ‰ˆB˜ ‰c , ¿ƒ»ƒ»»»«»¿»»»∆∆≈»
.e¯‡aL BÓk ,da ÚbÏ ‡Ï ,dÏÎ‡Ï ‡l‡ ˙¯‰ÊÓÀ¿∆∆∆»¿»¿»…ƒ«»¿∆≈«¿

מקומות.2) בכמה ועוד מי"א. פ"ח  [לפי 3)תרומות
(ראה  תגע" לא קודש "בכל ד): יב, (ויקרא נאמר שבקדשים
ליגע  אסור שטמא ומכאן לקדשים), שהכוונה לג: בזבחים
א. עה, יבמות עי' מקדשים, נלמדה ותרומה בקדשים,

נגיעה]. ד"ה שם לה 4)ו'תוספות' יגרום לא כלומר,
את  לכם נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר טומאה,
(בכורות  תיטמא שלא שימור לה עשה - תרומותי" משמרת

א.5)לד.). כז, לה 6)שם מוסיפין ונמצא א. טו, שבת
התורה. מן שם.7)טומאה בכורות,

.·˜ÙÒa ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z8ÌÈÏÎB‡ ‡Ï -9‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿»¿»≈…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO10‰‡ÓË ‡ÓhzL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ , ¿ƒ∆»ƒ¿∆À«««∆ƒ»≈À¿»

Û¯O˙Â ˙È‡cÂ11ÌL LÈÂ .12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ «»ƒ¿ƒ»≈¿≈»¿≈∆¿ƒ¬≈∆
‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡13. ∆«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»¿»√»

שרץ 8) ונגע היחיד, ברשות תרומה של חביות שתי כגון
פ"ח  בתרומות ור"ב (ר"ש מהן באיזה ידוע ולא מהן, באחת

בתוי"ט). ועיי"ש טמאה.9)מ"ח, היא שמא 10)שמא
טמאה. וראה 11)אינה שם, בתרומות גמליאל כרבן

הסמוכה. כמה 12)בהלכה הנזכרת "שם" המלה על
ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה רבינו, בדברי פעמים
"ששה" להיות שצריך לו שנראה כתב, אבוהב ומהר"י
מהמשנה  - ב טו, בשבת הוא וכן הרמב"ם). בגליון (הג"ה
התרומה". את שורפין ספקות ששה "על מ"ה פ"ד בטהרות
שורפין  ספקות ששה "על מ"ה פ"ד רבינו בדברי הוא וכן
אבות  מהל' בפי"ג רבינו בדברי הוא וכן התרומה". את

הי"ג. שם.13)הטומאות הטומאות, אבות בהלכות

.‚È¯‰ - ‰‡ÓË ˜ÙÒ dÏ „ÏBpL ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á»ƒ∆¿»∆«»¿≈À¿»¬≈
¯·c da LcÁÈ ‡Ï ‰Ê14dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï :15‡ÏÂ ∆…¿«≈»»»…¿ƒ∆»ƒ¿»¿…

‰pl‚È16‰pÁÈpÈ ‡l‡ ,17;Û¯O˙Â È‡cÂ ‡ÓhzL „Ú ¿«∆»∆»«ƒ∆»«∆ƒ»≈««¿ƒ»≈
ÏÎ‡z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â18. ¿≈¿ƒ∆»≈»≈

שם.14) בתרומות, גמליאל ודלא 15)כרבן להצניעה,
אינו  לאכילה, ראויה שאינה שכיון שם. אליעזר, כרבי

(רדב"ז). לשמרה שם.16)מצווה יהושע, כרבי דלא
(להלן  נפשות סכנת מפני לגמרי, תיפסל גילוי שעלֿידי

להניחה.17)הי"ג). שם 18)מותר יהושע רבי ואילו
יגלנה". מכוסה היתה "שאם אמר ולכך תאכל, שמא חושש

.„˙È·Á19‰BÈÏÚ‰ ˙ba ‰¯aLpL20‰BzÁz‰Â , »ƒ∆ƒ¿¿»««»∆¿»¿««¿»
‰‡ÓË21‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :22 ¿≈»ƒ»¿«ƒƒ∆»¿ƒƒ¿»√»
ÏÈvÈ -23Â‡Ï Ì‡Â ;24ÂÈ„Èa ÏÈvÈ -25˙ÏÈË ‡Ïa «ƒ¿ƒ««ƒ¿»»¿…¿ƒ«

ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,d‡nËÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È»«ƒ¿««ƒ∆¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙B¯‰Ë26. ¿»

שם).19) המשניות' ו'פירוש מ"ט, (שם טהורה תרומה של

שם).20) (ר"ש, היין בו שעוצרים שלפני 21)מקום בבור
יהיה  לתוכה התרומה תפול ואם טמאים, חולין יש הגת

(שם). לכהן אף ראוי שאינו טמא, שיהיו 22)מדומע
שם). המשנה, (פירוש טהורים והכלים ֿ 23)הידים ואף

התרומה  תרד טהורים, כלים אחר שיחזור כך, שבתוך עלֿפי
להציל  לו אסור - התחתונה שבגת החולין ותפסיד למטה
בטהרה. יין רביעית להציל שיכול כיון נטולות, שאינן בידים

(שם).24) מרביעית פחות אלא להציל יכול שאינו
פ"ח 25) ותרומות ב. כ, פסחים בברייתא יהושע, כרבי

ה"ח.26)מי"א. הטומאות אבות מהל' פ"ח

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‡e‰Â ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿
‰BzÁz‰ ˙ba ‰È‰iLÚÓcÈ È¯‰L ,‰‡nÓ ˙BÁt ∆ƒ¿∆««««¿»»ƒ≈»∆¬≈ƒ»«

Ïk‰28BÊa ‰‡Ó ‰BzÁza ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÒtÈÂ «…¿ƒ»≈¬»ƒ»»««¿»≈»¿
‰‡Óe ˙Á‡a ‰ÏBÚ ‡È‰ È¯‰L ,˙È·Á‰29‰˙È‰L B‡ , ∆»ƒ∆¬≈ƒ»¿««≈»∆»¿»

ÔÓL ÏL ˙È·Á30‰p‡nËÈ Ï‡Â ,‡Óh˙Â „¯z - »ƒ∆∆∆≈≈¿ƒ»≈¿«¿«¿∆»
‰˜Ï„‰Ï Èe‡¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÂÈ„Èa31„ÒÙ‰ ÌL ÔÈ‡Â , ¿»»∆¬≈«…»¿«¿»»¿≈»∆¿≈
‰ÎtLpL ÔÓL ˙È·Á ÔÎÂ .‰a¯Ó32ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ : ¿À∆¿≈»ƒ∆∆∆ƒ¿¿»ƒ»¿«ƒ

‰‡ÓËa ÏÈvÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÈ - ‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯33; ¿ƒƒ¿»√»«ƒ¿ƒ««ƒ¿À¿»
¯‰ÊÓ BÈ‡ - ˙È·Á‰ ‰¯aLpL ÔÂÈkL34ÏÈv‰Ï ‡lL ∆≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈À¿»∆…¿«ƒ

Ïe‰a ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËa35. ¿À¿»ƒ¿≈∆»

א.27) כא, מרובה.28)פסחים הפסד להלן 29)ויש
מועט. הפסד אלא כאן ואין ה"א. בתחתונה 30)פי"ג ואין

זו. כנגד כ:).31)מאה (פסחים השמן על 32)כלומר,
מ"י. פ"ח תרומות לאיבוד. הולכת וכולה הארץ,

ידים",33) נטילת בלא בידיו "יציל רבינו כתב למעלה
שהרי  שלמטה, החולין להפסד רק נוגע שהדבר שכיון
התירו  לא לכן לכלום, ראויה אינה כך ובין כך בין התרומה
להצלת  נוגע כשהדבר כאן אבל דרבנן, ידים טומאת אלא
שמח' ('אור דאורייתא טומאה גם התירו עצמה, התרומה

מח.). במנחות הגמרא מי"א.34)ע"פ שם, תרומות
בטומאה 35) אלא להציל שאיֿאפשר בהול, שהדבר פירוש,

שמח'). ('אור

.Â¯·BÚ ‰È‰36ÏL ˙B¯kk B„È·e ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ »»≈ƒ»¿»¿»ƒ»∆
È¯Îp‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe¯z37Ì‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÏ Ôz : ¿»»««»¿ƒ≈ƒ««≈∆¿ƒ

˙Á‡ ÂÈÙÏ ÁÈpÈ - Ô‡nËÓe ÔlÎa Ú‚B ÈÈ¯‰ ,Â‡Ï«¬≈ƒ≈«¿À»¿«¿»«ƒ«¿»»««
B„È CB˙Ï ‰pzÈ Ï‡Â ÚÏq‰ ÏÚ38‡nËÈ ‡lL È„k , ««∆«¿«ƒ¿∆»¿»¿≈∆…¿«≈
ÌÈ„ia ‰Óe¯z‰39. «¿»«»«ƒ

שם.36) גוי 38)הגוי.37)תרומות, שטומאת אףֿעלֿפי
יגֿיד). הלכות מת, טומאת מהל' (פ"א מדרבנן אלא אינה

עליה 39) הוזהר שלא שנשפכה לחבית דומה זה [ואין
התרומה, בגוף ההפסד פעולת שנעשתה הקודמת), (בהלכה
התרומה]. בגוף הפסד פעולת שום עוד נעשתה לא כאן אבל

.ÊÔÈÈL¯k‰Â ÔzÏz‰40BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»¿««¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏÎ‡Ó41Ô‰ÈOÚÓ Ïk ˙BOÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬«»»¬≈∆À»«¬»«¬≈∆

‰‡ÓËa42Ì‡L ,ÌÈÓa Ô˙i¯L ˙Úa ‡l‡ ¯‰Ê BÈ‡Â . ¿À¿»¿≈ƒ¿»∆»¿≈¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈ„ia Ì˙B‡ ‡nË È¯‰ ‰‡ÓËa Ì˙B‡ ‰¯L43Ï·‡ ; »»»¿À¿»¬≈ƒ≈»«»«ƒ¬»

¯‰Ê BÈ‡ - ‰i¯M‰ ¯Á‡44ÛML ˙Úa ‡Ï , «««¿ƒ»≈ƒ¿»…¿≈∆»
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.„ÎÔÈÏÚ‰ ˙‡ C˙Á170ÔÈiL ÔÈÏÚ e‡ˆÈÂ ,eÁÓvL »«∆∆»ƒ∆»¿¿»¿»ƒ¿ƒƒ
‡ È¯‰ - ÔÎ˙ÁÂCk ¯Á‡ ‡ˆiL ÏÎ171¯zÓ «¬»»¬≈…≈∆»»««»À»

‰ÏÈÎ‡a172. «¬ƒ»

שם.170) "עד 171)תרומות שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן וישנה". שיגום

אסור 172) לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,
גידולין  כגידולי זה שאין (ראב"ד), תרומה גידולי משום

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים

.‰ÎÈÏÈ˙L173ÔÈlÁ174Ô‡OÚÂ ÔÚ¯Êe e‡ÓËpL ¿ƒ≈Àƒ∆ƒ¿¿¿»»«¬»»
‰ÚÈ¯Êa e¯‰Ë È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z175, ¿»¬≈≈À»ƒ∆¬≈»¬ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL È„k ‰Óe¯z Ô‰Lk e‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿∆≈¿»¿≈∆ƒ¿¬ƒ

וברדב"ז,173) בכסףֿמשנה אבל "שחלים". רומי: בדפוס
שלנו. ֿ 174)כבדפוסים בפני עיין ג, הלכה שם ירושלמי

כג.175)משה. הלכה למעלה ראה

.ÂÎ˙ÏaL176‰˙È‰L177È¯k‰ Á¯Óe ,È¯k‰ CB˙a178 ƒ…∆∆»¿»¿«¿ƒ≈««¿ƒ
CB˙a ‰Á¯ÓÂ ÏÈ‡B‰ ,Ï·Ë ˙ÏaM‰ d˙B‡ È¯‰ - BlkÀ¬≈»«ƒ…∆∆∆ƒ¿ƒ¿¿»¿
d‡OÚÂ ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯˜ Ck ¯Á‡Â dÏ˙L .È¯k‰«¿ƒ¿»»¿««»»»»∆»≈«¬»»

‰Óe¯z179˜ÙÒ BÊ È¯‰ -180,dÚ¯Êe ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ¿»¬≈¿≈¿»ƒ¿»»
‰pnÓ Ï·h‰ Á¯t ‡nL181‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯Ùk ˙ÈOÚÂ ∆»»««∆∆ƒ∆»¿«¬≈«≈∆¬«ƒ…

e¯Ó‚182- ‰pÚ¯ÊiL Ì„˜ ‰Óe¯z d‡OÚ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¿¬»ƒ¬»»¿»…∆∆ƒ¿»∆»
„ÈÊÓa ÏÎ‡Â ‰pnÓ LÏz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»¿»«¿≈ƒ

‰˙ÈÓ ·iÁ -183Ì‡Â .LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‚‚BLa , «»ƒ»¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ
ÔÁb184Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÙa ÏÎ‡Â »«¿»«¿ƒƒ»»∆»¿»«¿≈∆»

CÎa Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,Ì„‡185ÔÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ; »»∆≈∆∆¿≈»»¿»¿ƒ»»ƒ
ÔÓe ‰˙Èn‰.‚‚BL ‰È‰ Ì‡ LÓÁ‰ «ƒ»ƒ«…∆ƒ»»≈

הקרקע.176) מן ע.177)תלושה שהשווה 178)מנחות
שם). (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה

אחרים.179) פירות שם.180)על במנחות היא בעיא
טבל 181) - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא

מעשר  מהלכות פ"ו להלן וראה ו, משנה פ"ט (תרומות
(ראה  הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה

שם). מלאכתן,182)בשיטהֿמקובצת נגמרה לא כלומר,
כי  עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו,
לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה
ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
ומה  ג). הלכה (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז
אין  טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות שאמרו
שהם  זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה
המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר מחוברים,
שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה
בתלוש  שמרחה כיון שמא הספק: של השני הצד גם סיימו
גם  ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה

ו. משנה פ"א בפאה זה וכעין מנחות 183)כשנשתלה,
שם.184)שם. כל 185)התכופף, אצל דעתו ובטלה

שם). (רש"י אדם

.ÊÎ‰Óe¯z ÈÏecb ÏL ‰„O186Ë˜Ïa ˙·iÁ -187 »∆∆ƒ≈¿»«∆∆¿∆∆
‰Óe¯˙·e ‰‡Ùe ‰ÁÎL188˙B¯OÚÓe189.ÈÚ ¯OÚÓ·e ƒ¿»≈»ƒ¿»««¿¿«¿«»ƒ

˙BzÓ ‰pnÓ ÌÈÏËB ÌÈ‰k ÈiÚÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ«¬ƒ≈ƒ¿»≈«¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒƒ∆»«»
Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ ,Ì‰lL ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k ÈiÚ ;el‡≈¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒ∆∆»∆«¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÓc‰Â ,‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ì‰lL ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ∆∆»∆«…¬ƒƒ¿≈¿»¿«»ƒ

BÏL ¯OÚn‰ ¯ÎBÓ ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .ÌÈiÚ ÏL190 ∆¬ƒƒ¿≈∆≈ƒ≈««¬≈∆
.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

בֿג.186) משניות פ"ט התורה 187)תרומות שמן
אותם  לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין
תרומה  היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר כמו לזרים,
ומטעם  קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן
וראה  ד. משנה פ"א (חלה החלה מן פטורה היא זה
הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה

שם). בתרומות ראשונה במשנה ג 188)וראה במשנה
לתרומה  והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם:

ורע"ב). (ר"ש שני.189)גדולה ומעשר ראשון מעשר
להלן. אסור 190)וראה שני מעשר אבל ראשון, מעשר

נותנו  אלא יז), הלכה שני מעשר מהלכות (פ"ג למכור
רבינו  בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה

מלונדריש). אליהו

.ÁÎË·BÁ‰191ÁaLÓ - el‡ ÔÈÏecb192Lc‰Â . «≈ƒƒ≈¿À»¿«»
˙BÙÈÙk ‰ÏBz ?‰OÚÈ „ˆÈk ‰Ó‰·a193È¯‡eˆa ƒ¿≈»≈««¬∆∆¿ƒ¿«¿≈

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ‰Ó‰a194‡Ï ‡ˆÓ . ¿≈»¿≈¿»≈«ƒƒ¿»…
ÌÓBÊ195‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡196. ≈∆«¿≈»¿…«¬ƒ∆«¿»

דישה.191) לשם במקלות ֿ 192)מכה שעל שם. תרומות
פרה  חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא ידיֿזה

להלן. ראה דישה, הוא 194)קופות.193)בשעת אם
כדי  שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש
שם). המשנה (פירוש וידוש הדישה בעת מהם שתאכל

תפק"195) אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון
בעת  בפיה המתג ישים שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים
הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה,
- ד כה, (דברים בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב

שם). המשנה בזרע 196)פירוש להכניסה לו שאסור
כהן  בהמת היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה,
דבר  אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם).
שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד

ז. הלכה פ"ט למעלה וראה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בספק 1) שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

ודין  טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית
מעשיהן  לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין
בטהרה. זיתיו תרומת הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה.
שנטמאו  וענבים זיתים בטומאה. פירותיו שעושה וישראל
יטול  ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או
לו  שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

.‡‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡2,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL »¿«≈∆«¿»∆∆∆ƒ¿»≈
ÌÈL„w‰ ¯‡Lk3‰‡ÓË È„ÈÏ ‰p‡È·È ‡ÏÂ ,4‡ÏÂ , ƒ¿»«√»ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ≈À¿»¿…
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.‰‡Óh‰ ˜ÈÏ„Óe ‰¯B‰h‰ ÏÎB‡ ‡l‡ ;‰p„ÈÒÙÈ«¿ƒ∆»∆»≈«¿»«¿ƒ«¿≈»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ‡nËÏ ¯zÓe5ÏL ˙B‡ÓËa À»¿«≈¿«»»»∆¿À¿∆

,ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡l‡ ‰‡ÓË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Bz»¿««ƒ∆≈»¿≈»∆»¿∆∆»«ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L6.Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚL ÈtÓ , ∆ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆

CÎÈÙÏ7dÈ‡L ;ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ dÏ ‰ˆB˜ ‰c , ¿ƒ»ƒ»»»«»¿»»»∆∆≈»
.e¯‡aL BÓk ,da ÚbÏ ‡Ï ,dÏÎ‡Ï ‡l‡ ˙¯‰ÊÓÀ¿∆∆∆»¿»¿»…ƒ«»¿∆≈«¿

מקומות.2) בכמה ועוד מי"א. פ"ח  [לפי 3)תרומות
(ראה  תגע" לא קודש "בכל ד): יב, (ויקרא נאמר שבקדשים
ליגע  אסור שטמא ומכאן לקדשים), שהכוונה לג: בזבחים
א. עה, יבמות עי' מקדשים, נלמדה ותרומה בקדשים,

נגיעה]. ד"ה שם לה 4)ו'תוספות' יגרום לא כלומר,
את  לכם נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר טומאה,
(בכורות  תיטמא שלא שימור לה עשה - תרומותי" משמרת

א.5)לד.). כז, לה 6)שם מוסיפין ונמצא א. טו, שבת
התורה. מן שם.7)טומאה בכורות,

.·˜ÙÒa ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z8ÌÈÏÎB‡ ‡Ï -9‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿»¿»≈…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO10‰‡ÓË ‡ÓhzL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ , ¿ƒ∆»ƒ¿∆À«««∆ƒ»≈À¿»

Û¯O˙Â ˙È‡cÂ11ÌL LÈÂ .12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ «»ƒ¿ƒ»≈¿≈»¿≈∆¿ƒ¬≈∆
‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡13. ∆«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»¿»√»

שרץ 8) ונגע היחיד, ברשות תרומה של חביות שתי כגון
פ"ח  בתרומות ור"ב (ר"ש מהן באיזה ידוע ולא מהן, באחת

בתוי"ט). ועיי"ש טמאה.9)מ"ח, היא שמא 10)שמא
טמאה. וראה 11)אינה שם, בתרומות גמליאל כרבן

הסמוכה. כמה 12)בהלכה הנזכרת "שם" המלה על
ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה רבינו, בדברי פעמים
"ששה" להיות שצריך לו שנראה כתב, אבוהב ומהר"י
מהמשנה  - ב טו, בשבת הוא וכן הרמב"ם). בגליון (הג"ה
התרומה". את שורפין ספקות ששה "על מ"ה פ"ד בטהרות
שורפין  ספקות ששה "על מ"ה פ"ד רבינו בדברי הוא וכן
אבות  מהל' בפי"ג רבינו בדברי הוא וכן התרומה". את

הי"ג. שם.13)הטומאות הטומאות, אבות בהלכות

.‚È¯‰ - ‰‡ÓË ˜ÙÒ dÏ „ÏBpL ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á»ƒ∆¿»∆«»¿≈À¿»¬≈
¯·c da LcÁÈ ‡Ï ‰Ê14dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï :15‡ÏÂ ∆…¿«≈»»»…¿ƒ∆»ƒ¿»¿…

‰pl‚È16‰pÁÈpÈ ‡l‡ ,17;Û¯O˙Â È‡cÂ ‡ÓhzL „Ú ¿«∆»∆»«ƒ∆»«∆ƒ»≈««¿ƒ»≈
ÏÎ‡z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â18. ¿≈¿ƒ∆»≈»≈

שם.14) בתרומות, גמליאל ודלא 15)כרבן להצניעה,
אינו  לאכילה, ראויה שאינה שכיון שם. אליעזר, כרבי

(רדב"ז). לשמרה שם.16)מצווה יהושע, כרבי דלא
(להלן  נפשות סכנת מפני לגמרי, תיפסל גילוי שעלֿידי

להניחה.17)הי"ג). שם 18)מותר יהושע רבי ואילו
יגלנה". מכוסה היתה "שאם אמר ולכך תאכל, שמא חושש

.„˙È·Á19‰BÈÏÚ‰ ˙ba ‰¯aLpL20‰BzÁz‰Â , »ƒ∆ƒ¿¿»««»∆¿»¿««¿»
‰‡ÓË21‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :22 ¿≈»ƒ»¿«ƒƒ∆»¿ƒƒ¿»√»
ÏÈvÈ -23Â‡Ï Ì‡Â ;24ÂÈ„Èa ÏÈvÈ -25˙ÏÈË ‡Ïa «ƒ¿ƒ««ƒ¿»»¿…¿ƒ«

ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,d‡nËÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È»«ƒ¿««ƒ∆¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙B¯‰Ë26. ¿»

שם).19) המשניות' ו'פירוש מ"ט, (שם טהורה תרומה של

שם).20) (ר"ש, היין בו שעוצרים שלפני 21)מקום בבור
יהיה  לתוכה התרומה תפול ואם טמאים, חולין יש הגת

(שם). לכהן אף ראוי שאינו טמא, שיהיו 22)מדומע
שם). המשנה, (פירוש טהורים והכלים ֿ 23)הידים ואף

התרומה  תרד טהורים, כלים אחר שיחזור כך, שבתוך עלֿפי
להציל  לו אסור - התחתונה שבגת החולין ותפסיד למטה
בטהרה. יין רביעית להציל שיכול כיון נטולות, שאינן בידים

(שם).24) מרביעית פחות אלא להציל יכול שאינו
פ"ח 25) ותרומות ב. כ, פסחים בברייתא יהושע, כרבי

ה"ח.26)מי"א. הטומאות אבות מהל' פ"ח

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‡e‰Â ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿
‰BzÁz‰ ˙ba ‰È‰iLÚÓcÈ È¯‰L ,‰‡nÓ ˙BÁt ∆ƒ¿∆««««¿»»ƒ≈»∆¬≈ƒ»«

Ïk‰28BÊa ‰‡Ó ‰BzÁza ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÒtÈÂ «…¿ƒ»≈¬»ƒ»»««¿»≈»¿
‰‡Óe ˙Á‡a ‰ÏBÚ ‡È‰ È¯‰L ,˙È·Á‰29‰˙È‰L B‡ , ∆»ƒ∆¬≈ƒ»¿««≈»∆»¿»

ÔÓL ÏL ˙È·Á30‰p‡nËÈ Ï‡Â ,‡Óh˙Â „¯z - »ƒ∆∆∆≈≈¿ƒ»≈¿«¿«¿∆»
‰˜Ï„‰Ï Èe‡¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÂÈ„Èa31„ÒÙ‰ ÌL ÔÈ‡Â , ¿»»∆¬≈«…»¿«¿»»¿≈»∆¿≈
‰ÎtLpL ÔÓL ˙È·Á ÔÎÂ .‰a¯Ó32ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ : ¿À∆¿≈»ƒ∆∆∆ƒ¿¿»ƒ»¿«ƒ

‰‡ÓËa ÏÈvÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÈ - ‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯33; ¿ƒƒ¿»√»«ƒ¿ƒ««ƒ¿À¿»
¯‰ÊÓ BÈ‡ - ˙È·Á‰ ‰¯aLpL ÔÂÈkL34ÏÈv‰Ï ‡lL ∆≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈À¿»∆…¿«ƒ

Ïe‰a ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËa35. ¿À¿»ƒ¿≈∆»

א.27) כא, מרובה.28)פסחים הפסד להלן 29)ויש
מועט. הפסד אלא כאן ואין ה"א. בתחתונה 30)פי"ג ואין

זו. כנגד כ:).31)מאה (פסחים השמן על 32)כלומר,
מ"י. פ"ח תרומות לאיבוד. הולכת וכולה הארץ,

ידים",33) נטילת בלא בידיו "יציל רבינו כתב למעלה
שהרי  שלמטה, החולין להפסד רק נוגע שהדבר שכיון
התירו  לא לכן לכלום, ראויה אינה כך ובין כך בין התרומה
להצלת  נוגע כשהדבר כאן אבל דרבנן, ידים טומאת אלא
שמח' ('אור דאורייתא טומאה גם התירו עצמה, התרומה

מח.). במנחות הגמרא מי"א.34)ע"פ שם, תרומות
בטומאה 35) אלא להציל שאיֿאפשר בהול, שהדבר פירוש,

שמח'). ('אור

.Â¯·BÚ ‰È‰36ÏL ˙B¯kk B„È·e ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ »»≈ƒ»¿»¿»ƒ»∆
È¯Îp‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe¯z37Ì‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÏ Ôz : ¿»»««»¿ƒ≈ƒ««≈∆¿ƒ

˙Á‡ ÂÈÙÏ ÁÈpÈ - Ô‡nËÓe ÔlÎa Ú‚B ÈÈ¯‰ ,Â‡Ï«¬≈ƒ≈«¿À»¿«¿»«ƒ«¿»»««
B„È CB˙Ï ‰pzÈ Ï‡Â ÚÏq‰ ÏÚ38‡nËÈ ‡lL È„k , ««∆«¿«ƒ¿∆»¿»¿≈∆…¿«≈
ÌÈ„ia ‰Óe¯z‰39. «¿»«»«ƒ

שם.36) גוי 38)הגוי.37)תרומות, שטומאת אףֿעלֿפי
יגֿיד). הלכות מת, טומאת מהל' (פ"א מדרבנן אלא אינה

עליה 39) הוזהר שלא שנשפכה לחבית דומה זה [ואין
התרומה, בגוף ההפסד פעולת שנעשתה הקודמת), (בהלכה
התרומה]. בגוף הפסד פעולת שום עוד נעשתה לא כאן אבל

.ÊÔÈÈL¯k‰Â ÔzÏz‰40BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»¿««¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏÎ‡Ó41Ô‰ÈOÚÓ Ïk ˙BOÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬«»»¬≈∆À»«¬»«¬≈∆

‰‡ÓËa42Ì‡L ,ÌÈÓa Ô˙i¯L ˙Úa ‡l‡ ¯‰Ê BÈ‡Â . ¿À¿»¿≈ƒ¿»∆»¿≈¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈ„ia Ì˙B‡ ‡nË È¯‰ ‰‡ÓËa Ì˙B‡ ‰¯L43Ï·‡ ; »»»¿À¿»¬≈ƒ≈»«»«ƒ¬»

¯‰Ê BÈ‡ - ‰i¯M‰ ¯Á‡44ÛML ˙Úa ‡Ï , «««¿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

zenexz zekld - mirxf xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„ÎÔÈÏÚ‰ ˙‡ C˙Á170ÔÈiL ÔÈÏÚ e‡ˆÈÂ ,eÁÓvL »«∆∆»ƒ∆»¿¿»¿»ƒ¿ƒƒ
‡ È¯‰ - ÔÎ˙ÁÂCk ¯Á‡ ‡ˆiL ÏÎ171¯zÓ «¬»»¬≈…≈∆»»««»À»

‰ÏÈÎ‡a172. «¬ƒ»

שם.170) "עד 171)תרומות שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן וישנה". שיגום

אסור 172) לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,
גידולין  כגידולי זה שאין (ראב"ד), תרומה גידולי משום

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים

.‰ÎÈÏÈ˙L173ÔÈlÁ174Ô‡OÚÂ ÔÚ¯Êe e‡ÓËpL ¿ƒ≈Àƒ∆ƒ¿¿¿»»«¬»»
‰ÚÈ¯Êa e¯‰Ë È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z175, ¿»¬≈≈À»ƒ∆¬≈»¬ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL È„k ‰Óe¯z Ô‰Lk e‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿∆≈¿»¿≈∆ƒ¿¬ƒ

וברדב"ז,173) בכסףֿמשנה אבל "שחלים". רומי: בדפוס
שלנו. ֿ 174)כבדפוסים בפני עיין ג, הלכה שם ירושלמי

כג.175)משה. הלכה למעלה ראה

.ÂÎ˙ÏaL176‰˙È‰L177È¯k‰ Á¯Óe ,È¯k‰ CB˙a178 ƒ…∆∆»¿»¿«¿ƒ≈««¿ƒ
CB˙a ‰Á¯ÓÂ ÏÈ‡B‰ ,Ï·Ë ˙ÏaM‰ d˙B‡ È¯‰ - BlkÀ¬≈»«ƒ…∆∆∆ƒ¿ƒ¿¿»¿
d‡OÚÂ ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯˜ Ck ¯Á‡Â dÏ˙L .È¯k‰«¿ƒ¿»»¿««»»»»∆»≈«¬»»

‰Óe¯z179˜ÙÒ BÊ È¯‰ -180,dÚ¯Êe ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ¿»¬≈¿≈¿»ƒ¿»»
‰pnÓ Ï·h‰ Á¯t ‡nL181‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯Ùk ˙ÈOÚÂ ∆»»««∆∆ƒ∆»¿«¬≈«≈∆¬«ƒ…

e¯Ó‚182- ‰pÚ¯ÊiL Ì„˜ ‰Óe¯z d‡OÚ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¿¬»ƒ¬»»¿»…∆∆ƒ¿»∆»
„ÈÊÓa ÏÎ‡Â ‰pnÓ LÏz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»¿»«¿≈ƒ

‰˙ÈÓ ·iÁ -183Ì‡Â .LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‚‚BLa , «»ƒ»¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ
ÔÁb184Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÙa ÏÎ‡Â »«¿»«¿ƒƒ»»∆»¿»«¿≈∆»

CÎa Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,Ì„‡185ÔÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ; »»∆≈∆∆¿≈»»¿»¿ƒ»»ƒ
ÔÓe ‰˙Èn‰.‚‚BL ‰È‰ Ì‡ LÓÁ‰ «ƒ»ƒ«…∆ƒ»»≈

הקרקע.176) מן ע.177)תלושה שהשווה 178)מנחות
שם). (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה

אחרים.179) פירות שם.180)על במנחות היא בעיא
טבל 181) - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא

מעשר  מהלכות פ"ו להלן וראה ו, משנה פ"ט (תרומות
(ראה  הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה

שם). מלאכתן,182)בשיטהֿמקובצת נגמרה לא כלומר,
כי  עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו,
לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה
ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
ומה  ג). הלכה (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז
אין  טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות שאמרו
שהם  זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה
המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר מחוברים,
שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה
בתלוש  שמרחה כיון שמא הספק: של השני הצד גם סיימו
גם  ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה

ו. משנה פ"א בפאה זה וכעין מנחות 183)כשנשתלה,
שם.184)שם. כל 185)התכופף, אצל דעתו ובטלה

שם). (רש"י אדם

.ÊÎ‰Óe¯z ÈÏecb ÏL ‰„O186Ë˜Ïa ˙·iÁ -187 »∆∆ƒ≈¿»«∆∆¿∆∆
‰Óe¯˙·e ‰‡Ùe ‰ÁÎL188˙B¯OÚÓe189.ÈÚ ¯OÚÓ·e ƒ¿»≈»ƒ¿»««¿¿«¿«»ƒ

˙BzÓ ‰pnÓ ÌÈÏËB ÌÈ‰k ÈiÚÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ«¬ƒ≈ƒ¿»≈«¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒƒ∆»«»
Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ ,Ì‰lL ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k ÈiÚ ;el‡≈¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒ∆∆»∆«¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÓc‰Â ,‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ì‰lL ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ∆∆»∆«…¬ƒƒ¿≈¿»¿«»ƒ

BÏL ¯OÚn‰ ¯ÎBÓ ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .ÌÈiÚ ÏL190 ∆¬ƒƒ¿≈∆≈ƒ≈««¬≈∆
.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

בֿג.186) משניות פ"ט התורה 187)תרומות שמן
אותם  לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין
תרומה  היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר כמו לזרים,
ומטעם  קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן
וראה  ד. משנה פ"א (חלה החלה מן פטורה היא זה
הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה

שם). בתרומות ראשונה במשנה ג 188)וראה במשנה
לתרומה  והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם:

ורע"ב). (ר"ש שני.189)גדולה ומעשר ראשון מעשר
להלן. אסור 190)וראה שני מעשר אבל ראשון, מעשר

נותנו  אלא יז), הלכה שני מעשר מהלכות (פ"ג למכור
רבינו  בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה

מלונדריש). אליהו

.ÁÎË·BÁ‰191ÁaLÓ - el‡ ÔÈÏecb192Lc‰Â . «≈ƒƒ≈¿À»¿«»
˙BÙÈÙk ‰ÏBz ?‰OÚÈ „ˆÈk ‰Ó‰·a193È¯‡eˆa ƒ¿≈»≈««¬∆∆¿ƒ¿«¿≈

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ‰Ó‰a194‡Ï ‡ˆÓ . ¿≈»¿≈¿»≈«ƒƒ¿»…
ÌÓBÊ195‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡196. ≈∆«¿≈»¿…«¬ƒ∆«¿»

דישה.191) לשם במקלות ֿ 192)מכה שעל שם. תרומות
פרה  חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא ידיֿזה

להלן. ראה דישה, הוא 194)קופות.193)בשעת אם
כדי  שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש
שם). המשנה (פירוש וידוש הדישה בעת מהם שתאכל

תפק"195) אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון
בעת  בפיה המתג ישים שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים
הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה,
- ד כה, (דברים בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב

שם). המשנה בזרע 196)פירוש להכניסה לו שאסור
כהן  בהמת היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה,
דבר  אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם).
שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד

ז. הלכה פ"ט למעלה וראה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בספק 1) שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

ודין  טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית
מעשיהן  לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין
בטהרה. זיתיו תרומת הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה.
שנטמאו  וענבים זיתים בטומאה. פירותיו שעושה וישראל
יטול  ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או
לו  שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

.‡‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡2,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL »¿«≈∆«¿»∆∆∆ƒ¿»≈
ÌÈL„w‰ ¯‡Lk3‰‡ÓË È„ÈÏ ‰p‡È·È ‡ÏÂ ,4‡ÏÂ , ƒ¿»«√»ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ≈À¿»¿…
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ב.71) לג, ראה 73)שם.72)שם בישול, ולא בישול
הי"ד. מעשר מהל' פ"ה הי"ד.74)להלן פ"ב למעלה ראה

שדרכן 75) את וכו' טמאה "ותרומה ב: לג, תמורה משנה,
יקבר". להקבר שדרכן ואת ישרוף, ואףֿעלֿפי 76)לשרוף

לשתותו. יבואו שמא לתקלה, חששו - לזילוף ראוי שהיין
(פסחים  לתקלה חוששים אין הלל, בית שלדעת ואףֿעלֿפי
בגמרא  שאמרו מה על רבינו סמך - קטו:) ובבאֿקמא כ:
שאין  כרחנו על כן ואם לתקלה, שחוששין פעמים כמה
קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה זה בענין כביתֿהלל הלכה

אתי. ד"ה שם בבאֿקמא 'תוספות' ועי'

.‚È‰Óe¯z ÔÈÈ77˙pL‰lb78‰i˙La ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ ,79 ≈¿»∆ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CÙMÈ -80ÌÈ‡z ÔÎÂ .81ÔÈÚeÏ„e ÌÈ‡eM˜Â ÌÈ·ÚÂ ƒ»≈¿≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

˙B¯wÓ e‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ˙BBÙÙÏÓe ÔÈÁÈh·‡Â«¬«ƒƒ¿»¿∆¿»∆ƒ¿¿¿À»
˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -82‰Ó . ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈«»«¿»«
.e¯·wÈ B‡ ÌiÏ CÈÏLÈ ?Ô‰a ‰OÚi«¬∆»∆«¿ƒ«»ƒ»¿

מ"ד.77) פ"ח זמן 78)תרומות שיעור כיסוי בלי שנשאר
וישתה  הכלי, אוזן מתחת הזוחל) הנחש =) הרחש שייצא

הי"א). רוצח מהל' (פי"א למקומו שתה 79)ויחזור "שמא
השותה  ויסתכן הארס, מבעלי זולתם או אפעה או נחש ממנו

שם). המשניות' ('פירוש וימות" לחוש 80)אותם ואין
לשתיה. ראוי שאינו לפי התרומה, את מאבד שהוא

מ"ו.81) הנחש.82)שם, ניקרן שמא

.„È‰LBlpL ‰qÚ83‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓa ƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ««ƒ∆ƒ
Û¯Oz - ‰Óe¯z84. ¿»ƒ»≈

פ"ז.83) תרומות -84)תוספתא הפת נאפתה ואפילו
בתוספתא  נחמיה כרבי ודלא הט"ז), שם רוצח (הל' אסורה

באור". כלה נחש, של "ארס : שאמר שם,

.ÂËBlL ˙BzÓ ¯‡L B‡ ‰Óe¯z ÏhÏ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡»¿…≈ƒ…¿»¿»«»∆
Ì˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .ÌÈÏÚa‰ Ì˙B‡ eLÈ¯ÙiL „Ú«∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¡«≈ƒ»

ÌÈz˙ EÏ ÈÈÏ ezÈ ¯L‡85È· eÓÈ¯È ¯L‡ :¯Ó‡Â ; ¬∆ƒ¿«»¿¿«ƒ¿∆¡«¬∆»ƒ¿≈
eÓÈ¯iL „Ú - EÏ Èz˙ ÈÈÏ Ï‡¯OÈ86‰kÊÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»≈«»»«ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¿∆

,ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ eÓ¯e‰L ¯Á‡ ÌÏhÈ ‡ÏÂ .Ì‰a»∆¿…ƒ¿≈««∆¿∆»ƒ««¿»ƒ
;eˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÔzÏ ÌÈÏÚa ÏL Ì‰ È¯‰L∆¬≈≈∆¿»ƒƒ¿»¿»…≈∆ƒ¿

eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL87‡lL Á˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿ƒ∆√»»ƒ¿¿ƒ»«∆…
Ô‰a ‰ÎÊ - ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ88‡l‡ Ô‰Ó ÌÈÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ƒ««¿»ƒ»»»∆∆≈«¿»ƒ≈∆∆»

‰‡‰ ˙·BË89ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,90. «¬»»¿«¬»»≈»»

שמעוני'85) ב'ילקוט (הובא קרח פ' זוטא ב'ספרי' הוא [כן
לך, ויתנו שיפרישו ממה לך, יתנו אשר "ראשית תשנה) סי'
זו  וכו' יצהר חלב "כל שם: וב'ספרי' לך". שתטול מה ולא
זה  יתנו, אשר הגז. ראשית זו ראשיתם, מעשר. תרומת
אין  תרומה, וגם מתנות שגם הרי והקיבה". והלחיים הזרוע

להם]. שנותנים ממה אלא [עי'86)להם ב. קל, חולין
הכ"א]. מעשרות מהל' פ"ו להלן וראה 'ספרי'87)רדב"ז.

"ונתן  : ג) יח, (דברים נאמר כהונה ובמתנות נשא. פרשת
קלג.) (שם חכמים ודרשו והקיבה", והלחיים הזרוע לכהן
ביכורים  מהל' פ"ט להלן וראה מעצמו". שיטול ולא "ונתן,

אין 88)הכ"ב. כהן, שתקפו בכור ספק אפילו שהרי

ה"ג, בכורות מהל' ופ"ה ב. ו, (בבאֿמציעא מידו מוציאין
- א קלא, חולין ו'תוספות' והא, ד"ה שם ב'תוספות' ועי'

בו. יש שירצה.89)ד"ה כהן לכל ליתנה הזכות לו שיש
שלא 90) ונראה ה"ו. אישות מהל' בפ"ה ועי' א. פה, נדרים

טובת  דמי אפילו אלא מידו, מוציאין אין המתנות עצם רק
אלא  אינה זו זכות שכל לתבוע, יכול אינו הנאה,

בידו. כשהתרומה

.ÊËBÏ e˙pL Ô‰k91ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da ‡ˆÓe ‰Óe¯z …≈∆»¿¿»»»»¿»ƒ¬≈ƒ
ÌeÁÈp‰ ÌÈ¯Á‡ ‡nL ,ÏÊb ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬ƒƒ»≈∆»¬≈ƒƒƒ

ÌL92.ÌeÏhiL „Ú »«∆ƒ¿

פ"י.91) תרומות בבבאֿמציעא 92)תוספתא שאמרו [ומה
אלו  הרי מעות, בהן ומצא פירות חבירו לו "שילח ב: כו,
אלא  אינו - ה"ו) ואבידה גזילה מהל' בפט"ז הוא (וכן שלו"
מבעל  אפילו או קנה, ממי ידוע שאינו התגר, מן בלוקח
הוא  מי ידעו שלא אחרים, פועלים עלֿידי דש אם הבית,
עלֿידי  אלא מופרשת שאינה תרומה אבל האבידה, בעל
מי  ידוע ביתם, בני או שלוחם, עלֿידי או עצמם, הבעלים
דרך  אלא כלל, אבידה זו שאין ועוד האבידה. בעל הוא
לבית  משליכין "שהכל שם בתוספתא שאמרו וכמו הינוח,
התרומה, בתוך לשמירה חפצים מניחים כלומר, הדמע",
'תוספתא  ועי' יטמאוה, פן אליה לגשת יראים שהכל

כפשוטה'].

.ÊÈÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡93d‡È·‰ÏÂ ‰Óe¯za Ïth‰Ï ≈ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈«¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ‰k ‡l‡ ,·eMiÏ ¯a„n‰ ÔÓe ¯ÈÚÏ Ô¯b‰ ÔÓƒ«…∆»ƒƒ«ƒ¿»«ƒ∆»…¬ƒ

ÈÂ ˙B¯bÏ ÔÈ‡ˆBÈÌ‡Â .ÌL Ô˜ÏÁ Ì‰Ï ÌÈ˙B Ï‡¯O ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆∆¿»»¿ƒ
‰˙È‰ Ì‡Â .Ô¯ba dÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¬≈∆«¿ƒ«ƒ»«…∆¿ƒ»¿»

‰iÁ94ÌL ˙¯nzLÓ dÈ‡Â ÌL dzÏÎB‡ ‰Ó‰a B‡ «»¿≈»«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆»
¯ÈÚÏ ‰p‡È·ÈÂ da ÏthiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ - Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«≈»ƒƒ∆»»ƒ

Ô‰kÓ d˙‡·‰ ¯ÎO ÏhÈÂ95dÁÈp‰Â dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ; ¿ƒ…¿«¬»»»ƒ…≈∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ»
ÌM‰ ÏelÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÏÂ ‰Ó‰aÏ96. «¿≈»¿««»¬≈∆ƒ«≈

שם.93) תרומות, ותוספתא ב. קלד, תוספתא,94)חולין
בה.95)שם. לטפל חייב אינו שהישראל כיון
(רדב"ז).96) קודש נקראת שהתרומה

.ÁÈÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ¯eÒ‡97È„k ˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÏ »¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈
Ô‰È˙BzÓ ÏhÏ98,ÌM‰ L„˜ ÏlÁ - ÚiÒÓ‰ ÏÎÂ . ƒ…«¿≈∆¿»«¿«≈«ƒ≈…∆«≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â .ÈÂl‰ ˙È¯a ÌzÁL :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ99 «¬≈∆∆¡«ƒ«∆¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈
.„B·Îa Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ,e‰ÚiÒiL BÁÈp‰Ï¿«ƒ∆¿«¿≈∆»≈»∆∆¿»¿»

א.97) כו, כהונה.98)בכורות ומתנות ומעשרות תרומות
חוצהֿלארץ  תרומת אבל התורה, מן החייבות באלו ודווקא
זה  איסור בהם אין מדרבנן, אלא שאינן חוצהֿלארץ, וחלת
בדברי  מפורש וכן כז. (שם הגרנות" בבית המסייע "כהן של
הכסףֿמשנה  נוסחת לפי הי"ב, בכורים מהל' בפ"ה רבינו

כאן). ומשנהֿלמלך כסףֿמשנה ועי' שם,99)שם, בכורות
הי"ד. בכורות מהל' בפ"א הוא וכן בכור. לגבי

.ËÈÔ‰ÎÏ ‰Óe¯z Ô˙100‡ˆÈ - d¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ »«¿»¿…≈«¿»¿«¬ƒ»»»
‰È˙ È„È101¯eÒ‡Â .102‡ˆÓpL ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¿≈¿ƒ»¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»

˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÓk103eÙËÁiL Ô‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .104 ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈»»∆∆«¿¿
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ÔÈÈL¯k‰45CÎÈÙÏ .‰Ó‰·Ï ÔÏÈÎ‡nL ˙Úa ‡ÏÂ46 ««¿ƒƒ¿…¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ»
ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ ÔÈÈL¯ÎÂ ÔzÏz ˙Óe¯z ÔÈ˙B47. ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿…≈«»»∆

מ"גֿד.40) פ"ב שני ראה 41)מעשר הדחק, עלֿידי אלא
(=מוזהר) מצווה אדם ואין ה"ח. ופ"ב ה"ט, פי"א למעלה
פ"ד  חלה 'ירושלמי' בשם (כסףֿמשנה בהמתו אוכלי לטמא

ה"ד). לומר:42)סוף רצה שם. במשנה, כביתֿהלל
אףֿעלֿפי  שירצה הסתפקות איזו בטומאה מהם "שיסתפק
על  שנקפיד מאכל שאינה לפי לשריפה, אותה שיביא

שם). המשנה, (פירוש שאין 43)שריפתה" ואףֿעלֿפי
שהוא  שידעו זה, היכר לה עשו - כנ"ל לטמאה, איסור

(רע"ב). השרייה,44)תרומה בעת אלא החמירו [שלא
טומאה]. לקבלת מוכשרת שהיא ורואים מים, עליה שיש

כא)45) ט, (דברים מלשון קליפתן, להסיר אותם שכותש
שם). (ר"ש "שפית" ותרגומו אותו", כיון 46)"ואכות

בטהרה. שימור צריכין כדעת 47)שאין מ"ט, פ"ד חלה
וראה  וצ"ע). שם, המשניות' ב'פירוש (וראה עקיבא רבי

ה"ב. פ"ו למעלה

.Á‰Óe¯z ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡48ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰k Ïˆ‡ ≈«¿ƒƒ¿»≈∆…≈«»»∆ƒ¿≈
dÏÎ‡Ï da Ò‚ BalL49Ïˆ‡ d˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ï·‡ . ∆ƒ«»¿»¿»¬»«¿ƒƒ»≈∆

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏÎa ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ50; ƒ¿»≈«»»∆ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
ÌËÈÒz ‡lL ‰¯Êb ,ÔÈ¯LÎÓ ˙B¯t eÈ‰È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈»∆…¿ƒ≈

‰c BzL‡51. ƒ¿ƒ»

ב.48) סא, צמיד 49)גיטין מוקפת שהיא ואףֿעלֿפי
שמא  חששו להלן), (ראה טומאה לקבל הוכשרה ולא פתיל
בטומאה  ויאכלנה לחות בידים ויקחנה הכלי את ישבור

בו.50)(רדב"ז). לנגוע יכול ומטמאה 51)שאינו
מטמאי  מהל' (פ"ח פתיל צמיד המוקף חרס כלי גם בהיסט
"צמיד  גם צריך הוכשרו, שלא ואףֿעלֿפי ה"בֿג). משכב
ועי' וייטמאו, רטובות בידים לאכלו יקחהו שמא פתיל",

וכסףֿמשנה. ראב"ד

.Ë‰¯‰Ëa ÂÈ˙ÈÊ ˙Óe¯z ı¯‡‰ ÌÚÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡52; ≈ƒ¿«»»∆¿«≈»¿»√»
‰¯‰Ëa ÔÈlÁ È˙ÈÊ BÏ ÔÈOBÚ Ï·‡53ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ , ¬»ƒ≈≈Àƒ¿»√»ƒ¿≈«»

„ca ÏL54‰Óe¯z‰ Èck ÏËB ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .(„·Ï) ∆«»¿»¿≈«∆≈«≈«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa dÁÈpÓeÈÏk ÔB‚k , «ƒ»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ

ÌÈ·‡55‰Óe¯z‰Â ÔÈlÁ‰ ÏhÏ ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe , ¬»ƒ¿∆»«»»∆ƒ…«Àƒ¿«¿»
‰Óe¯za Úbz ‡nL ¯‰f‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -56‡lL , ¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿»∆…

dÏ·ËÏ ¯ÊÁz57. «¬…¿ƒ¿»

זיתים 52) שהפך "לאחר שם: רש"י ופירש א. סב, גיטין
מהן  תרומה חברים בדדים מפרישים אין הבד, לבית לתתן
(כלומר, במעטן הוכשרו שכבר לפי בטהרה, לעשותם
סומך  והכהן ונטמאו, השמן) עלֿידי טומאה לקבל הוכשרו

טהורים". שהם וסובר אומר 53)עליהם [שעםֿהארץ
מהל' בפט"ז כמפורש כך, על נאמן והוא הוכשרו, שלא

ה"ב]. אוכלין הבד.54)טומאת בבית השמן עושה
שם.55) אותה.56)גיטין, חשוד 57)ותטמא אינו והוא

מהל' (פ"ט גדולה תרומה ממנו נתרם שלא טבל לאכול
חוזרת  שאינה כן, האמת שאין ואףֿעלֿפי ה"א). מעשר

ראה  דבר. לכל יאמין ופתי איום, אלא זה אין - לטבלה
הי"ב. עניים מתנות מהל' לפ"ח ברדב"ז

.È‰‡ÓËa ÂÈ˙B¯t ‰OBÚL Ï‡¯OÈ58ÔÈ¯ˆBa ÔÈ‡ - ƒ¿»≈∆∆≈»¿À¿»≈¿ƒ
BnÚ59BnÚ ÔÈÎ¯Bc ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,60ÈtÓ , ƒ¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒƒ¿≈

BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ‰OÚzL ‰Óe¯z‰«¿»∆≈»∆¿À¿»¬»ƒƒƒ
˙Bi·Á61˙b‰ ÔÓ ÔÈ‡È·Óe ,˙bÏ62. »ƒ««¿ƒƒƒ««

א.58) נה, זרה לדבר 59)עבודה מסייעו שהוא משום
לתרומה  הטבולים לחולין טומאה לגרום אסור שהרי עבירה,
גזירת  - טומאה לקבל עוד הוכשרו שלא [ואףֿעלֿפי (שם).
בלי  אף טומאה מקבלים לגת הנבצרים שענבים היא, חכמים
ה"א]. אוכלין טומאת מהל' ופי"א א. יז, שבת - הכשר

מן 60) טומאה ומקבלים היין עלֿידי מוכשרים הם אז שהרי
סיועו.62)ריקות.61)התורה. בלי נטמאו, כבר שהרי

.‡ÈÔ˙B‡ ‰OBÚÂ ÔËÁBÒ - e‡ÓËpL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¬»¿∆»
‰Óe¯z63,‰Óe¯z eOÚpL ¯Á‡ e‡ÓË Ì‡Â . ¿»¿ƒƒ¿¿««∆«¬¿»
ÔËÁBÒÂ64‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt65‰˜Ln‰ È¯‰ - ¿¬»»»ƒ¿≈»¬≈««¿∆

ÌÈÎÒÏ elÙ‡Â .ÌÈ‰kÏ ‰i˙La ¯zÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰«≈≈∆À»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ
CB˙a „˜ÙÓ ‡e‰ el‡k ‰˜Ln‰L .Èe‡¯ ‰È‰»»»∆««¿∆¿ƒÀ¿»¿

ÏÎ‡‰66‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt e¯Ó‡ ‡ÏÂ .67‡l‡ , »…∆¿…»¿»»ƒ¿≈»∆»
‰¯Ê‚68‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ ‰OÚÈ ‡nL ¿≈»∆»«¬∆≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»««¿∆

ÈLÈÏL el‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â .‰ˆÈ·Îa ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ»≈≈¿ƒƒ
‰‡ÓËÏ69‰˜Ln‰Â ,„a‰ ˙È··e ˙ba ÔÎ¯Bc - ¿À¿»¿»««¿≈««¿««¿∆

,‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë ‰Óe¯z¿»¿»∆≈¿ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿»
˙B¯‰Ë ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk70. ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

לטומאה,63) בראשון נגיעה מחמת כשנטמאו מדובר
שבפנים  והמשקים לטומאה, שני נעשו והענבים שהזיתים
מופקד  הוא כאילו שהמשקה זו, נגיעה עלֿידי נטמאו לא
שבשעת  ומכיון להלן, רבינו שכתב כמו האוכל, בתוך
עלֿידי  הסחיטה בעת נטמאו לא חולין, המשקין היו סחיטה
שלישי  עושה שני "אין שהרי והענבים, הזיתים מגע
קורקוס  ר"י - ה"ב) הטומאות אבות מהל' (פי"א בחולין"

רוקח').64)וכסףֿמשנה. ('מעשה "סוחטן" צ"ל:
מכביצה 65) ביותר אבל היוצאים. המשקין מטמא שאינו

"שני  אמרו בתרומה שהרי תרומה, שהם המשקין, נטמאו
ה"ג). (שם שלישי" ב.66)עושה לד, ודף ב. לג, פסחים

מטמאה 67) אינה היא שגם מכוונת, בכביצה אמרו ולא
בה  אין שוב טיפה, שיצא שכיון מהם, היוצאים המשקין

(שם). שהוא 69)שם.68)כביצה באוכל שנגעו כגון

לטומאה. שם.70)שני הטומאות, אבות הל'

.·ÈÌÈˆÚ‰ ˙È·Ï dÎÈÏLÓ - ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z ˙t71 «¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈»≈ƒ
ÈÏÎa B˙B - ‡ÓËpL ÔÓL ÔÎÂ .‰pÙ¯OiL „Ú«∆ƒ¿¿∆»¿≈∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

Òe‡Ó72ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,˜ÈÏ„iL „Ú »«∆«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿»»«¬≈ƒ
Ô˜ÏBL - e‡ÓËpL ÌÈhÁÂ .e‰eÏÎ‡ÈÂ73ÈÏÎa ÔÁÈpÓe ¿…¿¿ƒƒ∆ƒ¿¿¿»«ƒ»ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,Òe‡Ó»¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»¿««»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ô‰a ˜ÈqÈ74ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe . «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆≈¿ƒ

‰˜Ï„‰Ï75Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - ÔÈi‰ ÔB‚k ,e‡ÓËpL76. ¿«¿»»∆ƒ¿¿¿««ƒ¿ƒ»
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ב.71) לג, ראה 73)שם.72)שם בישול, ולא בישול
הי"ד. מעשר מהל' פ"ה הי"ד.74)להלן פ"ב למעלה ראה

שדרכן 75) את וכו' טמאה "ותרומה ב: לג, תמורה משנה,
יקבר". להקבר שדרכן ואת ישרוף, ואףֿעלֿפי 76)לשרוף

לשתותו. יבואו שמא לתקלה, חששו - לזילוף ראוי שהיין
(פסחים  לתקלה חוששים אין הלל, בית שלדעת ואףֿעלֿפי
בגמרא  שאמרו מה על רבינו סמך - קטו:) ובבאֿקמא כ:
שאין  כרחנו על כן ואם לתקלה, שחוששין פעמים כמה
קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה זה בענין כביתֿהלל הלכה

אתי. ד"ה שם בבאֿקמא 'תוספות' ועי'

.‚È‰Óe¯z ÔÈÈ77˙pL‰lb78‰i˙La ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ ,79 ≈¿»∆ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CÙMÈ -80ÌÈ‡z ÔÎÂ .81ÔÈÚeÏ„e ÌÈ‡eM˜Â ÌÈ·ÚÂ ƒ»≈¿≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

˙B¯wÓ e‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ˙BBÙÙÏÓe ÔÈÁÈh·‡Â«¬«ƒƒ¿»¿∆¿»∆ƒ¿¿¿À»
˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -82‰Ó . ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈«»«¿»«
.e¯·wÈ B‡ ÌiÏ CÈÏLÈ ?Ô‰a ‰OÚi«¬∆»∆«¿ƒ«»ƒ»¿

מ"ד.77) פ"ח זמן 78)תרומות שיעור כיסוי בלי שנשאר
וישתה  הכלי, אוזן מתחת הזוחל) הנחש =) הרחש שייצא

הי"א). רוצח מהל' (פי"א למקומו שתה 79)ויחזור "שמא
השותה  ויסתכן הארס, מבעלי זולתם או אפעה או נחש ממנו

שם). המשניות' ('פירוש וימות" לחוש 80)אותם ואין
לשתיה. ראוי שאינו לפי התרומה, את מאבד שהוא

מ"ו.81) הנחש.82)שם, ניקרן שמא

.„È‰LBlpL ‰qÚ83‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓa ƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ««ƒ∆ƒ
Û¯Oz - ‰Óe¯z84. ¿»ƒ»≈

פ"ז.83) תרומות -84)תוספתא הפת נאפתה ואפילו
בתוספתא  נחמיה כרבי ודלא הט"ז), שם רוצח (הל' אסורה

באור". כלה נחש, של "ארס : שאמר שם,

.ÂËBlL ˙BzÓ ¯‡L B‡ ‰Óe¯z ÏhÏ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡»¿…≈ƒ…¿»¿»«»∆
Ì˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .ÌÈÏÚa‰ Ì˙B‡ eLÈ¯ÙiL „Ú«∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¡«≈ƒ»

ÌÈz˙ EÏ ÈÈÏ ezÈ ¯L‡85È· eÓÈ¯È ¯L‡ :¯Ó‡Â ; ¬∆ƒ¿«»¿¿«ƒ¿∆¡«¬∆»ƒ¿≈
eÓÈ¯iL „Ú - EÏ Èz˙ ÈÈÏ Ï‡¯OÈ86‰kÊÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»≈«»»«ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¿∆

,ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ eÓ¯e‰L ¯Á‡ ÌÏhÈ ‡ÏÂ .Ì‰a»∆¿…ƒ¿≈««∆¿∆»ƒ««¿»ƒ
;eˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÔzÏ ÌÈÏÚa ÏL Ì‰ È¯‰L∆¬≈≈∆¿»ƒƒ¿»¿»…≈∆ƒ¿

eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL87‡lL Á˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿ƒ∆√»»ƒ¿¿ƒ»«∆…
Ô‰a ‰ÎÊ - ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ88‡l‡ Ô‰Ó ÌÈÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ƒ««¿»ƒ»»»∆∆≈«¿»ƒ≈∆∆»

‰‡‰ ˙·BË89ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,90. «¬»»¿«¬»»≈»»

שמעוני'85) ב'ילקוט (הובא קרח פ' זוטא ב'ספרי' הוא [כן
לך, ויתנו שיפרישו ממה לך, יתנו אשר "ראשית תשנה) סי'
זו  וכו' יצהר חלב "כל שם: וב'ספרי' לך". שתטול מה ולא
זה  יתנו, אשר הגז. ראשית זו ראשיתם, מעשר. תרומת
אין  תרומה, וגם מתנות שגם הרי והקיבה". והלחיים הזרוע

להם]. שנותנים ממה אלא [עי'86)להם ב. קל, חולין
הכ"א]. מעשרות מהל' פ"ו להלן וראה 'ספרי'87)רדב"ז.

"ונתן  : ג) יח, (דברים נאמר כהונה ובמתנות נשא. פרשת
קלג.) (שם חכמים ודרשו והקיבה", והלחיים הזרוע לכהן
ביכורים  מהל' פ"ט להלן וראה מעצמו". שיטול ולא "ונתן,

אין 88)הכ"ב. כהן, שתקפו בכור ספק אפילו שהרי

ה"ג, בכורות מהל' ופ"ה ב. ו, (בבאֿמציעא מידו מוציאין
- א קלא, חולין ו'תוספות' והא, ד"ה שם ב'תוספות' ועי'

בו. יש שירצה.89)ד"ה כהן לכל ליתנה הזכות לו שיש
שלא 90) ונראה ה"ו. אישות מהל' בפ"ה ועי' א. פה, נדרים

טובת  דמי אפילו אלא מידו, מוציאין אין המתנות עצם רק
אלא  אינה זו זכות שכל לתבוע, יכול אינו הנאה,

בידו. כשהתרומה

.ÊËBÏ e˙pL Ô‰k91ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da ‡ˆÓe ‰Óe¯z …≈∆»¿¿»»»»¿»ƒ¬≈ƒ
ÌeÁÈp‰ ÌÈ¯Á‡ ‡nL ,ÏÊb ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬ƒƒ»≈∆»¬≈ƒƒƒ

ÌL92.ÌeÏhiL „Ú »«∆ƒ¿

פ"י.91) תרומות בבבאֿמציעא 92)תוספתא שאמרו [ומה
אלו  הרי מעות, בהן ומצא פירות חבירו לו "שילח ב: כו,
אלא  אינו - ה"ו) ואבידה גזילה מהל' בפט"ז הוא (וכן שלו"
מבעל  אפילו או קנה, ממי ידוע שאינו התגר, מן בלוקח
הוא  מי ידעו שלא אחרים, פועלים עלֿידי דש אם הבית,
עלֿידי  אלא מופרשת שאינה תרומה אבל האבידה, בעל
מי  ידוע ביתם, בני או שלוחם, עלֿידי או עצמם, הבעלים
דרך  אלא כלל, אבידה זו שאין ועוד האבידה. בעל הוא
לבית  משליכין "שהכל שם בתוספתא שאמרו וכמו הינוח,
התרומה, בתוך לשמירה חפצים מניחים כלומר, הדמע",
'תוספתא  ועי' יטמאוה, פן אליה לגשת יראים שהכל

כפשוטה'].

.ÊÈÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡93d‡È·‰ÏÂ ‰Óe¯za Ïth‰Ï ≈ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈«¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ‰k ‡l‡ ,·eMiÏ ¯a„n‰ ÔÓe ¯ÈÚÏ Ô¯b‰ ÔÓƒ«…∆»ƒƒ«ƒ¿»«ƒ∆»…¬ƒ

ÈÂ ˙B¯bÏ ÔÈ‡ˆBÈÌ‡Â .ÌL Ô˜ÏÁ Ì‰Ï ÌÈ˙B Ï‡¯O ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆∆¿»»¿ƒ
‰˙È‰ Ì‡Â .Ô¯ba dÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¬≈∆«¿ƒ«ƒ»«…∆¿ƒ»¿»

‰iÁ94ÌL ˙¯nzLÓ dÈ‡Â ÌL dzÏÎB‡ ‰Ó‰a B‡ «»¿≈»«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆»
¯ÈÚÏ ‰p‡È·ÈÂ da ÏthiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ - Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«≈»ƒƒ∆»»ƒ

Ô‰kÓ d˙‡·‰ ¯ÎO ÏhÈÂ95dÁÈp‰Â dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ; ¿ƒ…¿«¬»»»ƒ…≈∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ»
ÌM‰ ÏelÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÏÂ ‰Ó‰aÏ96. «¿≈»¿««»¬≈∆ƒ«≈

שם.93) תרומות, ותוספתא ב. קלד, תוספתא,94)חולין
בה.95)שם. לטפל חייב אינו שהישראל כיון
(רדב"ז).96) קודש נקראת שהתרומה

.ÁÈÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ¯eÒ‡97È„k ˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÏ »¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈
Ô‰È˙BzÓ ÏhÏ98,ÌM‰ L„˜ ÏlÁ - ÚiÒÓ‰ ÏÎÂ . ƒ…«¿≈∆¿»«¿«≈«ƒ≈…∆«≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â .ÈÂl‰ ˙È¯a ÌzÁL :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ99 «¬≈∆∆¡«ƒ«∆¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈
.„B·Îa Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ,e‰ÚiÒiL BÁÈp‰Ï¿«ƒ∆¿«¿≈∆»≈»∆∆¿»¿»

א.97) כו, כהונה.98)בכורות ומתנות ומעשרות תרומות
חוצהֿלארץ  תרומת אבל התורה, מן החייבות באלו ודווקא
זה  איסור בהם אין מדרבנן, אלא שאינן חוצהֿלארץ, וחלת
בדברי  מפורש וכן כז. (שם הגרנות" בבית המסייע "כהן של
הכסףֿמשנה  נוסחת לפי הי"ב, בכורים מהל' בפ"ה רבינו

כאן). ומשנהֿלמלך כסףֿמשנה ועי' שם,99)שם, בכורות
הי"ד. בכורות מהל' בפ"א הוא וכן בכור. לגבי

.ËÈÔ‰ÎÏ ‰Óe¯z Ô˙100‡ˆÈ - d¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ »«¿»¿…≈«¿»¿«¬ƒ»»»
‰È˙ È„È101¯eÒ‡Â .102‡ˆÓpL ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¿≈¿ƒ»¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»

˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÓk103eÙËÁiL Ô‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .104 ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈»»∆∆«¿¿
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ÔÈÈL¯k‰45CÎÈÙÏ .‰Ó‰·Ï ÔÏÈÎ‡nL ˙Úa ‡ÏÂ46 ««¿ƒƒ¿…¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ»
ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ ÔÈÈL¯ÎÂ ÔzÏz ˙Óe¯z ÔÈ˙B47. ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿…≈«»»∆

מ"גֿד.40) פ"ב שני ראה 41)מעשר הדחק, עלֿידי אלא
(=מוזהר) מצווה אדם ואין ה"ח. ופ"ב ה"ט, פי"א למעלה
פ"ד  חלה 'ירושלמי' בשם (כסףֿמשנה בהמתו אוכלי לטמא

ה"ד). לומר:42)סוף רצה שם. במשנה, כביתֿהלל
אףֿעלֿפי  שירצה הסתפקות איזו בטומאה מהם "שיסתפק
על  שנקפיד מאכל שאינה לפי לשריפה, אותה שיביא

שם). המשנה, (פירוש שאין 43)שריפתה" ואףֿעלֿפי
שהוא  שידעו זה, היכר לה עשו - כנ"ל לטמאה, איסור

(רע"ב). השרייה,44)תרומה בעת אלא החמירו [שלא
טומאה]. לקבלת מוכשרת שהיא ורואים מים, עליה שיש

כא)45) ט, (דברים מלשון קליפתן, להסיר אותם שכותש
שם). (ר"ש "שפית" ותרגומו אותו", כיון 46)"ואכות

בטהרה. שימור צריכין כדעת 47)שאין מ"ט, פ"ד חלה
וראה  וצ"ע). שם, המשניות' ב'פירוש (וראה עקיבא רבי

ה"ב. פ"ו למעלה

.Á‰Óe¯z ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡48ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰k Ïˆ‡ ≈«¿ƒƒ¿»≈∆…≈«»»∆ƒ¿≈
dÏÎ‡Ï da Ò‚ BalL49Ïˆ‡ d˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ï·‡ . ∆ƒ«»¿»¿»¬»«¿ƒƒ»≈∆

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏÎa ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ50; ƒ¿»≈«»»∆ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
ÌËÈÒz ‡lL ‰¯Êb ,ÔÈ¯LÎÓ ˙B¯t eÈ‰È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈»∆…¿ƒ≈

‰c BzL‡51. ƒ¿ƒ»

ב.48) סא, צמיד 49)גיטין מוקפת שהיא ואףֿעלֿפי
שמא  חששו להלן), (ראה טומאה לקבל הוכשרה ולא פתיל
בטומאה  ויאכלנה לחות בידים ויקחנה הכלי את ישבור

בו.50)(רדב"ז). לנגוע יכול ומטמאה 51)שאינו
מטמאי  מהל' (פ"ח פתיל צמיד המוקף חרס כלי גם בהיסט
"צמיד  גם צריך הוכשרו, שלא ואףֿעלֿפי ה"בֿג). משכב
ועי' וייטמאו, רטובות בידים לאכלו יקחהו שמא פתיל",

וכסףֿמשנה. ראב"ד

.Ë‰¯‰Ëa ÂÈ˙ÈÊ ˙Óe¯z ı¯‡‰ ÌÚÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡52; ≈ƒ¿«»»∆¿«≈»¿»√»
‰¯‰Ëa ÔÈlÁ È˙ÈÊ BÏ ÔÈOBÚ Ï·‡53ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ , ¬»ƒ≈≈Àƒ¿»√»ƒ¿≈«»

„ca ÏL54‰Óe¯z‰ Èck ÏËB ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .(„·Ï) ∆«»¿»¿≈«∆≈«≈«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa dÁÈpÓeÈÏk ÔB‚k , «ƒ»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ

ÌÈ·‡55‰Óe¯z‰Â ÔÈlÁ‰ ÏhÏ ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe , ¬»ƒ¿∆»«»»∆ƒ…«Àƒ¿«¿»
‰Óe¯za Úbz ‡nL ¯‰f‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -56‡lL , ¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿»∆…

dÏ·ËÏ ¯ÊÁz57. «¬…¿ƒ¿»

זיתים 52) שהפך "לאחר שם: רש"י ופירש א. סב, גיטין
מהן  תרומה חברים בדדים מפרישים אין הבד, לבית לתתן
(כלומר, במעטן הוכשרו שכבר לפי בטהרה, לעשותם
סומך  והכהן ונטמאו, השמן) עלֿידי טומאה לקבל הוכשרו

טהורים". שהם וסובר אומר 53)עליהם [שעםֿהארץ
מהל' בפט"ז כמפורש כך, על נאמן והוא הוכשרו, שלא

ה"ב]. אוכלין הבד.54)טומאת בבית השמן עושה
שם.55) אותה.56)גיטין, חשוד 57)ותטמא אינו והוא

מהל' (פ"ט גדולה תרומה ממנו נתרם שלא טבל לאכול
חוזרת  שאינה כן, האמת שאין ואףֿעלֿפי ה"א). מעשר

ראה  דבר. לכל יאמין ופתי איום, אלא זה אין - לטבלה
הי"ב. עניים מתנות מהל' לפ"ח ברדב"ז

.È‰‡ÓËa ÂÈ˙B¯t ‰OBÚL Ï‡¯OÈ58ÔÈ¯ˆBa ÔÈ‡ - ƒ¿»≈∆∆≈»¿À¿»≈¿ƒ
BnÚ59BnÚ ÔÈÎ¯Bc ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,60ÈtÓ , ƒ¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒƒ¿≈

BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ‰OÚzL ‰Óe¯z‰«¿»∆≈»∆¿À¿»¬»ƒƒƒ
˙Bi·Á61˙b‰ ÔÓ ÔÈ‡È·Óe ,˙bÏ62. »ƒ««¿ƒƒƒ««

א.58) נה, זרה לדבר 59)עבודה מסייעו שהוא משום
לתרומה  הטבולים לחולין טומאה לגרום אסור שהרי עבירה,
גזירת  - טומאה לקבל עוד הוכשרו שלא [ואףֿעלֿפי (שם).
בלי  אף טומאה מקבלים לגת הנבצרים שענבים היא, חכמים
ה"א]. אוכלין טומאת מהל' ופי"א א. יז, שבת - הכשר

מן 60) טומאה ומקבלים היין עלֿידי מוכשרים הם אז שהרי
סיועו.62)ריקות.61)התורה. בלי נטמאו, כבר שהרי

.‡ÈÔ˙B‡ ‰OBÚÂ ÔËÁBÒ - e‡ÓËpL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¬»¿∆»
‰Óe¯z63,‰Óe¯z eOÚpL ¯Á‡ e‡ÓË Ì‡Â . ¿»¿ƒƒ¿¿««∆«¬¿»
ÔËÁBÒÂ64‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt65‰˜Ln‰ È¯‰ - ¿¬»»»ƒ¿≈»¬≈««¿∆

ÌÈÎÒÏ elÙ‡Â .ÌÈ‰kÏ ‰i˙La ¯zÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰«≈≈∆À»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ
CB˙a „˜ÙÓ ‡e‰ el‡k ‰˜Ln‰L .Èe‡¯ ‰È‰»»»∆««¿∆¿ƒÀ¿»¿

ÏÎ‡‰66‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt e¯Ó‡ ‡ÏÂ .67‡l‡ , »…∆¿…»¿»»ƒ¿≈»∆»
‰¯Ê‚68‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ ‰OÚÈ ‡nL ¿≈»∆»«¬∆≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»««¿∆

ÈLÈÏL el‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â .‰ˆÈ·Îa ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ»≈≈¿ƒƒ
‰‡ÓËÏ69‰˜Ln‰Â ,„a‰ ˙È··e ˙ba ÔÎ¯Bc - ¿À¿»¿»««¿≈««¿««¿∆

,‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë ‰Óe¯z¿»¿»∆≈¿ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿»
˙B¯‰Ë ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk70. ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

לטומאה,63) בראשון נגיעה מחמת כשנטמאו מדובר
שבפנים  והמשקים לטומאה, שני נעשו והענבים שהזיתים
מופקד  הוא כאילו שהמשקה זו, נגיעה עלֿידי נטמאו לא
שבשעת  ומכיון להלן, רבינו שכתב כמו האוכל, בתוך
עלֿידי  הסחיטה בעת נטמאו לא חולין, המשקין היו סחיטה
שלישי  עושה שני "אין שהרי והענבים, הזיתים מגע
קורקוס  ר"י - ה"ב) הטומאות אבות מהל' (פי"א בחולין"

רוקח').64)וכסףֿמשנה. ('מעשה "סוחטן" צ"ל:
מכביצה 65) ביותר אבל היוצאים. המשקין מטמא שאינו

"שני  אמרו בתרומה שהרי תרומה, שהם המשקין, נטמאו
ה"ג). (שם שלישי" ב.66)עושה לד, ודף ב. לג, פסחים

מטמאה 67) אינה היא שגם מכוונת, בכביצה אמרו ולא
בה  אין שוב טיפה, שיצא שכיון מהם, היוצאים המשקין

(שם). שהוא 69)שם.68)כביצה באוכל שנגעו כגון

לטומאה. שם.70)שני הטומאות, אבות הל'

.·ÈÌÈˆÚ‰ ˙È·Ï dÎÈÏLÓ - ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z ˙t71 «¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈»≈ƒ
ÈÏÎa B˙B - ‡ÓËpL ÔÓL ÔÎÂ .‰pÙ¯OiL „Ú«∆ƒ¿¿∆»¿≈∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

Òe‡Ó72ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,˜ÈÏ„iL „Ú »«∆«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿»»«¬≈ƒ
Ô˜ÏBL - e‡ÓËpL ÌÈhÁÂ .e‰eÏÎ‡ÈÂ73ÈÏÎa ÔÁÈpÓe ¿…¿¿ƒƒ∆ƒ¿¿¿»«ƒ»ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,Òe‡Ó»¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»¿««»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ô‰a ˜ÈqÈ74ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe . «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆≈¿ƒ

‰˜Ï„‰Ï75Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - ÔÈi‰ ÔB‚k ,e‡ÓËpL76. ¿«¿»»∆ƒ¿¿¿««ƒ¿ƒ»
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ycwndרח z`ia 'ld - dcear xtq - 'a xc` 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ועי' בבית. שהיינו כרחנו ועל בכלל, גדולה תרומה שגם
שם]. ביכורים, ק,133)שקנסוהו.132)בר"ש, ביבמות

ונושא  מטמא חוץ לבתיהן, להן משגרין "וכולן אמרו: - א
טעמא  מאי ליה, משגרינן ערל אבל לו, הוגנת שאינה אשה
והאי  אונסיה, נפיש האי אניס? הא נמי טמא דאניס. משום

למול  לו שאפשר לערל רבינו, כוונת ואם אונסיה". נפיש לא
השמיט  למה שם), ב'מאירי' (ראה כלל אנוס שאינו מל ולא
לו, ומשגרין אנוס שהוא מילה, מחמת אחיו שמתו ערל דין

משנה'. ב'כסף ועי'



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz aÎxc` f"hÎ'i -

ה'תשע"ו  ב' אדר י' ראשון יום

WCwOd z`iA zFkld
WCwOdz̀iA'ld-dcearxtq

¦§¦©©¦§¨
¦§¦©©¦§̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בציבור. טומאה

.‡‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,B˙„B·Ú ÏlÁ - Lc˜na „·ÚL ‡ÓË»≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
.ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„B·Ú ÏÚ ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»
˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ È· ÈL„wÓ e¯ÊpÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „·BÚÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ È¯‰ - ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
¯eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B· e˙Óe :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»
‰˙ÈÓ - Ô‡k Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - [ÌL]»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ÌÈÓL»«ƒƒ»»

.·˙È·a ·iÁ BÈ‡ - ‰‡ÓËa „·Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚˆBÙe ıeÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆

.CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,BÁBÓ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „·ÚÏ BÏ ¯LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
„·Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ˙ÈÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

¯Bpˆ ‰È‰ B˙‡ÈˆÈ·e ,‰¯ˆwa ‡ˆÈÂ ‰¯ÊÚa ‡ÓËpL∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»ƒ
;B˙Ù¯O ·¯˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ¯·‡ Ba CÙ‰Â B„Èa¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈¿≈»

.‰„B·Úk ‡e‰ È¯‰ - ‰„B·Ú ·e¯˜ ÏkL∆»≈¬»¬≈«¬»

.„- BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜ „·ÚÂ Ï·hL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
:¯Ó‡pL .ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,‰ÏeÒt B˙„B·Ú¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»»¿∆
;‡e‰ ‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„·ÚL ÌBÈ Ïe·ËÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈
.¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…»≈
B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ Ï·‡¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ∆¬»

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏlÁÂ ‰ÏeÒt¿»¿ƒ≈¬≈∆»

.‰‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

.ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â „·ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ Ïk - ‰Úe„È ‰‡ÓËÀ¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆¬≈
ıÈv‰ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„B·Ú¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿«ƒ
BÏ Ú„B elÙ‡Â .eˆ¯ ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ ,‰v¯Ó¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«
ıÈv‰L ;‰ˆ¯‰ - ˜¯ÊÂ Ìc‰ ˜¯ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«ƒ¿»∆«ƒ
.„ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó¿«∆«À¿««¿««ƒ∆≈ƒ

.˙e¯ÈÊa ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿À¿««¿ƒ¿ƒ

.Ê;ÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯·c ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«∆«À¿«¿»ƒ«¿≈ƒ
ÔBÚ ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OÂ Ô¯‰‡ ÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«≈««¬…¿»»«¬…∆¬
‡ÏÂ ,ÔÈÏÎ‡p‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡ Ï·‡ .ÌÈL„w‰«√»ƒ¬»≈¿«∆«À¿««∆¡»ƒ¿…
Ì‡ ‡l‡ ;‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«»»»∆ƒ¿»¿À¿»¿»∆»ƒ
‰v¯Ó ıÈv‰L ,¯eaˆa ‰ÈeÁc‰ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ôk≈»¿»«À¿»«¿»¿ƒ∆«ƒ¿«∆

.‰ÈÏÚ»∆»

.Á;BÁˆÓ ÏÚ ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿«∆∆»ƒ¿«∆«ƒ¿
.ÈÈ ÈÙÏ Ì‰Ï ÔBˆ¯Ï „ÈÓz BÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈¿»

.Ë‡Ï ‰ÁB„ BÈ‡ - ÔÓÊ BÏ Úe·˜ ÔÈ‡L Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆≈»«¿«≈∆…
- ÌBi‰ ·¯˜È ‡Ï Ì‡L ;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡∆««»¿…∆«À¿»∆ƒ…ƒ¿««
BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÂ .¯ÁÓ ˙¯ÁÓÏe ¯ÁÓÏ ·¯˜Èƒ¿«¿»»¿»√«»»¿»»¿»∆»«
˙‡ ‰ÁBc - „ÈÁÈ Ôa¯˜ ÔÈa ¯eaˆ Ôa¯˜ ÔÈa ,ÔÓÊ¿«≈»¿«ƒ≈»¿«»ƒ∆∆
‡e‰ ˙B‡Óh‰ Ïk ‡ÏÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ˙aM‰««»¿∆∆«À¿»¿…»«À¿

.dc·Ï ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ,‰ÁB„∆∆»À¿««≈¿«»

.ÈÔÈÁBc Ôlk CÎÈÙÏ .ÌpÓÊ Úe·˜ ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ»«¿«»¿ƒ»À»ƒ
.˙n‰ ˙‡ÓË ˙‡Â ˙aM‰ ˙‡∆««»¿∆À¿««≈

.‡È,ÏÎ‡ BÈ‡ - ‰‡ÓËa ·¯wL Ô‰Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»»¿»≈∆∆»«¿À¿»≈∆¡»
,‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ epnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡∆»«¿ƒƒƒ∆¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈL„˜ ¯‡Lk ,Û¯O ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ

.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

.·ÈB˙B‡ ÏL BpÓÊ ÚÈb‰ ?‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁBc „ˆÈk≈«∆∆«À¿»ƒƒ«¿«∆
,˙ÓÏ ÔÈ‡ÓË B˙B‡ ÔÈ·È¯˜nL Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰Â Ôa¯»̃¿»¿»…«»»∆«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈
ÔÈ·È¯˜n‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ eÈ‰L B‡∆»«»»¿ƒ¿»«…¬ƒ««¿ƒƒ
ÈÏk eÈ‰Â ÔÈ¯B‰Ë el‡Â el‡ eÈ‰L B‡ ,˙ÓÏ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆»≈»≈¿ƒ¿»¿≈
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Ô‰ÈÙa Ô˜ÏÁ Ï‡LÏ elÙ‡Â ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z105- ¿««¿«¬ƒƒ¿…∆¿»¿ƒ∆
Ì‰ ÌB˜n‰ ÔÁÏL ÏÚL .„B·Îa ÔÈÏËB ‡l‡ ,¯eÒ‡»∆»¿ƒ¿»∆«À¿««»≈
ÌMÏ el‡ ˙BzÓe ,ÌÈ˙BL Ì‰ BÁÏL ÏÚÂ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿«À¿»≈ƒ«»≈«≈

Ô‰Ï ‰kÊ ‡e‰Â ,Ì‰106˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒ»»∆∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆
È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ107. ƒ¿∆∆¿…»

ב.100) ו, והוא 101)קידושין לו, יחזירנה והכהן לכהן,
(רש"י). שלו והדמים אחרים לכהנים התרומה את ימכור

שם.102) תרומות 103)גמרא, שאר לו יתן זה שבשכר
א.104)(רש"י). קלג, כלומר,106)שם.105)חולין

או  נב:), (קידושין קלים כקדשים גבוה" מ"שולחן אינן
ושם), (שם בעלים ממון שאינם לה.) (סוכה שני כמעשר
מ"א. פ"ב בביכורים במפורש הוא, כהן ממון אלא

(רדב"ז).107) כבוד בהן לנהוג צריך ולפיכך

.ÎÌ„‡ ÔzÈ ‡Ï108¯BÎa ‡ÏÂ ,Bzb ¯ÓBLÏ ‰Óe¯z …ƒ≈»»¿»¿≈ƒ¿…¿
Ô˙ Ì‡Â .BzÓ‰a ‰ÚB¯Ï ˙BzÓ ‡ÏÂ ,B¯„Ú ¯ÓBLÏ¿≈∆¿¿…«»¿≈¿∆¿¿ƒ»«

ÏlÁ -109¯ÎO Ì‰Ï Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,110Ô˙¯ÈÓL ƒ≈∆»ƒ≈»«»∆¿«¿ƒ»»
Ï‡¯OÈ È‡M¯Â .‰lÁz111‡‰ :¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ ¯ÓBÏ ¿ƒ»¿««ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈«≈≈

¯BÎa B‡ ‰Óe¯z Ô˙Â ,BÊ ÚÏÒ EÏ112˙BzÓ ¯‡L B‡ ¿∆«¿≈¿»¿¿»«»
È˙BÁ‡ Ôa B‡ Èza Ôa ,Ô‰k‰ ÈBÏÙÏ113‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿ƒ«…≈∆ƒƒ∆¬ƒ¿…«≈

.‰Êa»∆

(108.(90.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ה דמאי תוספתא
"הכהנים 109) ב: כו, בבכורות והמקור אותם. ביזה כלומר,

כו' הגרנות ובבית הרועים בבית המסייעים והעניים והלויים
כן  עושין ואם בשכרן, ומעשר תרומה להם נותנין אין
ואת  ואומר: הלוי. ברית שחתם אומר הכתוב ועליהן חיללו,
זו  הלכה סמיכות מתוך והנה תחללו". לא ישראל בני קדשי
המסייע  "כהן משום הוא שהטעם נראה שלפניה, להלכות
לבסוף  להם כשנותן שמדובר כרחנו ועל הגרנות", בבית
זה  בשביל לו יפחיתו שמא חשש שיש אלא משלם, שכרם
באופן  תחילה", שמירתם שכר להם נתן "אם ורק משכרם.
('תוספתא  התירו - בשכר הפחתה של חשש שום אין ששוב

שם.110)כפשוטה'). ודווקא 111)תוספתא שם,
כמסייע  הוא שהרי כן, לעשות רשאי אינו כהן אבל ישראל,

הסמוכה). בהלכה (רדב"ז הגרנות הוא 112)בבית כן
שנראה  ומה ב. כח, ערכין במשנה וכן שם, בתוספתא
כהונה, במתנות ולא התירו בתרומה שרק - א כז, בבכורות
('תוספתא  רגמ"ה כפירוש זו סוגיא פירש שרבינו נראה

הבעלים 113)כפשוטה'). של ההנאה טובת וזוהי
שם). (בכורות,

.‡ÎÌÈˆB¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒƒ
ÈMÓ „Á‡Ï B‡ el‡ ÌÈ‰Î ÈMÓ „Á‡Ï Ì˙B‡ ÔzÏƒ≈»¿∆»ƒ¿≈…¬ƒ≈¿∆»ƒ¿≈
;‰ÊÏ Ô˙Â EÏ ‡‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡Â ,ÌpÁa el‡ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ≈¿ƒ»¿»«¬≈≈¿¿≈»∆
˜ÏÁ EÏ ‡‰ :ÈÂÏÏ B‡ Ô‰ÎÏ e¯Ó‡L ÌÈÏÚa‰ Ï·‡¬»«¿»ƒ∆»¿¿…≈¿≈ƒ≈¿≈∆

‰‡‰ ˙·BËa ‰Ê114¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -115¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆¿«¬»»¬≈∆»¿≈»
˙BÓe¯˙a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ116Á˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬¿»ƒ¿««ƒ∆≈«

Ô‰ÎÏ ¯ÎBÓe Ô‰kÓ117. ƒ…≈≈¿…≈

הנאה 114) טובת בשכר הכסף לבעלים יתן שהכהן היינו

('ירושלמי'115)שלו. הגרנות בבית כמסייע שהוא מפני
ה"ב). פ"ו מ"ג.116)דמאי פ"ז שאין 117)שביעית

הגרנות. בבית סיוע של חשש שום כאן

.·ÎÔ‰Ï ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ‰¯OÚ118,˙B¯b‰ ˙È·a ‰Óe¯z ¬»»≈¿ƒ»∆¿»¿≈«¿»
d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡119.d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó B‡ ««ƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ»

˙Úc Ba ÔÈ‡L ÔËw‰Â ‰ËBM‰Â L¯Á‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
BwÁ O¯ÙÏ120˙Úc el‡a ÔÈ‡L ÈtÓ ,121ÌeËÓh‰Â . ƒ¿…Àƒ¿≈∆≈¿≈««¿«À¿

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰È¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â122. ¿»«¿¿ƒƒ¿≈∆≈¿¿»ƒ¿≈«¿»
ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ‰„Oa ÌÈ¯·BÚ‰ e‰e‡¯È ‡nL ,„·Ú‰Â¿»∆∆∆»ƒ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ»»

Ô‰k ‡e‰L123‡Óh‰Â Ï¯Ú‰Â .124.ÔÈÒe‡Ó Ô‰L ÈtÓ , ∆…≈¿∆»≈¿«»≈ƒ¿≈∆≈¿ƒ
L¯b˙z ‡nL ,‰M‡‰Â125„eÁi‰ ÈtÓe ,126‡OBp‰Â . ¿»ƒ»∆»ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿«≈
BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡127B˙B‡ eÒ˜ -128˜ÏÁÈ ‡lL ƒ»∆≈»∆∆»¿∆…«¬…

Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .‰pL¯‚iL „Ú ˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»«∆¿»¿∆»¿À»¿«¿ƒ»∆
Ô‰Èz·Ï129Ô‰Ï ÔÈ˜ÏBÁÂ130Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡Lk131; ¿»≈∆¿¿ƒ»∆ƒ¿»»¿≈«¿

BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰ ÔÓ ıeÁ132‡Óh‰Â ƒ«≈ƒ»∆≈»∆∆¿«»≈
Ï¯Ú‰Â133.ÏÏk Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡L , ¿∆»≈∆≈¿«¿ƒ»∆¿»

ב.118) צט, כספם.119)יבמות תוספתא 120)לקנין
 ֿ ואף (כסףֿמשנה), כפיו לישא שיודע והיינו פ"א. חגיגה
(פט"ו  זקנו שיתמלא עד כפיו את נושא הכהן שאין עלֿפי
אחרים  עם אבל ביחיד, אלא זה אין - ה"ד) תפלה מהל'
ד"ה  כד. מגילה ('תוספות' קטן בעודו גם כפיו לישא יכול
חיקו", "לפרוש רוקח': 'מעשה וכת"י רומי ובדפוס ואין).
בגדו  לפרוש והיינו שם, בתוספתא עהרפורט בכת"י הוא וכן

כפשוטה'). ('תוספתא התרומה וזילותא 121)לקבל
שם). יבמות, (רש"י כל לעין בגורן להם לחלק דתרומה

(רש"י).122) דתרומה זילותא היא וזו ויעלוהו 123)שם.
ק.). (שם אשה להשיאו ליוחסין ֿ 124)מתרומה שאףֿעל

נשיהם  את הם מאכילים - בתרומה אוכלים אינם שהם פי
הי"ב). פ"ז (למעלה שנישאת 125)ועבדיהם ישראל בת

היא  אסורה הגירושין שלאחר משום והיינו זרה. והיא לכהן,
שם). (רש"י תרומה לה לחלק ימשיכו יודעין ובלא בתרומה,
ישראל  בת משום גזרו זה, טעם שייך שלא כהן בבת ואף

עוברי 126)(משנהֿלמלך). מצויים אין השדות שבשבילי
הגרנות. לבית ההולכים הגברים עם תתייחד והאשה דרכים,
אומרת  אחת דיעות. שתי הסוגיא מביאה שם, ביבמות והנה
פסק  ורבינו ייחוד, משום אומרת והשניה גרושה, משום

שאין לעיר, סמוך הגרנות בית ואם יחד. שמא כשתיהן חשש
הרבה  מצויים השדות שבשבילי ובאופן ידעו, ולא תתגרש
הגרנות  בבית תרומה לזה חולקים - יחוד חשש שאין אנשים

שם).127)(שם). (רש"י לכהונה פסולה כלומר,
שם.128) להם 129)יבמות, שנותנים רואה איש שאין

וחלה.131)בביתם.130)תרומה. מעשר תרומת [היינו
הדרך  שאין וחלה, מעשר שתרומת כשם לומר: ורוצה
להם  לחלק מותר כן בביתם, לחלקם מותר בגרנות, לחלקם
בבית  לחלקה שהדרך אףֿעלֿפי בביתם, גדולה תרומה
עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה בתוספתא מפרש וכן הגרנות.
הוא  וכן בהן". חולקין קטנים הגבול "קדשי (57 20
נוסחת  לפי (290 31 עמ' (שם פ"ב בבכורים באנדרוגינוס
ומשמע  וכנשים". כאנשים הגבול בקדשי "וחולק בה"ג:
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רט ycwnd z`ia 'ld - dcear xtq - 'a xc` 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ועי' בבית. שהיינו כרחנו ועל בכלל, גדולה תרומה שגם
שם]. ביכורים, ק,133)שקנסוהו.132)בר"ש, ביבמות

ונושא  מטמא חוץ לבתיהן, להן משגרין "וכולן אמרו: - א
טעמא  מאי ליה, משגרינן ערל אבל לו, הוגנת שאינה אשה
והאי  אונסיה, נפיש האי אניס? הא נמי טמא דאניס. משום

למול  לו שאפשר לערל רבינו, כוונת ואם אונסיה". נפיש לא
השמיט  למה שם), ב'מאירי' (ראה כלל אנוס שאינו מל ולא
לו, ומשגרין אנוס שהוא מילה, מחמת אחיו שמתו ערל דין

משנה'. ב'כסף ועי'



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz aÎxc` f"hÎ'i -

ה'תשע"ו  ב' אדר י' ראשון יום

WCwOd z`iA zFkld
WCwOdz̀iA'ld-dcearxtq

¦§¦©©¦§¨
¦§¦©©¦§̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בציבור. טומאה

.‡‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,B˙„B·Ú ÏlÁ - Lc˜na „·ÚL ‡ÓË»≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
.ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„B·Ú ÏÚ ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»
˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ È· ÈL„wÓ e¯ÊpÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „·BÚÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ È¯‰ - ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
¯eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B· e˙Óe :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»
‰˙ÈÓ - Ô‡k Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - [ÌL]»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ÌÈÓL»«ƒƒ»»

.·˙È·a ·iÁ BÈ‡ - ‰‡ÓËa „·Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚˆBÙe ıeÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆

.CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,BÁBÓ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „·ÚÏ BÏ ¯LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
„·Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ˙ÈÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

¯Bpˆ ‰È‰ B˙‡ÈˆÈ·e ,‰¯ˆwa ‡ˆÈÂ ‰¯ÊÚa ‡ÓËpL∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»ƒ
;B˙Ù¯O ·¯˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ¯·‡ Ba CÙ‰Â B„Èa¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈¿≈»

.‰„B·Úk ‡e‰ È¯‰ - ‰„B·Ú ·e¯˜ ÏkL∆»≈¬»¬≈«¬»

.„- BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜ „·ÚÂ Ï·hL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
:¯Ó‡pL .ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,‰ÏeÒt B˙„B·Ú¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»»¿∆
;‡e‰ ‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„·ÚL ÌBÈ Ïe·ËÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈
.¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…»≈
B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ Ï·‡¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ∆¬»

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏlÁÂ ‰ÏeÒt¿»¿ƒ≈¬≈∆»

.‰‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

.ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â „·ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ Ïk - ‰Úe„È ‰‡ÓËÀ¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ∆¬≈
ıÈv‰ - ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„B·Ú¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿«ƒ
BÏ Ú„B elÙ‡Â .eˆ¯ ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ ,‰v¯Ó¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«
ıÈv‰L ;‰ˆ¯‰ - ˜¯ÊÂ Ìc‰ ˜¯ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«ƒ¿»∆«ƒ
.„ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó¿«∆«À¿««¿««ƒ∆≈ƒ

.˙e¯ÈÊa ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿À¿««¿ƒ¿ƒ

.Ê;ÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯·c ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿«∆«À¿«¿»ƒ«¿≈ƒ
ÔBÚ ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OÂ Ô¯‰‡ ÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«≈««¬…¿»»«¬…∆¬
‡ÏÂ ,ÔÈÏÎ‡p‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡ Ï·‡ .ÌÈL„w‰«√»ƒ¬»≈¿«∆«À¿««∆¡»ƒ¿…
Ì‡ ‡l‡ ;‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓËpL Ì„‡‰ ˙‡ÓË ÏÚ«À¿«»»»∆ƒ¿»¿À¿»¿»∆»ƒ
‰v¯Ó ıÈv‰L ,¯eaˆa ‰ÈeÁc‰ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ôk≈»¿»«À¿»«¿»¿ƒ∆«ƒ¿«∆

.‰ÈÏÚ»∆»

.Á;BÁˆÓ ÏÚ ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿«∆∆»ƒ¿«∆«ƒ¿
.ÈÈ ÈÙÏ Ì‰Ï ÔBˆ¯Ï „ÈÓz BÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈¿»

.Ë‡Ï ‰ÁB„ BÈ‡ - ÔÓÊ BÏ Úe·˜ ÔÈ‡L Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆≈»«¿«≈∆…
- ÌBi‰ ·¯˜È ‡Ï Ì‡L ;‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡∆««»¿…∆«À¿»∆ƒ…ƒ¿««
BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÂ .¯ÁÓ ˙¯ÁÓÏe ¯ÁÓÏ ·¯˜Èƒ¿«¿»»¿»√«»»¿»»¿»∆»«
˙‡ ‰ÁBc - „ÈÁÈ Ôa¯˜ ÔÈa ¯eaˆ Ôa¯˜ ÔÈa ,ÔÓÊ¿«≈»¿«ƒ≈»¿«»ƒ∆∆
‡e‰ ˙B‡Óh‰ Ïk ‡ÏÂ .‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ˙aM‰««»¿∆∆«À¿»¿…»«À¿

.dc·Ï ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ,‰ÁB„∆∆»À¿««≈¿«»

.ÈÔÈÁBc Ôlk CÎÈÙÏ .ÌpÓÊ Úe·˜ ¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk»»¿¿«ƒ»«¿«»¿ƒ»À»ƒ
.˙n‰ ˙‡ÓË ˙‡Â ˙aM‰ ˙‡∆««»¿∆À¿««≈

.‡È,ÏÎ‡ BÈ‡ - ‰‡ÓËa ·¯wL Ô‰Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»»¿»≈∆∆»«¿À¿»≈∆¡»
,‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ epnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡∆»«¿ƒƒƒ∆¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»»
ÌÈL„˜ ¯‡Lk ,Û¯O ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ

.e‡ÓËpL∆ƒ¿¿

.·ÈB˙B‡ ÏL BpÓÊ ÚÈb‰ ?‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁBc „ˆÈk≈«∆∆«À¿»ƒƒ«¿«∆
,˙ÓÏ ÔÈ‡ÓË B˙B‡ ÔÈ·È¯˜nL Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰Â Ôa¯»̃¿»¿»…«»»∆«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈
ÔÈ·È¯˜n‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ eÈ‰L B‡∆»«»»¿ƒ¿»«…¬ƒ««¿ƒƒ
ÈÏk eÈ‰Â ÔÈ¯B‰Ë el‡Â el‡ eÈ‰L B‡ ,˙ÓÏ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¿≈∆»≈»≈¿ƒ¿»¿≈
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Ô‰ÈÙa Ô˜ÏÁ Ï‡LÏ elÙ‡Â ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z105- ¿««¿«¬ƒƒ¿…∆¿»¿ƒ∆
Ì‰ ÌB˜n‰ ÔÁÏL ÏÚL .„B·Îa ÔÈÏËB ‡l‡ ,¯eÒ‡»∆»¿ƒ¿»∆«À¿««»≈
ÌMÏ el‡ ˙BzÓe ,ÌÈ˙BL Ì‰ BÁÏL ÏÚÂ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿«À¿»≈ƒ«»≈«≈

Ô‰Ï ‰kÊ ‡e‰Â ,Ì‰106˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒ»»∆∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆
È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ107. ƒ¿∆∆¿…»

ב.100) ו, והוא 101)קידושין לו, יחזירנה והכהן לכהן,
(רש"י). שלו והדמים אחרים לכהנים התרומה את ימכור

שם.102) תרומות 103)גמרא, שאר לו יתן זה שבשכר
א.104)(רש"י). קלג, כלומר,106)שם.105)חולין

או  נב:), (קידושין קלים כקדשים גבוה" מ"שולחן אינן
ושם), (שם בעלים ממון שאינם לה.) (סוכה שני כמעשר
מ"א. פ"ב בביכורים במפורש הוא, כהן ממון אלא

(רדב"ז).107) כבוד בהן לנהוג צריך ולפיכך

.ÎÌ„‡ ÔzÈ ‡Ï108¯BÎa ‡ÏÂ ,Bzb ¯ÓBLÏ ‰Óe¯z …ƒ≈»»¿»¿≈ƒ¿…¿
Ô˙ Ì‡Â .BzÓ‰a ‰ÚB¯Ï ˙BzÓ ‡ÏÂ ,B¯„Ú ¯ÓBLÏ¿≈∆¿¿…«»¿≈¿∆¿¿ƒ»«

ÏlÁ -109¯ÎO Ì‰Ï Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,110Ô˙¯ÈÓL ƒ≈∆»ƒ≈»«»∆¿«¿ƒ»»
Ï‡¯OÈ È‡M¯Â .‰lÁz111‡‰ :¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ ¯ÓBÏ ¿ƒ»¿««ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈«≈≈

¯BÎa B‡ ‰Óe¯z Ô˙Â ,BÊ ÚÏÒ EÏ112˙BzÓ ¯‡L B‡ ¿∆«¿≈¿»¿¿»«»
È˙BÁ‡ Ôa B‡ Èza Ôa ,Ô‰k‰ ÈBÏÙÏ113‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿ƒ«…≈∆ƒƒ∆¬ƒ¿…«≈

.‰Êa»∆

(108.(90.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ה דמאי תוספתא
"הכהנים 109) ב: כו, בבכורות והמקור אותם. ביזה כלומר,

כו' הגרנות ובבית הרועים בבית המסייעים והעניים והלויים
כן  עושין ואם בשכרן, ומעשר תרומה להם נותנין אין
ואת  ואומר: הלוי. ברית שחתם אומר הכתוב ועליהן חיללו,
זו  הלכה סמיכות מתוך והנה תחללו". לא ישראל בני קדשי
המסייע  "כהן משום הוא שהטעם נראה שלפניה, להלכות
לבסוף  להם כשנותן שמדובר כרחנו ועל הגרנות", בבית
זה  בשביל לו יפחיתו שמא חשש שיש אלא משלם, שכרם
באופן  תחילה", שמירתם שכר להם נתן "אם ורק משכרם.
('תוספתא  התירו - בשכר הפחתה של חשש שום אין ששוב

שם.110)כפשוטה'). ודווקא 111)תוספתא שם,
כמסייע  הוא שהרי כן, לעשות רשאי אינו כהן אבל ישראל,

הסמוכה). בהלכה (רדב"ז הגרנות הוא 112)בבית כן
שנראה  ומה ב. כח, ערכין במשנה וכן שם, בתוספתא
כהונה, במתנות ולא התירו בתרומה שרק - א כז, בבכורות
('תוספתא  רגמ"ה כפירוש זו סוגיא פירש שרבינו נראה

הבעלים 113)כפשוטה'). של ההנאה טובת וזוהי
שם). (בכורות,

.‡ÎÌÈˆB¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒƒ
ÈMÓ „Á‡Ï B‡ el‡ ÌÈ‰Î ÈMÓ „Á‡Ï Ì˙B‡ ÔzÏƒ≈»¿∆»ƒ¿≈…¬ƒ≈¿∆»ƒ¿≈
;‰ÊÏ Ô˙Â EÏ ‡‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡Â ,ÌpÁa el‡ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ≈¿ƒ»¿»«¬≈≈¿¿≈»∆
˜ÏÁ EÏ ‡‰ :ÈÂÏÏ B‡ Ô‰ÎÏ e¯Ó‡L ÌÈÏÚa‰ Ï·‡¬»«¿»ƒ∆»¿¿…≈¿≈ƒ≈¿≈∆

‰‡‰ ˙·BËa ‰Ê114¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -115¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆¿«¬»»¬≈∆»¿≈»
˙BÓe¯˙a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ116Á˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬¿»ƒ¿««ƒ∆≈«

Ô‰ÎÏ ¯ÎBÓe Ô‰kÓ117. ƒ…≈≈¿…≈

הנאה 114) טובת בשכר הכסף לבעלים יתן שהכהן היינו

('ירושלמי'115)שלו. הגרנות בבית כמסייע שהוא מפני
ה"ב). פ"ו מ"ג.116)דמאי פ"ז שאין 117)שביעית

הגרנות. בבית סיוע של חשש שום כאן

.·ÎÔ‰Ï ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ‰¯OÚ118,˙B¯b‰ ˙È·a ‰Óe¯z ¬»»≈¿ƒ»∆¿»¿≈«¿»
d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡119.d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó B‡ ««ƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ»

˙Úc Ba ÔÈ‡L ÔËw‰Â ‰ËBM‰Â L¯Á‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
BwÁ O¯ÙÏ120˙Úc el‡a ÔÈ‡L ÈtÓ ,121ÌeËÓh‰Â . ƒ¿…Àƒ¿≈∆≈¿≈««¿«À¿

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰È¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â122. ¿»«¿¿ƒƒ¿≈∆≈¿¿»ƒ¿≈«¿»
ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ‰„Oa ÌÈ¯·BÚ‰ e‰e‡¯È ‡nL ,„·Ú‰Â¿»∆∆∆»ƒ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ»»

Ô‰k ‡e‰L123‡Óh‰Â Ï¯Ú‰Â .124.ÔÈÒe‡Ó Ô‰L ÈtÓ , ∆…≈¿∆»≈¿«»≈ƒ¿≈∆≈¿ƒ
L¯b˙z ‡nL ,‰M‡‰Â125„eÁi‰ ÈtÓe ,126‡OBp‰Â . ¿»ƒ»∆»ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿«≈
BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡127B˙B‡ eÒ˜ -128˜ÏÁÈ ‡lL ƒ»∆≈»∆∆»¿∆…«¬…

Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .‰pL¯‚iL „Ú ˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»«∆¿»¿∆»¿À»¿«¿ƒ»∆
Ô‰Èz·Ï129Ô‰Ï ÔÈ˜ÏBÁÂ130Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡Lk131; ¿»≈∆¿¿ƒ»∆ƒ¿»»¿≈«¿

BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰ ÔÓ ıeÁ132‡Óh‰Â ƒ«≈ƒ»∆≈»∆∆¿«»≈
Ï¯Ú‰Â133.ÏÏk Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡L , ¿∆»≈∆≈¿«¿ƒ»∆¿»

ב.118) צט, כספם.119)יבמות תוספתא 120)לקנין
 ֿ ואף (כסףֿמשנה), כפיו לישא שיודע והיינו פ"א. חגיגה
(פט"ו  זקנו שיתמלא עד כפיו את נושא הכהן שאין עלֿפי
אחרים  עם אבל ביחיד, אלא זה אין - ה"ד) תפלה מהל'
ד"ה  כד. מגילה ('תוספות' קטן בעודו גם כפיו לישא יכול
חיקו", "לפרוש רוקח': 'מעשה וכת"י רומי ובדפוס ואין).
בגדו  לפרוש והיינו שם, בתוספתא עהרפורט בכת"י הוא וכן

כפשוטה'). ('תוספתא התרומה וזילותא 121)לקבל
שם). יבמות, (רש"י כל לעין בגורן להם לחלק דתרומה

(רש"י).122) דתרומה זילותא היא וזו ויעלוהו 123)שם.
ק.). (שם אשה להשיאו ליוחסין ֿ 124)מתרומה שאףֿעל

נשיהם  את הם מאכילים - בתרומה אוכלים אינם שהם פי
הי"ב). פ"ז (למעלה שנישאת 125)ועבדיהם ישראל בת

היא  אסורה הגירושין שלאחר משום והיינו זרה. והיא לכהן,
שם). (רש"י תרומה לה לחלק ימשיכו יודעין ובלא בתרומה,
ישראל  בת משום גזרו זה, טעם שייך שלא כהן בבת ואף

עוברי 126)(משנהֿלמלך). מצויים אין השדות שבשבילי
הגרנות. לבית ההולכים הגברים עם תתייחד והאשה דרכים,
אומרת  אחת דיעות. שתי הסוגיא מביאה שם, ביבמות והנה
פסק  ורבינו ייחוד, משום אומרת והשניה גרושה, משום

שאין לעיר, סמוך הגרנות בית ואם יחד. שמא כשתיהן חשש
הרבה  מצויים השדות שבשבילי ובאופן ידעו, ולא תתגרש
הגרנות  בבית תרומה לזה חולקים - יחוד חשש שאין אנשים

שם).127)(שם). (רש"י לכהונה פסולה כלומר,
שם.128) להם 129)יבמות, שנותנים רואה איש שאין

וחלה.131)בביתם.130)תרומה. מעשר תרומת [היינו
הדרך  שאין וחלה, מעשר שתרומת כשם לומר: ורוצה
להם  לחלק מותר כן בביתם, לחלקם מותר בגרנות, לחלקם
בבית  לחלקה שהדרך אףֿעלֿפי בביתם, גדולה תרומה
עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה בתוספתא מפרש וכן הגרנות.
הוא  וכן בהן". חולקין קטנים הגבול "קדשי (57 20
נוסחת  לפי (290 31 עמ' (שם פ"ב בבכורים באנדרוגינוס
ומשמע  וכנשים". כאנשים הגבול בקדשי "וחולק בה"ג:
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- עבד אם ולפיכך מספק. אלא ולקדש לחזור צריך שאינו
כשרה. עבודתו

.„‡Ï Ì‡ ,Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚÂ ¯ÊÁÂ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ»»ƒ«ƒ¿»¿»«¿»«¿…ƒ≈ƒ…
‰¯Lk B˙„B·Ú - BzÚc ÁÈq‰12‰È‰ ÏÏk‰ ‰ÊÂ . ƒƒ««¿¬»¿≈»¿∆«¿»»»

Lc˜na13‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ :14ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»≈»»ƒ¿»»¬»»»¬»««
Ï·BË ‡e‰L „Ú ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt15. ƒ∆»«∆≈

ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה,

היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ"]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך

מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן יום ויפרוש". עבודת
ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈ·Ë ÔeÚË -18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË - ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21- ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ¯ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ¯ÊBÁLk]22- [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„·Ïa ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ¯ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…
Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…

‰¯Lk B˙„B·Ú - ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…

.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ,16) יצא המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח. יומא

שהצריך  לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י שאין 18)רגליו קבוע, כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי 19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף פי על הוגה חוץ 23)המוקף שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ -26BÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,Ï·ËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««

ˆ BÈ‡L ÈtLÓL ·¯Ú‰ CÈ¯28Lc˜Óe ¯ÊBÁ - ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈ·Ë ¯Á‡29Ï·BË ÏkL ;30ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„·BÚ Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï - BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף. החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים,
דבר  שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו
הרי  כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק
הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני שמא
לעבודה. ראוי אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב
של  דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a32‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰¯Lk B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈ¯etk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈ·e Ô¯‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈ·h‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯·c - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡¯ Lec˜ ‡e‰L ,·kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב]. בלבישת 33)ובגדי שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,¯ÁÓÏ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
- ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ35.ÌBi‰ ˙„B·ÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת
על  ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ ¯È‡‰L ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ36˙lÁ˙· È¯‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„B·Ú37. ¬»ƒ≈
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,‰‡ÓËa ‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÏ ÌÈ‡ÓË ˙¯M‰«»≈¿≈ƒ¿≈¬≈∆≈»∆¿À¿»
Ôlk eÒkÈÂ ,„Á‡k ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈ‡Óh‰ Ba e˜qÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿À»
ÔÈ·Ê ÔB‚k ,˙¯Á‡ ‰‡ÓËa ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ .‰¯ÊÚÏ»¬»»¬»«¿≈ƒ¿À¿»«∆∆¿»ƒ
‡ˆBiÎÂ ‰Ï·e ı¯L È‡ÓËe [˙B„ÏBÈÂ] ˙BcÂ ˙B·ÊÂ¿»¿ƒ¿¿¿≈≈∆∆¿≈»¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯ÊÚÏ eÒkÈ ‡ÏÂ e˜qÚ˙È ‡Ï - Ô‰a»∆…ƒ¿«¿¿…ƒ»¿»¬»»¿««ƒ
‰¯ÊÚÏ eÒÎ B‡ eOÚÂ e¯·Ú Ì‡Â .‰‡ÓËa ‰OÚpL∆«¬»¿À¿»¿ƒ»¿¿»ƒ¿¿»¬»»
‡lL ;‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰˙ÈÓe ‰‡Èa‰ ÏÚ ˙¯k ÔÈ·iÁ -«»ƒ»≈««ƒ»ƒ»«»¬»∆…

.„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ˙ÈÁ„ƒ¿≈∆»À¿««≈ƒ¿«

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
,‰¯ÊÚÏ ‡l‡ e¯z‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÏÎÈ‰Ï«≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»»¬»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ««¬∆

.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÌeÁlLz¿«¿¬≈≈¿ƒ

.„È,ÌÈ¯B‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË ·‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ e·È¯˜È ‡Ï - ˙Ó È‡ÓË Ôa¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»
˙Èa e‡È·È - ˙Ó È‡ÓË ·‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ .ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ≈
ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙Ó È‡ÓË ‰¯ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .¯Á‡ ·‡»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈«¬ƒƒ
ÌL ÔÈÒÎp‰ ÌÈ‰k‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ .˙¯Á‡ ‰¯ÓLÓ ÏÚ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ»
.‰‡ÓËa eOÚÈ - ÔÈ‡ÓË Úe·w‰ ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬¿À¿»

.ÂË?¯Á‡ ·‡ ˙ÈaÓ ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
d¯eq‡a ‡l‡ ,¯eaˆa ‰¯z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»
ÔÈÁBc ÔÈ‡Â ,˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ ¯·c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

.‰ÈÏÚ ˙Bv¯Ï ıÈˆ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«»∆»

.ÊË:¯Ó‡pL ?¯eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿
ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
- ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ¯eaˆ Ï·‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈
ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ ,ÔÈÁc ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

.‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk¿∆«∆∆∆«À¿»

.ÊÈÈk :ÌL ¯Ó‡pL .ÌÈ·e˙ka L¯ÙÓ ¯·c‰ È¯‰Â«¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï ¯L‡ Ï‰wa ˙a«̄««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«

‰Ï LÈc˜‰Ï] ¯B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙Èa¯Ó Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡Ó ˙a¯ ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…
‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .e¯‰h‰ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ e¯aÚL ÈtÓ ?·e˙kÎ«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»
ÌÈÏLe¯Èa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈ¯OÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk .ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ«¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬
¯·Îe .ÈcÓÏ eLc˜˙‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ Èk ,‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ«…¬ƒ…ƒ¿«¿¿««¿»
‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,L„Á‰ Lec˜a e¯‡a≈«¿¿ƒ«…∆∆≈¿«¿ƒ∆«»»

.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ¿≈«À¿»

.ÁÈ¯aÚL :‰M‰ d˙B‡a ÌL ‰˙È‰ ˙¯Á‡ „BÚÂ¿«∆∆»¿»»¿»«»»∆ƒ≈

,¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰M‰ ˙‡ CÏn‰ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»«∆∆∆«»»¿¿ƒ∆¬»
L„Á‰ B˙B‡ ‰OÚÂ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿……∆ƒ»¿»»«…∆
ÌBÈa ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡ÏÂ .ÈL ¯„‡¬»≈ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿«¿ƒ¿
el‡ ÌÈ¯·„ ÈtÓe .L„Á‰ Lec˜a e¯‡aL BÓk ,‰Ê∆¿∆≈«¿¿ƒ«…∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡ ‰ÎÏ‰k ‡lL ‰OÚL∆»»∆…«¬»»∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
ÌÈÓÎÁ‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·e .·e˙kÎ«»ƒ≈«¬ƒ««¿¿««¬»ƒ
e‰i˜ÊÁÈ Ïlt˙‰ Èk :¯Ó‡pL .ÂÈOÚÓ ÏÚ eÓÈkÒ‰L∆ƒ¿ƒ««¬»∆∆¡«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»
ÚÓLiÂ :¯Ó‡Â .„Úa ¯tÎÈ ·Bh‰ '‰ ¯Ó‡Ï Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈…«¿«≈¿«¿∆¡««ƒ¿«
.Ìa¯˜ ‰ˆ¯pL - ÌÚ‰ ˙‡ ‡t¯iÂ e‰i˜ÊÁÈ Ï‡ '‰∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»∆ƒ¿»»¿»»

ה'תשע"ו  ב' אדר י"א שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפני 1) לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו תתבאר

לעבודה. עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם,

.‡„·BÚ‰ Ô‰k Lc˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È3 ƒ¿«¬≈¿«≈…≈»≈»»¿«¿»
epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ;„·ÚÈ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…∆∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆
ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚL Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿…≈∆»«¿…ƒ≈»»

˙È¯ÁL ÂÈÏ‚¯Â4‰˙ÈÓ ·iÁ -5:¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ¿«¿»«¬ƒ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
Ô‰k ÔÈa .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ ÌÈÓ eˆÁ¯Èƒ¿¬«ƒ¿…»À«¬»¿»≈…≈

ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b6. »≈…≈∆¿

ששחיטה 2) לנו להורות העובד, כהן וכתב רבינו דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, מן 3)שכשירה

גדול 4)הכיור. כהן של ורגלים ידים קידושי למעט ובא
ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא ראה 5)שאם
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק

ולזרעו 6) לו עולם חק להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
לדורותם".

.·˙wÁ :¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe7BÏ ÌÏBÚ ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«À«»
‰Ó ;ÌÏBÚ ˙wÁ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰p‰k È„‚··e ,BÚ¯ÊÏe¿«¿¿ƒ¿≈¿À»≈À«»«
ÈÓ Û‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ÏlÁÓ ÌÈ„‚a ¯qÁn¿À«¿»ƒ¿«≈¬»¿∆≈«¿«ƒ

.‰„B·Ú ÏlÁÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ıÁ¯ ‡lL∆…»«»»¿«¿»¿«≈¬»

חק.7) להיות: צריך

.‚,‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk ÔÈa Lc˜Ï CÈ¯ˆ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»ƒ¿«≈≈»¬»«¬»
ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â „·BÚÂ ¯˜aa Lc˜Ó ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡∆»««««¿«≈«…∆¿≈¿≈»«

‰ÏÈl‰ ÏÎÂ Blk8Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .9‡ÏÂ , À¿»««¿»¿∆…≈≈ƒ«ƒ¿»¿…
BzÚc ÁÈqÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ ÏÈËÈ ‡ÏÂ ,ÔLÈÈ10‰OÚ Ì‡Â . ƒ«¿…»ƒ«ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»»

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÔzÚa¯‡Ó „Á‡11. ∆»≈«¿«¿»»ƒ«¬…¿«≈

ולקדש.8) לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
שיצא  זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן

דעתו. הסיח הקודש מבואר 10)מן הדעת היסח דין
מסיח  ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא
"ישן  ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה ואם 11)טעון
מהמקדש  מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא
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- עבד אם ולפיכך מספק. אלא ולקדש לחזור צריך שאינו
כשרה. עבודתו

.„‡Ï Ì‡ ,Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚÂ ¯ÊÁÂ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ»»ƒ«ƒ¿»¿»«¿»«¿…ƒ≈ƒ…
‰¯Lk B˙„B·Ú - BzÚc ÁÈq‰12‰È‰ ÏÏk‰ ‰ÊÂ . ƒƒ««¿¬»¿≈»¿∆«¿»»»

Lc˜na13‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ :14ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»≈»»ƒ¿»»¬»»»¬»««
Ï·BË ‡e‰L „Ú ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt15. ƒ∆»«∆≈

ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה,

היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ"]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך

מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן יום ויפרוש". עבודת
ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈ·Ë ÔeÚË -18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË - ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21- ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ¯ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ¯ÊBÁLk]22- [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„·Ïa ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ¯ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…
Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…

‰¯Lk B˙„B·Ú - ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…

.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ,16) יצא המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח. יומא

שהצריך  לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י שאין 18)רגליו קבוע, כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי 19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף פי על הוגה חוץ 23)המוקף שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ -26BÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,Ï·ËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««

ˆ BÈ‡L ÈtLÓL ·¯Ú‰ CÈ¯28Lc˜Óe ¯ÊBÁ - ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈ·Ë ¯Á‡29Ï·BË ÏkL ;30ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„·BÚ Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï - BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף. החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים,
דבר  שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו
הרי  כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק
הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני שמא
לעבודה. ראוי אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב
של  דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a32‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰¯Lk B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈ¯etk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈ·e Ô¯‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈ·h‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯·c - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡¯ Lec˜ ‡e‰L ,·kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב]. בלבישת 33)ובגדי שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,¯ÁÓÏ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
- ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ35.ÌBi‰ ˙„B·ÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««

ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת
על  ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ ¯È‡‰L ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ36˙lÁ˙· È¯‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„B·Ú37. ¬»ƒ≈
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,‰‡ÓËa ‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÏ ÌÈ‡ÓË ˙¯M‰«»≈¿≈ƒ¿≈¬≈∆≈»∆¿À¿»
Ôlk eÒkÈÂ ,„Á‡k ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈ‡Óh‰ Ba e˜qÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿À»
ÔÈ·Ê ÔB‚k ,˙¯Á‡ ‰‡ÓËa ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ .‰¯ÊÚÏ»¬»»¬»«¿≈ƒ¿À¿»«∆∆¿»ƒ
‡ˆBiÎÂ ‰Ï·e ı¯L È‡ÓËe [˙B„ÏBÈÂ] ˙BcÂ ˙B·ÊÂ¿»¿ƒ¿¿¿≈≈∆∆¿≈»¿«≈
Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯ÊÚÏ eÒkÈ ‡ÏÂ e˜qÚ˙È ‡Ï - Ô‰a»∆…ƒ¿«¿¿…ƒ»¿»¬»»¿««ƒ
‰¯ÊÚÏ eÒÎ B‡ eOÚÂ e¯·Ú Ì‡Â .‰‡ÓËa ‰OÚpL∆«¬»¿À¿»¿ƒ»¿¿»ƒ¿¿»¬»»
‡lL ;‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰˙ÈÓe ‰‡Èa‰ ÏÚ ˙¯k ÔÈ·iÁ -«»ƒ»≈««ƒ»ƒ»«»¬»∆…

.„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ˙ÈÁ„ƒ¿≈∆»À¿««≈ƒ¿«

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
,‰¯ÊÚÏ ‡l‡ e¯z‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯eËt - ÏÎÈ‰Ï«≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»»¬»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ««¬∆

.ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ÌeÁlLz¿«¿¬≈≈¿ƒ

.„È,ÌÈ¯B‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË ·‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ e·È¯˜È ‡Ï - ˙Ó È‡ÓË Ôa¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»
˙Èa e‡È·È - ˙Ó È‡ÓË ·‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ .ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ≈
ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙Ó È‡ÓË ‰¯ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .¯Á‡ ·‡»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈«¬ƒƒ
ÌL ÔÈÒÎp‰ ÌÈ‰k‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ .˙¯Á‡ ‰¯ÓLÓ ÏÚ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ»
.‰‡ÓËa eOÚÈ - ÔÈ‡ÓË Úe·w‰ ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬¿À¿»

.ÂË?¯Á‡ ·‡ ˙ÈaÓ ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
d¯eq‡a ‡l‡ ,¯eaˆa ‰¯z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»
ÔÈÁBc ÔÈ‡Â ,˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ ¯·c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

.‰ÈÏÚ ˙Bv¯Ï ıÈˆ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«»∆»

.ÊË:¯Ó‡pL ?¯eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿
ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
- ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ¯eaˆ Ï·‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈
ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ ,ÔÈÁc ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

.‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk¿∆«∆∆∆«À¿»

.ÊÈÈk :ÌL ¯Ó‡pL .ÌÈ·e˙ka L¯ÙÓ ¯·c‰ È¯‰Â«¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï ¯L‡ Ï‰wa ˙a«̄««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«

‰Ï LÈc˜‰Ï] ¯B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙Èa¯Ó Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡Ó ˙a¯ ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…
‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe .e¯‰h‰ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ e¯aÚL ÈtÓ ?·e˙kÎ«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»
ÌÈÏLe¯Èa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈ¯OÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk .ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ«¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬
¯·Îe .ÈcÓÏ eLc˜˙‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ Èk ,‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ«…¬ƒ…ƒ¿«¿¿««¿»
‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,L„Á‰ Lec˜a e¯‡a≈«¿¿ƒ«…∆∆≈¿«¿ƒ∆«»»

.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ¿≈«À¿»

.ÁÈ¯aÚL :‰M‰ d˙B‡a ÌL ‰˙È‰ ˙¯Á‡ „BÚÂ¿«∆∆»¿»»¿»«»»∆ƒ≈

,¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰M‰ ˙‡ CÏn‰ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»«∆∆∆«»»¿¿ƒ∆¬»
L„Á‰ B˙B‡ ‰OÚÂ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿……∆ƒ»¿»»«…∆
ÌBÈa ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡ÏÂ .ÈL ¯„‡¬»≈ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿«¿ƒ¿
el‡ ÌÈ¯·„ ÈtÓe .L„Á‰ Lec˜a e¯‡aL BÓk ,‰Ê∆¿∆≈«¿¿ƒ«…∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡ ‰ÎÏ‰k ‡lL ‰OÚL∆»»∆…«¬»»∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
ÌÈÓÎÁ‰ ÏÚÂ BÓˆÚ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·e .·e˙kÎ«»ƒ≈«¬ƒ««¿¿««¬»ƒ
e‰i˜ÊÁÈ Ïlt˙‰ Èk :¯Ó‡pL .ÂÈOÚÓ ÏÚ eÓÈkÒ‰L∆ƒ¿ƒ««¬»∆∆¡«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»
ÚÓLiÂ :¯Ó‡Â .„Úa ¯tÎÈ ·Bh‰ '‰ ¯Ó‡Ï Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈…«¿«≈¿«¿∆¡««ƒ¿«
.Ìa¯˜ ‰ˆ¯pL - ÌÚ‰ ˙‡ ‡t¯iÂ e‰i˜ÊÁÈ Ï‡ '‰∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»∆ƒ¿»»¿»»

ה'תשע"ו  ב' אדר י"א שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפני 1) לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו תתבאר

לעבודה. עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם,

.‡„·BÚ‰ Ô‰k Lc˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È3 ƒ¿«¬≈¿«≈…≈»≈»»¿«¿»
epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ;„·ÚÈ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…∆∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆
ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚL Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿…≈∆»«¿…ƒ≈»»

˙È¯ÁL ÂÈÏ‚¯Â4‰˙ÈÓ ·iÁ -5:¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ¿«¿»«¬ƒ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
Ô‰k ÔÈa .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ ÌÈÓ eˆÁ¯Èƒ¿¬«ƒ¿…»À«¬»¿»≈…≈

ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b6. »≈…≈∆¿

ששחיטה 2) לנו להורות העובד, כהן וכתב רבינו דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, מן 3)שכשירה

גדול 4)הכיור. כהן של ורגלים ידים קידושי למעט ובא
ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא ראה 5)שאם
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק

ולזרעו 6) לו עולם חק להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
לדורותם".

.·˙wÁ :¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe7BÏ ÌÏBÚ ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«À«»
‰Ó ;ÌÏBÚ ˙wÁ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰p‰k È„‚··e ,BÚ¯ÊÏe¿«¿¿ƒ¿≈¿À»≈À«»«
ÈÓ Û‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ÏlÁÓ ÌÈ„‚a ¯qÁn¿À«¿»ƒ¿«≈¬»¿∆≈«¿«ƒ

.‰„B·Ú ÏlÁÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ıÁ¯ ‡lL∆…»«»»¿«¿»¿«≈¬»

חק.7) להיות: צריך

.‚,‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk ÔÈa Lc˜Ï CÈ¯ˆ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»ƒ¿«≈≈»¬»«¬»
ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â „·BÚÂ ¯˜aa Lc˜Ó ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡∆»««««¿«≈«…∆¿≈¿≈»«

‰ÏÈl‰ ÏÎÂ Blk8Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .9‡ÏÂ , À¿»««¿»¿∆…≈≈ƒ«ƒ¿»¿…
BzÚc ÁÈqÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ ÏÈËÈ ‡ÏÂ ,ÔLÈÈ10‰OÚ Ì‡Â . ƒ«¿…»ƒ«ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»»

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÔzÚa¯‡Ó „Á‡11. ∆»≈«¿«¿»»ƒ«¬…¿«≈

ולקדש.8) לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
שיצא  זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן

דעתו. הסיח הקודש מבואר 10)מן הדעת היסח דין
מסיח  ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא
"ישן  ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה ואם 11)טעון
מהמקדש  מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא

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



ycwndריב z`ia 'ld - dcear xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚¯Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿
˙Á‡ BÏ‚¯Â Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««

‰tˆ¯‰ ÏÚ57B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ
‰¯Lk B˙„B·Ú - ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ Ô·‡‰58, »∆∆»«¬…««¿««¬»¿≈»

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰¯Lk B˙„B·Ú - BzÚiÒÓ¿««¿¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ

.ÂÈÏÚ»»

מדם 55) הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אלא  אינו אצבע שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו החטאת
אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰¯ÊÚ‰ È·‡Ó Ô·‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï - ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
- „·Ú Ì‡Â .ı¯‡a ¯aÁzL „Ú ‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Ó·e ÏÈ‡B‰ ,‰¯Lk B˙„B·Ú¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
(שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא
פי  על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה
הלשונות  שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ב שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe·˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
¯·BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ ¯·Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt - Lc˜na „·Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„B·Ú ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„B·Ú‰7.·¯˜È ‡Ï ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ :¯Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

·¯˜È ‡lL BÊ ‰¯‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„B·ÚÏ8. »¬»

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ' ובספרא

אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע.
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני הפסוק מביא ולכן קבוע. מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק
ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק פ"א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט:
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
על  הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי ולמזבח האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן
(אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט אבל כנ"ל. ולפנים,
עיון  וצריך להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כח)
שלמעלה  יין, שתויי בדין גם ישנה כזו וסתירה משנה). (כסף
לוקה, ולפנים המזבח מן נכנס שאם כתב אֿטו הלכה פ"א
לוקה  שאינו נראה כט) (אות שם סנהדרין בהלכות ואילו

רוקח. במעשה ועיין להיכל, נכנס אם טז:6)אלא זבחים
למזבח.7) הכניסה על שלוקה למה כלומר,8)נוסף

לחם  "להקריב אלא נאמר לא שם שבפסוק אףֿעלֿפי
בו  שנאמר לחם, קרוי שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו"
בספרא  למדו – לאשי" לחמי קרבני "את ב) כח, (במדבר
הקרבנות  יתר לכל גם הפסוקים מריבויי גֿד) הלכות (שם

משנה). (כסף

.·‰˜BÏÂ ,ÏÒt - „·ÚL ¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ9. ¿≈««≈∆»«»«¿∆
ÈtÓ .·¯˜È ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¬∆…ƒ¿»ƒƒ

Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ÔÈ‡Â .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ· «¿»»¿∆«¿»»¿««≈¿≈
„·Ïa ˙e˜ÏÓa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa e„·ÚL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa10. «¬≈ƒ∆»¿¿ƒ»∆»¿«¿ƒ¿«

ה).9) (הלכה שם וספרא שם, ולא 10)בכורות כחכמים,
פד.). פג. (סנהדרין כרבי

.‚B˙i¯a ˙lÁzÓ Ba eÈ‰L „Á‡ ,Ôlk ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒÀ»∆»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ôk ¯Á‡ Ba e„ÏBpL „Á‡Â11ÔÈ‡L ÔÈa ÔÈ¯·BÚ ÔÈa , ¿∆»∆¿««≈≈¿ƒ≈∆≈»

e¯·ÚiL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯·BÚ12. ¿ƒ¬≈∆»«∆«¬…

ונעשה 11) תמים שנולד אלא לי "אין ג: הלכה שם ספרא
תלמודֿלומר  מניין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל

מום". בו יהיה עוברים.12)אשר במומים

.„„È ¯·L B‡ Ï‚¯ ¯·L ÔB‚k - Úe·˜ ÌeÓ13; »«¿∆∆∆∆∆∆»
¯·BÚ ÌeÓe14·¯b ÔB‚k -15‡È‰Â ,˙ÙlÈ B‡ ≈¿»»«∆∆¿ƒ

˙ÈÊÊÁ‰16„·Ïa ‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÓen‰ ‡ÏÂ .17Ô‰ «¬»ƒ¿…«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
ÔÈ‡¯p‰ ÔÈÓen‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBtL∆¿ƒ«…¬ƒ∆»»«ƒ«ƒ¿ƒ
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החמה.36) הנץ אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה
עלות  אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].

.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .¯Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ˙¯M‰38ÌÈ‡ ÏÁ‰ ÈÏk Ï·‡ . «»≈¬≈∆»≈¬»¿≈«…≈»

ÔÈLc˜Ó39ıeÁa ˙¯L ÈÏÎa Lc˜ .40ÏÁ ÈÏÎa B‡ ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»≈«ƒ¿ƒ…
CB˙a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»«¬»¿»¿≈¿«¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏk CB˙a B‡ ¯Bik‰«ƒ¿¿ƒ«»≈∆»≈∆∆∆¡«

BÎB˙a ‡ÏÂ - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â41Lc˜ Ì‡Â . ¿»¬«¬…»»ƒ∆¿…¿¿ƒƒ≈
.ÏlÁ ‡Ï - „·ÚÂ BÎB˙a¿¿»«…ƒ≈

כלומר,38) שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים
ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר
"ורחצו  לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר
אל  ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו",

שם). (רש"י כלי 39)המזבח" למעוטי ממנו, "[ורחצו]
מקום,40)חול". לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך

ויתן  המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר
לרחצה". מים שלא 41)שמה בעיא היא כא. בזבחים

אפילו  דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה
אלא  לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו".
עבודה  מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו,

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף מספק

.‡ÈÔÈÚÓa elÙ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÏÈaË‰42 ƒ¿ƒ»»¿«¿»¿≈ƒ¿∆¬ƒ¿«¿»
ÈÏk ÏÎ·e .ÈÏÎa ıÁ¯iL „Ú ,ÏÏk Lec˜ ‰Ê ÔÈ‡ -≈∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÔÈLc˜Ó L„w‰43ÔÈ‡L ÔÈa ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a LiL ÔÈa , «…∆¿«¿ƒ≈∆≈»∆¿ƒƒ≈∆≈
.˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a»∆¿ƒƒ

והוא 42) לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים
- מכונסים במים טבילות, שרוב אלא חיים, למים הדין

פסולה". עבודתו ועבד "בכל 43)רש"י) כא: שם הוא כן
בהם  שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים
היינו  מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית"
כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל
מקדשים  אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש

עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו,

.·ÈÔÈa ÌÈiÁ ÌÈÓ ÔÈa ,Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈
eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰È‡¯Ó ‰pzLÈ ‡lL „·Ï·e ;‰Â˜Ó ÈÓ≈ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«∆«¿≈∆∆»ƒ¿

˜B¯p‰ ËÈË .‰ÏÈ·ËÏ ÌÈ¯Lk‰ ÌÈnk44‰¯t‰L ««ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ«»∆«»»
epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL45‰Ê .¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - »¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆

.¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - ‰Â˜Ó ÈÓÏ ÌÈÏLn‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»««¿ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.44) אל מכלי להוריקו שראוי דק שאינו 45)שהוא
למקוה. להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב.

.‚ÈÈ„kÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?¯Bika ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓ ‰nk«»«ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈
.ÂÈ·e Ô¯‰‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ epnÓ Lc˜Ï¿«≈ƒ∆«¿»»…¬ƒ∆∆¡««¬…»»

‰Úa¯‡ È¯‰ - Ì‰nÚ ÒÁÈÙe ,¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ eÈ‰Â46. ¿»∆¿»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»∆¬≈«¿»»

ואהרן 46) משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם בגמרא
ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו"
לכלול  הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט,
שהרי  קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את
ואביהו  נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן
או  חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים,

כהנים? ששה

.„ÈeÈ‰ „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ¯Bik ÈÓ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿≈«»
¯ÁÓÏe ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa B˙B‡ ÌÈÚwLÓ ?ÔÈOBÚƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿«¿»¿»»
.¯˜aa ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡lÓÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

.ÂË‰È‰ ‰Â˜Ók - ‰ÓÏL ‰OÚL Ìi‰47ÈtÓ , «»∆»»¿……¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
,ÌËÈÚ ÔÈÚÓ BÎB˙a ˙¯·BÚ ‰˙È‰ ÌÈÓ ÏL ‰n‡L∆«»∆«ƒ»¿»∆∆¿≈≈≈»
,¯Bik‰ ÈÓk ‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

.¯Bik‰ ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰ epnÓeƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ

לכהנים 47) לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מושכת  המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו

מעיטם". לו

.ÊËÈab ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÁÈpÓ ?Lec˜ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«ƒ«ƒ«»«¿»ƒ««≈
BÏ‚¯ Èab ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÂ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚«̄¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ««≈«¿
- ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ ÏÎÂ .Lc˜Óe ‰ÁBLÂ ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿∆¿«≈¿»«≈ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È Lec˜a ıˆBÁ48,·LBÈ ‡e‰Lk Lc˜Ó BÈ‡Â . ≈¿ƒ»«ƒ¿≈¿«≈¿∆≈
‰„B·Úk ‡e‰L ÈÙÓ49,„ÓÚÓ ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â , ƒ¿≈∆«¬»¿≈¬»∆»≈…∆

.˙¯LÏ „ÓÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…¿»≈

בנטילת 48) חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר קו: בחולין
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש שם:49)ידים בזבחים

הרי  לשרת, המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר
רש"י). - לשירות קידוש הוקש

.ÊÈ·LBÈ ‡e‰Â „·BÚ‰ ÏÎÂ50B˙„B·ÚÂ ,ÏlÁ - ¿»»≈¿≈ƒ≈«¬»
ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡Â .‰ÏeÒt¿»¿≈∆ƒ¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
Lc˜n‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‡È‰ ‰OÚ¬≈ƒ¿≈»»≈«¬»≈¬««ƒ¿»

‰tˆ¯‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -51¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜¯w‰ ÔÈ·e BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ

B¯·Á ÈÏ‚¯ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt - ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»
·e B„È ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt - Ba „·BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי
כלי  שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ".

בהן". הנכנס הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי על ואף
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ

חוצץ. במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â55- Ï‡ÓOa „·Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
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‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚¯Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿
˙Á‡ BÏ‚¯Â Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««

‰tˆ¯‰ ÏÚ57B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ
‰¯Lk B˙„B·Ú - ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ Ô·‡‰58, »∆∆»«¬…««¿««¬»¿≈»

Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰¯Lk B˙„B·Ú - BzÚiÒÓ¿««¿¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ

.ÂÈÏÚ»»

מדם 55) הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אלא  אינו אצבע שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו החטאת
אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰¯ÊÚ‰ È·‡Ó Ô·‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï - ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
- „·Ú Ì‡Â .ı¯‡a ¯aÁzL „Ú ‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Ó·e ÏÈ‡B‰ ,‰¯Lk B˙„B·Ú¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
(שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא
פי  על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה
הלשונות  שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ב שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe·˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
¯·BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ ¯·Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt - Lc˜na „·Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„B·Ú ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„B·Ú‰7.·¯˜È ‡Ï ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ :¯Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

·¯˜È ‡lL BÊ ‰¯‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„B·ÚÏ8. »¬»

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ' ובספרא

אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע.
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו
בו  "אשר כא) (שם, השני הפסוק מביא ולכן קבוע. מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק
ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק פ"א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט:
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
על  הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי ולמזבח האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן
(אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט אבל כנ"ל. ולפנים,
עיון  וצריך להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כח)
שלמעלה  יין, שתויי בדין גם ישנה כזו וסתירה משנה). (כסף
לוקה, ולפנים המזבח מן נכנס שאם כתב אֿטו הלכה פ"א
לוקה  שאינו נראה כט) (אות שם סנהדרין בהלכות ואילו

רוקח. במעשה ועיין להיכל, נכנס אם טז:6)אלא זבחים
למזבח.7) הכניסה על שלוקה למה כלומר,8)נוסף

לחם  "להקריב אלא נאמר לא שם שבפסוק אףֿעלֿפי
בו  שנאמר לחם, קרוי שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו"
בספרא  למדו – לאשי" לחמי קרבני "את ב) כח, (במדבר
הקרבנות  יתר לכל גם הפסוקים מריבויי גֿד) הלכות (שם

משנה). (כסף

.·‰˜BÏÂ ,ÏÒt - „·ÚL ¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ9. ¿≈««≈∆»«»«¿∆
ÈtÓ .·¯˜È ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¬∆…ƒ¿»ƒƒ

Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ÔÈ‡Â .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ· «¿»»¿∆«¿»»¿««≈¿≈
„·Ïa ˙e˜ÏÓa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa e„·ÚL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa10. «¬≈ƒ∆»¿¿ƒ»∆»¿«¿ƒ¿«

ה).9) (הלכה שם וספרא שם, ולא 10)בכורות כחכמים,
פד.). פג. (סנהדרין כרבי

.‚B˙i¯a ˙lÁzÓ Ba eÈ‰L „Á‡ ,Ôlk ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒÀ»∆»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ôk ¯Á‡ Ba e„ÏBpL „Á‡Â11ÔÈ‡L ÔÈa ÔÈ¯·BÚ ÔÈa , ¿∆»∆¿««≈≈¿ƒ≈∆≈»

e¯·ÚiL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯·BÚ12. ¿ƒ¬≈∆»«∆«¬…

ונעשה 11) תמים שנולד אלא לי "אין ג: הלכה שם ספרא
תלמודֿלומר  מניין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל

מום". בו יהיה עוברים.12)אשר במומים

.„„È ¯·L B‡ Ï‚¯ ¯·L ÔB‚k - Úe·˜ ÌeÓ13; »«¿∆∆∆∆∆∆»
¯·BÚ ÌeÓe14·¯b ÔB‚k -15‡È‰Â ,˙ÙlÈ B‡ ≈¿»»«∆∆¿ƒ

˙ÈÊÊÁ‰16„·Ïa ‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÓen‰ ‡ÏÂ .17Ô‰ «¬»ƒ¿…«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
ÔÈ‡¯p‰ ÔÈÓen‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBtL∆¿ƒ«…¬ƒ∆»»«ƒ«ƒ¿ƒ
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החמה.36) הנץ אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה
עלות  אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].

.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .¯Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ˙¯M‰38ÌÈ‡ ÏÁ‰ ÈÏk Ï·‡ . «»≈¬≈∆»≈¬»¿≈«…≈»

ÔÈLc˜Ó39ıeÁa ˙¯L ÈÏÎa Lc˜ .40ÏÁ ÈÏÎa B‡ ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»≈«ƒ¿ƒ…
CB˙a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»«¬»¿»¿≈¿«¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏk CB˙a B‡ ¯Bik‰«ƒ¿¿ƒ«»≈∆»≈∆∆∆¡«

BÎB˙a ‡ÏÂ - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â41Lc˜ Ì‡Â . ¿»¬«¬…»»ƒ∆¿…¿¿ƒƒ≈
.ÏlÁ ‡Ï - „·ÚÂ BÎB˙a¿¿»«…ƒ≈

כלומר,38) שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים
ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר
"ורחצו  לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר
אל  ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו",

שם). (רש"י כלי 39)המזבח" למעוטי ממנו, "[ורחצו]
מקום,40)חול". לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך

ויתן  המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר
לרחצה". מים שלא 41)שמה בעיא היא כא. בזבחים

אפילו  דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה
אלא  לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו".
עבודה  מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו,

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף מספק

.‡ÈÔÈÚÓa elÙ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÏÈaË‰42 ƒ¿ƒ»»¿«¿»¿≈ƒ¿∆¬ƒ¿«¿»
ÈÏk ÏÎ·e .ÈÏÎa ıÁ¯iL „Ú ,ÏÏk Lec˜ ‰Ê ÔÈ‡ -≈∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÔÈLc˜Ó L„w‰43ÔÈ‡L ÔÈa ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a LiL ÔÈa , «…∆¿«¿ƒ≈∆≈»∆¿ƒƒ≈∆≈
.˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a»∆¿ƒƒ

והוא 42) לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים
- מכונסים במים טבילות, שרוב אלא חיים, למים הדין

פסולה". עבודתו ועבד "בכל 43)רש"י) כא: שם הוא כן
בהם  שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים
היינו  מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית"
כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל
מקדשים  אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש

עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו,

.·ÈÔÈa ÌÈiÁ ÌÈÓ ÔÈa ,Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈
eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰È‡¯Ó ‰pzLÈ ‡lL „·Ï·e ;‰Â˜Ó ÈÓ≈ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«∆«¿≈∆∆»ƒ¿

˜B¯p‰ ËÈË .‰ÏÈ·ËÏ ÌÈ¯Lk‰ ÌÈnk44‰¯t‰L ««ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ«»∆«»»
epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL45‰Ê .¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - »¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆

.¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - ‰Â˜Ó ÈÓÏ ÌÈÏLn‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»««¿ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.44) אל מכלי להוריקו שראוי דק שאינו 45)שהוא
למקוה. להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב.

.‚ÈÈ„kÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?¯Bika ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓ ‰nk«»«ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈
.ÂÈ·e Ô¯‰‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ epnÓ Lc˜Ï¿«≈ƒ∆«¿»»…¬ƒ∆∆¡««¬…»»

‰Úa¯‡ È¯‰ - Ì‰nÚ ÒÁÈÙe ,¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ eÈ‰Â46. ¿»∆¿»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»∆¬≈«¿»»

ואהרן 46) משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם בגמרא
ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו"
לכלול  הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט,
שהרי  קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את
ואביהו  נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן
או  חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים,

כהנים? ששה

.„ÈeÈ‰ „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ¯Bik ÈÓ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿≈«»
¯ÁÓÏe ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa B˙B‡ ÌÈÚwLÓ ?ÔÈOBÚƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿«¿»¿»»
.¯˜aa ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡lÓÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

.ÂË‰È‰ ‰Â˜Ók - ‰ÓÏL ‰OÚL Ìi‰47ÈtÓ , «»∆»»¿……¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
,ÌËÈÚ ÔÈÚÓ BÎB˙a ˙¯·BÚ ‰˙È‰ ÌÈÓ ÏL ‰n‡L∆«»∆«ƒ»¿»∆∆¿≈≈≈»
,¯Bik‰ ÈÓk ‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

.¯Bik‰ ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰ epnÓeƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ

לכהנים 47) לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מושכת  המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו

מעיטם". לו

.ÊËÈab ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÁÈpÓ ?Lec˜ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«ƒ«ƒ«»«¿»ƒ««≈
BÏ‚¯ Èab ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÂ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚«̄¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ««≈«¿
- ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ ÏÎÂ .Lc˜Óe ‰ÁBLÂ ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿∆¿«≈¿»«≈ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È Lec˜a ıˆBÁ48,·LBÈ ‡e‰Lk Lc˜Ó BÈ‡Â . ≈¿ƒ»«ƒ¿≈¿«≈¿∆≈
‰„B·Úk ‡e‰L ÈÙÓ49,„ÓÚÓ ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â , ƒ¿≈∆«¬»¿≈¬»∆»≈…∆

.˙¯LÏ „ÓÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…¿»≈

בנטילת 48) חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר קו: בחולין
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש שם:49)ידים בזבחים

הרי  לשרת, המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר
רש"י). - לשירות קידוש הוקש

.ÊÈ·LBÈ ‡e‰Â „·BÚ‰ ÏÎÂ50B˙„B·ÚÂ ,ÏlÁ - ¿»»≈¿≈ƒ≈«¬»
ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡Â .‰ÏeÒt¿»¿≈∆ƒ¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
Lc˜n‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‡È‰ ‰OÚ¬≈ƒ¿≈»»≈«¬»≈¬««ƒ¿»

‰tˆ¯‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -51¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜¯w‰ ÔÈ·e BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ

B¯·Á ÈÏ‚¯ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt - ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»
·e B„È ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt - Ba „·BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי
כלי  שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ".

בהן". הנכנס הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי על ואף
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ

חוצץ. במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â55- Ï‡ÓOa „·Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
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(תרומות כתב מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי
מותר  הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק, לגמור
בנידון  נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת,
מה  לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני בין לחלק
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק וכן שם), (רש"י כהן היה לא כי למפרע הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני בין
ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
Ì‰ÈOÚÓ ¯wÚÂ42˙‡ ÔÈ„Â ÔÈ·LBÈ eÈ‰L - ¯È„z‰ ¿ƒ««¬≈∆«»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆

ÔÈÓeÓ·e ÔÈÒÁBÈa ÌÈ‰k‰ ÔÈ˜„B·e ,‰p‰k‰43Ïk . «¿À»¿ƒ«…¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ»
ÛhÚ˙Óe ÌÈ¯BÁL L·BÏ - BÒeÁÈa ÏeÒt ‡ˆÓpL Ô‰k…≈∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
ÌÏL ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ ;‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈÂ ÌÈ¯BÁL¿ƒ¿≈ƒ»¬»»¿»ƒ∆ƒ¿»»≈
ÂÈÁ‡ ÌÚ LnLÓe ÒÎÂ ÌÈ·Ï L·BÏ - ¯LÎÂ¿»≈≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ∆»

.ÌÈ‰k‰«…¬ƒ

ד.40) משנה פ"ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ"כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב). הלכה ביאה איסורי

.·È·LBÈ - ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ BÒeÁÈa ¯Lk ‡ˆÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈˆÚ‰ ˙kLÏa44‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ Úl˙Óe45˜ÏBÁÂ . ¿ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«≈ƒ««¬»»¿≈

„waÌÈL46:¯Ó‡pL ,ÏÎB‡Â BlL ·‡ ˙Èa ÈL‡ ÌÚ «√»ƒƒ«¿≈≈»∆¿≈∆∆¡«
.ÏÎ‡È ÌÈL„w‰ ÔÓe ÌÈL„w‰ L„wÓ ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∆∆¡…»ƒ…∆«√»ƒƒ«√»ƒ…≈

הבחירה 44) בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ח. (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ ש"כל

הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב). פ"י להלן וראה במשנה, צח: זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ג רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡.ÌÈMÓÁ - ‰Ó‰··e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔË¯Ù e‰ÊÂ¿∆¿»»

.·BÊ‡ ÒeÁÒ ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
ÒeÁÒÏ Ûwn‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ .Ì‚ta Ô¯tv‰ ¯bÁzL È„k¿≈∆«¿…«ƒ…∆«¿»¬»»«À»ƒ¿

.˜cÒ ÔÈa ·w ÔÈa ,ÌeÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÊ‡‰»…∆≈≈ƒ«≈ƒ¿«

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ˜cÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
·˜ ÔÈa .‰ÈL¯Îk BÊ‡ ÒeÁÒ ·wpL ÈÓ .¯ÒÁ ‡lL∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ‰ÈL¯ÎÏ Û¯ËˆÓ Ì‡ ,C¯‡ ·˜ ÔÈa Ï‚Ú»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈∆
.Ì„ ‡ÈˆBz ‡ÏÂ ·˜pzL È„k BÊ‡ ‰L·iL ÈÓ .ÌeÓƒ∆»¿»»¿¿≈∆ƒ»≈¿…ƒ»
C¯cL ,È„b‰ elÙ‡ .ÌÈzLÏ ‰ÏeÙk BÊ‡ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ«¿ƒ∆∆∆
ÈL BÏ eÈ‰iL „·Ï·e .˙BÏeÙÎe ˙BËB Ô˙BÈ‰Ï ÂÈÊ‡»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«∆ƒ¿¿≈
‡e‰ È¯‰Â „Á‡ ÒeÁÒ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÒeÁÒ¿ƒ¬»ƒ≈»∆»¿∆»«¬≈

.¯Lk - ÏtÎpL „Á‡ Ûe‚k¿∆»∆ƒ¿«»≈

.„ÒÈ¯ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ ÏL ÒÈ¯a ‰LÏL¿»»ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ«ƒ
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ˜cÒpL ÈÓ .‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó≈ƒ≈≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»
ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ÌbÙpL ÈÓ] .‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»¿»

[.‡e‰L¯eÓ‡‰ ıe¯Á ÏÏÎa el‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏLe ∆¿»ƒ≈ƒ¿«»»»
.‰¯Bza«»

.‰ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ÔÈa ,¯eÚ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚa ‰BÓL¿»»«ƒ¿≈≈»ƒ≈≈¿««≈≈»
˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚ ÈzLa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓ .Ô‰È˙MÓ ÔÈa≈ƒ¿≈∆ƒ∆≈∆ƒ¿≈≈»¿««
˙ÓÁÓ ,ÏÏk ÈepL Ô‰a ‰‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó≈∆««ƒ∆≈ƒ¿∆»∆ƒ¿»≈¬«
‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓ .ÂÈ˙B‡¯ „‚k ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ e„¯iL∆»¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»ƒ∆≈∆
da ‰È‰L ˙ÓÁÓ ‰¯e¯a ‰i‡¯ Ô‰Ó ˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚa¿≈»¿««≈∆¿ƒ»¿»≈¬«∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,·Ú BÓk BÈÚaL ÈÓ .ÌÈÚe·˜ ÌÈ¯ÂÒ«¿≈ƒ¿ƒƒ∆¿≈¿≈»««ƒ
‰tÁL „Ú BÈÚa ¯˙È ¯Oa ‡ˆiL ÈÓ .‰‡B¯ ‡e‰L∆∆ƒ∆»»¿«»≈¿≈«∆ƒ»
ÔÈÚ ÏL Ô·l‰ CLÓpL ÈÓ .ÔÈÚ ÏL ¯BÁM‰ ÔÓ ËÚÓ¿«ƒ«¿∆«ƒƒ∆ƒ¿««…∆∆«ƒ
·¯ÚÓ ¯BÁM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,¯BÁMa ËÚÓ epnÓ ÒÎÂ¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«∆ƒ¿»«¿¿…»
ÔÓ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ïel·z ‡e‰Â .Ô·la«…∆¿¿«»»«»¬»ƒ»»ƒ
.Ô·la ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ - Ô·l‰ CB˙Ï ¯BÁM‰«¿¿«»»≈∆≈ƒ«»»
˜„ e‰ÊÂ .¯BÁM‰ CB˙a ‰·Ï ‰c˜ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¿À»¿»»¿«¿¿∆«
;¯BÁM‰ Èab ÏÚ ‰Ùˆ ‰È‰zL ‡e‰Â .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»¿∆ƒ¿∆»»««≈«¿
¯BÁMa ˙ÚwLÓ ‰˙È‰L B‡ ‰Ùˆ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»¿»»»∆»¿»¿À«««¿
CB˙a ‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÓ BÈ‡ -≈¿≈ƒ»¿»¿À»¿»¿
.Ô·la ÌÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ - ‰Ùˆ elÙ‡ ,Ô·l‰«»»¬ƒ»»≈∆≈ƒ«»»
‰Ê Û‡ - ¯BÁM‰ CB˙a ˙Ú˜BL ‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰»¿»¿À»¿»««¿«¿«∆
‰¯BÁL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ùˆ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .˜„ ‡¯˜ƒ¿»«¬»ƒ»¿»»»ƒ¿ƒ¿»

.ÌeÓ BÈ‡ - ¯BÁMa«¿≈

.ÂelÙ‡ ,BÓËÁ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰LÏL¿»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿¬ƒ
.BÓËÁ ÌbÙpL ÈÓ .BÓËÁ ˜cÒpL ÈÓ .„Á‡ „vÓƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ∆ƒ¿«»¿

.ÊelÙ‡ ,B˙ÙO ‰·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,‰ta ‰MLƒ»«∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿»¬ƒ
.B˙ÙO ‰˜cÒpL ÈÓ .B˙ÙO ‰ÓbÙpL ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»
.ÌÈL‡¯ ÈLÏ ˜ÏÁzL „Ú dlL ¯fÓ ˜„qzL ‡e‰Â¿∆ƒ»≈ƒ≈∆»«∆≈»≈ƒ¿≈»ƒ
.‡e‰L Ïk ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBzÁz‰ BÈÁÏ ÌˆÚL ÈÓƒ∆∆∆∆¡««¿≈«»∆¿»∆
ÌÏ· Ì‡ Ï·‡ .B˙i¯·e BÙeb ˙ÓÁÓ ÌÏ· ÂÈtL ÈÓƒ∆ƒƒ¿»≈¬«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»
ÏL ¯a„Ó‰ ·¯ ÏhpL ÈÓ .ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ≈¬«»«≈ƒ∆ƒ«…«¿«≈∆

.BBLÏ¿

.ÁCÚÓpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ¿«
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ycwnd z`ia 'ld - dcear xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ûeba18.ÌB˜Ó ÏkÓ - ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ; «∆∆¡«…¬∆ƒ»»
.Ô‰ ‡Ó‚c ‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ el‡Â¿≈«¿ƒ«»À¿»≈

יט.13) כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה מפורש
מזבח 15) איסורי מהלכות ופ"ב י, הלכה פ"ז להלן ראה לח,

ז. ושם.16)הלכה שם ראה מצרית, ספרא 17)שאינה
מנין  בלבד, אלו את אלא לי "אין א: הלכה ג פרק שם
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות

ז.18) הלכה להלן ראה

.‰ÔÈÓeÓ LÈ :Ì‰ ÔÈÓeÓ ÈÈÓ ‰LÏL19ÔÈÏÒBt Ô‰L ¿»ƒ≈ƒ≈≈ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈÓeÓ LÈÂ] .·¯˜lÓ ‰Ó‰a‰Â „·ÚlÓ Ô‰k‰«…≈ƒ«¬…¿«¿≈»ƒƒ¿«¿≈ƒ

[.„·ÚlÓ „·Ïa Ì„‡a ÔÈÏÒBtL20ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ LÈÂ ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ«¬…¿≈ƒ∆≈
Ô‰k ÏkL :e¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÒBt¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿∆»…≈

.„·BÚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ Ba LiL∆≈∆»≈∆≈≈

מג.19) ואףֿעלֿפי 20)בכורות במשנה. שם בכורות
ולמדו  כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם
איש  "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא זאת
אהרן  של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע מום בו אשר
במום, אלא נפסל אינו אדם) בני משאר משונה (=שאינו
שנמנו  אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי אבל
– גמור מום זה שאין אףֿעלֿפי פ"ח), ולהלן שם, במשנה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים

.ÂÌeÓ Ba LiL ÈÓ Ïk21‰Ó‰··e Ì„‡a ÏÒBtL »ƒ∆≈∆≈¿»»ƒ¿≈»
‚‚BLa ÔÈa ,„·ÚÂ22.‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „ÈÊÓa ÔÈa ¿»«≈¿≈≈¿≈ƒ¬»¿»

ÔÓ ÌeÓ Ba LiL ÈÓ ÏÎÂ .‰˜BÏ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ∆¿»ƒ∆≈ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚÂ Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿À»ƒ¿»»¿»«««ƒ∆

‰˜BÏ23B˙„B·Ú ÏlÁ ‡Ï -24¯·„ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ∆…ƒ≈¬»¿ƒ»»»»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ì‰L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ≈∆

.‰¯Lk B˙„B·ÚÂ«¬»¿≈»

במשנה.21) שם מום,22)בכורות בעל שהוא ידע שלא
סו: בקידושין הוא המשנה 23)כן בפירוש כתב כן

מג: בבכורות שהרי עיון, צריך אבל ג). משנה פ"ז (בכורות
ומשום  אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי אמרו
בזרעו  שוה שאינו שמי עשה", בינייהו איכא העין, מראית
עשה  – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של
שכתב  המוריה הר (ודברי במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י
עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש
תמוהים  – לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו
אלא  אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד,

עשה). בהם ואין איכא 24)מדרבנן, "מאי שם: בבכורות
איכא  אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא בין
(ויקרא  דכתיב עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי משום
– אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו מום כג) שם,

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא

.Ê‡ Ì„‡a ÏÒBt ÔÈ‡ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ‡l25Ï·‡ ; ≈≈¿»»∆»ƒ∆«»¬»
B‡ Ì„‡ ÏL B˙ÈÏk ÏhpL ÔB‚k ,Ûeb‰ ÏÏÁaL ÔÈÓeÓƒ∆«¬««¿∆ƒ«À¿»∆»»
‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÚÓ e·wpL B‡ BlL ÏBÁË¿∆∆ƒ¿≈»««ƒ∆«¬»

‰Ù¯Ë26B‡ Ï‚¯ ¯·L :¯Ó‡pL .‰¯Lk B˙„B·Ú - ¿≈»¬»¿≈»∆∆¡«∆∆»∆
.ÈeÏba Ïk Û‡ ,ÈeÏba el‡ ‰Ó - „È ¯·L∆∆»»≈«»«…«»

שנאמר 25) מום, אינו בפנים "מום פ"ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי מום המיוחדין, ופסח עור מה ופסח, עור

במשנה.26) מה: בכורות

.ÁÏ¯Ú‰27¯Î Ô·k ‡e‰ È¯‰ -28Ôa Ïk :¯Ó‡pL , ∆»≈¬≈¿∆≈»∆∆¡«»∆
¯Oa Ï¯ÚÂ ·Ï Ï¯Ú ¯Î29ÏlÁ - „·ÚL Ï¯Ú ,CÎÈÙÏ . ≈»∆∆≈¿∆∆»»¿ƒ»»≈∆»«ƒ≈

‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ ;„·ÚL ¯Êk ,‰˜BÏÂ B˙„B·Ú30. ¬»¿∆¿»∆»«¬»≈«»ƒ»

במשנה.27) טו: זה 28)זבחים בתורה האמור נכר "בן
ז). הלכה פסח קרבן מהלכות (פ"ט נכר" אל העובד

ט)29) מד, (יחזקאל בוזי בן יחזקאל "מדברי כב: שם
מקדשי  אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל למדנו,
בני  בהביאכם ז) (שם, דכתיב עבודה, דמחלי ומנלן לשרתני.
ביתי". את לחללו במקדשי להיות בשר וערלי לב ערלי נכר
(שם  רש"י לדעת שם: ותוספות רש"י נחלקו ערל, ובביאור
שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב: שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס מילה, מחמת אחיו שמתו מי

אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„·BÚ BÈ‡ - ‰¯·Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L¯‚Óe „¯BÈÂ „·BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰¯Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt - ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙È·a34¯ÈciL Ì„˜ „·ÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï - ‰¯·Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„B·Ú35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ"ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט
כך  על נשבעתי אני "שיאמר כתב אלא יד), סעיף רכח סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף

לה: לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰¯Lk B˙„B·Ú - ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜c·Â „·ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
ÏlÁ ‡Ï - „·Ú Ì‡Â .‡a‰Ï „·BÚ BÈ‡Â ,¯·ÚLÏ37; ¿∆»«¿≈≈¿«»¿ƒ»«…ƒ≈
ÔÈlÁ Û‡ - ‰ˆ¯z ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL38 ∆∆¡«»≈¿»≈…«»»ƒ¿∆«Àƒ

‰ˆ¯z BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע כרבי
לא 37)סו: כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק

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



רטו ycwnd z`ia 'ld - dcear xtq - 'a xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(תרומות כתב מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי
מותר  הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק, לגמור
בנידון  נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת,
מה  לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני בין לחלק
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק וכן שם), (רש"י כהן היה לא כי למפרע הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני בין
ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
Ì‰ÈOÚÓ ¯wÚÂ42˙‡ ÔÈ„Â ÔÈ·LBÈ eÈ‰L - ¯È„z‰ ¿ƒ««¬≈∆«»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆

ÔÈÓeÓ·e ÔÈÒÁBÈa ÌÈ‰k‰ ÔÈ˜„B·e ,‰p‰k‰43Ïk . «¿À»¿ƒ«…¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ»
ÛhÚ˙Óe ÌÈ¯BÁL L·BÏ - BÒeÁÈa ÏeÒt ‡ˆÓpL Ô‰k…≈∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
ÌÏL ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ ;‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈÂ ÌÈ¯BÁL¿ƒ¿≈ƒ»¬»»¿»ƒ∆ƒ¿»»≈
ÂÈÁ‡ ÌÚ LnLÓe ÒÎÂ ÌÈ·Ï L·BÏ - ¯LÎÂ¿»≈≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ∆»

.ÌÈ‰k‰«…¬ƒ

ד.40) משנה פ"ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ"כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב). הלכה ביאה איסורי

.·È·LBÈ - ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ BÒeÁÈa ¯Lk ‡ˆÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈˆÚ‰ ˙kLÏa44‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ Úl˙Óe45˜ÏBÁÂ . ¿ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«≈ƒ««¬»»¿≈

„waÌÈL46:¯Ó‡pL ,ÏÎB‡Â BlL ·‡ ˙Èa ÈL‡ ÌÚ «√»ƒƒ«¿≈≈»∆¿≈∆∆¡«
.ÏÎ‡È ÌÈL„w‰ ÔÓe ÌÈL„w‰ L„wÓ ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∆∆¡…»ƒ…∆«√»ƒƒ«√»ƒ…≈

הבחירה 44) בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ח. (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ ש"כל

הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב). פ"י להלן וראה במשנה, צח: זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ג רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובבהמה.1) באדם הפוסלים המומים יפרש

.‡.ÌÈMÓÁ - ‰Ó‰··e Ì„‡a ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
:ÔË¯Ù e‰ÊÂ¿∆¿»»

.·BÊ‡ ÒeÁÒ ÌbÙpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰MÓÁ¬ƒ»»…∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»¿
ÒeÁÒÏ Ûwn‰ ¯BÚ‰ Ï·‡ .Ì‚ta Ô¯tv‰ ¯bÁzL È„k¿≈∆«¿…«ƒ…∆«¿»¬»»«À»ƒ¿

.˜cÒ ÔÈa ·w ÔÈa ,ÌeÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÊ‡‰»…∆≈≈ƒ«≈ƒ¿«

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰L ÏÎa BÊ‡ ÒeÁÒ ˜cÒpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿»¿¿»∆««ƒ
·˜ ÔÈa .‰ÈL¯Îk BÊ‡ ÒeÁÒ ·wpL ÈÓ .¯ÒÁ ‡lL∆…»«ƒ∆ƒ«¿»¿¿«¿ƒ»≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ‰ÈL¯ÎÏ Û¯ËˆÓ Ì‡ ,C¯‡ ·˜ ÔÈa Ï‚Ú»…≈∆∆»…ƒƒ¿»≈¿«¿ƒ»¬≈∆
.Ì„ ‡ÈˆBz ‡ÏÂ ·˜pzL È„k BÊ‡ ‰L·iL ÈÓ .ÌeÓƒ∆»¿»»¿¿≈∆ƒ»≈¿…ƒ»
C¯cL ,È„b‰ elÙ‡ .ÌÈzLÏ ‰ÏeÙk BÊ‡ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿¿»ƒ¿«ƒ¬ƒ«¿ƒ∆∆∆
ÈL BÏ eÈ‰iL „·Ï·e .˙BÏeÙÎe ˙BËB Ô˙BÈ‰Ï ÂÈÊ‡»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«∆ƒ¿¿≈
‡e‰ È¯‰Â „Á‡ ÒeÁÒ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÒeÁÒ¿ƒ¬»ƒ≈»∆»¿∆»«¬≈

.¯Lk - ÏtÎpL „Á‡ Ûe‚k¿∆»∆ƒ¿«»≈

.„ÒÈ¯ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ ÏL ÒÈ¯a ‰LÏL¿»»ƒ∆«ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ«ƒ
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ˜cÒpL ÈÓ .‡e‰L ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó≈ƒ≈≈»¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»
ÏÎa ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó ÒÈ¯ ÌbÙpL ÈÓ] .‡e‰L ÏÎa¿»∆ƒ∆ƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»¿»

[.‡e‰L¯eÓ‡‰ ıe¯Á ÏÏÎa el‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏLe ∆¿»ƒ≈ƒ¿«»»»
.‰¯Bza«»

.‰ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ÔÈa ,¯eÚ‰ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚa ‰BÓL¿»»«ƒ¿≈≈»ƒ≈≈¿««≈≈»
˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚ ÈzLa ‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓ .Ô‰È˙MÓ ÔÈa≈ƒ¿≈∆ƒ∆≈∆ƒ¿≈≈»¿««
˙ÓÁÓ ,ÏÏk ÈepL Ô‰a ‰‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó≈∆««ƒ∆≈ƒ¿∆»∆ƒ¿»≈¬«
‰‡B¯ BÈ‡L ÈÓ .ÂÈ˙B‡¯ „‚k ÌÈÚe·˜ ÌÈÓ e„¯iL∆»¿«ƒ¿ƒ¿∆∆¿»ƒ∆≈∆
da ‰È‰L ˙ÓÁÓ ‰¯e¯a ‰i‡¯ Ô‰Ó ˙Á‡a B‡ ÂÈÈÚa¿≈»¿««≈∆¿ƒ»¿»≈¬«∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ,·Ú BÓk BÈÚaL ÈÓ .ÌÈÚe·˜ ÌÈ¯ÂÒ«¿≈ƒ¿ƒƒ∆¿≈¿≈»««ƒ
‰tÁL „Ú BÈÚa ¯˙È ¯Oa ‡ˆiL ÈÓ .‰‡B¯ ‡e‰L∆∆ƒ∆»»¿«»≈¿≈«∆ƒ»
ÔÈÚ ÏL Ô·l‰ CLÓpL ÈÓ .ÔÈÚ ÏL ¯BÁM‰ ÔÓ ËÚÓ¿«ƒ«¿∆«ƒƒ∆ƒ¿««…∆∆«ƒ
·¯ÚÓ ¯BÁM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,¯BÁMa ËÚÓ epnÓ ÒÎÂ¿ƒ¿«ƒ∆¿««¿«∆ƒ¿»«¿¿…»
ÔÓ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ïel·z ‡e‰Â .Ô·la«…∆¿¿«»»«»¬»ƒ»»ƒ
.Ô·la ÔÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ - Ô·l‰ CB˙Ï ¯BÁM‰«¿¿«»»≈∆≈ƒ«»»
˜„ e‰ÊÂ .¯BÁM‰ CB˙a ‰·Ï ‰c˜ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»¿À»¿»»¿«¿¿∆«
;¯BÁM‰ Èab ÏÚ ‰Ùˆ ‰È‰zL ‡e‰Â .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»¿∆ƒ¿∆»»««≈«¿
¯BÁMa ˙ÚwLÓ ‰˙È‰L B‡ ‰Ùˆ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»¿»»»∆»¿»¿À«««¿
CB˙a ‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÓ BÈ‡ -≈¿≈ƒ»¿»¿À»¿»¿
.Ô·la ÌÈÓeÓ ÔÈ‡L ;ÌeÓ BÈ‡ - ‰Ùˆ elÙ‡ ,Ô·l‰«»»¬ƒ»»≈∆≈ƒ«»»
‰Ê Û‡ - ¯BÁM‰ CB˙a ˙Ú˜BL ‰¯BÁL ‰c˜ ‰˙È‰»¿»¿À»¿»««¿«¿«∆
‰¯BÁL ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ùˆ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .˜„ ‡¯˜ƒ¿»«¬»ƒ»¿»»»ƒ¿ƒ¿»

.ÌeÓ BÈ‡ - ¯BÁMa«¿≈

.ÂelÙ‡ ,BÓËÁ ·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰LÏL¿»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿¬ƒ
.BÓËÁ ÌbÙpL ÈÓ .BÓËÁ ˜cÒpL ÈÓ .„Á‡ „vÓƒ«∆»ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ∆ƒ¿«»¿

.ÊelÙ‡ ,B˙ÙO ‰·wpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,‰ta ‰MLƒ»«∆¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿»¬ƒ
.B˙ÙO ‰˜cÒpL ÈÓ .B˙ÙO ‰ÓbÙpL ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆ƒ∆ƒ¿¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿»¿»
.ÌÈL‡¯ ÈLÏ ˜ÏÁzL „Ú dlL ¯fÓ ˜„qzL ‡e‰Â¿∆ƒ»≈ƒ≈∆»«∆≈»≈ƒ¿≈»ƒ
.‡e‰L Ïk ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ Û„BÚ ÔBzÁz‰ BÈÁÏ ÌˆÚL ÈÓƒ∆∆∆∆¡««¿≈«»∆¿»∆
ÌÏ· Ì‡ Ï·‡ .B˙i¯·e BÙeb ˙ÓÁÓ ÌÏ· ÂÈtL ÈÓƒ∆ƒƒ¿»≈¬«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»
ÏL ¯a„Ó‰ ·¯ ÏhpL ÈÓ .ÌeÓ BÈ‡ - Áe¯‰ ˙ÓÁÓ≈¬«»«≈ƒ∆ƒ«…«¿«≈∆

.BBLÏ¿

.ÁCÚÓpL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ÌÈL¿≈»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈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

ycwnd z`ia 'ld - dcear xtq - 'a xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ûeba18.ÌB˜Ó ÏkÓ - ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ; «∆∆¡«…¬∆ƒ»»
.Ô‰ ‡Ó‚c ‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ el‡Â¿≈«¿ƒ«»À¿»≈

יט.13) כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה מפורש
מזבח 15) איסורי מהלכות ופ"ב י, הלכה פ"ז להלן ראה לח,

ז. ושם.16)הלכה שם ראה מצרית, ספרא 17)שאינה
מנין  בלבד, אלו את אלא לי "אין א: הלכה ג פרק שם
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות

ז.18) הלכה להלן ראה

.‰ÔÈÓeÓ LÈ :Ì‰ ÔÈÓeÓ ÈÈÓ ‰LÏL19ÔÈÏÒBt Ô‰L ¿»ƒ≈ƒ≈≈ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈÓeÓ LÈÂ] .·¯˜lÓ ‰Ó‰a‰Â „·ÚlÓ Ô‰k‰«…≈ƒ«¬…¿«¿≈»ƒƒ¿«¿≈ƒ

[.„·ÚlÓ „·Ïa Ì„‡a ÔÈÏÒBtL20ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ LÈÂ ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ«¬…¿≈ƒ∆≈
Ô‰k ÏkL :e¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÒBt¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿∆»…≈

.„·BÚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ Ba LiL∆≈∆»≈∆≈≈

מג.19) ואףֿעלֿפי 20)בכורות במשנה. שם בכורות
ולמדו  כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם
איש  "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא זאת
אהרן  של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע מום בו אשר
במום, אלא נפסל אינו אדם) בני משאר משונה (=שאינו
שנמנו  אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי אבל
– גמור מום זה שאין אףֿעלֿפי פ"ח), ולהלן שם, במשנה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים

.ÂÌeÓ Ba LiL ÈÓ Ïk21‰Ó‰··e Ì„‡a ÏÒBtL »ƒ∆≈∆≈¿»»ƒ¿≈»
‚‚BLa ÔÈa ,„·ÚÂ22.‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „ÈÊÓa ÔÈa ¿»«≈¿≈≈¿≈ƒ¬»¿»

ÔÓ ÌeÓ Ba LiL ÈÓ ÏÎÂ .‰˜BÏ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ∆¿»ƒ∆≈ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚÂ Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿À»ƒ¿»»¿»«««ƒ∆

‰˜BÏ23B˙„B·Ú ÏlÁ ‡Ï -24¯·„ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ∆…ƒ≈¬»¿ƒ»»»»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ì‰L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ≈∆

.‰¯Lk B˙„B·ÚÂ«¬»¿≈»

במשנה.21) שם מום,22)בכורות בעל שהוא ידע שלא
סו: בקידושין הוא המשנה 23)כן בפירוש כתב כן

מג: בבכורות שהרי עיון, צריך אבל ג). משנה פ"ז (בכורות
ומשום  אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי אמרו
בזרעו  שוה שאינו שמי עשה", בינייהו איכא העין, מראית
עשה  – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של
שכתב  המוריה הר (ודברי במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י
עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש
תמוהים  – לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו
אלא  אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד,

עשה). בהם ואין איכא 24)מדרבנן, "מאי שם: בבכורות
איכא  אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא בין
(ויקרא  דכתיב עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי משום
– אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו מום כג) שם,

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא

.Ê‡ Ì„‡a ÏÒBt ÔÈ‡ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ‡l25Ï·‡ ; ≈≈¿»»∆»ƒ∆«»¬»
B‡ Ì„‡ ÏL B˙ÈÏk ÏhpL ÔB‚k ,Ûeb‰ ÏÏÁaL ÔÈÓeÓƒ∆«¬««¿∆ƒ«À¿»∆»»
‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÚÓ e·wpL B‡ BlL ÏBÁË¿∆∆ƒ¿≈»««ƒ∆«¬»

‰Ù¯Ë26B‡ Ï‚¯ ¯·L :¯Ó‡pL .‰¯Lk B˙„B·Ú - ¿≈»¬»¿≈»∆∆¡«∆∆»∆
.ÈeÏba Ïk Û‡ ,ÈeÏba el‡ ‰Ó - „È ¯·L∆∆»»≈«»«…«»

שנאמר 25) מום, אינו בפנים "מום פ"ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי מום המיוחדין, ופסח עור מה ופסח, עור

במשנה.26) מה: בכורות

.ÁÏ¯Ú‰27¯Î Ô·k ‡e‰ È¯‰ -28Ôa Ïk :¯Ó‡pL , ∆»≈¬≈¿∆≈»∆∆¡«»∆
¯Oa Ï¯ÚÂ ·Ï Ï¯Ú ¯Î29ÏlÁ - „·ÚL Ï¯Ú ,CÎÈÙÏ . ≈»∆∆≈¿∆∆»»¿ƒ»»≈∆»«ƒ≈

‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ ;„·ÚL ¯Êk ,‰˜BÏÂ B˙„B·Ú30. ¬»¿∆¿»∆»«¬»≈«»ƒ»

במשנה.27) טו: זה 28)זבחים בתורה האמור נכר "בן
ז). הלכה פסח קרבן מהלכות (פ"ט נכר" אל העובד

ט)29) מד, (יחזקאל בוזי בן יחזקאל "מדברי כב: שם
מקדשי  אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל למדנו,
בני  בהביאכם ז) (שם, דכתיב עבודה, דמחלי ומנלן לשרתני.
ביתי". את לחללו במקדשי להיות בשר וערלי לב ערלי נכר
(שם  רש"י לדעת שם: ותוספות רש"י נחלקו ערל, ובביאור
שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב: שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס מילה, מחמת אחיו שמתו מי

אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„·BÚ BÈ‡ - ‰¯·Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L¯‚Óe „¯BÈÂ „·BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰¯Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt - ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙È·a34¯ÈciL Ì„˜ „·ÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï - ‰¯·Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„B·Ú35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ"ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט
כך  על נשבעתי אני "שיאמר כתב אלא יד), סעיף רכח סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף

לה: לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰¯Lk B˙„B·Ú - ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜c·Â „·ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
ÏlÁ ‡Ï - „·Ú Ì‡Â .‡a‰Ï „·BÚ BÈ‡Â ,¯·ÚLÏ37; ¿∆»«¿≈≈¿«»¿ƒ»«…ƒ≈
ÔÈlÁ Û‡ - ‰ˆ¯z ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL38 ∆∆¡«»≈¿»≈…«»»ƒ¿∆«Àƒ

‰ˆ¯z BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע כרבי
לא 37)סו: כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק
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ycwndרטז z`ia 'ld - dcear xtq - 'a xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פסול  עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית
עין". מראית מעובה.7)מפני או כנראה 8)כלומר,

כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה
שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa ¯OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙B·B¯˜ ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C¯‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙B¯ÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ¯‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a¯‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe ¯Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a¯‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡¯Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ ·fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ ¯B‡ ‰‡B¯L ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙·a¯ÚÓ BÈÚ ˙i‡¯L ÈÓ .‰i‡¯a ˜c˜„Ï ‰ˆB¯∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê ¯·c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â ¯„Á‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯Â B¯·Á ÌÚ ¯a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dz¯·ÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .¯Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰¯BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡¯Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt - ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ ¯wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
Ìe¯Á ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«
ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈ¯·È‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈ¯·È‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
- ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆

.ÂÈtÓ „¯BÈ B¯È¯Â ÈeÙ¯ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰·ˆ BÒ¯kL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ¯‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ B¯eahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈ·ÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙¯„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,·ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙¯„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙¯ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a ¯Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«

C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰¯˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .¯Lk - ‰¯˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt -»ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?e¯Ó‡ ˜¯t ‰Ê È‡a .¯Lk - ˜¯t‰ „Ú ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡¯ ˜¯Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯ÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È ¯h‡ ‡e‰L9- ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
¯Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב פסול ". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל
רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי שהרי
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף נראה, רבינו מדברי
עבד  סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי אלא ימין, ביד

חילל. רבי 10)לא ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק שמאל)", ביד

.·ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ú¯f‰ È¯·È‡a ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe¯‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁ¯ÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰¯Bza ¯eÓ‡‰ CL‡ ÁB¯Ó ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ˜BMa ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚¯Ï Ï‚¯ ¯aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ¯‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
„vÓ ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡ˆBÈ B·˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙B·Á¯ ÂÈ˙BÒ¯tL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚¯ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ‚¯a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d· ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯Lk - dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯Ó ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .¯Lk - ÔLÈ¯Ù‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜¯t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
·Á¯k ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt ·Á¯ ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚¯L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚¯L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B·˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
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L „Èb‰eÎÚÓpL ÈÓ .˙¯Î B‡ ,˜z B‡ ,˙zÎ B‡ ,Bl «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿¬
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ e˙zÎ B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ BlL ÌÈˆÈa‰«≈ƒ∆««≈∆ƒ¿¿««≈∆
ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ e˙¯Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ e˜z B‡ƒ¿««≈∆ƒ¿¿««≈∆ƒ
ÈL BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»≈»««««ƒ∆≈¿≈
.ÌeËÓh‰ .„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .ÔÈÒÈkƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»«À¿

.ÒBÈ‚B¯c‡‰»«¿¿ƒ

.ËÈÓe .Áqt‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ»«¿«ƒ¿≈≈«ƒ≈«ƒ
ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Úe¯O ‡e‰ .BÎ¯È ‰ËÓLpL∆ƒ¿¿»¿≈»«»»«»ƒ
ÌˆÚ ¯aLpL ÈÓ .dz¯·ÁÓ ‰‰B·b ÂÈ˙BÎ¯iÓ ˙Á‡L∆««ƒ«¿»¿»≈¬∆¿»ƒ∆ƒ¿«∆∆
‡e‰Â .BÏ‚¯ ÌˆÚ ¯aLpL ÈÓ .¯k ‰È‰iL ‡e‰Â .B„È»¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«∆∆«¿¿
¯k Ì‡ ,„ÓBÚLk ¯k BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .¯k ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»««ƒ∆≈ƒ»¿∆≈ƒƒ»
˙ÓÁÓ ˙BÓl·Ó ÂÈÏ‚¯L ÈÓ .ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Cl‰iLk¿∆¿«≈¬≈∆ƒ∆«¿»¿À»≈¬«
- Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ˙BÓl·Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô˙i¯·e ÔÓˆÚ«¿»¿ƒ»»¬»ƒ»¿À»≈¬«»«

.ÌeÓ BÈ‡≈

.ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿¿»«¿≈≈ƒ
¯eÓ‡‰ ·¯b‰ e‰ÊÂ .‡e‰L Ïk L·È ·¯b Ba LiL∆≈»»»≈»∆¿∆«»»»»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÌˆÚ da LiL ˙ÏaÈ Ba LiL ÈÓ .‰¯Bza«»ƒ∆≈«∆∆∆≈»∆∆¿∆
Ïk ˙È¯ˆÓ ˙ÈÊÊÁ Ba LiL ÈÓ .‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏaÈ«∆∆»¬»«»ƒ∆≈¬»ƒƒ¿ƒ»
˙ÙlÈ ‡È‰ BÊÂ .‰¯eÚÎe ‰L˜ ˙ÈÊÊÁ ‡È‰Â ,‡È‰L∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»»¿»¿ƒ«∆∆

.‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰»¬»«»

.‡È‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á Ba ı¯ÁpL ÈeÏbaL ÌˆÚ Ïk»∆∆∆«»∆∆¡«»ƒ¬≈∆
ÔÈ‡Â .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ıe¯Á ÏÏÎa ‡e‰Â ,ÌeÓ¿ƒ¿«»»»«»¿≈

.ÈeÏbaL ˙BÓˆÚ ÏÏÎa ˙BÚÏv‰«¿»ƒ¿«¬»∆«»

.·È:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏL ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿≈≈
.„ÓBÚ ‡e‰Lk „ÚB¯Â ˙˙B¯ ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆≈
Ï·‡ .BÁk ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB¯ ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿…¬»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk - ‰Ù¯h‰«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»¿≈≈…∆

.‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk -»≈¿»»»ƒ¿≈»

.‚ÈÛLÂ ıÁB¯ - B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ .Ì‰ÊÓ‰«¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»
ÂÈÙa Ô˙B - Ú¯ ÂÈt ÁÈ¯ ‰È‰ .„·BÚÂ ÌO·a BÙeb Ïk»¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈¿ƒ
„·Ú Ì‡Â .„·BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÈ·bÊ B‡ ÏtÏtƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ»«
,B˙„B·Ú ÏlÁ È¯‰ - ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»

.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ¯‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ד חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz - Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡¯a ‰BÓL :ÔË¯t¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡¯ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡¯L ÈÓ .˙·wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ ·Á¯ BL‡¯L ÈÓ .Bt¯Ú „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡¯ BÓk B¯‡eˆ ÏÚ BL‡¯ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.¯wÚ Ïk ¯ÚO BL‡¯ ÏÎa ÔÈ‡L Á¯w‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈ¯BÁ‡Ó ˙ÙwÓ ¯ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .¯Lk - ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ Á¯˜ L‡¯‰ ¯‡Le ,„·Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡¯‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb - ÚˆÓ‡a ¯ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈ¯Á‡Óe ÂÈÙlÓ ·È·Ò»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á¯˜ ‰Ê∆≈≈«»

.·‰a¯‰ Ú˜BL B¯‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,¯‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈
ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡¯ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡¯pL „Ú ‰a¯‰ C¯‡ B¯‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa¯‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a¯‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡¯Óa dz¯·ÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא
כלומר, שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא

עניינים. בשני - הזוג

.„ÌÈÈ·ba ‰MÓÁ3¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈ·bL ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ·‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ·‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈ·ÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈ·bÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈÈ·‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,¯ˆ˜ ‰Ê ÏL B¯ÚOe C¯‡ ‰Ê ÏL B¯ÚOL ÔÈa .B¯·ÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
Ô·Ï ÈM‰ ÏL B¯ÚOe ¯BÁL „Á‡ ÏL B¯ÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ÏÏk6‰a¯Ó ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ¯ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó „Á‡ ¯ÚOL ÈÓ .‰a¯‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,Ô·Ï „Á‡Â ¯BÁL „Á‡L ÔB‚k .¯Á‡ ÒÈ¯ ¯ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

¯LB „Á‡L8˙B¯e‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ¯‡Lk ‰a¯‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
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פסול  עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית
עין". מראית מעובה.7)מפני או כנראה 8)כלומר,

כאילו  ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה
שערות. כמה נשרו

.ÂÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÈÚa ¯OÚ „Á‡««»»»≈«ƒ¿≈≈ƒ∆»¿≈≈»
.BzÁctÓ ˙B·B¯˜ ,Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»∆¿ƒ««¿
ÈÓ .Ì‰Ï Èe‡¯‰ ÌB˜nÓ ‰hÓÏ ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈»¿«»ƒ»»»»∆ƒ

ÎLÓ ÌÈ‡Â ˙Bl‚Ú ÂÈÈÚ ÈzL eÈ‰LËÚÓ C¯‡a ˙B ∆»¿≈≈»¬À¿≈»ƒ¿»¿…∆¿«
ÈÈÚk ˙B‡ˆBÈ Ô‰Â ˙B¯ÊeÓ ÂÈÈÚL ÈÓ .ÌÈÈÚ‰ ¯‡Lkƒ¿»»≈«ƒƒ∆≈»»¿≈¿¿≈≈
.‰a¯‰ ÒÚk ÒÚBkL ˙Úa ÏkzÒÓ ‡e‰L ÈÓÎe ¯Óp‰«»≈¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆≈«««¿≈
ÂÈÈÚL ÈÓ .Ï‚Ú ÏLk ‰a¯‰ ˙BÏB„b ÂÈÈÚL ÈÓƒ∆≈»¿«¿≈¿∆≈∆ƒ∆≈»
ÈÓ .„ÈÓz ˙BÙÏBÊ ÂÈÚÓcL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BpË¿̃«¿∆«»ƒ∆¿»»¿»ƒƒ
B‡ ,ÌËÁ‰ „‚kÓ BÈÚ L‡¯Ó ˙ÎLÓ ˙ÈÁeÏÁlL∆«¿ƒƒ¿∆∆≈…≈ƒ¿∆∆«…∆
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ıa˜nL ÈÓ .ÂÈÚ„ˆ „vÓ BÈÚ ·fÓƒ¿«≈ƒ«¿»»ƒ∆¿«≈ƒ≈≈»
‡e‰L ‰ÚLa B‡ ¯B‡ ‰‡B¯L ‰ÚLa ËÚÓ ÔÓˆBÚÂ¿¿»¿«¿»»∆∆¿»»∆
„Ú ˙·a¯ÚÓ BÈÚ ˙i‡¯L ÈÓ .‰i‡¯a ˜c˜„Ï ‰ˆB¯∆¿«¿≈ƒ¿ƒ»ƒ∆¿ƒ«≈¿À¿∆∆«
‰Ê ¯·c Ú„eÈÂ .˙Á‡k ‰iÏÚ‰ ˙‡Â ¯„Á‰ ˙‡ ‰‡B¯L∆∆∆«∆∆¿∆»¬ƒ»¿««¿ƒ»«»»∆
ÏkzÒÓ ‡e‰ el‡k ‰‡¯Â B¯·Á ÌÚ ¯a„iL ˙Úa¿≈∆¿«≈ƒ¬≈¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿«≈
ÔÈa ,dz¯·ÁÓ ‰pLÓ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡L ÈÓ .¯Á‡ LÈ‡a¿ƒ«≈ƒ∆««≈≈»¿À»≈¬∆¿»≈
‰¯BÁL ˙Á‡ ‰˙È‰L ÔB‚k .‰‡¯Óa ÔÈa dÓB˜Óaƒ¿»≈¿«¿∆»¿∆»¿»««¿»
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏB„b ˙Á‡Â ‰pË˜ ˙Á‡ B‡ ,‰Îe˙t ˙Á‡Â¿««¿»««¿«»¿««¿»ƒ

.ÏeÒt - ÌB˜Ó ÏkÓ ÈepL Ô‰ÈzL ÔÈa LÈÂ¿≈≈¿≈∆ƒƒ»»»

.Ê,Ú˜BL BÓËÁ ¯wÚL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌËÁa ‰MLƒ»«…∆¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿≈«
Ìe¯Á ‰ÊÂ .˙Á‡k ÂÈÈÚ ÈzL ÏÁBk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈¿≈≈»¿««¿∆»
ÈÓ .‰ÏÚÓÏ ËÏBa BÓËÁ ÚˆÓ‡L ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰»»«»ƒ∆∆¿«»¿≈¿«¿»ƒ
„ˆÏ Ì˜Ú BÓËÁL ÈÓ .‰hÓÏ ÛËB BÓËÁ ı˜ÚL∆…∆»¿≈¿«»ƒ∆»¿»…¿«
ÔË˜ BÓËÁL ÈÓ .ÂÈ¯·È‡Ó ÏB„‚ BÓËÁL ÈÓ .„Á‡∆»ƒ∆»¿»≈≈»»ƒ∆»¿»»
ÏÚL ‰pË˜ Úaˆ‡a ?B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ .ÂÈ¯·È‡Ó≈≈»»¿≈«¿«¬ƒ¿∆¿«¿«»∆«
- ‰pnÓ ÔË˜ B‡ ‰pnÓ ÏB„‚ BÓËÁ ‰È‰ Ì‡ .B„È»ƒ»»»¿»ƒ∆»»»ƒ∆»

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆

.Á‰BÈÏÚ‰ B˙ÙOL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ˙ÙOa ‰LÏL¿»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»∆¿»
˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰ B˙ÙOL ÈÓ .‰BzÁz‰ ÏÚ ˙Ù„BÚ∆∆«««¿»ƒ∆¿»««¿»∆∆

.ÂÈtÓ „¯BÈ B¯È¯Â ÈeÙ¯ ÂÈtL ÈÓ .‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»ƒ∆ƒ»¿ƒ≈ƒƒ

.ËÈÓ .‰·ˆ BÒ¯kL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔËaa ‰LÏL¿»«∆∆¿≈≈ƒ∆¿≈»»ƒ
ÈÓ .Ì„‡ Èa ¯‡Lk Ú˜BL BÈ‡Â ‡ˆBÈ B¯eahL∆«≈¿≈≈«ƒ¿»¿≈»»ƒ

.‰M‡ Èc„k BËa ÏÚ ÔÈ·ÎBL ÂÈccL∆«»¿ƒ«ƒ¿¿«≈ƒ»

.ÈÈÓ .‰n˜Ú B˙¯„ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,·ba ‰LÏL¿»««¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¬À»ƒ
B‡ ıeÁÏ ‰ËÏaL ÔÈa .B˙¯„MÓ ‡ÈÏÁ ‰˙‡ˆiL∆»¿»À¿»ƒƒ¿»≈∆»¿»«
.˙¯ËBËÁ ÏÚa e‰ÊÂ .ÔÈ„„vÏ ‰˙Ë B‡ ÌÈtÏ ‰ÒÎƒ¿¿»«¿ƒ»¿»«¿»ƒ¿∆««¬∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,˙¯ËBËÁk ‰OÚÂ Ba‚a ¯Oa ÁÙzL ÈÓƒ∆»«»»¿«¿«¬»«¬∆∆««ƒ

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - dÓB˜nÓ ‡ÈÏÁ ‰ÊÊ ‡lL∆…»»À¿»ƒ¿»¬≈∆

.‡ÈÚaˆ‡ B„Èa LiL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈¿»∆¿«

C˙Á Ì‡Â .LLÂ LL eÈ‰ elÙ‡ ,ÂÈ„È ˙BÚaˆ‡a ‰¯˙È¿≈»¿∆¿¿»»¬ƒ»≈»≈¿ƒ»«
dÎ˙Á elÙ‡ ,ÌˆÚ da ‰È‰ Ì‡Â .¯Lk - ‰¯˙È‰ ˙‡∆«¿≈»»≈¿ƒ»»»∆∆¬ƒ¬»»
˙BÚaˆ‡ È˙ML ÈÓ .B„iÓ Úaˆ‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÏeÒt -»ƒ∆»≈∆¿«ƒ»ƒ∆¿≈∆¿¿
ÔÎ˙Á Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈ„È»»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ¬»»
?e¯Ó‡ ˜¯t ‰Ê È‡a .¯Lk - ˜¯t‰ „Ú ÔLÈ¯Ù‰Â¿ƒ¿ƒ»««∆∆»≈¿≈∆∆∆»¿
ÂÈ˙BÚaˆ‡L ÈÓ .„i‰ ÛÎÏ CeÓq‰ ÔBL‡¯ ˜¯Ùa¿∆∆ƒ«»¿««»ƒ∆∆¿¿»
ÈÓ .BÏ„ebÓ ˙‡ˆBÈ ‰wtL ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯ÓÀ¿»««≈ƒ∆ƒ»≈ƒ»ƒ

BÈÓÈ „È ¯h‡ ‡e‰L9- ÂÈ„È ÈzLa ËÏBL ‰È‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈«¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈»»
¯Lk10. »≈

ביד 9) בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו
דכתיב  פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב פסול ". ברגל בין
ימין  אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל
רק  וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי כד.)". (זבחים
ביד  עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד עבד אם
"שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו
ומכיוון  מום, משום לוקה אלא שלו, ידֿימינו זוהי שהרי
אבל  עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו
(שהיא  ימינו ביד עבד אם שאף נראה, רבינו מדברי
עבד  סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית),
עבד  שאם לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי אלא ימין, ביד

חילל. רבי 10)לא ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
כחישותא  (=רבי) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל
סבר  ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין אתחלא
וחוזק  הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים)

כחכמים. ופסק שמאל)", ביד

.·ÈÒÈkL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ú¯f‰ È¯·È‡a ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿≈«∆«¿≈≈ƒ∆ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡Â ÏB„b ÌÈˆÈa‰«≈ƒ»¿»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
ÈÓ .ÂÈ˙BaÎ¯‡Ï ÚÈbnL „Ú C¯‡ BlL „Èb‰L∆«ƒ∆»…«∆«ƒ«¿«¿À»ƒ
Áe¯‰L ÈÓ .ÌÈˆÈa ÏL ÒÈk‰ Ì‰Â ,ÂÈÎL‡ eÁ¯ÓpL∆ƒ¿¿¬»»¿≈«ƒ∆≈ƒƒ∆»«

.‰¯Bza ¯eÓ‡‰ CL‡ ÁB¯Ó ‡e‰Â .ÂÈÎL‡a«¬»»¿¿«»∆»»«»

.‚ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ˜BMa ¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»««ƒ»«¿«ƒ¿≈≈ƒ
ÔÈ‡Â Ï‚¯Ï Ï‚¯ ¯aÁnL „Ú ,˙Bn˜Ú ÂÈ˜BML∆»¬À«∆¿«≈∆∆¿∆∆¿≈

ÂÈ˙BaÎ¯‡11.˙‡ˆBÈ B˙wtL ÈÓ .BÊa BÊ ˙BÚ‚B «¿À»¿»ƒ∆ƒ»≈
„vÓ ·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL Ï‚Ú‰ ÌˆÚ‰ ‡È‰ ‰wt‰Â¿«ƒ»ƒ»∆∆∆»…∆¿«¿»ƒ∆»≈ƒ«
ÈÓ .ÌÈLp‰ da ˙BÂhL ‰wtÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈt¿ƒ¿∆«ƒ»∆…»«»ƒƒ
‡e‰ el‡k ˜BM‰ ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡ˆBÈ B·˜ÚL∆¬≈≈«¬»«∆ƒ¿»«¿ƒ
,Êe‡ ÏLk ˙B·Á¯ ÂÈ˙BÒ¯tL ÈÓ .„ÓBÚ BÏ‚¯ ÚˆÓ‡a¿∆¿««¿≈ƒ∆«¿»¿»¿∆«»
‰wtL ÈÓ .Êe‡ ÏLk ˙BËeÏ˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿¿∆«»ƒ∆ƒ»
elÙ‡ ,‰¯˙È Úaˆ‡ BÏ‚¯a LiL ÈÓ .BÏ„ebÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ»ƒ∆≈¿«¿∆¿«¿≈»¬ƒ
d· ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯Lk - dÎ˙Á Ì‡Â .LLÂ LL≈»≈¿ƒ¬»»»≈¿∆…ƒ¿∆»
ÈÓ .ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡Ó ˙Á‡ ¯ÒÁL ÈÓ .ÌˆÚ∆∆ƒ∆»≈««≈∆¿¿«¿»ƒ
eÈ‰L ÈÓ .BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙B·k¯Ó ÂÈ˙BÚaˆ‡L∆∆¿¿»À¿»««≈ƒ∆»
Ì‡Â .˜¯t‰ ÔÓ ‰hÓÏ „Ú ˙BËeÏ˜ ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡∆¿¿«¿»¿«¿«»ƒ«∆∆¿ƒ
ÈÓ .¯Lk - ÔLÈ¯Ù‰Â ÔÎ˙ÁL B‡ ,˜¯t‰ „Ú eÈ‰»««∆∆∆¬»»¿ƒ¿ƒ»»≈ƒ
·Á¯k ÂÈ˙BÚaˆ‡ Òt ·Á¯ ‡ˆÓpL ,‰ÂL dlÎ BÏ‚¯L∆«¿À»»»∆ƒ¿»…««∆¿¿»¿…«
,‰n˜Ú BÏ‚¯L ÈÓ .‰ÂL ‰ÎÈ˙Á ‡È‰ el‡Îe B·˜Ú¬≈¿ƒƒ¬ƒ»»»ƒ∆«¿¬À»
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L „Èb‰eÎÚÓpL ÈÓ .˙¯Î B‡ ,˜z B‡ ,˙zÎ B‡ ,Bl «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿¬
,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ e˙zÎ B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ BlL ÌÈˆÈa‰«≈ƒ∆««≈∆ƒ¿¿««≈∆
ÈÓ .Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ e˙¯Î B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡ B‡ e˜z B‡ƒ¿««≈∆ƒ¿¿««≈∆ƒ
ÈL BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‰ˆÈa ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»≈»««««ƒ∆≈¿≈
.ÌeËÓh‰ .„Á‡ ÒÈÎa ÂÈˆÈa È˙ML ÈÓ .ÔÈÒÈkƒƒƒ∆¿≈≈»¿ƒ∆»«À¿

.ÒBÈ‚B¯c‡‰»«¿¿ƒ

.ËÈÓe .Áqt‰ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÏ‚¯·e ÌÈ„ia ‰MLƒ»«»«ƒ»«¿«ƒ¿≈≈«ƒ≈«ƒ
ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Úe¯O ‡e‰ .BÎ¯È ‰ËÓLpL∆ƒ¿¿»¿≈»«»»«»ƒ
ÌˆÚ ¯aLpL ÈÓ .dz¯·ÁÓ ‰‰B·b ÂÈ˙BÎ¯iÓ ˙Á‡L∆««ƒ«¿»¿»≈¬∆¿»ƒ∆ƒ¿«∆∆
‡e‰Â .BÏ‚¯ ÌˆÚ ¯aLpL ÈÓ .¯k ‰È‰iL ‡e‰Â .B„È»¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒ∆ƒ¿«∆∆«¿¿
¯k Ì‡ ,„ÓBÚLk ¯k BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .¯k ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»««ƒ∆≈ƒ»¿∆≈ƒƒ»
˙ÓÁÓ ˙BÓl·Ó ÂÈÏ‚¯L ÈÓ .ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Cl‰iLk¿∆¿«≈¬≈∆ƒ∆«¿»¿À»≈¬«
- Áe¯‰ ˙ÓÁÓ ˙BÓl·Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .Ô˙i¯·e ÔÓˆÚ«¿»¿ƒ»»¬»ƒ»¿À»≈¬«»«

.ÌeÓ BÈ‡≈

.ÈÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿¿»«¿≈≈ƒ
¯eÓ‡‰ ·¯b‰ e‰ÊÂ .‡e‰L Ïk L·È ·¯b Ba LiL∆≈»»»≈»∆¿∆«»»»»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÌˆÚ da LiL ˙ÏaÈ Ba LiL ÈÓ .‰¯Bza«»ƒ∆≈«∆∆∆≈»∆∆¿∆
Ïk ˙È¯ˆÓ ˙ÈÊÊÁ Ba LiL ÈÓ .‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏaÈ«∆∆»¬»«»ƒ∆≈¬»ƒƒ¿ƒ»
˙ÙlÈ ‡È‰ BÊÂ .‰¯eÚÎe ‰L˜ ˙ÈÊÊÁ ‡È‰Â ,‡È‰L∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»»¿»¿ƒ«∆∆

.‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰»¬»«»

.‡È‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á Ba ı¯ÁpL ÈeÏbaL ÌˆÚ Ïk»∆∆∆«»∆∆¡«»ƒ¬≈∆
ÔÈ‡Â .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ıe¯Á ÏÏÎa ‡e‰Â ,ÌeÓ¿ƒ¿«»»»«»¿≈

.ÈeÏbaL ˙BÓˆÚ ÏÏÎa ˙BÚÏv‰«¿»ƒ¿«¬»∆«»

.·È:Ô‰ el‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰LÏL ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿≈≈
.„ÓBÚ ‡e‰Lk „ÚB¯Â ˙˙B¯ ˙BÈ‰Ï ÚÈb‰L Ô˜f‰«»≈∆ƒƒ«ƒ¿≈¿≈¿∆≈
Ï·‡ .BÁk ÔBÏLÎÂ BÈÏÁ ÈtÓ „ÚB¯ ‡e‰Lk ‰ÏBÁ‰«∆¿∆≈ƒ¿≈»¿¿ƒ¿…¬»
ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk - ‰Ù¯h‰«¿≈»»≈¿»»»ƒ¿≈»¿≈≈…∆

.‰Ó‰·a ÏeÒÙe Ì„‡a ¯Lk -»≈¿»»»ƒ¿≈»

.‚ÈÛLÂ ıÁB¯ - B˙ÚÊa Ì‰ÊÓ ‡e‰L Ô‰ÎÂ .Ì‰ÊÓ‰«¿…»¿…≈∆¿…»¿≈»≈¿»
ÂÈÙa Ô˙B - Ú¯ ÂÈt ÁÈ¯ ‰È‰ .„·BÚÂ ÌO·a BÙeb Ïk»¿…∆¿≈»»≈«ƒ«≈¿ƒ
„·Ú Ì‡Â .„·BÚÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÈ·bÊ B‡ ÏtÏtƒ¿≈«¿¿ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ»«
,B˙„B·Ú ÏlÁ È¯‰ - ÂÈt Ìe‰Êa B‡ B˙ÚÊ Ìe‰Êa¿ƒ≈»¿ƒƒ¬≈ƒ≈¬»

.Ìlk ÔÈÓeÓ ÈÏÚa‰ el‡ ¯‡Lkƒ¿»≈««¬≈ƒÀ»

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ד חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
לבדו.1) באדם המיוחדים המומים בו מפרש

.‡e‰ÊÂ .ÌÈÚLz - Ì„‡a ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒ«¿À»ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿∆
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,L‡¯a ‰BÓL :ÔË¯t¿»»¿»»…¿≈≈ƒ∆∆¿«»¿√
B„˜„˜ ÚˆÓ‡L ÈÓ .B„Èa B˜ÁcL BÓk ‰hÓÏ Ú˜BL≈«¿«»¿∆¿»¿»ƒ∆∆¿«»¿√
‡ˆBÈ BL‡¯ ˙‡tL ÈÓ .‰ˆÈa BÓk ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ∆¿«¿»¿≈»ƒ∆¿«…≈

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡ˆBÈ BL‡¯L ÈÓ .˙·wÓ BÓk ÂÈt „‚k¿∆∆»»¿«∆∆ƒ∆…≈≈¬»
,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ‡ˆBÈÂ ·Á¯ BL‡¯L ÈÓ .Bt¯Ú „‚k¿∆∆»¿ƒ∆…»»¿≈ƒ»ƒ»
ÏÚ ˙Ùl‰ L‡¯ BÓk B¯‡eˆ ÏÚ BL‡¯ ‡ˆÓzL „Ú«∆ƒ¿»…««»¿…«∆∆«
.¯wÚ Ïk ¯ÚO BL‡¯ ÏÎa ÔÈ‡L Á¯w‰ .BlL ÔÈÏÚ‰∆»ƒ∆«≈≈«∆≈¿»…≈»»ƒ»
ÔÊ‡Ó ÂÈ¯BÁ‡Ó ˙ÙwÓ ¯ÚO ÏL ‰ËÈL Ba LÈ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ»∆≈»À∆∆≈¬»≈…∆
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓ ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .¯Lk - ÔÊ‡Ï¿…∆»≈ƒ∆»»«≈»«ƒ≈…∆¿…∆
‡e‰ È¯‰ - ‡e‰ Á¯˜ L‡¯‰ ¯‡Le ,„·Ïa ÂÈÙlÓƒ¿»»ƒ¿«¿»»…≈≈«¬≈
L‡¯‰ Ïk ˙‡ ÛÈwÓ BlL ¯ÚO‰ ‰È‰L ÈÓ .ÏeÒt»ƒ∆»»«≈»∆«ƒ∆»»…
Ìb - ÚˆÓ‡a ¯ÚO ÌL ÔÈ‡Â ÂÈ¯Á‡Óe ÂÈÙlÓ ·È·Ò»ƒƒ¿»»≈«¬»¿≈»≈»»∆¿««

.ÏeÒÙe Á¯˜ ‰Ê∆≈≈«»

.·‰a¯‰ Ú˜BL B¯‡evL ÈÓ :Ì‰ el‡Â ,¯‡eva ÌÈL¿«ƒ««»¿≈≈ƒ∆«»≈««¿≈
ÈÓ .ÂÈÙ˙k ÏÚ ÁpÓ ‡e‰ el‡k BL‡¯ ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»…¿ƒÀ»«¿≈»ƒ
.ÂÈÙ˙k ÔÈaÓ ËeÓLk ‰‡¯pL „Ú ‰a¯‰ C¯‡ B¯‡evL∆«»»…«¿≈«∆ƒ¿∆¿»ƒ≈¿≈»

.‚˙BpË˜ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÊ‡a ‰Úa¯‡«¿»»»…∆¿≈≈ƒ∆¿≈»¿»¿«
ÈÓ .‚BÙÒÏ ˙BÓBc ,˙BÁeÙ ÂÈÊ‡ È˙ML ÈÓ .‰a¯‰«¿≈ƒ∆¿≈»¿»¿ƒ¿ƒ

ÂÈÊ‡L‰pLÓ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡L ÈÓ .‰hÓÏ ˙BÏcÏ„Ó ∆»¿»¿À¿»¿«»ƒ∆««≈»¿»¿À»
‰‡¯Óa dz¯·ÁÓ2. ≈¬∆¿»¿«¿∆»

בגוף 2) שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
וגבות  והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים
דבר  באיזה שינוי לחבירו אחד בין וכשיהיה וזולתן העיניים
זוגדס  מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא
ראויין  שאין הדברים בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא
כלומר, שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא

עניינים. בשני - הזוג

.„ÌÈÈ·ba ‰MÓÁ3¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈ·bL ÈÓ .‰¯Bza ¯eÓ‡‰ Ôa‚ ‡e‰Â .ÂÈÈ·‚aƒ¿ƒ»¿ƒ≈»»«»ƒ∆¿ƒ»

„Á‡ ÔÈ·‚ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .ÔÈ·ÎBL4BÏ LiL ÈÓ . ¿ƒƒ∆≈∆»»ƒ∆»ƒ∆≈
‰pLÓ ÂÈÈ·bÓ „Á‡L ÈÓ .ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈÈ·‚¿ƒƒ»≈«¿«ƒƒ∆∆»ƒ¿ƒ»¿À∆
,¯ˆ˜ ‰Ê ÏL B¯ÚOe C¯‡ ‰Ê ÏL B¯ÚOL ÔÈa .B¯·ÁÓ≈¬≈≈∆¿»∆∆»…¿»∆∆»»
Ô·Ï ÈM‰ ÏL B¯ÚOe ¯BÁL „Á‡ ÏL B¯ÚOL ÔÈa≈∆¿»∆∆»»¿»∆«≈ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈepL Ì‰ÈÈa LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ì„‡ B‡»…ƒ¿≈≈≈∆ƒ∆¬≈∆

ÏeÒt5. »

העיניים.3) יחד 4)בגבות מתחברים הגבינים שני כלומר,
אחד. כגבין ונראים לחוטם זה 5)ממעל פסול כי ייתכן

ואינם  בתורה, מפורשים אינם שהרי מדרבנן, אלא אינו
אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם

.‰¯ÚO BÏ ÔÈ‡L ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ»«ƒ¿≈≈ƒ∆≈≈»
ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯a ÏÏk6‰a¯Ó ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ ¯ÚOL ÈÓ . ¿»¿ƒ≈≈»ƒ∆¿«ƒ≈≈»¿À∆

‰aÚÓ7‰pLÓ ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯Ó „Á‡ ¯ÚOL ÈÓ .‰a¯‰ ¿À∆«¿≈ƒ∆¿«∆»≈ƒ≈≈»¿À∆
B‡ ,Ô·Ï „Á‡Â ¯BÁL „Á‡L ÔB‚k .¯Á‡ ÒÈ¯ ¯ÚOÓƒ¿«ƒ«≈¿∆∆»»¿∆»»»

¯LB „Á‡L8˙B¯e‚Ò ÂÈtÚÙÚL ÈÓ .‰aÚÓ ÈM‰Â ∆∆»≈¿«≈ƒ¿À∆ƒ∆«¿«»¿
.Ì„‡‰ Ïk ¯‡Lk ‰a¯‰ ˙BÁzÙ ÔÈ‡Â ËÚÓ¿«¿≈»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»»»»

"תמיר"6) והוא השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
משום  אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא,
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תמידין 17)אחרות. מהלכות פ"י להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜¯fL ÔÈa ?‰˜È¯f‰ ÏÚ „ˆÈk19˜¯fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Ú¯ˆn‰ ˙Ba¯˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח, החיצון העולה, במזבח

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא כד:
רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים

בכסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי
הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יבֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק להלן ראה
שבע  על חייב ללוי, ובין לרב בין כי כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח. שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע, והזאות ושבמצורע", שבפנים הזאות "שבע
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד פרק

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜‰ ?‰¯Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰B·Ï23‡lL ÌÈ¯·È‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ ·iÁ - Ô˙Ù¯O ·¯˜Â eÏkÚ˙24¯ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25- ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

·iÁ ˙ÈÊk ¯ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜n‰ Ï·‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¯eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ¯ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב: בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי הפנים, ולחם הלחם ושתי העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק הרי זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב "אמר יז: ושבועות יב. יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב בצינורא שהפך
שעות. לשתי נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידיֿזה
ג. הלכה ד פרק למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי
ב). הלכה מזבח איסורי מהלכות ה פרק ויקרא 27)(להלן

קט: בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב. טז,

.‰‡e‰ È¯‰ - ‰Î¯Ún‰ ÏÚ ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ¯cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜Ók28Ôa¯˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï·‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ ¯cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ·ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙B¯p‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„B·Ú ¯Ób dÈ‡Â ,‰„B·Ú ‰È¯Á‡L ‰„B·Ú Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי 28) שני שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב, עצים
ולא  שם). (רש"י אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי יד 29)כרב פרק להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק "הוא
קיב:). לזבחים (פיה"מ שמן" עליה ויצקת ו) ב, (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,
על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא

שם). (רבינו מלח" תקריב קרבנך מה 34)כל "הוא
המנחה", את "והניף (צ"ל תנופה אותם והניף שנאמר

שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא
שם). (רבינו והגישה" ח) המנורה 36)ב, דישון כלומר,

ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי שם), זבחים רש"י (ראה
ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק שם: זבחים במשנה

את  והמטיב השולחן את והמסדר והמגיש והמניף והמולח
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ הנרות
לא  במזבח אש ומצית שמים). בידי מיתה (=כלומר, זרות"
ט: הלכה י פרק אחרי בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי  וכו'". חייב יהא וכו' והבולל והיוצק היוצא "יכול
והיוצק". היוצת "יכול וצ"ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי  שני סידור אחריה שיש לפי תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי ב'
שעבד  זר כי א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי שם,

ב. הלכה למעלה

.Â„w‰ ˙ËÈÁLÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL39ÈL„˜ elÙ‡ , ¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ¬ƒ»¿≈
¯eaˆ ÈL„˜ ÔÈa „ÈÁÈ ÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜40:¯Ó‡pL ; »»ƒ≈»¿≈»ƒ≈»¿≈ƒ∆∆¡«

- Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜‰Â ,ÈÈ ÈÙÏ ¯˜a‰ Ôa ˙‡ ËÁLÂ¿»«∆∆«»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…
‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ41Áezp‰Â ËLÙ‰‰ ÔÎÂ .42 ƒ«»»¿≈«ƒ¿«¿À»¿≈«∆¿≈¿«ƒ«

ÌÈ¯Êa ‰¯Lk - ÁaÊnÏ ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰Â43¯Ó‡pL . ¿»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ∆∆¡«
BÊ - ‰ÁaÊn‰ Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :ÌÈ¯·È‡a»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…«ƒ¿≈»
‰ÎÈ¯vL ‡È‰ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰ ;L·kÏ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰»«≈»ƒ«∆∆»«≈»ƒƒ∆¿ƒ»

ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט.39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
פ"ה  להלן וראה ב. הלכה ד פרשה נדבה ויקרא וספרא
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˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚¯ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚¯L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡¯ ÈL Ì‰ el‡k B·˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·b dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B·˜Ú ÏÚ „ÓBÚ - „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ¯˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«̄¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚¯a ¯h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ¯‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆

BÈÓÈ12. ¿ƒ

ופירש 12)ברכיו.11) פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
שאר  כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו' ברגל ואיטר שם: רש"י

בימין. שעיקרה עמידה

.„ÈÏB„b BÙebL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ‰Úa¯‡«¿»»¿»«¿≈≈ƒ∆»
ÂÈ¯·È‡Ó13.¯˙BÈa C¯‡‰ .ÂÈ¯·È‡Ó ÔË˜ BÙebL ÈÓ . ≈≈»»ƒ∆»»≈≈»»»»…¿≈

¯‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .¯˙BÈa ¯ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔ·l‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È·‚ BÓk ¯˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙·¯ˆ ÔB‚k ,¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
¯ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt ¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡¯ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
¯BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .¯˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL ¯BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,¯Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .L¯Á‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯L ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡¯a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰Ú·LÂ .ÌÈÈ·ba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .¯‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa ¯OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰Ú·LÂ .·ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯OÚÂ .Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰Ú·LÂ .¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eË¯Ù ¯·Îe .BÁÈ¯Â Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .Ô¯wÚa ¯ÚO‰ ¯‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ו שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא

.‡¯Ê2Lc˜na „·ÚL3‰ÏeÒt B˙„B·Ú -4·iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7·¯wÏ ‡l‡ ‰Ê ·eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„B·ÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ¯Îf‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ BÈ‡L Ïk ?¯Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô¯‰‡ Èa e¯ÈË˜‰Â ,Ô¯‰‡ Èa eÎ¯ÚÂ :¯Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
¯‰‡Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי ח, יד:4)והלכה זבחים

רבי 5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא
שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי ולא כחכמים

פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב "והזר טז: פ' קרח בספרי
בידי 8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה

בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים,
(פי"ט  שמים בידי מיתה חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
גם  וראה אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי 10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: קידושין

.·‰„B·Úa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ¯f‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Ba¯w‰ ˙B„B·ÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„B·Ú13‰„B·Ú ‰È¯Á‡ LiL ‰„B·Ú ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„·Ïa ˙B„B·Ú Úa¯‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ ¯f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜È¯f‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰¯Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע רב, "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב זר
דכתיב  דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח, (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב. היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,
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תמידין 17)אחרות. מהלכות פ"י להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜¯fL ÔÈa ?‰˜È¯f‰ ÏÚ „ˆÈk19˜¯fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Ú¯ˆn‰ ˙Ba¯˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי הזהב במזבח
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח, החיצון העולה, במזבח

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב שזר עבודות דרב, כוותיה "תניא כד:
רש"י: ופירש ולפנים", לפני בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ. המזבח דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח הוא ולפנים ולפני החיצון, המזבח על בפנים

בכסףֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי
הזהב, המזבח ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יבֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק להלן ראה
שבע  על חייב ללוי, ובין לרב בין כי כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח. שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע, והזאות ושבמצורע", שבפנים הזאות "שבע
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב). הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד פרק

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜‰ ?‰¯Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰B·Ï23‡lL ÌÈ¯·È‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ ·iÁ - Ô˙Ù¯O ·¯˜Â eÏkÚ˙24¯ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25- ·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

·iÁ ˙ÈÊk ¯ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜n‰ Ï·‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¯eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ¯ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב: בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי הפנים, ולחם הלחם ושתי העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק הרי זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב "אמר יז: ושבועות יב. יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב בצינורא שהפך
שעות. לשתי נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
שכל  עבודה, זו הרי אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידיֿזה
ג. הלכה ד פרק למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי
ב). הלכה מזבח איסורי מהלכות ה פרק ויקרא 27)(להלן

קט: בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב. טז,

.‰‡e‰ È¯‰ - ‰Î¯Ún‰ ÏÚ ÌÈˆÚ È¯Ê‚ ÈL ¯cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁÂ ÌÈ¯·È‡ ¯ÈË˜Ók28Ôa¯˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï·‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ ¯cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ·ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙B¯p‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„B·Ú ¯Ób dÈ‡Â ,‰„B·Ú ‰È¯Á‡L ‰„B·Ú Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי 28) שני שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב, עצים
ולא  שם). (רש"י אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי יד 29)כרב פרק להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק "הוא
קיב:). לזבחים (פיה"מ שמן" עליה ויצקת ו) ב, (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,
על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח נותן "הוא

שם). (רבינו מלח" תקריב קרבנך מה 34)כל "הוא
המנחה", את "והניף (צ"ל תנופה אותם והניף שנאמר

שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא
שם). (רבינו והגישה" ח) המנורה 36)ב, דישון כלומר,

ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי שם), זבחים רש"י (ראה
ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק שם: זבחים במשנה

את  והמטיב השולחן את והמסדר והמגיש והמניף והמולח
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ הנרות
לא  במזבח אש ומצית שמים). בידי מיתה (=כלומר, זרות"
ט: הלכה י פרק אחרי בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי  וכו'". חייב יהא וכו' והבולל והיוצק היוצא "יכול
והיוצק". היוצת "יכול וצ"ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי  שני סידור אחריה שיש לפי תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי ב'
שעבד  זר כי א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי שם,

ב. הלכה למעלה

.Â„w‰ ˙ËÈÁLÌÈ¯Êa ‰¯Lk ÌÈL39ÈL„˜ elÙ‡ , ¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ¬ƒ»¿≈
¯eaˆ ÈL„˜ ÔÈa „ÈÁÈ ÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜40:¯Ó‡pL ; »»ƒ≈»¿≈»ƒ≈»¿≈ƒ∆∆¡«

- Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜‰Â ,ÈÈ ÈÙÏ ¯˜a‰ Ôa ˙‡ ËÁLÂ¿»«∆∆«»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…
‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ41Áezp‰Â ËLÙ‰‰ ÔÎÂ .42 ƒ«»»¿≈«ƒ¿«¿À»¿≈«∆¿≈¿«ƒ«

ÌÈ¯Êa ‰¯Lk - ÁaÊnÏ ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰Â43¯Ó‡pL . ¿»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ∆∆¡«
BÊ - ‰ÁaÊn‰ Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â :ÌÈ¯·È‡a»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…«ƒ¿≈»
‰ÎÈ¯vL ‡È‰ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰ ;L·kÏ ÌÈ¯·È‡ ˙ÎÏB‰»«≈»ƒ«∆∆»«≈»ƒƒ∆¿ƒ»

ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט.39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
פ"ה  להלן וראה ב. הלכה ד פרשה נדבה ויקרא וספרא
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˙BÚaˆ‡‰ Ba LiL BÏ‚¯ Òt ‡ˆÓpL ,ÏbÓÏ ‰ÓBc»¿«»∆ƒ¿»««¿∆≈»∆¿»
BÏ‚¯L ÈÓ .˙Lw‰ ÈL‡¯ ÈL Ì‰ el‡k B·˜Ú ÌÚƒ¬≈¿ƒ≈¿≈»≈«∆∆ƒ∆«¿
,ı¯‡‰ ÏÚÓ dB·b dÚˆÓ‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰ÏeÏÁ¬»¿∆ƒ¿∆∆¿»»»«≈«»»∆
˙BÚaˆ‡ ÏÚÂ B·˜Ú ÏÚ „ÓBÚ - „ÓBÚLk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿∆≈≈«¬≈¿«∆¿¿
LÈwnL ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈlÒ¯˜a LÈwn‰ .ÂÈÏ‚«̄¿»««ƒ¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆«ƒ
Ï‚¯a ¯h‡ ‡e‰L ÈÓ .Cl‰nL ˙Úa ÂÈ˙BaÎ¯‡a¿«¿À»¿≈∆¿«≈ƒ∆ƒ≈¿∆∆

BÈÓÈ12. ¿ƒ

ופירש 12)ברכיו.11) פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
שאר  כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו' ברגל ואיטר שם: רש"י

בימין. שעיקרה עמידה

.„ÈÏB„b BÙebL ÈÓ :Ô‰ el‡Â ,Ûeb‰ ÏÎa ‰Úa¯‡«¿»»¿»«¿≈≈ƒ∆»
ÂÈ¯·È‡Ó13.¯˙BÈa C¯‡‰ .ÂÈ¯·È‡Ó ÔË˜ BÙebL ÈÓ . ≈≈»»ƒ∆»»≈≈»»»»…¿≈

¯‡MÓ ÔÈ‚ÏÙÓ eÈ‰iL „Ú .¯˙BÈa ¯ˆw‰ ‡e‰Â ,Òpp‰««»¿«»»¿≈«∆ƒ¿À¿»ƒƒ¿»
.ÌÚ‰»»

קטן 13) או מאבריו גדול "גופו במשנה: מד. שם ראה
שצריך  מזה בידינו "העולה המשנה: בפירוש ראה מאבריו",
גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו אברי להיות

קצתם". אל קצתם

.ÂËÔ·l‰ .ÈLek‰ :Ô‰ el‡Â ,¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓL¿»¿«»»¿≈≈«ƒ«»»
ÌÈÚ‚ ÈÏÚa .ÈMk Ì„‡‰ .‰È·‚ BÓk ¯˙BÈa¿≈¿¿ƒ»»»…«»ƒ«¬≈¿»ƒ
;˜‰a‰ BÓk ,BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL .ÌÈ¯B‰Ë¿ƒ∆ƒ¿«»»≈¬««¿¿«…«
˙·¯ˆ ÔB‚k ,¯Á‡ ¯·c ˙ÓÁÓ ¯BÚ‰ ‰pzLpL∆ƒ¿«»»≈¬«»»«≈¿»∆∆
¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈÚ‚ ÏÏÎa ‰ÊÂ .‰ÂÎn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆»¿»¿
¯ÒÈ‡k dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÚO da LiL ‡ÓeL ÂÈt»»»∆≈»≈»««ƒ∆≈»¿ƒ»

ÂÈt ¯BÚa ‰˙È‰L ÈÓ .‡e‰L Ïk ‡l‡¯ÒÈ‡k ‡ÓeL ∆»»∆ƒ∆»¿»¿»»»¿ƒ»
¯BÚ‰ ÏcÏciL ‡e‰Â .ÔÈÏecÏc‰ ÈÏÚa .¯˙BÈ B‡≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿≈»
‰Ê È‡a ÏcÏcpL ¯BÚa LiL ˙ÈÁeÏÁl‰ B‡ ,¯Oa‰Â¿«»»««¿ƒ∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈∆

.ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - Ûeb‰ ÏkÓ ‰È‰iL ÌB˜Ó»∆ƒ¿∆ƒ»«¬≈∆

.ÊËel‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÓeÓ ‰Úa¯‡ Ì„‡a ÌL LÈ „BÚÂ¿≈»¿»»«¿»»ƒ¬≈ƒ¿≈
.ÌÈa¯ ÌÈÓÈÏ elÙ‡ ,‰tÎp‰Â .‰ËBM‰ .L¯Á‰ :Ô‰≈«≈≈«∆¿«ƒ¿∆¬ƒ¿»ƒ«ƒ
.ÌÈÚe„È ÌÈzÚa B‡ „ÈÓz ez˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯L ÈÓƒ∆«»»¿«¬«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

.ÊÈ‰‡Ó ÌÈ‰ka ÌÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ«¿ƒ«…¬ƒ≈»
ÌÈLe .L‡¯a ‰BÓL :ÌÏÏk e‰ÊÂ .ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿∆¿»»¿»»…¿«ƒ
‰Ú·LÂ .ÌÈÈ·ba ‰MÓÁÂ .ÌÈÊ‡a ‰ÚL˙Â .¯‡eva««»¿ƒ¿»»»¿«ƒ«¬ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¿»
.ÌËÁa ‰ÚL˙Â .ÌÈÈÚa ¯OÚ ‰ÚL˙Â .ÔÈÚ‰ ÒÈ¯a¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»»»≈«ƒ¿ƒ¿»«…∆
‰Ú·LÂ .·ba ‰LÏLe .ÔËaa ‰LÏLe .‰ta ‰ÚL˙Â¿ƒ¿»«∆¿»«∆∆¿»««¿ƒ¿»
.ÌÈÏ‚¯a ÌÈ¯OÚÂ .Ú¯f‰ È¯·È‡a ¯OÚ ‰MLÂ .ÌÈ„ia«»«ƒ¿ƒ»»»¿≈¿≈«∆«¿∆¿ƒ»«¿«ƒ
‰Ú·LÂ .¯Oa‰ ¯BÚa ‰BÓLe .Ûeb‰ ÏÎa ‰BÓLe¿»¿»«¿»¿«»»¿ƒ¿»
el‡Â .„Á‡ „Á‡ Ôlk eË¯Ù ¯·Îe .BÁÈ¯Â Ûeb‰ ÁÎa¿…««¿≈¿»ƒ¿¿À»∆»∆»¿≈
Û‡ ,ÂÈÈÚ ÈÒÈ¯ e¯LpL ÈÓ :ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ eÏÒt»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒƒ∆»¿ƒ≈≈»«
.ÂÈpL eÏhpL ÈÓe .Ô¯wÚa ¯ÚO‰ ¯‡LpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿««≈»¿ƒ»»ƒ∆ƒ¿ƒ»

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ו שישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי רבינו בו יבאר

הוא. חייב עבודה איזו ועל שמים, בידי מיתה חייב והוא

.‡¯Ê2Lc˜na „·ÚL3‰ÏeÒt B˙„B·Ú -4·iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7·¯wÏ ‡l‡ ‰Ê ·eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ ¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„B·ÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ¯Îf‰ Ô¯‰‡ Ú¯fÓ BÈ‡L Ïk ?¯Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô¯‰‡ Èa e¯ÈË˜‰Â ,Ô¯‰‡ Èa eÎ¯ÚÂ :¯Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
¯‰‡Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי ח, יד:4)והלכה זבחים

רבי 5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי אומרים וחכמים בחנק, אומר עקיבא
שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי ולא כחכמים

פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב "והזר טז: פ' קרח בספרי
בידי 8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה

בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי שמים,
(פי"ט  שמים בידי מיתה חייב ואףֿעלֿפיֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח, הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב "והזר שם: בספרי
גם  וראה אליכם". יקרב לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי 10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף הניכר" חסרון יש ר"מ) רומי בדפוס (גם רבינו

אהרן".11) בני (אותו) "והקטירו לו.12)צ"ל: קידושין

.·‰„B·Úa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ¯f‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙Ba¯w‰ ˙B„B·ÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„B·Ú13‰„B·Ú ‰È¯Á‡ LiL ‰„B·Ú ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„·Ïa ˙B„B·Ú Úa¯‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ ¯f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜È¯f‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰¯Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע רב, "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב זר
דכתיב  דרב, טעמא מאי וכו' הדשן תרומת אמר ולוי היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח, (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק
ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה

כרב. היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל
ובאברים  המנחה בקומץ – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,
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והכא  אחת, בת או מוסיף או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסףֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי שהוא מי אלא ורגלים,

משנה). (כסף מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי

.·ÈLnML ¯Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙e¯Ê65ÌeMÓ ·iÁ - ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ËÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡Ó66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב: ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב פליגי לא כו"ע אחת דבבת וס"ל בזה,
כולל  באיסור יוסי ולר' כולל, באיסור רק ור"ש יוסי ר' פליגי
שנים, חייב כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב
המוריה  הר ראה שנים, חייב ענין שבכל כאן פסק יפה

עוד 66)וכסףֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב אינו מום שבעל ב, הלכה  פ"ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È¯‰ - ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙e¯La d˙B‡ „·BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71¯‰ -ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ ÔÈ‡ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙¯ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰ Ï·‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È¯‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„·Ïa ËÁL ‡l‡ ,¯ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙¯L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„·ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט. במנחות
ו  שבירושלים, במקדש אחר ישמשו לדבר לומר צריך אין

– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני  יעלו לא אך ט) כג, (מלכיםֿב שנאמר שם), רש"י

וכו'". בירושלים ה' מזבח אל ששת 68)הבמות כרב
נחמן. כרב ולא שם, קט:69)במנחות שם נראה כן

לפני 70) אותם ישרתו אשר "יען יב) (שם, נאמר זה ולפני
נשאתי  כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי שם.
נחמן.72)ששת. כרב ולא ששת, וכרב קט. שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסףֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa ·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ¯·ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - ÌMÏ ˙Ba¯˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï - ‰Êk ˙È·a LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈

ÌÏBÚÏ Lc˜na76- ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»
eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿

ÌL LnML Ô‰k „·Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ78- Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»
ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה
(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק שמעון של בנו חוניו כי המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב מזבח שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט:) (שם
פי"ד  להלן וראה וכו'". הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו דבית

ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה
שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב: זרה בבית 78)עבודה

הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא
– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק כדאמרינן דמיפסלי,

משנה). (כסף לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ‰ :Ô‰80¯f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

Ï¯Ú‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ Ïe·Ë .85¯qÁÓ .ÌÈ¯etk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87¯BkM‰ .88ÌÈ„‚a ¯qÁÓ .89ÌÈ„‚a ¯˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìe¯t91L‡¯ Úe¯t .92ÌÈ„È ıÁ¯ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚¯Â93·LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈ·e ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

¯·c ı¯‡‰ ÔÈ·e BÏ‚¯ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ ¯·c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „·ÚL ÈÓ .97. ≈ƒ∆»«ƒ¿…

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב'. א הלכות ו ח.83)פרק הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק למעלה
א.88) הלכה פרק כלי 89)למעלה מהלכות י פרק למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי הלכות
ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה

להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם
מחלל 92) אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם למעלה
יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה

יח. הלכה

ıeÁ ;eÏlÁ - e„·Ú Ì‡Â ,‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk»≈¿ƒ»¬»¿ƒ»¿ƒ¿
L‡¯ Úe¯tÓ98ÌÈ„‚a Úe¯˜e99‰„B·ÚÏ ËÁBM‰Â ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿«≈«¬»

‚‚BLa ‰¯Ê100.‰¯Lk Ô˙„B·Ú - e„·Ú Ì‡L , »»¿≈∆ƒ»¿¬»»¿≈»

ט.98) הלכה א פרק למעלה יד.99)ראה הלכה שם ראה
יג.100) הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ז ש"ק יום

zFkldgAfn ixEQ`
gafnixeqì'ld-dcearxtq

¦§¦¥¦§¥©
,‰OÚ ˙BˆÓ Úa¯‡ .˙BˆÓ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿«¿«ƒ¿¬≈
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פסולי  מהלכות ובפ"א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח.41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק שם יומא ראה

אחר  מפסוק נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח, הפשט
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב יג) א, (שם

רבינו. בדברי טעותֿסופר נפלה שמח, האור ולדעת

.ÊÌÈ¯Êa ‰¯Lk ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰ ÔÎÂ45Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈«¿»««≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ
¯ÊÏ ¯zÓ - ıeÁÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ·ÈË‰≈ƒ«…≈∆«≈¿ƒ»«À»¿»

Ô˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ»

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס כי כתב הראב"ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי  רבינו: על הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈ¯ˆ ÔLc‰ ˙Ó¯‰47Ô‰k‰ L·ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈
¯ÓB‚Â „· BcÓ48‰˜BÏ - Ï‡¯OÈ ÌÈ¯‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈

‰„B·Ú ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ ·iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»
‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„B·Ú . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆

Ï·‡ ;‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯f‰ dÏ ·¯˜ Ì‡Â ,Bc·Ï Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»
˜elÒ ˙„B·Ú52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ

[.‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י.47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי ב, הלכה למעלה ראה
מיתה.עבו  חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, דה
דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה

את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק כגון המזבח, גבי על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח.52)או מן שמסלק
כלוי. ולא כרב, כד. בסוגריים 53)יומא המוקף כל

הכסףֿמשנה  מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים
וכמו  סילוק, עבודות שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת

בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת רבא שנתבאר של
ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰Î¯Ún‰ ¯cÒ54d˜¯Bt -55,d¯„BÒÂ Ô‰k‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt d¯ecqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב, המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף

.ÈÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚ·e ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Lc˜na LnML57˙B„B·Ú ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ ¯f‰L58- ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰¯‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ"י  למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט
כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב
קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ח.59) והלכה ה הלכה למעלה ראה

.‡ÈÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k60‡ÓËpL61È¯‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„·ÚÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -62‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙e¯Ê ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»

העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי מלאות ביום מצורע כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי מלקות, חיוב לפרש ואין מיתה. חיוב
מהלכות  בפי"ט כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ"ב למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ"ד למעלה שכתב ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב שהוא כתב ב, הלכה שם
ט. הלכה פ"ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסףֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב: פרק זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסףֿמשנה דבריו הובאו קורקוס ר"י - נטמא, כך
תנאי  דפליגי "אפשר כי הראב"ד וכתב אחת", אלא חייב אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
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והכא  אחת, בת או מוסיף או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסףֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי שהוא מי אלא ורגלים,

משנה). (כסף מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי

.·ÈLnML ¯Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ ·iÁ - ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙e¯Ê65ÌeMÓ ·iÁ - ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ËÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡Ó66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב: ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב פליגי לא כו"ע אחת דבבת וס"ל בזה,
כולל  באיסור יוסי ולר' כולל, באיסור רק ור"ש יוסי ר' פליגי
שנים, חייב כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב
המוריה  הר ראה שנים, חייב ענין שבכל כאן פסק יפה

עוד 66)וכסףֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב אינו מום שבעל ב, הלכה  פ"ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È¯‰ - ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙e¯La d˙B‡ „·BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71¯‰ -ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ ÔÈ‡ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙¯ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ËÁBM‰ Ï·‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È¯‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ¯ Ba¯˜ - ·È¯˜‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„·Ïa ËÁL ‡l‡ ,¯ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙¯L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„·ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט. במנחות
ו  שבירושלים, במקדש אחר ישמשו לדבר לומר צריך אין

– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני  יעלו לא אך ט) כג, (מלכיםֿב שנאמר שם), רש"י

וכו'". בירושלים ה' מזבח אל ששת 68)הבמות כרב
נחמן. כרב ולא שם, קט:69)במנחות שם נראה כן

לפני 70) אותם ישרתו אשר "יען יב) (שם, נאמר זה ולפני
נשאתי  כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי שם.
נחמן.72)ששת. כרב ולא ששת, וכרב קט. שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסףֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa ·È¯˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ¯·ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙È·k BÈ‡ - ÌMÏ ˙Ba¯˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï - ‰Êk ˙È·a LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈

ÌÏBÚÏ Lc˜na76- ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»
eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿

ÌL LnML Ô‰k „·Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ78- Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»
ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה
(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק שמעון של בנו חוניו כי המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב מזבח שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט:) (שם
פי"ד  להלן וראה וכו'". הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו דבית

ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה
שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב: זרה בבית 78)עבודה

הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא
– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק כדאמרינן דמיפסלי,

משנה). (כסף לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ‰ :Ô‰80¯f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

Ï¯Ú‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ Ïe·Ë .85¯qÁÓ .ÌÈ¯etk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87¯BkM‰ .88ÌÈ„‚a ¯qÁÓ .89ÌÈ„‚a ¯˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìe¯t91L‡¯ Úe¯t .92ÌÈ„È ıÁ¯ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚¯Â93·LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈ·e ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

¯·c ı¯‡‰ ÔÈ·e BÏ‚¯ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ ¯·c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „·ÚL ÈÓ .97. ≈ƒ∆»«ƒ¿…

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב'. א הלכות ו ח.83)פרק הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק למעלה
א.88) הלכה פרק כלי 89)למעלה מהלכות י פרק למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי הלכות
ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק למעלה

להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב שם
מחלל 92) אינו הוא ואף יד. חֿט, הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק שם למעלה
יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה

יח. הלכה

ıeÁ ;eÏlÁ - e„·Ú Ì‡Â ,‰„B·ÚÏ ÔÈÏeÒt el‡ Ïk»≈¿ƒ»¬»¿ƒ»¿ƒ¿
L‡¯ Úe¯tÓ98ÌÈ„‚a Úe¯˜e99‰„B·ÚÏ ËÁBM‰Â ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿«≈«¬»

‚‚BLa ‰¯Ê100.‰¯Lk Ô˙„B·Ú - e„·Ú Ì‡L , »»¿≈∆ƒ»¿¬»»¿≈»

ט.98) הלכה א פרק למעלה יד.99)ראה הלכה שם ראה
יג.100) הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ז ש"ק יום
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פסולי  מהלכות ובפ"א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח.41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק שם יומא ראה

אחר  מפסוק נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח, הפשט
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב יג) א, (שם

רבינו. בדברי טעותֿסופר נפלה שמח, האור ולדעת

.ÊÌÈ¯Êa ‰¯Lk ˙B¯p‰ ˙˜Ï„‰ ÔÎÂ45Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈«¿»««≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ
¯ÊÏ ¯zÓ - ıeÁÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯p‰ ˙‡ Ô‰k‰ ·ÈË‰≈ƒ«…≈∆«≈¿ƒ»«À»¿»

Ô˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ»

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב) ח, (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסףֿמשנה מובא ובריטב"א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס כי כתב הראב"ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי  רבינו: על הקשה א) אות צח (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב: בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ' מספרא הקשה ועוד בחוץ. מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב). הלכה יג
ואףֿעלֿפיֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ"ג לנר מנר להדליק מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק אסור חנוכה בנר שרק יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס", מבחוץ יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק "שלא אמרו לא שהרי להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈ¯ˆ ÔLc‰ ˙Ó¯‰47Ô‰k‰ L·ÏÂ :¯Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈
¯ÓB‚Â „· BcÓ48‰˜BÏ - Ï‡¯OÈ ÌÈ¯‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈

‰„B·Ú ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ ·iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»
‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„B·Ú . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆

Ï·‡ ;‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯f‰ dÏ ·¯˜ Ì‡Â ,Bc·Ï Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»
˜elÒ ˙„B·Ú52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ

[.‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ - ‰¯Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י.47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי ב, הלכה למעלה ראה
מיתה.עבו  חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, דה
דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה

את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק כגון המזבח, גבי על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח.52)או מן שמסלק
כלוי. ולא כרב, כד. בסוגריים 53)יומא המוקף כל

הכסףֿמשנה  מצאו אבל ר"מ, רומי בדפוס אינו מרובעים
וכמו  סילוק, עבודות שהן מפני וטעמו, רבינו. ספרי בקצת

בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת רבא שנתבאר של
ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰Î¯Ún‰ ¯cÒ54d˜¯Bt -55,d¯„BÒÂ Ô‰k‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt d¯ecqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב, המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף התקיף

.ÈÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚ·e ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Lc˜na LnML57˙B„B·Ú ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁ ¯f‰L58- ˙B„B·Ú‰ ¯‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰¯‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב הלכה פ"ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב: בזבחים והנה ח. והלכה ב הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ"י  למעלה כתב שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט
כזר. הוא הרי בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב
קורקוס). (ר"י האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ח.59) והלכה ה הלכה למעלה ראה

.‡ÈÌÈ¯etk ¯qÁÓe ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k60‡ÓËpL61È¯‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„·ÚÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıeÁ¯ ‡lLÂ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ -62‰˜BÏ BÈ‡ - ¯Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙e¯Ê ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»

העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי מלאות ביום מצורע כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי מלקות, חיוב לפרש ואין מיתה. חיוב
מהלכות  בפי"ט כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ"ב למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ"ד למעלה שכתב ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב שהוא כתב ב, הלכה שם
ט. הלכה פ"ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסףֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב: פרק זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסףֿמשנה דבריו הובאו קורקוס ר"י - נטמא, כך
תנאי  דפליגי "אפשר כי הראב"ד וכתב אחת", אלא חייב אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
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a'רכב xc` `"iÎ'i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»«¬»»
Ì„˜ ‰ËÁL Ì‡Â .ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,‰Î¯Ú‰Â¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿¬»…∆
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È¯‰ - ‰„tzL∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ¿«¿∆∆
‰¯aÚ˙ .d„ÏÂ ·¯˜È - ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck ¯Á‡Â¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¿»
,¯eÒ‡ „Ïe‰ - ˙cÙpL ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„…̃∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»«»»»
Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ ?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .‰cÙ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆»¿ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .Á·f‰ B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó«¿ƒ∆«»»¿≈«∆«¿ƒ∆≈»
‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ ,[Bn‡ ÁkÓ] B·È¯˜‰Ï¿«¿ƒƒ…«ƒƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»

.‰ÈeÁ„¿»

.·ÈÔËÁLÏ ¯zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Ïk»¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»

Ì¯Oa Ï˜LÏÂ ,ÌL Ô¯ÎÓÏe ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa«∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»
ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ,‡¯ËÈÏa¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÓ„a ÛÈÒBÓ ˜eMa Ì˙¯ÈÎnL ÈtÓ ,¯OÚn‰. ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈∆
È¯‰L ,Lc˜‰Ï ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ¯‡L¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈∆¬≈
˜eMa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡È·Ó≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»«
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ Ï·‡ ;ÔÈlÁk¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆
ÔÈ‡ - ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈≈
Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ»
Ï˜L BÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ¯BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .ÌL»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»
ÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;˜eMa ¯ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡¯ËÈÏa¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»¿«¿ƒ

.¯eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ ¯·„ ‡l‡∆»»»«»ƒ¿»»



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz aÎxc` f"hÎ'i -

ה'תשע"ו  ב' אדר י' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י 'ֿ י "א אדר ב '

ריא. תעשה לא מצות קכא. עשה מצות
ריב. תעשה לא מצות קכג. עשה מצות

― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את 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 ֿ הּׁשארּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן hi,וגם my) ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(iמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ העֹוללֹות. את ׁשהזּכיר אחר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפאה ּבמּסכת f)זֹו wxt)אּלא ֿ הּתֹורה מן 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)הּׁשכחה ֿ את יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדין נלמד ֿ הּזית wxe)ּומן j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ
זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ו  ב' אדר י"א שני יום

ריג. תעשה לא מצות קכד. עשה מצות
ריד. תעשה לא מצות קכב. עשה מצות

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת ֿ הענבים מן ונפל ֿ ּׁשּנׁשר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמה

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת ֿ הּכרם מן 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 ֿ תׁשּוב לא ּ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 ֿ הּתֹורה מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ
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gafn ixeqi` 'ld - dcear xtq - 'a xc` f"h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·È¯˜‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (· .ÌÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
·È¯˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ¯ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜¯ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Ê .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
·È¯˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜·«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
·È¯˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ ¯qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L·„e ¯B‡O ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È .¯ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Ba¯w‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
˙ÂˆÓ BÊ - ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz :¯Ó‡pL .ÔÈ¯Á·ÓeÀ¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

.‰OÚ¬≈

.·ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
Ïk :¯Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«…
BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e·È¯˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÈÓ„Ï BLÈc˜‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈

.‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ - [ÌÈÎÒ]¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' ¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL' ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ
ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÂL BaÏÂ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«
ÈÓ .‰˜BÏ BÈ‡ - ¯eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'»««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆ƒ
- LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ¯znL ‰ncL∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡Â ,LB„˜ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈∆

.„È¯‰L .‰˜BÏ - Ôa¯˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰«≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
ÈtÓe ;'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ
Ìc ˜¯Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈«
:Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L .‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa«¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«»∆
BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;'‰Ï (‰l‡) e·È¯˜˙ ‡Ï…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»»¿∆
ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa È¯eÓ‡ ¯ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜¯BfÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈«¬≈ƒ«
ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï ‰M‡Â :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿≈∆«
LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈ·ÏÁ‰ el‡ - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ - ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Â BÓc ˜¯ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa««¿»¿»«»¿ƒ¿ƒ≈»∆

.˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡«¿««¿À

.‰‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe·˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ

'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .el‡ ÏÎa ¯·BÚ - B·È¯˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ ‰OÂ ¯BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»
‰È‰L ÔB‚k .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ·Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ»¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
.‰˜BÏ - d·È¯˜‰ Ì‡ ,˙ÈÊÊÁ B‡ ÁÏ ·¯‚ ‰Ó‰aa«¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

.Â˙Ba¯˜ Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa Ï‡¯OÈ ˙Ba¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
- ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â Ô·È¯˜‰ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ
ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙ ‡Ï ¯Î Ôa „iÓe :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆

.‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆ƒ»≈∆

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa¯˜a ¯Ó‡ È¯‰L .‰˜BÏ - B„È»∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆
Ba ÔzÈ ‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Baƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ· ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»
Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;BÏÒÙe Ôa¯˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ È¯‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«

.‰˜BÏ BÈ‡ - ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â ¯Á‡ ‡·e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
.‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰ - ¯Á‡«≈«≈ƒ≈∆

.Ë.Ô˙¯eÓ˙a B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ „Á‡∆»««ƒ«√»ƒ«¿»ƒ¿»»
ÌeÓ ÏÈhn‰L ,¯OÚn‰ ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ
,Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô˙¯eÓ˙aƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿»
ÏL ÈÚÈL˙a ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒƒ¿ƒƒ∆

.‰˜BÏ BÈ‡ - È¯ÈOÚ ˙eÚË»¬ƒƒ≈∆

.È‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ∆∆
,ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â Ô‰k‰ C¯Úa ‰„t˙Â ,‰Lc˜˙ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆«…≈¿≈≈¿Àƒ
ÏÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ¿∆¡«»»ƒ∆»«
„ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ ‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÌeÓ da»ƒ¿«¬≈ƒ¿»»ƒ∆«
ÏÎa ˜¯ :¯Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a»∆¿≈¿¿Àƒ¿≈»¿∆∆¡««¿»
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯O· zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒƒ«¿»»¿
¯·Îe .e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa ¯a„Ó ·e˙k‰L∆«»¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»
‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰fL ,ÔÈÎ¯Úa e¯‡a≈«¿«¬»ƒ∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»
¯a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈

.ecÙpL ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a¿«¬≈ƒ∆ƒ¿

.‡È?¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚ·Ï Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
‰„tÈ - L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
È„k ,ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰«»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈
Ì„˜ ‰¯aÚ˙ Ì‡Â .¯wÚ‰ ÔÓ ¯eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»…∆
‰˙Ó Ì‡Â .ÔÈlÁ „Ïe‰ - ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ≈»
‰ÏÁ ‡Ï È¯‰L ;˙eÓzL ¯Á‡ ˙ÈcÙ - ‰„tzL Ì„…̃∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈…»»
ÈtÓ ,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰¯eÓ‚ ‰M„¿̃À»¿»«»∆»«»∆»ƒ¿≈
ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ .Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ«¬«
ÌeÓ dÏ „ÏB dLÈc˜‰L ¯Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,¯·BÚ≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«»
¯‡Lk ¯·wz - ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe·»̃«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿»
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רכג 'a xc` `"iÎ'i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»«¬»»
Ì„˜ ‰ËÁL Ì‡Â .ÔÈÎ¯Úa e¯‡aL BÓk ,‰Î¯Ú‰Â¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒƒ¿¬»…∆
˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È¯‰ - ‰„tzL∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ¿«¿∆∆
‰¯aÚ˙ .d„ÏÂ ·¯˜È - ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck ¯Á‡Â¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿«¿»
,¯eÒ‡ „Ïe‰ - ˙cÙpL ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„…̃∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»«»»»
Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ ?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .‰cÙ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆»¿ƒ¿ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .Á·f‰ B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó«¿ƒ∆«»»¿≈«∆«¿ƒ∆≈»
‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ ,[Bn‡ ÁkÓ] B·È¯˜‰Ï¿«¿ƒƒ…«ƒƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»

.‰ÈeÁ„¿»

.·ÈÔËÁLÏ ¯zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt Ïk»¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»

Ì¯Oa Ï˜LÏÂ ,ÌL Ô¯ÎÓÏe ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa«∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»
ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈlÁ‰ ¯‡Lk ,‡¯ËÈÏa¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÓ„a ÛÈÒBÓ ˜eMa Ì˙¯ÈÎnL ÈtÓ ,¯OÚn‰. ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒƒ¿≈∆
È¯‰L ,Lc˜‰Ï ÔÈ¯ÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ¯‡L¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈∆¬≈
˜eMa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ˙¯Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡È·Ó≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»«
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,¯OÚn‰Â ¯BÎa‰ Ï·‡ ;ÔÈlÁk¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆
ÔÈ‡ - ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈≈
Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ»
Ï˜L BÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ¯BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .ÌL»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈ƒ¿»
ÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;˜eMa ¯ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡¯ËÈÏa¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»¿«¿ƒ

.¯eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ ¯·„ ‡l‡∆»»»«»ƒ¿»»



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz aÎxc` f"hÎ'i -

ה'תשע"ו  ב' אדר י' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני י 'ֿ י "א אדר ב '

ריא. תעשה לא מצות קכא. עשה מצות
ריב. תעשה לא מצות קכג. עשה מצות

― הקכ"א ֿ הּלקטהּמצוה את 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 ֿ הּׁשארּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאת

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן hi,וגם my) ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(iמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ העֹוללֹות. את ׁשהזּכיר אחר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפאה ּבמּסכת f)זֹו wxt)אּלא ֿ הּתֹורה מן 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)הּׁשכחה ֿ את יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדין נלמד ֿ הּזית wxe)ּומן j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ
זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשע"ו  ב' אדר י"א שני יום

ריג. תעשה לא מצות קכד. עשה מצות
ריד. תעשה לא מצות קכב. עשה מצות

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת ֿ הענבים מן ונפל ֿ ּׁשּנׁשר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמה

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת ֿ הּכרם מן 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 ֿ תׁשּוב לא ּ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 ֿ הּתֹורה מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ
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·È¯˜‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ¯OÚÂ¿∆∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (· .ÌÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk»«»¿»¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ««
‡lL („ .[ÌeÓ ÏÚa] ËBÁLÈ ‡lL (‚ .[ÁaÊnÏ]«ƒ¿≈«∆…ƒ¿««∆…
·È¯˜È ‡lL (Â .BaÏÁ ¯ÈË˜È ‡lL (‰ .BÓc ˜¯ÊÈƒ¿…»∆…«¿ƒ∆¿∆…«¿ƒ
elÙ‡ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Ê .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa««≈∆…«¿ƒ««¬ƒ
ÌeÓ ÏÈhÈ ‡lL (Á .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙Ba¯˜a¿»¿¿»¿≈»ƒ∆…«ƒ
·È¯˜‰Ï (È .ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë .ÌÈL„˜·«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ¿«¿ƒ
‡¯˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
·È¯˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ ¯qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L·„e ¯B‡O ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È .¯ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Ba¯w‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Ba¯w‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
˙ÂˆÓ BÊ - ÔBˆ¯Ï ‰È‰È ÌÈÓz :¯Ó‡pL .ÔÈ¯Á·ÓeÀ¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

.‰OÚ¬≈

.·ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
Ïk :¯Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«…
BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .e·È¯˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÈÓ„Ï BLÈc˜‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈

.‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ - [ÌÈÎÒ]¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' ¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - 'ÌÈÓÏL' ¯Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ
ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ¯ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÂL BaÏÂ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
¯Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«
ÈÓ .‰˜BÏ BÈ‡ - ¯eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'»««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆ƒ
- LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ¯znL ‰ncL∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.‰˜BÏ BÈ‡Â ,LB„˜ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿≈∆

.„È¯‰L .‰˜BÏ - Ôa¯˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰«≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
ÈtÓe ;'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ
Ìc ˜¯Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈«
:Ô‰a ¯Ó‡ È¯‰L .‰˜BÏ - ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa«¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«»∆
BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;'‰Ï (‰l‡) e·È¯˜˙ ‡Ï…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»»¿∆
ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa È¯eÓ‡ ¯ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜¯BfÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈«¬≈ƒ«
ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï ‰M‡Â :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿≈∆«
LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈ·ÏÁ‰ el‡ - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ - ÂÈ¯eÓ‡ ¯ÈË˜‰Â BÓc ˜¯ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa««¿»¿»«»¿ƒ¿ƒ≈»∆

.˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡«¿««¿À

.‰‡ ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe·˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ

'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .el‡ ÏÎa ¯·BÚ - B·È¯˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ ‰OÂ ¯BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»
‰È‰L ÔB‚k .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ·Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ»¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
.‰˜BÏ - d·È¯˜‰ Ì‡ ,˙ÈÊÊÁ B‡ ÁÏ ·¯‚ ‰Ó‰aa«¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆

.Â˙Ba¯˜ Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa Ï‡¯OÈ ˙Ba¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
- ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â Ô·È¯˜‰ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ
ÌÁÏ ˙‡ e·È¯˜˙ ‡Ï ¯Î Ôa „iÓe :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆

.‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆ƒ»≈∆

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa¯˜a ¯Ó‡ È¯‰L .‰˜BÏ - B„È»∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆
Ba ÔzÈ ‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Baƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ· ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»
Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ ;BÏÒÙe Ôa¯˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ È¯‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«

.‰˜BÏ BÈ‡ - ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ«ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â ¯Á‡ ‡·e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
.‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰ - ¯Á‡«≈«≈ƒ≈∆

.Ë.Ô˙¯eÓ˙a B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ „Á‡∆»««ƒ«√»ƒ«¿»ƒ¿»»
ÌeÓ ÏÈhn‰L ,¯OÚn‰ ÔÓe ¯BÎa‰ ÔÓ ıeÁƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ
,Ôa¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡ - Ô˙¯eÓ˙aƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿»
ÏL ÈÚÈL˙a ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒƒ¿ƒƒ∆

.‰˜BÏ BÈ‡ - È¯ÈOÚ ˙eÚË»¬ƒƒ≈∆

.È‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ∆∆
,ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â Ô‰k‰ C¯Úa ‰„t˙Â ,‰Lc˜˙ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆«…≈¿≈≈¿Àƒ
ÏÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ¿∆¡«»»ƒ∆»«
„ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ ‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÌeÓ da»ƒ¿«¬≈ƒ¿»»ƒ∆«
ÏÎa ˜¯ :¯Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a»∆¿≈¿¿Àƒ¿≈»¿∆∆¡««¿»
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;¯O· zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»»»ƒƒ«¿»»¿
¯·Îe .e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa ¯a„Ó ·e˙k‰L∆«»¿«≈ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»
‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯Ó‡pL ‰fL ,ÔÈÎ¯Úa e¯‡a≈«¿«¬»ƒ∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»
¯a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈

.ecÙpL ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a¿«¬≈ƒ∆ƒ¿

.‡È?¯·BÚ ÌeÓ ˙ÏÚ·Ï Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
‰„tÈ - L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
È„k ,ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰«»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈
Ì„˜ ‰¯aÚ˙ Ì‡Â .¯wÚ‰ ÔÓ ¯eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»…∆
‰˙Ó Ì‡Â .ÔÈlÁ „Ïe‰ - ÔBÈ„t ¯Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ≈»
‰ÏÁ ‡Ï È¯‰L ;˙eÓzL ¯Á‡ ˙ÈcÙ - ‰„tzL Ì„…̃∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈…»»
ÈtÓ ,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰¯eÓ‚ ‰M„¿̃À»¿»«»∆»«»∆»ƒ¿≈
ÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰ Ï·‡ .Úe·˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ«¬«
ÌeÓ dÏ „ÏB dLÈc˜‰L ¯Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,¯·BÚ≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«»
¯‡Lk ¯·wz - ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe·»̃«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈ƒ¿»
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a'רכד xc` f"hÎc"i w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות
יום חמישי ֿ ש "ק י "ד ֿ ט "ז אדר ב '

ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָ

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ד חמישי יום

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 ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה 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 ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ו שישי יום

קלד. קלג. תעשה לא מצות
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל 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 ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל 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)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ז קודש שבת יום

קלו. קלה. תעשה לא מצות
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
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― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ֿ תׁשּוב לא ּ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 . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל 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 ֿ הּבצק מן נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ֿ החּטים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ֿ הּפאה. מן ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ֿ ׁשּכן ּכל ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ֿ אֹותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכל

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין ֿ ּׁשּדינֹו ֿ מה וכל הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ֿ אחד ּכל 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
ֿ תכּלה "לא 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 ֿ תׁשּוב "לא 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 ֿ זמן וכל לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ֿ זמן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכל
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי

― ׁשּבֹו עׂשה זה(wx)לקּיּום ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ֲִֵַוהבינהּו.

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ב שלישי יום

קצה. קל. עשה מצות
יום שלישי ֿ רביעי י "ב ֿ י "ג אדר ב '
רלב. תעשה לא מצות

― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ
אחרי ּבּׁשליׁשית וגם ֿ הּׁשמּטה, מן ׁשליׁשית ֿ ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָעני
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
ֿ מעׂשר ֿ ּכל את ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ּ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

"יד ֿ את ּ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 יד ֿ את תקּפץ ולא לבב ֿ eh,את mixac) ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

(fמּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ג רביעי יום

קכט. קכו. עשה מצות
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן 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 ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
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רכה 'a xc` f"hÎc"i w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן
ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ

al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ
מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות
יום חמישי ֿ ש "ק י "ד ֿ ט "ז אדר ב '

ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָ

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ד חמישי יום

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 ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה 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 ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ו שישי יום

קלד. קלג. תעשה לא מצות
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל 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 ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל 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)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תשע"ו  ב' אדר ט"ז קודש שבת יום

קלו. קלה. תעשה לא מצות
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
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― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ֿ תׁשּוב לא ּ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 . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל 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 ֿ הּבצק מן נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ֿ החּטים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ֿ הּפאה. מן ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ֿ ׁשּכן ּכל ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ֿ אֹותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכל

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין ֿ ּׁשּדינֹו ֿ מה וכל הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ֿ אחד ּכל 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
ֿ תכּלה "לא 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 ֿ תׁשּוב "לא 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 ֿ זמן וכל לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ֿ זמן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכל
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי

― ׁשּבֹו עׂשה זה(wx)לקּיּום ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ֲִֵַוהבינהּו.

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ב שלישי יום

קצה. קל. עשה מצות
יום שלישי ֿ רביעי י "ב ֿ י "ג אדר ב '
רלב. תעשה לא מצות

― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ
אחרי ּבּׁשליׁשית וגם ֿ הּׁשמּטה, מן ׁשליׁשית ֿ ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָעני
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
ֿ מעׂשר ֿ ּכל את ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ּ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

"יד ֿ את ּ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 יד ֿ את תקּפץ ולא לבב ֿ eh,את mixac) ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

(fמּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשע"ו  ב' אדר י"ג רביעי יום

קכט. קכו. עשה מצות
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן 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 ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
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.‰Ù ÍÏ ‰Ó (ÊË) להסגיר שרצה לפי מגנהו הכתוב
כתב  בסנהדרין כדאמרינן אשור למלך חזקיהו את
חזקיה  השלימו וסיעתו שבנא בגירא ושדא פיתקא

השלימו: לא Ù‰.וסיעתו ÍÏ ÈÓÂ קבור ממשפחתך מי
˜·¯Â.כאן: ÌÂ¯Ó È·ˆÁ בית בקברי קבר לו שחצב

ירושה  מה לו אומר הוא לכך המלכים בין ליקבר דוד
הללו: בקברות È˜˜Á.לך È·ˆÁ שוכני כמו יתירה יו''ד

קיג): (תהלים דל מעפר מקימי לג) (דברים סנה
.¯·‚ ‰ÏËÏË (ÊÈ) מאתר דמטלטל תרנגולא כהדין

מדאיתת': קשה דגברא טלטולא אמרו ורבותינו לאתר
.‰ËÚ ÍËÂÚÂ עיט לשון בהם ויעט כה) א (שמואל כמו

בו  פרחה צרעת אמרו ורבותינו בגלות, כעוף יפריחך
יעטה: שפם על יג) (ויקרא ÍÙˆÈ.כד''א ÛÂˆ (ÁÈ)

ומציקים: אויבים יקיפוך הראש את המקפת כמצנפת
.¯Â„Î שקורין כדור לשון פירשו ורבותינו מקף. כשור

ליד: מיד ומקבלין אותו שזורקין בלע''ז ‡Ïפלוט''א
.ÌÈ„È ˙·Á¯ ı¯‡:המקום שם ˙ÂÓ˙.בכסיפיא ‰Ó˘

כבודך  מרכבות יהיו ושמה דוד בית בקברי תקבר ולא
שבקשת: אדוניך בית לקלון Í„ÓÚÓÓÂ.נהפכים (ËÈ)

יהרסך: במקדש ÌÈ˜ÈÏ‡Ï.ומשימושך (Î) היה הוא
אל  כשיצאו שמצינו כמו סנחריב כשנפל הבית על
סוסיהם  בזנבות וגררוהו וסיעתו שבנא לו וגלה רבשקה
מלך  תרהקא אל סנחריב כשהלך בסנהדרין כדאיתא
בסדר  שנינו כך לו והלך וסייעתו שבנא שטף כוש

„Â„.עולם: ˙È· Á˙ÙÓ (·Î) מקדשא בית מפתח ת''י
דוד: בית ושולטן

cec zcevn
(ÊË).‰Ù ÍÏ ‰Óולפי וכו' פה  לך  מה  אליו ואמרת אמר כאלו

חלק לך מה לו אמר  סנחריב  ביד  ירושלים  את  למסור שחשב 
סנחריב: ביד  למסרה  הזאת  Ù‰.בהעיר ÍÏ ÈÓÂיש וכי ר''ל 

כזה: דבר בה  לעשות העיר מחשובי משפחה פה Áˆ·˙לך ÈÎ
.¯·˜ ‰Ù ÍÏקבר פה  לך לחצוב בנפשך  תדמה  אשר ר''ל

בעבור אשר העיר  מחשובי כאחד  תקבר ופה תמות פה כאלו
כזה: לדבר  לבך  נשאך ˜·¯Â.כן ÌÂ¯Ó È·ˆÁשחוצב כמי אתה

שחוקק וכמי משם שיורידוהו  יפחד שלא גבוה  במקום קברו
שתהיה אתה  סבור ר''ל  למשגב לו שהוא שכנו מקום  בסלע 
מי יורידך ולא היום בה  שאתה  בהשררה הזאת  בעיר לעולם 

סנחריב : ביד  העיר  להסגיר לבך  מלאה  ולזה  ‰‰(ÊÈ)ממנה
.ÍÏËÏËÓ יטלטל ‰' ה' כי שחשבת  כמו יהיה כן לא ר''ל

מכאן : אותך ‚·¯.ויגלה  ‰ÏËÏË: וחזק גדול ÍËÂÚÂטלטול
.‰ËÚ:בגלות כעוף  ˆÙ‰.(ÁÈ)יפריחך ÍÙˆÈ ÛÂˆ ר ''ל

הראש את  המסבבת כמצנפת  ומציקים באויבים מסובב תהיה
ÌÈ„È.מסביב : ˙·Á¯ ı¯‡ Ï‡ ¯Â„Îימצא שלא במקום  ר''ל  ידים רחבת  ארץ  אל המושלך  ככדור  למרחוק בגולה  מושלך  תהיה

למרחוק : והולך  מתגלגל  שאז המעכבו ˙ÂÓ˙.דבר ‰Ó˘: שחשבת כמה פה  ולא תמות שתגלה Í„Â·Îבמקום ˙Â·Î¯Ó ‰Ó˘Â
.ÍÈ„‡ ˙È· ÔÂÏ˜ אדניך בבית בה  רוכב היית  ואם  גדול כבוד  לנפשך  אותה  שתחשוב במרכבת  תרכב  מטולטל  שתהיה במקום

לקלון : במקומך  לך  נחשב היה לכבוד  בגולה לך נחשב שיהיה מה  לומר רצה קלון. בה לך היה אדון היותך  בעוד (ËÈ)ר''ל
.ÍÈ˙Ù„‰Â:בה עתה אתה אשר  בממשלה  עוד  תהיה לא  ר''ל שלך המצב מן אותך  אהדוף  האל  במקום  ÍÒ¯‰È.אמר Í„ÓÚÓÓÂ

במ ''ש: ענין  כפל והוא  ממעמדו אותו יהרוס שהאל  לומר  הנביא  מאמר ÂÎÂ'.(Î)זה È˙‡¯˜Â: במקומך וממונה פקיד  להיות
(‡Î).Í˙˙Î ÂÈ˙˘·Ï‰Â לך שיש הגדולה בהוד  אלבישו ר''ל לגדולה  ותפארת הוד  מלבוש  הוא שהכתונת לפי משל דרך הוא 
‡Â˜ÊÁ.עתה : ÍË·‡Â: עתה כמוך  ומזורז חזק להיות אבנטך  בחגורת אותו  ÂÎÂ'.אחזק Í˙Ï˘ÓÓÂלתוספת המשל  מפרש 

Ï‡·.ביאור: ‰È‰Â:האויב ביד  העיר למסור שרצית אתה כמו „Â„.(Î·)ולא  ˙È· Á˙ÙÓבית צורך  טורח יסבול  הוא ר''ל 
ידו:Á˙ÙÂ.המלכות: על  נעשה  יהא הכל  ר''ל  וכו' יסגור מי  אין הבית שערי  כשיפתח 

oeiv zcevn
(ÊË).‰Ù:כאן כמו בל 'Áˆ·˙.הוא נקרא  באבנים חפירה

וגובה:ÌÂ¯Ó.חציבה: רם וחזק:‚·¯.(ÊÈ)מלשון גדול ר''ל 
.‰ËÚ ÍËÂÚÂש ''א) השלל אל  ותעט  כמו והפרחה  עפיפה ענין

ˆÙ‰.(ÁÈ)יד): ÍÙˆÈ ÛÂˆ: מצנפת ככדורÂ„Î¯.מל ' כמו
יז) (משלי גהה  ייטיב  שמח לב  כמו השמוש כ ''ף  ותחסר 
ליד  מיד שזורקין  מה עגול דבר הוא וכדור כגהה . ומשפטו

טו): (איוב  לכידור  עתיד  וכן אותם מקוםÌÈ„È.ומקבלים ענין
יח ): (שופטים ידים רחבת והארץ חרפה:˜ÔÂÏ.כמו ענין

(ËÈ).ÍÈ˙Ù„‰Â:(א (תהלים רוח תדפנו אשר כמו דחיפה  ענין
.Í·ˆÓÓ: ומעמד מצב  מפואר:Í˙˙Î.(Î‡)מל ' מלבוש מין
.ÍË·‡Âאבנטים להם  ועשית כמו  חגורה והוא  ובאבנטך כמו

כה ): לאבÏ‡·.(שמות  וישימני כמו נאמן ויועץ טוב למנהיג
מה ): (בראשית בוÁ˙ÙÓ.(Î·)לפרעה  שפותחין  הכלי שם

כתפו:˘ÂÓÎ.המנעול :

'a xc` f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ

אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

(my)מּכֹות ּובגמרא .(:ci)?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאיׁש
ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר ְְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָָהוי

ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" (oi`eׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
(dnexza `l` bdep xacdזה ּבענין הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְְְִִֶַַָָָ

ֿ מׁשמרּתי" את "וׁשמרּו h)ּבאמרֹו: ,my)לאו על והעֹובר . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― (bt.)זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻמנּו
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתרּומה

חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי .(my)את ְְְְְִִִֵֶַָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר א', תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

והחליטה שהוא  נפגשה כמה פעמים עם בחור,  כותבת אשר  בו  במענה למכתבה מב' אד"ר, 

מתאים לה וכו' ושואלת דעתי בזה.

ומסגנון מכתבה ניכר, אשר כל אחד מהם החליט לייסד ביתם על יסודי התורה והמצוה, בית 

יהודי מסורתי, הבחור וגם היא.

ועפ"י זה - נכונה ההצעה, ותהי' בשעה טובה ומוצלחת.

בברכה לבשו"ט

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ש. מ. סימפסון

מזכיר

נ. ב. מובנת הפליאה לכתבה, שהבחור הוא בן ישיבה אבל בלי זקן ועובד בעשיית תפילין.

והרי ידוע עד כמה הפליגו חכמינו ז"ל ובפרט בזהר הק' - בענין גידול הזקן, ובפרט שהמדובר 

בבן ישיבה ועוסק בעשיית תפילין, ז. א. מלאכת הקדש מקודש ביותר, וכלשון חכמינו ז"ל, הוקשה כל 

התורה כולה לתפילין, ועשרים ואחד פעמים נזכר בהם שם הקדוש, שם הנכבד, וכל הלובשים תפילין 

במשך הזמן, תלוים בהיראת שמים של זה העוסק ועובד בעשיית התפילין.

ויהי רצון שעכ"פ מכאן ולהבא - יגדל זקנו האברך הנ"ל, וע"פ המבואר בזהר הק', תתגדל עי"ז 

גם ברכת השי"ת בהמצטרך.
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.‰Ù ÍÏ ‰Ó (ÊË) להסגיר שרצה לפי מגנהו הכתוב
כתב  בסנהדרין כדאמרינן אשור למלך חזקיהו את
חזקיה  השלימו וסיעתו שבנא בגירא ושדא פיתקא

השלימו: לא Ù‰.וסיעתו ÍÏ ÈÓÂ קבור ממשפחתך מי
˜·¯Â.כאן: ÌÂ¯Ó È·ˆÁ בית בקברי קבר לו שחצב

ירושה  מה לו אומר הוא לכך המלכים בין ליקבר דוד
הללו: בקברות È˜˜Á.לך È·ˆÁ שוכני כמו יתירה יו''ד

קיג): (תהלים דל מעפר מקימי לג) (דברים סנה
.¯·‚ ‰ÏËÏË (ÊÈ) מאתר דמטלטל תרנגולא כהדין

מדאיתת': קשה דגברא טלטולא אמרו ורבותינו לאתר
.‰ËÚ ÍËÂÚÂ עיט לשון בהם ויעט כה) א (שמואל כמו

בו  פרחה צרעת אמרו ורבותינו בגלות, כעוף יפריחך
יעטה: שפם על יג) (ויקרא ÍÙˆÈ.כד''א ÛÂˆ (ÁÈ)

ומציקים: אויבים יקיפוך הראש את המקפת כמצנפת
.¯Â„Î שקורין כדור לשון פירשו ורבותינו מקף. כשור

ליד: מיד ומקבלין אותו שזורקין בלע''ז ‡Ïפלוט''א
.ÌÈ„È ˙·Á¯ ı¯‡:המקום שם ˙ÂÓ˙.בכסיפיא ‰Ó˘

כבודך  מרכבות יהיו ושמה דוד בית בקברי תקבר ולא
שבקשת: אדוניך בית לקלון Í„ÓÚÓÓÂ.נהפכים (ËÈ)

יהרסך: במקדש ÌÈ˜ÈÏ‡Ï.ומשימושך (Î) היה הוא
אל  כשיצאו שמצינו כמו סנחריב כשנפל הבית על
סוסיהם  בזנבות וגררוהו וסיעתו שבנא לו וגלה רבשקה
מלך  תרהקא אל סנחריב כשהלך בסנהדרין כדאיתא
בסדר  שנינו כך לו והלך וסייעתו שבנא שטף כוש

„Â„.עולם: ˙È· Á˙ÙÓ (·Î) מקדשא בית מפתח ת''י
דוד: בית ושולטן

cec zcevn
(ÊË).‰Ù ÍÏ ‰Óולפי וכו' פה  לך  מה  אליו ואמרת אמר כאלו

חלק לך מה לו אמר  סנחריב  ביד  ירושלים  את  למסור שחשב 
סנחריב: ביד  למסרה  הזאת  Ù‰.בהעיר ÍÏ ÈÓÂיש וכי ר''ל 

כזה: דבר בה  לעשות העיר מחשובי משפחה פה Áˆ·˙לך ÈÎ
.¯·˜ ‰Ù ÍÏקבר פה  לך לחצוב בנפשך  תדמה  אשר ר''ל

בעבור אשר העיר  מחשובי כאחד  תקבר ופה תמות פה כאלו
כזה: לדבר  לבך  נשאך ˜·¯Â.כן ÌÂ¯Ó È·ˆÁשחוצב כמי אתה

שחוקק וכמי משם שיורידוהו  יפחד שלא גבוה  במקום קברו
שתהיה אתה  סבור ר''ל  למשגב לו שהוא שכנו מקום  בסלע 
מי יורידך ולא היום בה  שאתה  בהשררה הזאת  בעיר לעולם 

סנחריב : ביד  העיר  להסגיר לבך  מלאה  ולזה  ‰‰(ÊÈ)ממנה
.ÍÏËÏËÓ יטלטל ‰' ה' כי שחשבת  כמו יהיה כן לא ר''ל

מכאן : אותך ‚·¯.ויגלה  ‰ÏËÏË: וחזק גדול ÍËÂÚÂטלטול
.‰ËÚ:בגלות כעוף  ˆÙ‰.(ÁÈ)יפריחך ÍÙˆÈ ÛÂˆ ר ''ל

הראש את  המסבבת כמצנפת  ומציקים באויבים מסובב תהיה
ÌÈ„È.מסביב : ˙·Á¯ ı¯‡ Ï‡ ¯Â„Îימצא שלא במקום  ר''ל  ידים רחבת  ארץ  אל המושלך  ככדור  למרחוק בגולה  מושלך  תהיה

למרחוק : והולך  מתגלגל  שאז המעכבו ˙ÂÓ˙.דבר ‰Ó˘: שחשבת כמה פה  ולא תמות שתגלה Í„Â·Îבמקום ˙Â·Î¯Ó ‰Ó˘Â
.ÍÈ„‡ ˙È· ÔÂÏ˜ אדניך בבית בה  רוכב היית  ואם  גדול כבוד  לנפשך  אותה  שתחשוב במרכבת  תרכב  מטולטל  שתהיה במקום

לקלון : במקומך  לך  נחשב היה לכבוד  בגולה לך נחשב שיהיה מה  לומר רצה קלון. בה לך היה אדון היותך  בעוד (ËÈ)ר''ל
.ÍÈ˙Ù„‰Â:בה עתה אתה אשר  בממשלה  עוד  תהיה לא  ר''ל שלך המצב מן אותך  אהדוף  האל  במקום  ÍÒ¯‰È.אמר Í„ÓÚÓÓÂ

במ ''ש: ענין  כפל והוא  ממעמדו אותו יהרוס שהאל  לומר  הנביא  מאמר ÂÎÂ'.(Î)זה È˙‡¯˜Â: במקומך וממונה פקיד  להיות
(‡Î).Í˙˙Î ÂÈ˙˘·Ï‰Â לך שיש הגדולה בהוד  אלבישו ר''ל לגדולה  ותפארת הוד  מלבוש  הוא שהכתונת לפי משל דרך הוא 
‡Â˜ÊÁ.עתה : ÍË·‡Â: עתה כמוך  ומזורז חזק להיות אבנטך  בחגורת אותו  ÂÎÂ'.אחזק Í˙Ï˘ÓÓÂלתוספת המשל  מפרש 

Ï‡·.ביאור: ‰È‰Â:האויב ביד  העיר למסור שרצית אתה כמו „Â„.(Î·)ולא  ˙È· Á˙ÙÓבית צורך  טורח יסבול  הוא ר''ל 
ידו:Á˙ÙÂ.המלכות: על  נעשה  יהא הכל  ר''ל  וכו' יסגור מי  אין הבית שערי  כשיפתח 

oeiv zcevn
(ÊË).‰Ù:כאן כמו בל 'Áˆ·˙.הוא נקרא  באבנים חפירה

וגובה:ÌÂ¯Ó.חציבה: רם וחזק:‚·¯.(ÊÈ)מלשון גדול ר''ל 
.‰ËÚ ÍËÂÚÂש ''א) השלל אל  ותעט  כמו והפרחה  עפיפה ענין

ˆÙ‰.(ÁÈ)יד): ÍÙˆÈ ÛÂˆ: מצנפת ככדורÂ„Î¯.מל ' כמו
יז) (משלי גהה  ייטיב  שמח לב  כמו השמוש כ ''ף  ותחסר 
ליד  מיד שזורקין  מה עגול דבר הוא וכדור כגהה . ומשפטו

טו): (איוב  לכידור  עתיד  וכן אותם מקוםÌÈ„È.ומקבלים ענין
יח ): (שופטים ידים רחבת והארץ חרפה:˜ÔÂÏ.כמו ענין

(ËÈ).ÍÈ˙Ù„‰Â:(א (תהלים רוח תדפנו אשר כמו דחיפה  ענין
.Í·ˆÓÓ: ומעמד מצב  מפואר:Í˙˙Î.(Î‡)מל ' מלבוש מין
.ÍË·‡Âאבנטים להם  ועשית כמו  חגורה והוא  ובאבנטך כמו

כה ): לאבÏ‡·.(שמות  וישימני כמו נאמן ויועץ טוב למנהיג
מה ): (בראשית בוÁ˙ÙÓ.(Î·)לפרעה  שפותחין  הכלי שם

כתפו:˘ÂÓÎ.המנעול :

'a xc` f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו
(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ

אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

(my)מּכֹות ּובגמרא .(:ci)?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
אהרן? ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמאיׁש
ּבזרעֹו "ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר ְְְְְֱֵֵֶַַַָָָָָָהוי

ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" (oi`eׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻ
(dnexza `l` bdep xacdזה ּבענין הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְְְִִֶַַָָָ

ֿ מׁשמרּתי" את "וׁשמרּו h)ּבאמרֹו: ,my)לאו על והעֹובר . ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
מּסנהדרין ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― (bt.)זה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשאכל טמא ּכהן ּובכללם ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻמנּו
"וׁשמרּו ׁשּנאמר: מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתרּומה

חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי .(my)את ְְְְְִִִֵֶַָָֹ
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i"yx
(‡).‰˜È Ô· ¯Â‚‡ הבינה את שאגר שלמה דברי

חכמי': פירשוהו כך אמר ‰Ó˘‡.והקיאה זו נבואה
כן: Ï‡È˙È‡Ï.על ¯·‚‰ Ì‡ שלמה זה הגבר אמר

על  שסמך על איתיאל בשביל עצמו על הזה המשא
מלהרבות  שהוזהר ונשים וסוסים זהב להרבות חכמתו
את  יסורו ולא נשים ארבה ואוכל איתיאל אמר וכן
את  אשוב ולא סוסים ארבה אסור ולא זהב ארבה לבבי

מצרימה: ÏÎÂ‡Â.העם  Ï‡È˙È‡Ï אתי שאמר בשביל
איתיאל  על לאיתיאל, אכשל, ולא לעשות ואוכל אל

ישראל: בני על ישראל, לבני פרעה ואמר ÈÎ(·)כמו
.ÈÎ‡ ¯Ú· שהקב''ה בדבר חכמתי על שסמכתי על

עבירה: לידי יבוא שמא ÓÎÁ‰.(‚)דאג È˙„ÓÏ ‡ÏÂ

דברי  על הוספתי או שגרעתי ידעתי, קדושים דעת ולא
˘ÌÈÓ.(„)משה: ‰ÏÚ ÈÓ:כמשה.ÁÂ¯ ÛÒ‡ ÈÓ פיח

ÌÈÓ.הכבשן: ¯¯ˆ ÈÓתהומות טו)קפאו נצבו (שמות
נד משה:(שם)כמו של ‰˜ÌÈ.בתפלתו ÈÓ המשכן את

בפסי  נדרש כך ארץ אפסי כל נתבססו קתא:שבהקמתו
.Â· Ì˘ ‰ÓÂ ÂÓ˘ ‰Ó דוגמתו היה כבר תאמר אם

מי  ונדע ממנו יצאה משפחה איזו בנו שם מה אמור
˙„Ú.הוא: ÈÎ לעבור יראת לא ואיך הוא מי תדע אם

דבריו: ˆ¯ÙÂ‰.(‰)על ‰ÂÏ‡ ˙¯Ó‡ ÏÎ ולא מזוקקה
ליזהר: לי והיה לצורך שלא דבר ÁÈÎÂÈ(Â)כתב ÔÙ

.˙·ÊÎÂ Í· בא אתה תוספתך שע''י פניך על יוכיח
תגרע: אם וכ''ש עבירה לידי

cec zcevn
(‡).'Â‚Â Ô· ¯Â‚‡ È¯·„אגר אשר  שלמה  דברי הם אלה  ר''ל

כי הנבואה את הקיא  הבינה מרבית  ובעבור הבינה  את ואסף
ממנו : ‰‚·¯.נטלה  ÌÂ‡שלמה הוא הגבר  דברי כי  על  ר''ל 

בעבור שאמר  לומר ומפרש  וחוזר  אתיאל  בעבור לומר היה
ולזה מפיו  חכמה  לי  נתן והוא  עמדי ה ' ר''ל ואוכל  אתיאל
כי וזהב וכסף  נשים  להרבות חפץ שלבי מה  לעשות אוכל 
ושימור גדר צריך  כמותי  חכם אין  כי מה' לבבי  אסור  לא  עכ''ז
וגו' נשים ארבה אמר הבינה רב אסיפת על  סמך כי על  כן  אם 

לבבו את הטו  נשיו בו נאמר ולבסוף וגו' אסור א'ולא  (מלכים

אליוי''א) הנראה  וגו' לבבו נטה כי וגו' ויתאנף  נאמר זה ואחר
מעתה אבל נראה כבר פעמים אליו שנראה מה וכאומר פעמים 
מרבית א''כ מה' לבבו  נטה כי בעון עוד  לו להראות  הוסיף לא 

הנבואה : לסלוק  סיבה היתה הבינה ‡ÈÎ.(·)אסיפת ¯Ú· ÈÎ
לי: מה וחכמתי מאסתי  ה ' דבר  הנה  כי אדם  בינת  לי ואין איש  מדעת  נבער  שאני אנכי רואה עתה שאמר דבריו ואלה  ר''ל

(‚).È˙„ÓÏ ‡ÏÂ:חכמה למדתי  לא כאילו דעתÚ„Â˙.הריני ולא אמר כאילו בשתים , משמשת  המקרא  בתחלת  האמור ולא
וגו' יסור ולא  נשים לו ירבה ולא הכתוב שאמר במה קודש אמרי דעת הבנתי לא  ר''ל  אדע יז)קדושים הכוונה(דברים אין כי

משה: תורת  נגד  חכמה  ואין יסור  שבודאי  לומר  היא הכוונה אלא ומסופק תלוי הדבר  היה כאילו יסור  שמא כשירבה לומר
(„).‰ÏÚ ÈÓ:המלאכים מיד  התורה לקחת שעלה  ר''ל או בשלום  וירד השמים משה שעלה  כמו השמים  עלה  עוד  ‡ÛÒ.מי ÈÓ

כמוהו : עוד  אסף  מי ואמרו ידו  על  לפזרם בחפניו  הרוח  אסף כאילו  הארץ כל  על  נתפזר  הכבשן  פיח  משה  זרק  ˆ¯¯.כאשר
כמוהו : עוד  צרר ומי בשמלה אותם צרר כאילו בדרכם  הלכו ולא היורדים המים עמדו הים ‰˜ÌÈ.כשבקע  ÈÓניתנה לא עד  כי

הארץ את עוד  הקים ומי  עמדה  על  לעמוד  הארץ  קצות הקים  התורה את משה  קבל  וכאשר לפול  מתמוטטת הארץ היתה  התורה
˘ÂÓ.כמוהו: ‰Óאם בנו שם אמור  שמו  שכחת  אם או  שמו מה נא  אמור כמוהו מי היה אם  לזולת כאומר מליצה עניין הוא 

הדעת אומדן  פי על  מדבריו לנטות  לבי מלאה  איך אליו  יערוך  מי מעולם היה שלא ומאחר ור ''ל  דוגמתו מאז  מי שהיה תדע 
חכמתו: על  להשען דרכו מי יאחז לבל  דעת ומלמד  הראשונות על  ותוהא עצמו על כמתרעם  ‡Ó¯˙.(‰)ואמר ÏÎרואה עתה

החוסים את הטעות  מכשול מן להציל  ולמחסה  למגן והוא ומכשול סיג  מבלי ומזוקקת צרופה היא אלוה אמרת כל  אשר  אני
אם לו כי  בעבירה נכשל  הייתי לא אסור ולא ארבה  לומר חכמתי במשען  חסיתי לא  אם כי כמוני בחכמתם  החוסים  ולא בו

ממנה: ולסור בחכמה לשעון אין מכלֿמקום ומסופק  תלוי שהדבר היא ˙ÛÒÂ.(Â)הכוונה  Ï‡סיג מבלי צרופה  ואמרתו הואיל
הצרופה: אלוה לאמרת  תחובר א''כ  ואיך  ומוטעה  נכזב  ימצא  בדברך  כשיברר פן עליהם  מה תוסף אל לזה טעות ומכשול

oeiv zcevn
(‡).¯Â‚‡בקיץ אוגר כמו אסיפה י):ענין בינה:·Ô.(לעיל מל'
.‰˜È:הקאה אמירה:ÌÂ‡.הנבואה:‰Ó˘‡.מל ' ענין

.Ï‡È˙È‡Ï והלמ''ד אל  אתי תיבות  משתי מורכבת  ההיא  המלה 
לאלם פיך פתח וכן בעבור כמו  לא):הוא מלשוןÏÎÂ‡Â.(לקמן

אנחנו·Ú¯.(·)יכולת : מל ' והוא בהמה כמו דעת מבלי סכל
כ):ובעירנו ממשלהÈÂ¯„.(„)(במדבר ענין הוא או ירידה, מל'

ים  עד  מים וירד  כמו עב):ושלטנו' מלא·ÂÈÙÁ.(תהלים עניינו 
קטורת  חפניו ומלוא  כמו הידים טו):כפו ' עניןˆ¯¯.(ויקרא

כספו צרור  כמו מ''ב):קשירה  ‡ÈÒÙ.בסדין:·˘ÏÓ‰.(בראשית
או:ÓÂ‰.קצות: במקום כמוˆ¯ÙÂ‰.(‰)הוא ''ו מסיג  זקוק 

צורף צרף  ו'):לשוא כמוÁÈÎÂÈ.(Â)(ירמיה דברים ברור ענין 
ונוכחה נא א):לכו בדבריך :·Í.(ישעיה כזב:ÊÎÂ·˙.ר''ל מל '
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à:ìëàå ìàéúéàì ìàéúéàì øábä íàð àOnä ä÷é-ïa øeâà | éøácáúðéá-àìå Léàî éëðà øòá ék ¦§¥³¨¬¦¨¤À©©Å¨¬§ª´© −¤¤§¦«¦¥®§¦−¦¥´§ª¨«¦³©´©¨Ÿ¦´¥¦®§«Ÿ¦©−
:éì íãàâ:òãà íéLã÷ úòãå äîëç ézãîì-àìåãéî åéðôça | çeø-óñà éî ãøiå | íéîL-äìò éî ¨¨´¦«§«Ÿ¨©¬§¦¨§¨®§©−©§Ÿ¦´¥¨«¦³¨¨«¨©̧¦©¥©¿¦³¨«©¸©§¨§¿̈¦³

:òãú ék Bða-íM-äîe BîM-äî õøà-éñôà-ìk íé÷ä éî äìîOa | íéî-øøöääôeøö dBìà úøîà-ìk ¨«©©̧¦©¦§À̈¦ −¥¦´¨©§¥¨®¤©§¬©«¤§¹À¦´¥¨«¨¦§©´¡´©§¨®
:Ba íéñçì àeä ïâîå:záæëðå Ea çéëBé-ït åéøác-ìò óñBz-ìà ¨¥¬¹À©«Ÿ¦¬«©¬¤©§¨¨®¤¦−©§´§¦§¨«§¨

i"yx
(‡).‰˜È Ô· ¯Â‚‡ הבינה את שאגר שלמה דברי

חכמי': פירשוהו כך אמר ‰Ó˘‡.והקיאה זו נבואה
כן: Ï‡È˙È‡Ï.על ¯·‚‰ Ì‡ שלמה זה הגבר אמר

על  שסמך על איתיאל בשביל עצמו על הזה המשא
מלהרבות  שהוזהר ונשים וסוסים זהב להרבות חכמתו
את  יסורו ולא נשים ארבה ואוכל איתיאל אמר וכן
את  אשוב ולא סוסים ארבה אסור ולא זהב ארבה לבבי

מצרימה: ÏÎÂ‡Â.העם  Ï‡È˙È‡Ï אתי שאמר בשביל
איתיאל  על לאיתיאל, אכשל, ולא לעשות ואוכל אל

ישראל: בני על ישראל, לבני פרעה ואמר ÈÎ(·)כמו
.ÈÎ‡ ¯Ú· שהקב''ה בדבר חכמתי על שסמכתי על

עבירה: לידי יבוא שמא ÓÎÁ‰.(‚)דאג È˙„ÓÏ ‡ÏÂ

דברי  על הוספתי או שגרעתי ידעתי, קדושים דעת ולא
˘ÌÈÓ.(„)משה: ‰ÏÚ ÈÓ:כמשה.ÁÂ¯ ÛÒ‡ ÈÓ פיח

ÌÈÓ.הכבשן: ¯¯ˆ ÈÓתהומות טו)קפאו נצבו (שמות
נד משה:(שם)כמו של ‰˜ÌÈ.בתפלתו ÈÓ המשכן את

בפסי  נדרש כך ארץ אפסי כל נתבססו קתא:שבהקמתו
.Â· Ì˘ ‰ÓÂ ÂÓ˘ ‰Ó דוגמתו היה כבר תאמר אם

מי  ונדע ממנו יצאה משפחה איזו בנו שם מה אמור
˙„Ú.הוא: ÈÎ לעבור יראת לא ואיך הוא מי תדע אם

דבריו: ˆ¯ÙÂ‰.(‰)על ‰ÂÏ‡ ˙¯Ó‡ ÏÎ ולא מזוקקה
ליזהר: לי והיה לצורך שלא דבר ÁÈÎÂÈ(Â)כתב ÔÙ

.˙·ÊÎÂ Í· בא אתה תוספתך שע''י פניך על יוכיח
תגרע: אם וכ''ש עבירה לידי

cec zcevn
(‡).'Â‚Â Ô· ¯Â‚‡ È¯·„אגר אשר  שלמה  דברי הם אלה  ר''ל

כי הנבואה את הקיא  הבינה מרבית  ובעבור הבינה  את ואסף
ממנו : ‰‚·¯.נטלה  ÌÂ‡שלמה הוא הגבר  דברי כי  על  ר''ל 

בעבור שאמר  לומר ומפרש  וחוזר  אתיאל  בעבור לומר היה
ולזה מפיו  חכמה  לי  נתן והוא  עמדי ה ' ר''ל ואוכל  אתיאל
כי וזהב וכסף  נשים  להרבות חפץ שלבי מה  לעשות אוכל 
ושימור גדר צריך  כמותי  חכם אין  כי מה' לבבי  אסור  לא  עכ''ז
וגו' נשים ארבה אמר הבינה רב אסיפת על  סמך כי על  כן  אם 

לבבו את הטו  נשיו בו נאמר ולבסוף וגו' אסור א'ולא  (מלכים

אליוי''א) הנראה  וגו' לבבו נטה כי וגו' ויתאנף  נאמר זה ואחר
מעתה אבל נראה כבר פעמים אליו שנראה מה וכאומר פעמים 
מרבית א''כ מה' לבבו  נטה כי בעון עוד  לו להראות  הוסיף לא 

הנבואה : לסלוק  סיבה היתה הבינה ‡ÈÎ.(·)אסיפת ¯Ú· ÈÎ
לי: מה וחכמתי מאסתי  ה ' דבר  הנה  כי אדם  בינת  לי ואין איש  מדעת  נבער  שאני אנכי רואה עתה שאמר דבריו ואלה  ר''ל

(‚).È˙„ÓÏ ‡ÏÂ:חכמה למדתי  לא כאילו דעתÚ„Â˙.הריני ולא אמר כאילו בשתים , משמשת  המקרא  בתחלת  האמור ולא
וגו' יסור ולא  נשים לו ירבה ולא הכתוב שאמר במה קודש אמרי דעת הבנתי לא  ר''ל  אדע יז)קדושים הכוונה(דברים אין כי

משה: תורת  נגד  חכמה  ואין יסור  שבודאי  לומר  היא הכוונה אלא ומסופק תלוי הדבר  היה כאילו יסור  שמא כשירבה לומר
(„).‰ÏÚ ÈÓ:המלאכים מיד  התורה לקחת שעלה  ר''ל או בשלום  וירד השמים משה שעלה  כמו השמים  עלה  עוד  ‡ÛÒ.מי ÈÓ

כמוהו : עוד  אסף  מי ואמרו ידו  על  לפזרם בחפניו  הרוח  אסף כאילו  הארץ כל  על  נתפזר  הכבשן  פיח  משה  זרק  ˆ¯¯.כאשר
כמוהו : עוד  צרר ומי בשמלה אותם צרר כאילו בדרכם  הלכו ולא היורדים המים עמדו הים ‰˜ÌÈ.כשבקע  ÈÓניתנה לא עד  כי

הארץ את עוד  הקים ומי  עמדה  על  לעמוד  הארץ  קצות הקים  התורה את משה  קבל  וכאשר לפול  מתמוטטת הארץ היתה  התורה
˘ÂÓ.כמוהו: ‰Óאם בנו שם אמור  שמו  שכחת  אם או  שמו מה נא  אמור כמוהו מי היה אם  לזולת כאומר מליצה עניין הוא 

הדעת אומדן  פי על  מדבריו לנטות  לבי מלאה  איך אליו  יערוך  מי מעולם היה שלא ומאחר ור ''ל  דוגמתו מאז  מי שהיה תדע 
חכמתו: על  להשען דרכו מי יאחז לבל  דעת ומלמד  הראשונות על  ותוהא עצמו על כמתרעם  ‡Ó¯˙.(‰)ואמר ÏÎרואה עתה

החוסים את הטעות  מכשול מן להציל  ולמחסה  למגן והוא ומכשול סיג  מבלי ומזוקקת צרופה היא אלוה אמרת כל  אשר  אני
אם לו כי  בעבירה נכשל  הייתי לא אסור ולא ארבה  לומר חכמתי במשען  חסיתי לא  אם כי כמוני בחכמתם  החוסים  ולא בו

ממנה: ולסור בחכמה לשעון אין מכלֿמקום ומסופק  תלוי שהדבר היא ˙ÛÒÂ.(Â)הכוונה  Ï‡סיג מבלי צרופה  ואמרתו הואיל
הצרופה: אלוה לאמרת  תחובר א''כ  ואיך  ומוטעה  נכזב  ימצא  בדברך  כשיברר פן עליהם  מה תוסף אל לזה טעות ומכשול

oeiv zcevn
(‡).¯Â‚‡בקיץ אוגר כמו אסיפה י):ענין בינה:·Ô.(לעיל מל'
.‰˜È:הקאה אמירה:ÌÂ‡.הנבואה:‰Ó˘‡.מל ' ענין

.Ï‡È˙È‡Ï והלמ''ד אל  אתי תיבות  משתי מורכבת  ההיא  המלה 
לאלם פיך פתח וכן בעבור כמו  לא):הוא מלשוןÏÎÂ‡Â.(לקמן

אנחנו·Ú¯.(·)יכולת : מל ' והוא בהמה כמו דעת מבלי סכל
כ):ובעירנו ממשלהÈÂ¯„.(„)(במדבר ענין הוא או ירידה, מל'

ים  עד  מים וירד  כמו עב):ושלטנו' מלא·ÂÈÙÁ.(תהלים עניינו 
קטורת  חפניו ומלוא  כמו הידים טו):כפו ' עניןˆ¯¯.(ויקרא

כספו צרור  כמו מ''ב):קשירה  ‡ÈÒÙ.בסדין:·˘ÏÓ‰.(בראשית
או:ÓÂ‰.קצות: במקום כמוˆ¯ÙÂ‰.(‰)הוא ''ו מסיג  זקוק 

צורף צרף  ו'):לשוא כמוÁÈÎÂÈ.(Â)(ירמיה דברים ברור ענין 
ונוכחה נא א):לכו בדבריך :·Í.(ישעיה כזב:ÊÎÂ·˙.ר''ל מל '



רל     

            
   

          
  

            
             

        

                        
              

                    
                           

           
                

                 
              

                   
                      

 

       
          

           
          

      
         

         
        

       
         

        
          

   

       

         
        

       
         

        

          
       

      
          

      
         

          
 

          
         
          
           
          

           
            

           

    
         

          
           
           
          
             
            
            

         
  

        

         
            

          
          

     

        
      

          
       

          
         
         

      
          

        
        

         
        

        
        

         
            

          
           

           

   

     

          
     

          
           
        

       
             

                  
                      

                 
                    

     
                  

                   
                   

                  
                     

                    


                 
   

                     

 

          
         

       
        

        
         

        

   

        

        
         

          
         

    
       

           
          

            
       

          
         
           

         
         

         
       

         
          

        
       

        
         

        
          

         
         

           


        

      
        

       
        
        
        

       
           

         


         
             
           
             
            
           



       

        
        

   



רלי      

            
   

          
  

            
             

        

                        
              

                    
                           

           
                

                 
              

                   
                      

 

       
          

           
          

      
         

         
        

       
         

        
          

   

       

         
        

       
         

        

          
       

      
          

      
         

          
 

          
         
          
           
          

           
            

           

    
         

          
           
           
          
             
            
            

         
  

        

         
            

          
          

     

        
      

          
       

          
         
         

      
          

        
        

         
        

        
        

         
            

          
           

           

   

     

          
     

          
           
        

       
             

                  
                      

                 
                    

     
                  

                   
                   

                  
                     

                    


                 
   

                     

 

          
         

       
        

        
         

        

   

        

        
         

          
         

    
       

           
          

            
       

          
         
           

         
         

         
       

         
          

        
       

        
         

        
          

         
         

           


        

      
        

       
        
        
        

       
           

         


         
             
           
             
            
           



       

        
        

   



רלב     

          
             

  
           

                
                       
                      
                      

                    
                  

                    
                      

                   
                    

                   

 

        

         
        

          
          

          
       

         
         

         
         

        
        

         
       

        
        

       
         
          

          
        

         
       

        
         

        
          

        
         

       
         

         
         

        
          

         

       

         
         

         
           

       

          

        
          

         
        

         

         
        

       
          

       
         

        
     

          
       

            
           

    

       

      

       
          

         
          

         
      

          
          

        
        

   

     

       
            

      
          

         
          

                     
                   

                  
                     

       
               
                       

                    
                    

                
                 

                 
                       

        

 

          

           
        

  

       

            
           
            

      

         
        

        
       

        
       

          
       

        
         

        
        

        

         
        

         
    

       

         
           

         

        
           

         

         
      

        

         

          
        

         
         

        
        
         

        
       

       
         

         
         

       
     

        
       

        
      

         
         

       
      

      
           

       
        

 

   



רלג      

          
             

  
           

                
                       
                      
                      

                    
                  

                    
                      

                   
                    

                   

 

        

         
        

          
          

          
       

         
         

         
         

        
        

         
       

        
        

       
         
          

          
        

         
       

        
         

        
          

        
         

       
         

         
         

        
          

         

       

         
         

         
           

       

          

        
          

         
        

         

         
        

       
          

       
         

        
     

          
       

            
           

    

       

      

       
          

         
          

         
      

          
          

        
        

   

     

       
            

      
          

         
          

                     
                   

                  
                     

       
               
                       

                    
                    

                
                 

                 
                       

        

 

          

           
        

  

       

            
           
            

      

         
        

        
       

        
       

          
       

        
         

        
        

        

         
        

         
    

       

         
           

         

        
           

         

         
      

        

         

          
        

         
         

        
        
         

        
       

       
         

         
         

       
     

        
       

        
      

         
         

       
      

      
           

       
        

 

   



nei`רלד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
נאמר הזה: בעולם ועונש שכר בענין מאמר א. עמוד פז ה)דף יח éðt(שם úàN'§¥§¥

,'áBè àì òLø ש íéðtופירושו íäì ïéàNBpL íéòLøì íäì áBè àì ואינם ¨¨ŸŸ¨¤¨§¨¦¤§¦¨¤¨¦
äfä.נענשים íìBòa,כך,äfä íìBòa íéðt Bì eàNpL áàçàì Bì áBè àì ¨¨©¤Ÿ§©§¨¤¨§¨¦¨¨©¤

øîàðL(כט כא א' àéáà(מלכים àì [éðtî] (éðôìî áàçà) òðëð ék ïòé' ¤¤¡©©©¦¦§©¦¨©Ÿ¨¦
,'åéîéa äòøä הפסוק ובהמשך הבא. העולם את ואיבד להרשיע, הוסיף כן מחמת כי ¨¨¨§¨¨

ètLna',נאמר ÷écö úBhäì' ש íé÷écvìופירושו íäì áBèíäì ïéàNBð ïéàL §©©¦©¦§¨¨¤©©¦¦¤¥§¦¨¤
,äfä íìBòa íéðt,כך משפט. פי על עמם מתנהגים àlLאלא äLîì Bì áBè ¨¦¨¨©¤§Ÿ¤¤Ÿ

äfä íìBòa íéðt Bì eàNð שיזכה כדי קל חטא בעבור זמנו קודם ומת נענש אלא ¨§¨¦¨¨©¤
הבא, יב)øîàpLלעולם כ éðLéc÷äì(במדבר éa ízðîàä àì ïòé' לא לכן וגו' ¤¤¡©©©Ÿ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦ֵָֹ

משמע, וגו'. הארץ אל הּזה הּקהל את àìתביאּו ïééãò ,'éa ízðîàä' eléà àä ִֶֶֶֶַַָָָָָ¨¦¤¡©§¤¦£©¦Ÿ
.íìBòä ïî øètéì ípîæ òébä¦¦©§©¨¦¨¥¦¨¨

הרשעים: וגנות הצדיקים מעלת בענין ïéëBæעוד ïäL ïéic àì ,íé÷écvì íäéøLà©§¥¤©©¦¦Ÿ©¨¤¥¦
צדקותם, מחמת ïékfnLלעצמם àlàאףìk óBñ ãò íäéða éðáìå íäéðáì ¤¨¤§©¦¦§¥¤§¦§¥§¥¤©¨

L .úBøBcäהריïééeàøL ïøäàì Bì eéä íéða änkהיו,àeäéáàå áãðk óøNéì ©¤©¨¨¦¨§©£Ÿ¤§¦¦¨¥§¨¨§£¦
øîàpLיב)עליהם י ונותרו,'íéøúBpä'(ויקרא להישרף ראויים היו הם שאף שמשמעו ¤¤¡©©¨¦

íäéáà úeëæ íäì ãîòL àlà ו נשרפו. ïéicולא àì ,íéòLøì íäì éBà ¤¨¤¨©¨¤§£¦¤¨¤¨§¨¦Ÿ©¨
ïîöò ïéáéiçnL,רשעותם ïéáéiçnLמחמת àlàאףãò íäéða éðáìå íäéðáì ¤§©§¦©§¨¤¨¤§©§¦¦§¥¤§¦§¥§¥¤©

úBøBcä ìk óBñ.שהריïééeàøL ïòðëì Bì eéä íéða äaøäהיוéáèk Cîqéì ¨©©§¥¨¦¨¦§©©¤§¦¦¨¥§¨¦
Bcáòïäì äîøb íäéáà úáBçL àlà ,ìàéìîb ïaø ìL.נסמכו שלא ©§¤©¨©§¦¥¤¨¤©£¦¤¨§¨¨¤

לעיל: שהביאה התוספתא מדברי עוד מביאה ïéàהגמרא ,íéaøä úà äkænä ìk̈©§©¤¤¨©¦¥
Bãé ìò àa àèç.מלחטוא אותו מונעים השמים מן -,íéaøä úà àéèçnä ìëå ¥§¨©¨§¨©©£¦¤¨©¦

èòîk שäáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà.:הברייתא úàמבארת äkænä ìk ¦§©¥©§¦¦§¨©£§¨¨©§©¤¤
àeä àäé àlL éãk ,àîòè éàî Bãé ìò àa àèç ïéà íéaøä אחרים שזיכה ¨©¦¥¥§¨©¨©©£¨§¥¤Ÿ§¥

åéãéîìúå ípäébaידו על øîàpLשזכו ,ïãò ïâa'לה דוד י)בדברי טז ì(תהלים éLôð áBæòú àì ék'ïzú àì ìBàL §¥¦Ÿ§©§¦¨§©¥¤¤¤¡©¦Ÿ©£©§¦¦§Ÿ¦¥
'úçL úBàøì Eãéñç.לגהינום ולהיכנס לחטוא נפשי תעזוב לא -å ש Bãéaהטעם ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçnä ìë £¦§¦§¨©§¨©©£¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨

,äáeLz úBNòìכדיàeä àäé àlLרבים åéãéîìúåשהחטיא ,ïãò ïâaידו על øîàpLשחטאו ,ípäéba(יז כח (משלי ©£§¨¤Ÿ§¥§©¥¤§©§¦¨§¥¦Ÿ¤¤¡©
'Bá eëîúé ìà ñeðé øBa ãò ,Lôð íãa ÷Lò íãà'לו יניחו בעבירה, והכשילה נפש שעשק מי לגהינום - ליפול השמים מן ¨¨¨ª§©¨¤©¨©¦§§

יעזרוהו. ולא

במשנה: áeLàå,שנינו àèçà áeLàå àèçà øîBàä:הגמרא שואלת תשובה. לעשות בידו מספיקין øîéîìאין éì änì ¨¥¤¡¨§¨¤¡¨§¨¨¨¦§¥©
שאמר אופן המשנה נוקטת מדוע -.éðîéæ éøz 'áeLàå àèçà áeLàå àèçà':הגמרא áø,משיבה øîà àðeä áøãk ¤¡¨§¨¤¡¨§¨§¥¦§¥¦§©¨¨©©

Bì äøzeä ,da äðLå äøéáò íãà øáòL ïåék ,áø øîà àðeä áø øîàcוכי הגמרא: תמהה à÷ìñהעבירה. Bì äøzeä §¨©©¨¨©©¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨§¨¨§¨
êzòc:הגמרא מבארת øzéäkלומר. Bì úéNòð àlà אחטא' פעמים שני כשאומר ולפיכך מותרת. היא כאילו בעיניו נדמה - ©§¨¤¨©£¥§¤¥

כהיתר. העבירה לו שנדמית לפי תשובה, לעשות בידו מספיקים אין ואשוב'

במשנה: øtëî.שנינו íéøetkä íBé ïéà ,øtëî íéøetkä íBéå àèçà:הגמרא éaøk.מבררת àìc ïéúéðúî àîéì ¤¡¨§©¦¦§©¥¥©¦¦§©¥¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
,øtëî íéøetkä íBé ,äáeLz äNò àì ïéa äáeLz äNò ïéa ,äøBzaL úBøéáò ìk ìò ,øîBà éaø ,àéðúc ומלשון §©§¨©¦¥©¨£¥¤©¨¥¨¨§¨¥Ÿ¨¨§¨©¦¦§©¥

מכפר. הכפורים יום זו עבירה על שאף משמע כל' הגמרא:'על àîézדוחה eléôà כéðàL ábà ,éaø מחמת חוטא הוא אם - £¦¥¨©¦©©©¦
מכפר. אינו הוא מכפר, הכפורים שיום כך על סומך שהוא

במשנה: eëå'שנינו íB÷nì íãà ïéaL úBøéáò מקשה חבירו. את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות £¥¤¥¨¨©¨§
eäaà,הגמרא: éaøì eáç øa óñBé áø äéì éîøוכי,øtëî íéøetkä íBé ïéà Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáòáéúk àäå ¨¥¥©¥©¨§©¦©¨£¥¤¥¨¨©£¥¥©¦¦§©¥§¨§¦

לבניו הכהן עלי כה)בתוכחת ב א' íéäìà'.(שמואל Bììôe ,Léàì Léà àèçé íà' הוא הפסוק שפירוש סבורה הגמרא ¦¤¡¨¦§¦¦§¡Ÿ¦
הגמרא: מתרצת חבירו. את ריצה כשלא אף ומשמע, לו. ויכפר יתפייס 'íéäìà'שאלוקים ïàî,כאן כלומר àðéicהאמור דיין, - ©¡Ÿ¦©¨¨
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רלה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
נאמר הזה: בעולם ועונש שכר בענין מאמר א. עמוד פז ה)דף יח éðt(שם úàN'§¥§¥

,'áBè àì òLø ש íéðtופירושו íäì ïéàNBpL íéòLøì íäì áBè àì ואינם ¨¨ŸŸ¨¤¨§¨¦¤§¦¨¤¨¦
äfä.נענשים íìBòa,כך,äfä íìBòa íéðt Bì eàNpL áàçàì Bì áBè àì ¨¨©¤Ÿ§©§¨¤¨§¨¦¨¨©¤

øîàðL(כט כא א' àéáà(מלכים àì [éðtî] (éðôìî áàçà) òðëð ék ïòé' ¤¤¡©©©¦¦§©¦¨©Ÿ¨¦
,'åéîéa äòøä הפסוק ובהמשך הבא. העולם את ואיבד להרשיע, הוסיף כן מחמת כי ¨¨¨§¨¨

ètLna',נאמר ÷écö úBhäì' ש íé÷écvìופירושו íäì áBèíäì ïéàNBð ïéàL §©©¦©¦§¨¨¤©©¦¦¤¥§¦¨¤
,äfä íìBòa íéðt,כך משפט. פי על עמם מתנהגים àlLאלא äLîì Bì áBè ¨¦¨¨©¤§Ÿ¤¤Ÿ

äfä íìBòa íéðt Bì eàNð שיזכה כדי קל חטא בעבור זמנו קודם ומת נענש אלא ¨§¨¦¨¨©¤
הבא, יב)øîàpLלעולם כ éðLéc÷äì(במדבר éa ízðîàä àì ïòé' לא לכן וגו' ¤¤¡©©©Ÿ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦ֵָֹ

משמע, וגו'. הארץ אל הּזה הּקהל את àìתביאּו ïééãò ,'éa ízðîàä' eléà àä ִֶֶֶֶַַָָָָָ¨¦¤¡©§¤¦£©¦Ÿ
.íìBòä ïî øètéì ípîæ òébä¦¦©§©¨¦¨¥¦¨¨

הרשעים: וגנות הצדיקים מעלת בענין ïéëBæעוד ïäL ïéic àì ,íé÷écvì íäéøLà©§¥¤©©¦¦Ÿ©¨¤¥¦
צדקותם, מחמת ïékfnLלעצמם àlàאףìk óBñ ãò íäéða éðáìå íäéðáì ¤¨¤§©¦¦§¥¤§¦§¥§¥¤©¨

L .úBøBcäהריïééeàøL ïøäàì Bì eéä íéða änkהיו,àeäéáàå áãðk óøNéì ©¤©¨¨¦¨§©£Ÿ¤§¦¦¨¥§¨¨§£¦
øîàpLיב)עליהם י ונותרו,'íéøúBpä'(ויקרא להישרף ראויים היו הם שאף שמשמעו ¤¤¡©©¨¦

íäéáà úeëæ íäì ãîòL àlà ו נשרפו. ïéicולא àì ,íéòLøì íäì éBà ¤¨¤¨©¨¤§£¦¤¨¤¨§¨¦Ÿ©¨
ïîöò ïéáéiçnL,רשעותם ïéáéiçnLמחמת àlàאףãò íäéða éðáìå íäéðáì ¤§©§¦©§¨¤¨¤§©§¦¦§¥¤§¦§¥§¥¤©

úBøBcä ìk óBñ.שהריïééeàøL ïòðëì Bì eéä íéða äaøäהיוéáèk Cîqéì ¨©©§¥¨¦¨¦§©©¤§¦¦¨¥§¨¦
Bcáòïäì äîøb íäéáà úáBçL àlà ,ìàéìîb ïaø ìL.נסמכו שלא ©§¤©¨©§¦¥¤¨¤©£¦¤¨§¨¨¤

לעיל: שהביאה התוספתא מדברי עוד מביאה ïéàהגמרא ,íéaøä úà äkænä ìk̈©§©¤¤¨©¦¥
Bãé ìò àa àèç.מלחטוא אותו מונעים השמים מן -,íéaøä úà àéèçnä ìëå ¥§¨©¨§¨©©£¦¤¨©¦

èòîk שäáeLz úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà.:הברייתא úàמבארת äkænä ìk ¦§©¥©§¦¦§¨©£§¨¨©§©¤¤
àeä àäé àlL éãk ,àîòè éàî Bãé ìò àa àèç ïéà íéaøä אחרים שזיכה ¨©¦¥¥§¨©¨©©£¨§¥¤Ÿ§¥

åéãéîìúå ípäébaידו על øîàpLשזכו ,ïãò ïâa'לה דוד י)בדברי טז ì(תהלים éLôð áBæòú àì ék'ïzú àì ìBàL §¥¦Ÿ§©§¦¨§©¥¤¤¤¡©¦Ÿ©£©§¦¦§Ÿ¦¥
'úçL úBàøì Eãéñç.לגהינום ולהיכנס לחטוא נפשי תעזוב לא -å ש Bãéaהטעם ïé÷étñî ïéà íéaøä úà àéèçnä ìë £¦§¦§¨©§¨©©£¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨

,äáeLz úBNòìכדיàeä àäé àlLרבים åéãéîìúåשהחטיא ,ïãò ïâaידו על øîàpLשחטאו ,ípäéba(יז כח (משלי ©£§¨¤Ÿ§¥§©¥¤§©§¦¨§¥¦Ÿ¤¤¡©
'Bá eëîúé ìà ñeðé øBa ãò ,Lôð íãa ÷Lò íãà'לו יניחו בעבירה, והכשילה נפש שעשק מי לגהינום - ליפול השמים מן ¨¨¨ª§©¨¤©¨©¦§§

יעזרוהו. ולא

במשנה: áeLàå,שנינו àèçà áeLàå àèçà øîBàä:הגמרא שואלת תשובה. לעשות בידו מספיקין øîéîìאין éì änì ¨¥¤¡¨§¨¤¡¨§¨¨¨¦§¥©
שאמר אופן המשנה נוקטת מדוע -.éðîéæ éøz 'áeLàå àèçà áeLàå àèçà':הגמרא áø,משיבה øîà àðeä áøãk ¤¡¨§¨¤¡¨§¨§¥¦§¥¦§©¨¨©©

Bì äøzeä ,da äðLå äøéáò íãà øáòL ïåék ,áø øîà àðeä áø øîàcוכי הגמרא: תמהה à÷ìñהעבירה. Bì äøzeä §¨©©¨¨©©¥¨¤¨©¨¨£¥¨§¨¨¨§¨§¨¨§¨
êzòc:הגמרא מבארת øzéäkלומר. Bì úéNòð àlà אחטא' פעמים שני כשאומר ולפיכך מותרת. היא כאילו בעיניו נדמה - ©§¨¤¨©£¥§¤¥

כהיתר. העבירה לו שנדמית לפי תשובה, לעשות בידו מספיקים אין ואשוב'

במשנה: øtëî.שנינו íéøetkä íBé ïéà ,øtëî íéøetkä íBéå àèçà:הגמרא éaøk.מבררת àìc ïéúéðúî àîéì ¤¡¨§©¦¦§©¥¥©¦¦§©¥¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦
,øtëî íéøetkä íBé ,äáeLz äNò àì ïéa äáeLz äNò ïéa ,äøBzaL úBøéáò ìk ìò ,øîBà éaø ,àéðúc ומלשון §©§¨©¦¥©¨£¥¤©¨¥¨¨§¨¥Ÿ¨¨§¨©¦¦§©¥

מכפר. הכפורים יום זו עבירה על שאף משמע כל' הגמרא:'על àîézדוחה eléôà כéðàL ábà ,éaø מחמת חוטא הוא אם - £¦¥¨©¦©©©¦
מכפר. אינו הוא מכפר, הכפורים שיום כך על סומך שהוא

במשנה: eëå'שנינו íB÷nì íãà ïéaL úBøéáò מקשה חבירו. את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין עבירות £¥¤¥¨¨©¨§
eäaà,הגמרא: éaøì eáç øa óñBé áø äéì éîøוכי,øtëî íéøetkä íBé ïéà Bøéáçì íãà ïéaL úBøéáòáéúk àäå ¨¥¥©¥©¨§©¦©¨£¥¤¥¨¨©£¥¥©¦¦§©¥§¨§¦

לבניו הכהן עלי כה)בתוכחת ב א' íéäìà'.(שמואל Bììôe ,Léàì Léà àèçé íà' הוא הפסוק שפירוש סבורה הגמרא ¦¤¡¨¦§¦¦§¡Ÿ¦
הגמרא: מתרצת חבירו. את ריצה כשלא אף ומשמע, לו. ויכפר יתפייס 'íéäìà'שאלוקים ïàî,כאן כלומר àðéicהאמור דיין, - ©¡Ÿ¦©¨¨
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רלו
iiepik lk` cenr h sc ± oey`x wxtxifp

éøîåçoink eze` oiyere ,cg` hega odn daxd oifxege ,lica ly oiyery ,y"ipiihea* Ð

,miwc zerah oink ,zikekf ly ode Ð `ziikzt oiqxeb yie .xeknl odix`eva oi`yepe wpr

.z"iphye`*** epizeax oeylae ,y"lixet** eze` oixeweàëåù ãç.wprd heg `ln Ð

éì úùã÷éî.dli`y oeyla Ðéãùå é÷ùà áä.`xeaicl dizltk `lc Ðàëìîã àâú
.rayp jlnd xzka Ðøæòìà éáøë àúëìäåÐ

xn`c(`,g oiyecw)dl ozpe "dpna il iycwzd" :

.milyie ,zycewn ef ixd Ð xpicáø øîà àáøë
ïîçðlirl xn`c Ð(a,g)oekyn o`k oi` dpn :

.o`k oi`úùãå÷î êúáéìdia` zeyxa `ide Ð

.dxba `ly oebk ,dycwløèùìéðéáæolpne Ð

`xhy ied `peeb i`d ikc?äéá úéø÷ àîòè éàî
øëîå áéúëã íåùî åð÷éik" dia ixw .dinza Ð

dgiwn `diy ,xn`w dxrpd ia`c `nipe ,"gwi©

."izzp iza z`" aizkc meyne ,lralàúëìä
åäðéð.ipiqn dynl Ðéîð íúäipiaf xhy iab Ð

xkend `nl` ."dpwnd xtq z` gw`e" aizk

."oz`e" aizk `le "gw`e" aizkc ,gwell epzp

,l`npg cin dcyd z` dpew did edinxie

cia ozepe "jl dxekn icy" azek xken `nl`

.aizk "gwi ik" Ð `kd la` .gweléãé ìò ïéá
äîöò.a` ly ezrcn `id dzlawy Ðäúòãî

`zrc opirac `de .lawl el dxn` `idy Ð

.dxbay `ede Ð dcicäîùì àìùazkpy Ð

.jlnpe ,zxg` dy` myl
äàéöé
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áälk ,zycewnc "ipeltl zern oziin" rxb in :xn`z m`e Ð zycewn dpi` icye iwy`

zxeza `ly zl`ey dzid `xwirnc ,`kd ip`yc :xnel yie !"il oz" zxne`yk oky

.dxn`w `xwirnc `zrc` Ð "ad" zxne`yk xninl `ki` ikd meyne .oiyeciw

ìëÐ liren oi` xac meyac ,opireny`l jixhvi` icaer zlz jpd Ð 'ek iiewy` iwy`

.ilin x`ya `le ,dizye dlik`c icina `l

àúëìäåm`e Ð `ney jixv `l i`xiy

weqtl jixhvi` i`n` :xn`z

(a,bnw) `xza `aaa `dc ?sqei ax iabl daxk

!dvgne ,oipr ,dcyn xa daxk `zkld opiwqt

.`xza `aac ilina `wec epiidc :miyxtn yie

`zkld `xnb ileka jgxk lrac ;`xidp `le

iab (a,cr oihib) "efg`y in" wxt gkenck ,daxk

elc `nlr ilek :diqix`l dil xn`c `edd

daxc `xaqze :xn`we .'ek `raix elwye `zlz

`zkld ol `niiw `de ?l`ilnb oa oerny oaxk

oa oerny oaxk dkld oi` ol `niiw `dae ,daxk

`zkld ol `niiw `de" :xn`wcn rnyn !l`ilnb

!dizeek `zkld `xnb ilekac rnyn Ð "daxk

`da :iqxbc mixtq yi mzdc ,zegcl yi `nye

,`wec `da Ð rnync .daxk `zkld ol `niiw

xn`w `l i`n` :`iyw ,edin .`xnb ileka `le

dkld :xn`ck ,daxc dizeek `zkld :`icda

xne`e ?ongp ax xn` `axk `zklde xfrl` iaxk

`ed i`xiy `wecc opireny`l `z`c :mz epiax

oi`e ,zvw reci ozneyy itl ,`ney ikixv `lc

oebk ,mixac x`y la` .jk lk ea zerhl oilibx

`l` zeaeh mpi`y yiy ,zeilbxne zeaeh mipa`

Ð miieeyn xzei daxda zerhl milibxe ,hrn

ey ikixvjkitle .dzrc dknq `lc meyn ,`n

`de .oa` da oi`y zraha ycwl mlerd ebdp

jtep dl siqedy (a,gn) ipy wxta onwl xn`c

jtep `edd :inp i` .eze` enyy xnel yi Ð elyn

`xab `edde .zvw eieey reciy ,i`xiy oirk

ax dede (`,ai oiyecw) `lgekc `pa`a ycwc

`pa` Ð dhext dey dia zi` i` xryn `cqg

oirk `l` ,zeaeh mipa` x`yk ied `l `lgekc

(a,`p) dkeqc d wxt `pgky`ck ,yiy ipa`

`yiyc ipa`a ycwnd zial dipac qecxeda

ikd meyn :miyxtn yie .`xnxne `lgeke

axc meynÐ sqei ax iabl daxk weqtl jixhvi`

cer .eixacl zei`x dnk (`,g) lirl `iad sqei

daxk `zkld xn`w `l ikd meyn :miyxtn yi

lkac ixn`c `ki`c dax epiidc `niz `lc Ð

ieye oiyng dl xn` la` ,`ney ikixv `l edc

`l oipr meyac wqt jkitl .`ney ira Ð oiyng

jixhvi`c `d ayiizi mrhd df itl .`ney ira

.dizeek ol `niiw `zkec lkac ab lr s` ,daxk weqtláúëqxgd lre xiipd lr el azk :xn`c ,(`,ek) oiwxita onwl rnyn oke .qxgd lr xyk xhyc rnyn Ð qxgd lre xiipd lr

`wec :xn`we .'ek `tqg` aezkl Ð `pic iaa dici znizg iieeg`l irac o`n i`d :(`,`k) zeaezkc ipy wxta xn`c :dywe .dpezpe dxekn ef ixd Ð "jl dpezp icy" "jl dxekn icy"

.lirei `l eilr aezk elit`c ,ikdl yginl `kil Ð qxg lr la` :rnyn ,eci azk eilr `ived :opze .irac i`n dilr aizke ,ilrn `lc yipi` gkyn `nlc ,`l Ð `zlibn` la` ,`tqg`

`kdc `idde .izxk dnizg icr :(my) xn`c xi`n iaxk `iz` zeaezkc `idde .izxk dxiqn icr :(`,et oihiba) xn`c ,xfrl` iaxk `iz` Ð `kdc `idde onwlc `iddc :mz epiax xne`e

.`ed siicfdl lekiy xacc ,qxga melk ekezn giken oi`e ,iaiyg `l qxgd iab lry micre ,(`,gn) ipy wxta onwl gkenck ,dnizg icr oiyecw xhya opirac oeikc ;xi`n iaxk `iz` `l

lekiy xaca ipdn `lc dpin rny .xfrl` iax Ð minkg o`n :exn`e ,oixiykn minkge ,siicfdl lekiy meyn `xztic lr `le wegn xiip lr `l oiazek oi` :(a,`k) oihibc ipy wxta opze

la` .miax mini cenrl ie`x opirac ,di`xl zecnerd zexhya ilin ipd ,`l Ð zexhya la` ,oihiba `l` xfrl` iax xiykd `l :(a,ak) ipy wxt seqa oihiba xn`c ab lr s`e .siicfdl

,liredl leki hbd ok enk Ð di`xl liredl leki oipw ly xhydy it lr s`e .dry itl dy`d z` ea yxbl ieyry ,ded oihib oirk Ð dcy ea zepwle dy` ea ycwl `l` ieyr epi`y ,df

.dyrp jkl `l exwir Ð di`xl dkixv `idy it lr s` ,`nl` .dia iaeqpi`l `pira Ð dipirxwil `niz ike :(`,gi) `rivn `aac `nw wxtae (a,ht zeaezk) "azekd" wxta xn`ck

óàs`c `zeax i`n :denzl yi ,"jl dxekn icy" iab (`,ek) onwl la` .xhy `la ycwzdl die`x dzid dhext deyac itl ,`zeax `ed zvwc ,`gip `kd Ð dhext dey ea oi`y it lr

dey irailc jzrc `wlq ;"dpwnd xtq" izixg` dpizp dia azkc meyn :xnel yie !dhext dey ea oi`a enk dhext deya il jke ,xhyd ozep xkend mzdc ?dhext dey ea oi`y it lr

.ira `lc ol rnyn `w ,gwell edcy dpwn xkenc meyn ,dhextàä.oic ziaa eazek lrad hb dnc ,hbl xity inc cg` cvac ,zeywdl leki did `l hbne Ð 'eke `xhy i`d inc `l

àúëìä,eazek lrac "gwi ik"n iwtp oiyeciw xhye ,`zkld ied cegl xkn xhyc :xnel yie ?xhya zipwp dy`dy "dzide" "d`vie"c `xw il dnl edpip `zkldc oeik :dniz Ð edpip

(`,ek) onwlc :dyw j` .`zkld ide `xw id :xn`wc (a,al dcp) "mizek zepa" yixa ogky` `peeb i`dke .i`w ediiexz` e`l Ð miax oeyl "edpip `zkld" xn`wc ab lr s`e .xknl ince

zekld :yxtl yi ,inp i` .jka citwdl oi` Ð dlaw ixacn `l` ied `l `xw `eddc oeikc :xnel yi `nye !"dpwnd xtq z` gw`e" aizkc `xw izii`e ,xhya zipwpy oipn :iraw ,dcy iab
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:déì äøîà ,àúzéà àéää éàúà .àúééëút éøîeç§¥§©§¨¨£©©¦¦§¨¨§¨¥
éì àðéáäé éà :dì øîà ¯ !àëBN ãç éì áäC ©¦©¨£©¨¦¨£¥¨¥

?éì zLc÷éî¯áø øîà .äáäéî äáä :déì äøîà ¦©©§§¦¨§¨¥£¨¦£¨£©©
"äáäéî äáä" ìk :àîç¯àeää .àeä íeìk åàì ¨¨¨£¨¦£¨¨§©

àéää éàúà .àúeðça àøîç éúL à÷ äåäc àøáb©§¨©£¨¨¨¥©§¨§¨¨£©©¦
!àñk ãç éì áä :déì äøîà ,àúzéà¯:dì øîà ¦§¨¨§¨¥©¦©¨¨£©¨

éì àðáéäé éà?éì zLc÷éî C¯éée÷Là :déì äøîà ¦¨¥§¨¥¦©©§§¦¨§¨¥©§¥
"ïéi÷Là éée÷Là" ìk :àîç áø øîà .ïéi÷Là¯åàì ©§¦©£©©¨¨¨©§¥©§¦©¨

.àì÷cî éøîz éãL à÷ äåäc àøáb àeää .àeä íeìk§©©§¨©£¨¨¨¥©§¥¦¦§¨
!ézøz éì éãL :déì äøîà ,àúzéà àéää éàúà¯ £©©¦¦§¨¨§¨¥§¥¦©§¥

éì àðéãL éà :dì øîà?éì zLc÷éî C¯:déì äøîà £©¨¦¨¥¨¥¦©©§§¦¨§¨¥
"àãLéî éãL" ìk :ãéáæ áø øîà .àãLéî éãL¯ §¥¦§¨£©©§¦¨§¥¦§¨

"éãL"e "é÷Là" ,"áä" :eäì àéòaéà .àeä íeìk åàì̈§¦©£¨§©©§¥§¥
àz÷ø øa àîñ áø .úLce÷î :àðéáø øîà ?eäî©£©¨¦¨§¤¤©©¨©©§¨
dðéà :àúëìäå .úLce÷î dðéà !àkìîc àâz :øîà£©¨¨§©§¨¥¨§¤¤§¦§§¨¥¨
àúëìäå .àîeL éëéøö àì éàøéL :àúëìäå .úLce÷î§¤¤§¦§§¨¦¨¥¨§¦¦¨§¦§§¨
øéépä ìò Bì áúk ?ãöék øèLa :ïðaø eðz .ïîçð áø øîà àáøk àúëìäå .øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨§¦§§¨§¨¨£©©©§¨¨©¨©¦§¨¥©¨©©©§¨
"éì úñøBàî Eza" "éì úLce÷î Eza" ,äèeøt äåL Ba ïéàL ét ìò óà ,ñøçä ìò Bà©©¤¤©©¦¤¥¨¤§¨¦§§¤¤¦¦§§¤¤¦

"ezðéàì éì Eza"¯.úLce÷î Bæ éøäé÷úîéàä éîc àì àä :ìîî øa àøéæ éaø dì ó ¦§¦§¦§£¥§¤¤©§¦¨©¦¥¨©¤¤¨¨¨¥©
ì àøèLíúä !éðéáæ øèL¯Eza" áúBk ìòa àëä ,"Eì äøeëî éãN" Bì áúBk øëBî §¨¨¦§¨§¦¥¨¨¥¥¨¦§¨§¨¨©©¥¦§

!"éì úLce÷î¯øëîe" áéúk íúä .àø÷c àðééðòî àëäå ,àø÷c àðééðòî íúä :àáø øîà §¤¤¦£©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨§¨¨¥¦§¨¨¦§¨¨¨§¦¨©
"Búfçàî¯.àðîçø äìz ìòáa ¯ "çwé ék" áéúk àëä ,àðîçø äìz øëBîa¯éîð íúä ¥£ª¨§¥¨¨©£¨¨¨¨§¦¦¦©§©©¨¨©£¨¨¨¨©¦

."eðwé" déa éø÷ !"eð÷é óñka úBãN" áéúk¯áéúëc íeMî "eðwé" déa úéø÷ àîòè éàî §¦¨©¤¤¦§§¥¥¦¨©©£¨¨¥¥¦¨¦¦§¦
!"äfä Léàì ézúð éza úà" áéúëc "çwé ék" déa éø÷ éîð éëä ,"øëîe"¯:àáø øîà àlà ¨©¨¦©¦§¥¥¦©¦©¦§¦¤¦¦¨©¦¨¦©¤¤¨£©¨¨

øôñ úà çwàå" áéúk éîð íúä :àîéà úéòaéàå .éàøwà ïðaø eäðéëîñàå ,eäðéð àúëìä¦§¨¨¦§§©§§¦§©¨©©§¨¥§¦¨¥¥¨¨¨©¦§¦¨¤©¤¥¤
Ba ïéàL ét ìò óà ,ñøçä ìò Bà øéépä ìò Bì áúk :ïîçð áø øîà àáø øîàå ."äð÷nä©¦§¨§¨©¨¨¨©©©§¨¨©©©§¨©©¤¤©©¦¤¥
äéáà éãé ìò ïéa ,"ezðéàì éì Eza" "éì úñøBàî Eza" "éì úLce÷î Eza" äèeøt äåL̈¤§¨¦§§¤¤¦¦§§¤¤¦¦§¦§¦§¥©§¥¨¦¨

dîöò éãé ìò ïéa¯,ñøçä ìò Bà øéépä ìò dì áúk .äøâa àlL àeäå ,Bzòcî úLce÷î ¥©§¥©§¨§¤¤¦©§§¤Ÿ¨§¨¨©¨©©§¨©©¤¤
zà éøä" "ezðéàì éì zà éøä" "éì úLce÷î zà éøä" ,äèeøt äåL Ba ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¤§¨£¥©§§¤¤¦£¥©§¦§¦§£¥©§

"éì úñøBàî¯éòa .äøâaL àeäå ,dzòcî dîöò éãé ìò ïéa äéáà éãé ìò ïéa ,úLce÷î §¤¤¦§¤¤¥©§¥¨¦¨¥©§¥©§¨¦©§¨§¤¨§¨¨¥
ì àlL BáúkL ïéñeøéà øèL :Lé÷ì ïa ïBòîL éaøäî ;ïðéL÷î úBàéöéì úBéåä ?eäî ,dîL ©¦¦§¤¨¦§©¥¦¤§¨¤Ÿ¦§¨©£¨¦¦©§¦©©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oiyeciw(oey`x meil)

àúééëút éøîeçoirk heg lr zexceqny zikekfn zewc zerah ± §¥§©§¨¨
,zxyxyéàúààéääàúzéà,zg` dy` d`a ±äøîàáä ,déìéì £©©¦¦§¨¨§¨¥©¦

ãçàëBL.zerah ly zxyxy il oz ±øîàdì,dze` l`y -éà ©¨¨©¨¦
àðéáäééìCzLc÷éîéìm`d ,melyz `la ef zxyxy jl oz` m` ± ©£¦¨¦¦©§©§¦

.da il iycwzzäøîàdáä ,déìdáäéî.ozz oezp ±øîàáø,àîç ¨§¨¥£¨¥©£¨¨©©¨¨
ìkoeyla dxn`ydáä'åàì ,'dáäéîíeìk,àeädzpeek oi`y ¨£¨¥©£¨©§

.el ycwzdl
:sqep dyrnàeääàøábäåäcà÷éúLàøîçàúeðçadyrn ± ©©§¨©£¨¨¨¥©§¨©£¨

,zepga oii dzey didy mc`aéàúààéäääøîà ,àúzéàáä ,déì £©©¦¦§¨¨§¨¥©
éìãçàñk.zg` qek il oz ±øîàdì,dze` l`y -éààðáéäééìC ¦©¨¨¨©¨¦¨¦§¨¦

zLc÷éîéì.da il iycwzz m`d ,oii qek jl oz` m` ±äøîà,déì ¦©§©§¦¨§¨¥
éée÷Làïéé÷Là.ipiwyz dwyd ±øîàáøìk ,àîçoeyla dxn`y ©§¥©§§©¨©©¨¨¨
éée÷Là'åàì ,'ïéé÷Làíeìk,àeädyrn .el ycwzdl dzpeek oi`y ©§¥©§§©©§

:sqepàeääàøábäåäcà÷éãLéøîzàì÷cîdidy mc`a dyrn ± ©©§¨©£¨¨¨¥©§¥¦¦§¨
,lwcd on mixnz jilynéàúààéäääøîà ,àúzéàéãL ,déìéì £©©¦¦§¨¨§¨¥§¥¦

ézøz.mixnz izy il jlyd ±øîàdì,dze` l`y -éààðéãLéìC ©§¥¨©¨¦§¦¨¦
zLc÷éîéì.il iycwzz m`d ,jl jily` m` ±äøîàéãL ,déì ¦©§©§¦¨§¨¥§¥
àcLéî.wexfz wexf ±øîàáøìk ,ãéáæoeyla dxn`yéãL' ¦§¨¨©©§¦¨§¥

åàì ,'àcLéîíeìk,àeä.el ycwzdl dzpeek oi`y ¦§¨©§
àéòaéà,eäì,dpeyl z` dltk `l m` ,dlrnl mixen`d miyrna ¦©§¨§

wx dxn` `l`'áä',oz ±'é÷Là',dwyd ±'éãL'e,jlyd ±.eäî ©©§¥§¥©
øîà.úLce÷î ,àðéáøáøànñøaàz÷øàâz ,øîààkìîcipixd ± ¨©¨¦¨§¤¤©©¨©©§¨¨©¨¨§©§¨

y jlnd xzka raypdðéà.úLce÷îdðéà ,àúëìäå.úLce÷î ¥¨§¤¤§¦§§¨¥¨§¤¤
:zencew zeibeqa dkldd wqt z` d`ian `xnbdàúëìäådaxk §¦§§¨

y (:f lirl) xaeqdéàøéL,mivtg x`y oke ,iyn icba ±àìéëéøö ¦¨¥Ÿ§¦¥
àîeLmdinc oi` xy`k mb zycewn dy`de ,oiyeciwd mcew ¨

.zycewn dpi` `ney ilay xaeqd sqei axk `le ,mireciàúëìäå§¦§§¨
éaøk,øæòìàdpna il iycwzd dy`l xn` m`y (.g) lirl xn`y §©¦¤§¨¨

z` milydl eilre ,df xpica zycewn ,cala xpic dl ozpe
.x`ydàúëìäåàáøkøîàáø,ïîçðyciw m`y (:g) lirl xn`y §¦§§¨§¨¨¨©©©§¨

,zycewn dpi` ,eilr oekyn dl ozp `l` dl epzp `le dpna dy`
.oekyn mb o`k oi` dpn o`k oi`y oeiky itl

d`ian `xnbd ,xhya zycwzn dy`y (.a lirl) dpyna epipy
:xhya oipwd jxc lr `ziixaeðzãöék ,øèLa ,ïðaøote` `ed ¨©¨¨¦§¨¥©

dxba `l oiicry za el yiy mc` ,`ziixad zx`an .ea oiyeciwd
e ,dycwl ezeyxa `ideáúkBìlradìòøéépäBàìòóà ,ñøçä ¨©©©§¨©©¤¤©

ìòétïéàLBaqxga e` xiipa -äåLEza' ,äèeøtúLce÷î'éìEza' ©¦¤¥¨¤§¨¦§§¤¤¦¦§
úñøBàî'éìEza'éìezðéàì,qxgd e` xiipd z` el xqne ,'dy`l ± §¤¤¦¦§¦§¦§

éøäBæ.úLce÷î`edy lrad azek xhyd z`y `ziixaa x`ean £¥§¤¤
:`xnbd dywn .zad z` dpwnd `edy a`l ,dpewdé÷úîódì ©§¦¨

éaøàøéæøaàä ,ìnîàìéîcéàäàøèLìøèLéðéáæepi` `ld ± ©¦¥¨©©¨¨Ÿ¨¥©§¨¨¦§¨§¦¥
,dxikn xhyl df xhy dnecíúäd dxikn xhya ±øëBîáúBkBì ¨¨¥¥

dpewléãN'äøeëî,'Eìeli`eàëäd ,oiyeciwa ±ìòadpewd `edy ¨¦§¨§¨¨©©
áúBkEza'úLce÷î,'éìeazek dpewd oiyeciw xhyay epl oipne ¥¦§§¤¤¦

:`xnbd zvxzn .xkend `leøîàíúä ,àáøep` dxikn xhya ± ¨©¨¨¨¨
,eazek xkendy micnlàðééðòîàø÷cweqtd ly epiiprn ± ¥¦§¨¨¦§¨

,ea xen`dàëäå,eazek lrady micnl ep` oiyeciw xhyae ± §¨¨
àðééðòîàø÷c:`xnbd zx`ane .ea xen`d weqtd ly epiiprn ± ¥¦§¨¨¦§¨

íúädxikna ±áéúk(dk dk `xwie)øëîe','Búfçàîy ixdøëBîa ¨¨§¦¨©¥£ª¨§¥
äìzàðîçøla` ,xhyd z` azek `ed okle ,dxiknd z`àëä± ¨¨©£¨¨¨¨

oiyeciwaáéúk(` ck mixac)ék'çwéX` Wi`y ixd ,'dìòáaäìz §¦¦¦©¦¦¨§©©¨¨
àðîçø.xhyd z` azek `ed okle ,oiyeciwd z` ©£¨¨

:`xnbd zl`eyíúäénðdxikna mb ±áéúk(cn al dinxi)úBãN' ¨¨©¦§¦¨
óñka,'eð÷édaiyn .dpewd my lr zxn`p dxikndy `vnpe ©¤¤¦§

:`xnbdéø÷déaxn`p eli`k weqtd z` `exwl yi ±,'eð÷é'xnelk §¥¥©§
.xkend lr `l` ,dpewd lr xacn weqtd oi`y

:`xnbd zl`eyéàîàîòèúéø÷déa`exwl yiy zxn`y ±,'eð÷é' ©©§¨¨¦¥©§
íeMîáéúëcøëîe',ok m` ,xkena dielz dxikndy 'FzGg`néëä ¦¦§¦¨©¥£ª¨¨¦

énðweqtd z`ixw z` zepyl lkez oiyeciwa mb ±ék''çwéeéø÷ ©¦¦¦©§¥
déaea aezk eli`k weqtd z` `xwze -ék','ç÷éa`dy xnelk ¥¦©¦

meyn ,ycwnl eza z` ozepáéúëc(fh ak mixac)úà'ézaézúð ¦§¦¤¦¦¨©¦
Léàì,'äfä.eza z` xqend `ed a`dy x`eane ¨¦©¤

:xg` xe`ia d`ian `xnbdàlàøîà,àáøzaizka el` mipic ¤¨¨©¨¨
,zexhyàúëìäeäðéð,md ipiqn dynl exn`py zekld ± ¦§§¨¦§

eäðéëîñàåïðaøéàøwà.dxezd iweqta mefnxe minkg mekinqde ± §©§§¦§©¨¨©§¨¥
:sqep xe`iaúéòaéàå,àîéàina dielz xhyd zaizk ok`y §¦¨¥¥¨

xkend ici lr azkp dxikn xhye ,oipwd z` ea dzlz dxezdy
sqMA zFcU' mb xn`py dywy dne ,'FzGg`n xknE' xn`py¨©¥£ª¨¨©¤¤

,'Epwiíúäénðmy mb ±áéúk(`i al dinxi)çwàå'úàøôñ ¦§¨¨©¦§¦¨¤©¤¥¤
,'äð÷näz` xkend l`npgn gwl dpewd dinxiy my dpeekde ©¦§¨

z` ozp dpewd dinxiy ,'dpwnd xtq z` oz`e' aezk `le ,xhyd
,'dX` Wi` gTi iM' xn`p oiyeciwa la` ,xkend l`npgl xhyd¦¦©¦¦¨

.oiyeciwd xhy z` azek `ed okle ,lraa dielz dgiwldy
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"ïéi÷Là éée÷Là" ìk :àîç áø øîà .ïéi÷Là¯åàì ©§¦©£©©¨¨¨©§¥©§¦©¨

.àì÷cî éøîz éãL à÷ äåäc àøáb àeää .àeä íeìk§©©§¨©£¨¨¨¥©§¥¦¦§¨
!ézøz éì éãL :déì äøîà ,àúzéà àéää éàúà¯ £©©¦¦§¨¨§¨¥§¥¦©§¥

éì àðéãL éà :dì øîà?éì zLc÷éî C¯:déì äøîà £©¨¦¨¥¨¥¦©©§§¦¨§¨¥
"àãLéî éãL" ìk :ãéáæ áø øîà .àãLéî éãL¯ §¥¦§¨£©©§¦¨§¥¦§¨

"éãL"e "é÷Là" ,"áä" :eäì àéòaéà .àeä íeìk åàì̈§¦©£¨§©©§¥§¥
àz÷ø øa àîñ áø .úLce÷î :àðéáø øîà ?eäî©£©¨¦¨§¤¤©©¨©©§¨
dðéà :àúëìäå .úLce÷î dðéà !àkìîc àâz :øîà£©¨¨§©§¨¥¨§¤¤§¦§§¨¥¨
àúëìäå .àîeL éëéøö àì éàøéL :àúëìäå .úLce÷î§¤¤§¦§§¨¦¨¥¨§¦¦¨§¦§§¨
øéépä ìò Bì áúk ?ãöék øèLa :ïðaø eðz .ïîçð áø øîà àáøk àúëìäå .øæòìà éaøk§©¦¤§¨¨§¦§§¨§¨¨£©©©§¨¨©¨©¦§¨¥©¨©©©§¨
"éì úñøBàî Eza" "éì úLce÷î Eza" ,äèeøt äåL Ba ïéàL ét ìò óà ,ñøçä ìò Bà©©¤¤©©¦¤¥¨¤§¨¦§§¤¤¦¦§§¤¤¦

"ezðéàì éì Eza"¯.úLce÷î Bæ éøäé÷úîéàä éîc àì àä :ìîî øa àøéæ éaø dì ó ¦§¦§¦§£¥§¤¤©§¦¨©¦¥¨©¤¤¨¨¨¥©
ì àøèLíúä !éðéáæ øèL¯Eza" áúBk ìòa àëä ,"Eì äøeëî éãN" Bì áúBk øëBî §¨¨¦§¨§¦¥¨¨¥¥¨¦§¨§¨¨©©¥¦§

!"éì úLce÷î¯øëîe" áéúk íúä .àø÷c àðééðòî àëäå ,àø÷c àðééðòî íúä :àáø øîà §¤¤¦£©¨¨¨¨¥¦§¨¨¦§¨§¨¨¥¦§¨¨¦§¨¨¨§¦¨©
"Búfçàî¯.àðîçø äìz ìòáa ¯ "çwé ék" áéúk àëä ,àðîçø äìz øëBîa¯éîð íúä ¥£ª¨§¥¨¨©£¨¨¨¨§¦¦¦©§©©¨¨©£¨¨¨¨©¦

."eðwé" déa éø÷ !"eð÷é óñka úBãN" áéúk¯áéúëc íeMî "eðwé" déa úéø÷ àîòè éàî §¦¨©¤¤¦§§¥¥¦¨©©£¨¨¥¥¦¨¦¦§¦
!"äfä Léàì ézúð éza úà" áéúëc "çwé ék" déa éø÷ éîð éëä ,"øëîe"¯:àáø øîà àlà ¨©¨¦©¦§¥¥¦©¦©¦§¦¤¦¦¨©¦¨¦©¤¤¨£©¨¨

øôñ úà çwàå" áéúk éîð íúä :àîéà úéòaéàå .éàøwà ïðaø eäðéëîñàå ,eäðéð àúëìä¦§¨¨¦§§©§§¦§©¨©©§¨¥§¦¨¥¥¨¨¨©¦§¦¨¤©¤¥¤
Ba ïéàL ét ìò óà ,ñøçä ìò Bà øéépä ìò Bì áúk :ïîçð áø øîà àáø øîàå ."äð÷nä©¦§¨§¨©¨¨¨©©©§¨¨©©©§¨©©¤¤©©¦¤¥
äéáà éãé ìò ïéa ,"ezðéàì éì Eza" "éì úñøBàî Eza" "éì úLce÷î Eza" äèeøt äåL̈¤§¨¦§§¤¤¦¦§§¤¤¦¦§¦§¦§¥©§¥¨¦¨

dîöò éãé ìò ïéa¯,ñøçä ìò Bà øéépä ìò dì áúk .äøâa àlL àeäå ,Bzòcî úLce÷î ¥©§¥©§¨§¤¤¦©§§¤Ÿ¨§¨¨©¨©©§¨©©¤¤
zà éøä" "ezðéàì éì zà éøä" "éì úLce÷î zà éøä" ,äèeøt äåL Ba ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥¨¤§¨£¥©§§¤¤¦£¥©§¦§¦§£¥©§

"éì úñøBàî¯éòa .äøâaL àeäå ,dzòcî dîöò éãé ìò ïéa äéáà éãé ìò ïéa ,úLce÷î §¤¤¦§¤¤¥©§¥¨¦¨¥©§¥©§¨¦©§¨§¤¨§¨¨¥
ì àlL BáúkL ïéñeøéà øèL :Lé÷ì ïa ïBòîL éaøäî ;ïðéL÷î úBàéöéì úBéåä ?eäî ,dîL ©¦¦§¤¨¦§©¥¦¤§¨¤Ÿ¦§¨©£¨¦¦©§¦©©
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קידושין. האשה נקנית - פרק ראשון דף ט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc oiyeciw(oey`x meil)

àúééëút éøîeçoirk heg lr zexceqny zikekfn zewc zerah ± §¥§©§¨¨
,zxyxyéàúààéääàúzéà,zg` dy` d`a ±äøîàáä ,déìéì £©©¦¦§¨¨§¨¥©¦

ãçàëBL.zerah ly zxyxy il oz ±øîàdì,dze` l`y -éà ©¨¨©¨¦
àðéáäééìCzLc÷éîéìm`d ,melyz `la ef zxyxy jl oz` m` ± ©£¦¨¦¦©§©§¦

.da il iycwzzäøîàdáä ,déìdáäéî.ozz oezp ±øîàáø,àîç ¨§¨¥£¨¥©£¨¨©©¨¨
ìkoeyla dxn`ydáä'åàì ,'dáäéîíeìk,àeädzpeek oi`y ¨£¨¥©£¨©§

.el ycwzdl
:sqep dyrnàeääàøábäåäcà÷éúLàøîçàúeðçadyrn ± ©©§¨©£¨¨¨¥©§¨©£¨

,zepga oii dzey didy mc`aéàúààéäääøîà ,àúzéàáä ,déì £©©¦¦§¨¨§¨¥©
éìãçàñk.zg` qek il oz ±øîàdì,dze` l`y -éààðáéäééìC ¦©¨¨¨©¨¦¨¦§¨¦

zLc÷éîéì.da il iycwzz m`d ,oii qek jl oz` m` ±äøîà,déì ¦©§©§¦¨§¨¥
éée÷Làïéé÷Là.ipiwyz dwyd ±øîàáøìk ,àîçoeyla dxn`y ©§¥©§§©¨©©¨¨¨
éée÷Là'åàì ,'ïéé÷Làíeìk,àeädyrn .el ycwzdl dzpeek oi`y ©§¥©§§©©§

:sqepàeääàøábäåäcà÷éãLéøîzàì÷cîdidy mc`a dyrn ± ©©§¨©£¨¨¨¥©§¥¦¦§¨
,lwcd on mixnz jilynéàúààéäääøîà ,àúzéàéãL ,déìéì £©©¦¦§¨¨§¨¥§¥¦

ézøz.mixnz izy il jlyd ±øîàdì,dze` l`y -éààðéãLéìC ©§¥¨©¨¦§¦¨¦
zLc÷éîéì.il iycwzz m`d ,jl jily` m` ±äøîàéãL ,déì ¦©§©§¦¨§¨¥§¥
àcLéî.wexfz wexf ±øîàáøìk ,ãéáæoeyla dxn`yéãL' ¦§¨¨©©§¦¨§¥

åàì ,'àcLéîíeìk,àeä.el ycwzdl dzpeek oi`y ¦§¨©§
àéòaéà,eäì,dpeyl z` dltk `l m` ,dlrnl mixen`d miyrna ¦©§¨§

wx dxn` `l`'áä',oz ±'é÷Là',dwyd ±'éãL'e,jlyd ±.eäî ©©§¥§¥©
øîà.úLce÷î ,àðéáøáøànñøaàz÷øàâz ,øîààkìîcipixd ± ¨©¨¦¨§¤¤©©¨©©§¨¨©¨¨§©§¨

y jlnd xzka raypdðéà.úLce÷îdðéà ,àúëìäå.úLce÷î ¥¨§¤¤§¦§§¨¥¨§¤¤
:zencew zeibeqa dkldd wqt z` d`ian `xnbdàúëìäådaxk §¦§§¨

y (:f lirl) xaeqdéàøéL,mivtg x`y oke ,iyn icba ±àìéëéøö ¦¨¥Ÿ§¦¥
àîeLmdinc oi` xy`k mb zycewn dy`de ,oiyeciwd mcew ¨

.zycewn dpi` `ney ilay xaeqd sqei axk `le ,mireciàúëìäå§¦§§¨
éaøk,øæòìàdpna il iycwzd dy`l xn` m`y (.g) lirl xn`y §©¦¤§¨¨

z` milydl eilre ,df xpica zycewn ,cala xpic dl ozpe
.x`ydàúëìäåàáøkøîàáø,ïîçðyciw m`y (:g) lirl xn`y §¦§§¨§¨¨¨©©©§¨

,zycewn dpi` ,eilr oekyn dl ozp `l` dl epzp `le dpna dy`
.oekyn mb o`k oi` dpn o`k oi`y oeiky itl

d`ian `xnbd ,xhya zycwzn dy`y (.a lirl) dpyna epipy
:xhya oipwd jxc lr `ziixaeðzãöék ,øèLa ,ïðaøote` `ed ¨©¨¨¦§¨¥©

dxba `l oiicry za el yiy mc` ,`ziixad zx`an .ea oiyeciwd
e ,dycwl ezeyxa `ideáúkBìlradìòøéépäBàìòóà ,ñøçä ¨©©©§¨©©¤¤©

ìòétïéàLBaqxga e` xiipa -äåLEza' ,äèeøtúLce÷î'éìEza' ©¦¤¥¨¤§¨¦§§¤¤¦¦§
úñøBàî'éìEza'éìezðéàì,qxgd e` xiipd z` el xqne ,'dy`l ± §¤¤¦¦§¦§¦§

éøäBæ.úLce÷î`edy lrad azek xhyd z`y `ziixaa x`ean £¥§¤¤
:`xnbd dywn .zad z` dpwnd `edy a`l ,dpewdé÷úîódì ©§¦¨

éaøàøéæøaàä ,ìnîàìéîcéàäàøèLìøèLéðéáæepi` `ld ± ©¦¥¨©©¨¨Ÿ¨¥©§¨¨¦§¨§¦¥
,dxikn xhyl df xhy dnecíúäd dxikn xhya ±øëBîáúBkBì ¨¨¥¥

dpewléãN'äøeëî,'Eìeli`eàëäd ,oiyeciwa ±ìòadpewd `edy ¨¦§¨§¨¨©©
áúBkEza'úLce÷î,'éìeazek dpewd oiyeciw xhyay epl oipne ¥¦§§¤¤¦

:`xnbd zvxzn .xkend `leøîàíúä ,àáøep` dxikn xhya ± ¨©¨¨¨¨
,eazek xkendy micnlàðééðòîàø÷cweqtd ly epiiprn ± ¥¦§¨¨¦§¨

,ea xen`dàëäå,eazek lrady micnl ep` oiyeciw xhyae ± §¨¨
àðééðòîàø÷c:`xnbd zx`ane .ea xen`d weqtd ly epiiprn ± ¥¦§¨¨¦§¨

íúädxikna ±áéúk(dk dk `xwie)øëîe','Búfçàîy ixdøëBîa ¨¨§¦¨©¥£ª¨§¥
äìzàðîçøla` ,xhyd z` azek `ed okle ,dxiknd z`àëä± ¨¨©£¨¨¨¨

oiyeciwaáéúk(` ck mixac)ék'çwéX` Wi`y ixd ,'dìòáaäìz §¦¦¦©¦¦¨§©©¨¨
àðîçø.xhyd z` azek `ed okle ,oiyeciwd z` ©£¨¨

:`xnbd zl`eyíúäénðdxikna mb ±áéúk(cn al dinxi)úBãN' ¨¨©¦§¦¨
óñka,'eð÷édaiyn .dpewd my lr zxn`p dxikndy `vnpe ©¤¤¦§

:`xnbdéø÷déaxn`p eli`k weqtd z` `exwl yi ±,'eð÷é'xnelk §¥¥©§
.xkend lr `l` ,dpewd lr xacn weqtd oi`y

:`xnbd zl`eyéàîàîòèúéø÷déa`exwl yiy zxn`y ±,'eð÷é' ©©§¨¨¦¥©§
íeMîáéúëcøëîe',ok m` ,xkena dielz dxikndy 'FzGg`néëä ¦¦§¦¨©¥£ª¨¨¦

énðweqtd z`ixw z` zepyl lkez oiyeciwa mb ±ék''çwéeéø÷ ©¦¦¦©§¥
déaea aezk eli`k weqtd z` `xwze -ék','ç÷éa`dy xnelk ¥¦©¦

meyn ,ycwnl eza z` ozepáéúëc(fh ak mixac)úà'ézaézúð ¦§¦¤¦¦¨©¦
Léàì,'äfä.eza z` xqend `ed a`dy x`eane ¨¦©¤

:xg` xe`ia d`ian `xnbdàlàøîà,àáøzaizka el` mipic ¤¨¨©¨¨
,zexhyàúëìäeäðéð,md ipiqn dynl exn`py zekld ± ¦§§¨¦§

eäðéëîñàåïðaøéàøwà.dxezd iweqta mefnxe minkg mekinqde ± §©§§¦§©¨¨©§¨¥
:sqep xe`iaúéòaéàå,àîéàina dielz xhyd zaizk ok`y §¦¨¥¥¨

xkend ici lr azkp dxikn xhye ,oipwd z` ea dzlz dxezdy
sqMA zFcU' mb xn`py dywy dne ,'FzGg`n xknE' xn`py¨©¥£ª¨¨©¤¤

,'Epwiíúäénðmy mb ±áéúk(`i al dinxi)çwàå'úàøôñ ¦§¨¨©¦§¦¨¤©¤¥¤
,'äð÷näz` xkend l`npgn gwl dpewd dinxiy my dpeekde ©¦§¨

z` ozp dpewd dinxiy ,'dpwnd xtq z` oz`e' aezk `le ,xhyd
,'dX` Wi` gTi iM' xn`p oiyeciwa la` ,xkend l`npgl xhyd¦¦©¦¦¨

.oiyeciwd xhy z` azek `ed okle ,lraa dielz dgiwldy
:xhyd zlaw ipic z` d`ian `xnbdøîàåàáøøîàáø,ïîçð §¨©¨¨¨©©©§¨

áúkBì,zad ia`l lradìòøéépäBàìòóà ,ñøçäìòétïéàLBa ¨©©©§¨©©¤¤©©¦¤¥
äåLEza' ,äèeøtúLce÷î'éìEza'úñøBàî'éìEza'éìezðéàì± ¨¤§¨¦§§¤¤¦¦§§¤¤¦¦§¦§¦§

,'dy`lïéadzid xhyd zlaw m`ìòéãéäéáàeïéadzid m`ìò ¥©§¥¨¦¨¥©
éãé,úLce÷î ,dîöòdzid dzlawy calaeBzòcî,a`d lyàeäå §¥©§¨§¤¤¦©§§

àlLäøâaoi` oke ,ezrc z` dkixv dpi` dxba m`y ,oiicr ¤Ÿ¨§¨
.dzrc `ll dliren ezlawáúkdì,dy`l lradìòøéépäBàìò ¨©¨©©§¨©

ñøçäóàìòétïéàLBaäåLéøä' ,äèeøtzàúLce÷î'éìéøä'zà ©¤¤©©¦¤¥¨¤§¨£¥©§§¤¤¦£¥©§
éìezðéàì'dy`l ±éøä'zàúñøBàîïéa ,úLce÷î ,'éìzlaw m` ¦§¦§£¥©§§¤¤¦§¤¤¥

dzid xhydìòéãéäéáàeïéadzid m`ìòéãé,dîöòcalae ©§¥¨¦¨¥©§¥©§¨
dzid a`d zlawydzòcî,elawl el dxn`yàeäåLxakäøâa ¦©§¨§¤¨§¨

,dzrc z` jixv epi` ezeyxa oiicr `id m`y ,a`d zeyxa dpi`e
.ezrc `ll dliren dzlaw oi` oke
:df xhya 'dnyl' lr dpc `xnbdéòaéaøïBòîLïaøèL ,Lé÷ì ¨¥©¦¦§¤¨¦§©

ïéñeøéàBáúkLlradàlLìdîLdy` myl `l` dy`d ly ¥¦¤§¨¤Ÿ¦§¨
,ef dy` ea yciw seqale ,zxg`,eäîmixac) xn`py oeik m`d ©

,'xg` Wi`l dzide 'ebe d`vie' (` ckúBéåäúBàéöéìY ïðéL÷î §¨§¨§¨§¨§¦©¥£¨¦¦©§¦©
,oiyexibl oiyeciw miyiwnäî©
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mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiyeciw(oey`x meil)

äàéöioiyexiba -ïðéòaazkidl jixv hbd ±ìdîL,dy`d ly §¦¨§¦¨¦§¨
,'dnyl ± dl' miyxece ,'zzixM xtq Dl azke' (my) xn`pyóà §¨©¨¥¤§¦ª©

äééåä,oiyeciwa -ïðéòaazkidl jixv xhyd ±ìBà ,dîLàîìc £¨¨§¦¨¦§¨¦§¨
úBéåäéããäìïðéL÷î,sqk iyeciwl xhy iyeciw miyiwn ±äî £¨©£¨¥©§¦¨©
äééåäóñëc,sqk iyeciw ±àìïðéòarahei rahndy jxev oi` ± £¨¨§¤¤Ÿ§¦¨

ìóà ,dîLäééåäøèLc,xhy iyeciw ±àìïðéòajxev oi` ± ¦§¨©£¨¨¦§¨Ÿ§¦¨
azki xhydyìøúa.dîLàéòácøãädèLtxfg ,wtzqpy xg` ± ¦§¨¨©§¨£¨£©©§¨

,rixkde yiwl yixäééåääàéöéìïðéL÷îoiyeciw miyiwn ± £¨¨¦¦¨©§¦¨
meyn ,sqk iyeciwl xhy iyeciw `le oiyexibløîàcàø÷ §¨©§¨

(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäåo`kne ,'xg` Wi`l §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
,yxbny itk dpewy dy`a xhy oipw ly exwir (.d lirl) epcnl

:dnyl azki xhydy jixvy df ywidn cenll sicr okle
:dy`d zrcn `ly azkpy oiyeciw xhy lr dpc `xnbd,øîzéà¦§©

Báúkoiyeciwd xhy z` lradìdîLàlLådzòcîjlnp `ly ± §¨¦§¨§¤Ÿ¦©§¨
,ea ycwzdl dnikqd jk xg`e ,daizkd mcew daàáøàðéáøå ¨¨§¨¦¨

,úLce÷î ,éøîàeáøàttáøåàéáøLdðéà ,éøîà.úLce÷îøîàáø ¨§¥§¤¤©¨¨§©§©§¨¨§¥¥¨§¤¤¨©©
àîéà ,àttàîòèeäãécàîéàåàîòèéãécly mnrh z` xne` ± ¨¨¥¨©§¨¦§§¥¨©§¨¦¦

.inrh z` mb xne`e ,`piaxe `axàîéààîòèeäãécz` xne` ± ¥¨©§¨¦§
,mnrháéúëc(` ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäåWi`l ¦§¦§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦
,'xg`Léwîaezkdäééåäoiyeciw ±äàéöéì,oiyexibl ±äîäàéöi ©¥©¦£¨¨¦¦¨©§¦¨

azkpy xhya miyrp oiyexib ±ìdîLàlLå,dzòcîixdy ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨
,dgxk lr zyxbznóàäééåäoiyeciw ±énðya miyrpazkpy xh ©£¨¨©¦

ìdîLàlLåàîéàå .dzòcîàîòèéãécip`y ,inrh z` xne`e ± ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨§¥¨©§¨¦¦
weqt eze`n cneläàöéå'dklde FziAnäúéäå,'xg` Wi`lLéwî §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥©¦

aezkdäééåäoiyeciw -äàéöéì,oiyexibl -äîäàéöioiyexiba ± £¨¨¦¦¨©§¦¨
ïðéòaz` mikixv -úòcd,äð÷î(my) xn`py ,lrad `edy §¦¨©©©§¤

,'Dl azke'óàäééåäoiyeciwa ±ïðéòaz` mikixv -úòcd,äð÷î §¨©¨©£¨¨§¦¨©©©§¤
.dy`d `idy

zrca jxev oi` oiyeciw xhyay mixaeqd lr dywn `xnbd
:dy`d,éáéúéî,(:fqw a"a) dpyna epipyïéàïéáúBkéøèLïéñeøéà ¥¦¥¥§¦¦§¥¥¦
ïéàeOðåàlàúòcîïäéðL.dy`de lrad -éàîåàìoi` m`d ± §¦¦¤¨¦©©§¥¤©©

a xaecnéøèLïéñeøéàïéàeOðå,Lnîzrc z` jixvy x`eane ¦§¥¥¦§¦¦©¨
:`xnbd zvxzn .dy`d,àìa xaecnéøèLàú÷éñtixhy ± Ÿ¦§¥§¦¨¨

,dfl df mdly zeieaiigzdd z` miccvd miazek mda mi`pzd
áøãëåìcébøîàøîàc ,áøáøìcébøîà,áøexiagl xn`y mc` §¦§©¦¥¨©©§¨©©¦¥¨©©

änkäzàïúBððáìCk ,ECëåozep dz` dnk ,el xn` exiage ,oenn ©¨©¨¥§¦§¨§¨
Ck ,EzáìCëåe ,oenneãîòeLc÷å,dy`de yi`deð÷eaiigzd - §¦§¨§¨¨§§¦§¨

y iptn ,oipw dyrp `lyïäïäíéøácäíéð÷pääøéîàa,oipw `la ¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨
`la aiigzdl mzrca exnb df mr df mipzgzn mdy d`pday
`ly mze` eazki `ly dpynd dxn` el` zexhyae .oipw
delnk `le ,dt lra delnk eidiy miticrn md `ny ,mzrcn

:xhya
xhya sqka zipwp dy`d ,(.a lirl) dpyna epipy.äàéááe§¦¨

:d`ia iyeciw xewn z` zxxan `xnbdàðîïìdy`y epl oipn ± §¨¨
.d`iaa zipwpøîàéaøøîà eäaàéaøøîàc ,ïðçBéàø÷mixac) - ¨©©¦©¨¨©©¦¨¨§¨©§¨

dX` mr akW Wi` `vOi iM' (ak akúìòáãnìî ,'ìòaLyi`d ¦¦¨¥¦Ÿ¥¦¦¨§ª©©©§©¥¤
äNòpdììòaìòéãé.äìéòa:ddnz `xnbdøîàdéìéaøàøéæéaøì ©£¤¨©©©§¥§¦¨¨©¥©¦¥¨§©¦

éøîàå ,eäaàdìz`f xn`yLéøLé÷ìéaøì,ïðçBém`däøeòk ©¨§¨§¥¨¥¨¦§©¦¨¨§¨
`ziixa d`p dpi`eBæäðML,éaøgTi iM' (` ck mixac) weqtdy ¤¨¨©¦¦¦©

dX` Wi`'dìòáeãnìîúéð÷pL,äàéáacenll zkxved dnle ¦¦¨§¨¨§©¥¤¦§¥§¦¨
:`xnbd daiyn .xg` weqtnéàíúäîmicnel epiid m` ± ¦¥¨¨

,'DlraE' weqtdnäåäàðéîàzycewn dpi`yãòLc÷îcsqka §¨¨£¨£¦¨©¦§©¥
äåøãìéòasqk oipw xn`p weqtd zligza ixdy ,lrai jk xg`e ± ©£©¨¦

,'dlrae' xn`p jk xg`e 'dy` yi` gwi ik'à÷òîLîïìweqtd ¨©§©¨
.cala d`iaa zycwzny ,'lra zlra' ipyd

miliren mpi` sqke d`iay `pin` dedd lr ddnz `xnbd
:mcalé÷úîódìéaøàaàøaíà ,ìnî,ïksqky mixne` epiidy ©§¦¨©¦©¨©©¨¦¥

,dpew epi` ecaläøòðøîàc ,äñøBànäàðîçødyper dzpif m`y ©£¨©§¨¨§¨©©£¨¨
éëéä ,äìé÷ñaúçkLîdìixdy ,dfk dxwn `vnz ji` ±éà ¦§¦¨¥¦©§©©¨¦

Léc÷àcøãäåìéòa,d`iaae sqka dyciw m` ±äìeòa,àéäoi`e §©§¦©£©¨¦§¨¦
e ,wpga `l` dliwqa dpicéàLéc÷àcsqka wxàìåìéòa`le - ¦§©§¦§Ÿ¨¦

,d`iaaåàìíeìk,àeä:`xnbd daiyn .zycewn dpi` oiicry ©§
äeøîàïðaødén÷éiaàctl minkg exn` ±,iia` ipúçkLîdì± £¨¨©¨¨©¥§©©¥©§©©¨

,dqxe`nd dxrp ly df dxwn okziïBâkàaLäéìòdñeøààlL §¤¨¨¤¨¨¤Ÿ
dkøãks`e ,zycewn `ide d`ia o`k yiy ,d`ia mewna `ly - §©§¨

:mdixac z` iia` dgc .dleza `id oiicr ok it lrøîàeäì,éiaà ¨©§©©¥
ãòïàkàìéâéìtéaøïðaøå,jenqa `aezy mzwelgnaàlàamc` ©¨Ÿ§¦¥©¦§©¨¨¤¨§

øçàdlera zaygp `id m`d ewlgpe ,dkxck `ly dilr `ay ©¥
,`l e`ìáàaéøác ,ìòaìkäyíààaäéìòàlLdkøãkdàNò £¨©©¦§¥©Ÿ¦¨¨¤¨¤Ÿ§©§¨£¨¨
,äìeòadilr `ae sqka dxrp ycwndy ,mkixack xnel oi` okle §¨

zxfege .wpga dyper dzpif m`e dlera zaygp ,dkxck `ly
sqka miyrp mpi` oiyeciwy `pin` ded yiy okzi ji` dl`yd
zaiige dleza `idy dqxe`nd dxrp oi` df ote`a `ld ,ecal

.dliwq
:minkge iax zwelgn z` d`ian `xnbdéàîàéäly ef zwelgn ©¦

,minkge iax,àéðúcy dqxe`nd dxrpeàaìòäøNò äéíéLðà §©§¨¨¨¤¨£¨¨£¨¦
,dkxck `lyïééãòåàéäïlek ,äìeúa,äìé÷ñae`a mlek ixdy ©£©¦¦§¨¨¦§¦¨

.dleza dzidyk dilréaøøîBà ,øîBà,éðàwxïBLàøä,äìé÷ña ©¦¥¥£¦¨¦¦§¦¨
,dleza dzid dilr `aykyïlekå,÷ðça`a oey`xdy s` ik §¨§¤¤

.dlera zaygp `id ,dkxck `ly dilr
'lra zlera' weqtdn cenll epkxved dnl ayiil zxfeg `xnbd
gken dqxe`nd dxrpn `ld ,cgi d`iae sqka ycwl jxev oi`y

:dleza zeidl dleki dycwzpy s`yøîàáøïîçðøa,÷çöé ¨©©©§¨©¦§¨
úçkLîdì,dlezae zycewn didzy ote` epivn ±ïBâkdLcwL ©§©©¨§¤¦§¨
,øèLaepl heyt xhyay mrhde .d`ia `la liren i`cey ¦§¨

y ,ecal lirenyìéàBäåxhyøîBâàéöBîe,dlran dy` ¦§¥¦
,hba zyxbznyøîBbxhydñéðëîe.d`ia ila ecal ¥©§¦

:`xnbd zl`ey .'dlrae'n opgei iax cnel dn dpc `xnbdéaøå§©¦
ïðçBé,'lra zlera'n d`ia iyeciw cnlyéàä'dìòáe'éàîãéáò ¨¨©§¨¨©¨¦
déì:`xnbd daiyn .epnn cnel `ed dn ±àeäädf weqt -éòaéî ¥©¦¨¥
déìy xnel jxvp ±Bæ,dlral dy` -úéð÷ðïéàå ,äàéáaäîà ¥¦§¥§¦¨§¥¨¨

äiøáòäúéð÷ðdpec`là÷ìñ .äàéáaCzòcàðéîàxneléúéz± ¨¦§¦¨¦§¥§¦¨©§¨©§¨£¦¨¥¥
,d`iaa dpec`l dpwz dixar dn` s`y cenll yiyì÷aøîBçå §©¨¤

äîe ,äîáiîäîáiïéàLúéð÷ðmailúéð÷ð ,óñëaelBæ ,äàéáa- ¦¨¨©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤¦§¥§¦¨
,dixar dn`úéð÷pL,óñëam`dBðéàïécúéð÷pLel.äàéáa ¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥§¦¨

,`xnbd zkxetäîäîáélïkL`idä÷e÷æúãîBòåzngn mail ©¦¨¨¤¥§¨§¤¤
oec`l dwewf dpi`y dn`y dpnn cenll oi`e ,znd eig` iyeciw
cnel dn dl`yd zxfeg ,dgcp xnege lwdy oeike .d`iaa dpwiz

.'dlrae'n opgei iax
dn`y xnel weqt jixv recn zxg` jxca zx`an `xnbd

:d`iaa zipwp dpi` dixarà÷ìñCzòcàðéîày xnelìéàBäáúëå ©§¨©§¨£¦¨¦§¨©
(i `k zeny) dixar dn`a -íà'çwé úøçà,'Bìoec`dy dpeekde ¦©¤¤¦©

,dy`l dze` gwidLéwäáeúkädn`d z`úøçàì,dy`l -äî ¦¦¨©¨§©¤¤©
úøçàdy` -àéðwéîdlral zipwp ±óà ,äàéáaäîàäiøáòä ©¤¤¦©§¨§¦¨©¨¨¨¦§¦¨

àéðwéîzipwp ±à÷ ,äàéáaòîLîïìzipwp dy` wxy 'dlrae' ¦©§¨§¦¨¨©§©¨
.dixar dn` `le ,d`iaa

.d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y iax cnel oipn dpc `xnbd
:`xnbd zl`eyéaøå,d`iaa zipwp dy`y 'dlrae'n cnlyéàä §©¦©

àøáñàðîdéì.d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y cnel `ed oipn ± §¨¨§¨¥
y ,'dlrae' weqtdn z`f cnel iax s` ,`xnbd daiyníà,ïk ¦¥

,d`ia iyeciw wx cnln weqtdyáBzëìàðîçøéàî ,'ìòáe'- ¦§©£¨¨¨©©
aezk recnòîL ,'dìòáe'dpéîézøzmicnel 'lrae'n ,mipic ipy - §¨¨§©¦¨©§¥

zipwp dpi` dixar dn`y mihrnn 'dlrae'ne ,d`ia iyeciw
.d`iaa

:`xnbd zl`eyàáøìeøîàcenye mkgyøaàðéäàdøañàéì- §¨¨§¨©©¨¦¨©§§¨¦
weqtdn yexcl ipcnilék'çwéLéàäMà'dìòáeyïéLecé÷ ¦¦©¦¦¨§¨¨¦¦

ïéøeñnä,äàéáìlr `eal ycwnd leki oiyeciwd ici lry xnelk ©§¦§¦¨
,zycwzndeåä,ïéLecé÷eïéLecé÷ïéàLïéøeñî,äàéáìyciwy oebk ¨¦¦¦¦¤¥§¦§¦¨
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iiepik lka cenr h sc ± oey`x wxtoihib
äîùì ïðéòá äàéöéaizkc Ð(ck mixac).dnyl Ð "dl azke"ïðéòá àì óñëã äééåä

äîùì àäúù.dnyl dreah xpicd zxev `dzy Ðäèùô øãäixdy ."dzide d`vie" Ð

.epcnl o`kn dy`a dpew xhydy xwiräúòãî àìù,da jlnp `l daizkd mcew Ð

zrcn `lye dnyl ,dxrpe dphwa oicd `ede .i`w dlecbae ,dzlawe driced jk xg`e

.dia`äàéöé äîäúòãî àìùlr ixdy Ð

.zyxbzn `id dgxkäð÷î úòã,lra epiid Ð

.epnn dxhete ,dnvrl df hba dze` dpwdy

."dl azke" aizkc ,ezrcn aezkiy opiraeóà
äð÷î úòã ïàë.lral zipwpy ,dy`d epiidc Ð

ùîî ïéñåøéà éøèù åàì éàîjza" oebk Ð

."il zycewnàú÷éñô éøèùmi`pzd Ð

.dfl df oiwqety oenne ,mdipiayäøéîàáÐ

`iddac ,xacd xnb od oiyeciwdy .oipw `la

.ipwne ixnb Ð iccd` ipzgzn `wc d`pd

oi`yx oi` micrdy ,xn`w mi`pzd oze`ae

edl `gipc ,mzrcn `l` xhy mdilr aezkl

.xhya delnk `le dt lr delnk `dzyøîà
ìòá úìåòá àø÷mr akey yi` `vni ik" Ð

."lra zlera dy`åæ äøåòëike :dinza Ð

dcnll xfgn dz`y ,jilr zlaewn dpi`

xg` mewnn?ãòùã÷îã,lira xcde ,sqka Ð

."dlrae" xcde ,sqk epiidc "gwi ik" aizkck

ïë íà,d`iae sqk opirac `xw xn`w ikdc Ð

.dycwn `l d`ia e`laeäñøåàî äøòð
'åë äìé÷ñáãeed Ð "gwi ik" jgxk lr jkld Ð

`la oiyeciw eed Ð "dlrae" ,onvrl oiyeciw

.d`ia `la sqk iyeciwa dliwq zgkyne .sqk

àéä äìåòá`aizk dlezaa dliwqe Ðmixac)

(ak"'ebe yi`l dyxe`n dleza dxrp didi ik" :

opiyxce(a,gn zeaezk),dlera `le Ð "dleza" :

.yi` zy` x`yk wpga dleradyäëøãë àìù
aizkc ,iccdl zeakyn yewzi`c Ð(k `xwie)

ik" da `pixwe .zeakyn izy Ð "dy` iakyn"

.`id dleza izk`e "dlrae ...gwiåäì øîà
ééáàqex` dilr `a i`c ,ikd inwe`l `kil Ð

o`k crc .dliwqa died `l ez Ð dkxck `ly

dxyr dilr e`a iab iaxc dilr opax ibilt `l

`l` Ð dliwqa olek :exn`e ,dkxck `ly

dze` dyer Ð dlra la` ,dlra epi`y xg`a

zlera"n dl opitlic ,dkxck `lya dlera

.onwlck "lraïééãòåäìåúá àéäolek e`ay Ð

.dkxck `ly dilräìé÷ñá ïåùàøäonwl Ð

.oizrnya `nrh siliäì úçëùî.dliwqac Ð

øèùá äùãé÷ù.d`ia `ira `l `idde Ð

ñéðëîå øîåâ àéöåîå øîåâå ìéàåäã`la Ð

:`pin` ded ,opgei iaxc e`l m` ,jkld .d`ia

`zyd la` .lirae ycwnc cr Ð sqk iabl

dcegl dliraac ,"lra zlera"n ol `wtpc

"dgiw" silic "gwi ik" jgxk lr Ð dycwin

i`c .dycwin dcegl sqkac dixnb` "dgiw"

ipd` i`n sqk Ð lirae ycwnc cr?úøçàìÐ

.ezy`ïë íàiyeciw `l` opirny` `lc Ð

`le ef Ð "dlrae" i`n ,"lrae" aezkl Ð d`ia

.dixard dn`øîàã àáøìåipy wxta onwl Ð

eed `l Ð mzq zeig` izyn zg` ycwn iab

`xwnd on df mrh ipcnil `pid` xa enyy cg` mkg .il dxaq` `pid` xa :`ax xn`e .zxka `idy ezy` zeg` efi`e ezy` efi` rcei epi`y ,d`ial oiie`x oi`e li`ed ,oiyeciw

dn` ihernle iaxckl dil opiyxcc `d dil `pn .dgiw `iedc `ed dliral die`xd sqk zgiw :"dlrae ...gwi ik"?ïë íà,dpin sili `l eze ,dn` ihernle d`ia iyeciwlc Ð

."dlra e`" aezkl"äìòáå" éàî.`pid` xac jd slinl ,dgiw` inp i`wc rnyn Ðàøáñ éàä.dkxck `ly dlera dze` dyer xg` oi`c Ðñð÷ ïéðòì äãåîoiprlc ab lr s` Ð

.inlyn edlekc dcen Ð dqex` dpi`ya qpw oiprl ,dlezak dl aiyg `l `lhwåãáìaizk `dc ,`ed `xizi `xw Ð(ak mixac)."xac dyrz `l dxrple"íéåù íäéðùipa Ð

.dphwd lr `ad lecb ihernl ,oiyperàøáñ éàäolpn 'ek dkxck `ly dlera dze` dyer lrac Ð?äðå÷ äàéá úìéçú.oiqexi`a Ðìåãâ ïäëì éîð éà.d`iaa ycwl xzen m` Ð

aizkc ,dil dxiq`e ,oiyecw myl `ly d`xrd zryn dlera z`vnp Ð dpew d`ia seq m`e ,xzen Ð dpew d`ia zligz zxn` i`(`k `xwie)."gwi einrn dleza"
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ïä:opz (a,gw zeaezk) "zexifb ipiic ipy" wxtac :dniz Ð dxin`a mipwpd mixacd od

?ayz dnle .dy`x oialzy cr ayz Ð lbxd z` el hyte epzgl zern wqetd

dvex epi` ozgdy :xnel yie !dxin`a oipwpd mixac od odc oeik ,oicl eing `xwie ,dp`yi

mi`pzd jeznyk `wecc :yxit xi`n oa l`eny epiaxe .`pica mwinle oic ziaa gexhl

wcwcne .dxin`a mipwp f` Ð eycwe ecnr

ixiin "zexifb ipiic ipy"c `edde ."ecnr" ipzwcn

xg`n mewn lkne .mixacd jezn eycw `lya

.dy`x oialzy cr ayz Ð jk lr enikqdy

digxe`c Ð "ecnr" oeyln di`x oi` ,edine

(dlicbde) dp`in `ly dphw :enk ,ikda `xnbc

.(`,gw) "i`ny zia" wxt zenaia ,z`ype dcnre

Ð dxin`a mipwp xn`c `dc :yxit mz epiaxe

,eza z` `iyn a`dy ,`wec mipey`x oi`eyipa

mzd la` .epzg lv` lecb zrc aexiw el yie

oipwp oi` :mz epiax xne` did oke .miipya ixiin

Ð dn`e dig` la` ,wqet a`dyk `l` dxin`a
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ì ïðéòa äàéöidîL¯ì ïðéòa äééåä óàBà .dîL §¦¨¨¥©¦§¨©£¨¨¨¥©¦§¨
óñëc äééåä äî ,ïðéLwî éããäì úBéåä :àîìc¯àì ¦§¨£¨©£¨¥©§¦©©£¨¨§¤¤¨

ì ïðéòaì ïðéòa àì ,øèLc äééåä óà ,dîL?dîL ¨¥©¦§¨©£¨¨¦§¨¨¨¥©¦§¨
,ïðéLwî äàéöéì äééåä :dèLt øãä àéòác øúä©§¨£¨£©¨§¨£¨¨¦¦¨©§¦©

ì Báúk ,øîzéà ."äúéäå ...äàöéå" àø÷ øîàcdîL §¨©§¨§¨§¨§¨§¨¦§©§¨¦§¨
áø .úLce÷î :éøîà àðéáøå àáø ;dzòcî àlLå§¤Ÿ¦©§¨¨¨§¨¦¨¨§¦§¤¤©
áø øîà .úLce÷î dðéà :éøîà àéáøL áøå àtt©¨§©¥¥§¨¨§¦¥¨§¤¤£©©
àîéà .éãéc àîòè àîéàå ,eäãéc àîòè àîéà :àtt©¨¥¨©£¨¦§§¥¨©£¨¦¦¥¨
Léwî ¯ "äúéäå ...äàöéå" áéúëc :eäãéc àîòè©£¨¦§¦§¦§¨§¨§¨§¨©¦

ì äàéöi äî ;äàéöéì äééåädzòcî àlLå dîL¯ £¨¨¦¦¨©§¦¨¦§¨§¤Ÿ¦©§¨
ì ,éîð äééåä óààîòè àîéàå .dzòcî àlLå dîL ©£¨¨©¦¦§¨§¤Ÿ¦©§¨§¥¨©£¨

"äúéäå ...äàöéå" :éãéc¯äàéöi äî ;äàéöéì äééåä Léwî¯äééåä óà ,äð÷î úòc ïðéòa¯ ¦¦§¨§¨§¨§¨©¦£¨¨¦¦¨©§¦¨¨¥©©©©§¤©£¨¨
åàì éàî .ïäéðL úòcî àlà ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL ïéáúBk ïéà :éáéúéî ,äð÷î úòc ïðéòä¥©©©©§¤¥¦¥¥§¦§¨¥¥¦§¦¦¤¨¦©©§¥¤©¨

?Lnî ïéàeOðå ïéñeøéà éøèL¯ìcéb áø øîàc .áø øîà ìcéb áøãëå ,àz÷éñt éøèL ,àì §¨¥¥¦§¦¦©¨¨§¨¥§¦§¨§¦§©¦¥¨©©§¨©©¦¥
ðáì ïúBð äzà änk" :áø øîàeLc÷å eãîò ."Cëå Ck" ¯ ?"Ezáì" ,"Cëå Ck" ¯ ?"E¯,eð÷ ¨©©©¨©¨¥§¦§¨§¨§¦§¨§¨¨§§¦§¨

øîàc :ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà ?ïì àðî ."äàéááe" .äøéîàa íéð÷pä íéøácä ïä ïä¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨§¦¨§¨¨£©©¦©¨£©©¦¨¨§¨©
"ìòa úìòá" àø÷¯éaøì àøéæ éaø déì øîà .äìéòa éãé ìò ìòa dì äNòpL ãnìî,eäaà §¨§ª©©©§©¥¤©£¤¨©©©§¥§¦¨£©¥©¦¥¨§©¦©¨

"dìòáe" :éaø äðML Bæ äøeòk :ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø ,dì éøîàå¯?äàéáa úéð÷pù ãnìî §¨§¦¨¥¨¦§©¦¨¨§¨¤¨¨©¦§¨¨§©¥¤¦§¥§¦¨
.ïì òîLî à÷ ,ìéòa øãäå Lc÷îc ãò :àðéîà äåä íúäî éà ¯¯é÷úîøa àaà éaø dì ó ¦¥¨¨£¨¨¦¨©¦§©¥©£©¨¥¨©§©¨©§¦¨©¦©¨©

?dì zçkLî éëéä ,äìé÷ña àðîçø øîàc äñøBànä äøòð ïk íà :ìîîøãäå Léc÷àc éà ¤¤¦¥©£¨©§¨¨§¨©©£¨¨¦§¦¨¥¦©§§©§¨¦§©§¥©£©
ìéòa¯ìéòa àìå Léc÷àc éà ,àéä äìeòa¯:ééaàc dén÷ ïðaø deøîà !àeä íeìk åàì ¨¥§¨¦¦§©§¥§¨¨¥¨§£¨©¨©©¥§©©¥

.dkøãk àlL ñeøà äéìò àaL ïBâk dì zçkLî¯éaø éâéìt àì ïàk ãò :ééaà eäì øîà ©§§©§¨§¤¨¨¤¨¨¤Ÿ§©§¨£©§©©¥©¨¨§¦¦©¦
ìòa ìáà ,øçàa àlà ïðaøå¯dkøãk àlL äéìò àa íà ,ìkä éøác¯!äìeòa dàNò §©¨©¤¨§©¥£¨©©¦§¥©Ÿ¦¨¨¤¨¤Ÿ§©§¨£¨¨§¨

äìeúa àéä ïééãòå íéLðà äøNò äéìò eàa :àéðúc ?àéä éàî¯:øîBà éaø .äìé÷ña ïlek ©¦§©§¨¨¨¤¨£¨¨£¨¦©£©¦¦§¨¨¦§¦¨©¦¥
ïBLàøä :éðà øîBà¯ïBâk dì zçkLî :÷çöé øa ïîçð áø øîà .÷ðça ïleëå ,äìé÷ña ¥£¦¨¦¦§¦¨§¨§¤¤£©©©§¨©¦§¨©§§©§¨§

àéöBîe øîBâå ìéàBä ,øèLa dLcwL¯éàî "dìòáe" éàä ,ïðçBé éaøå ¯ .ñéðëîe øîBb ¤¦§¨¦§¨¦§¥¦¥©§¦§©¦¨¨©§¨¨©
?déì ãéáò¯à÷ìñ .äàéáa úéð÷ð äiøáòä äîà ïéàå ,äàéáa úéð÷ð Bæ :déì éòaéî àeää ¨¥¥©¦¨¥¥¦§¥§¦¨§¥¨¨¨¦§¦¨¦§¥§¦¨¨§¨

óñëa úéð÷ð ïéàL äîái äîe :äîáéî øîBçå ì÷a éúéz àðéîà Czòc¯Bæ ,äàéáa úéð÷ð ©§¨¨¦¨¥¥§©¨¤¦¨¨©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤¦§¥§¦¨
óñëa úéð÷pL¯?äàéáa úéð÷pL ïéc Bðéà¯Czòc à÷ìñ !úãîBòå ä÷e÷æ ïkL äîáél äî ¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥§¦¨©¦¨¨¤¥§¨§¤¤¨§¨©§¨

"Bì çwé úøçà íà" áúëå ìéàBä :àðéîà¯àéð÷éî úøçà äî ;úøçàì áeúkä dLéwä ¨¦¨¦§¨©¦©¤¤¦©¦¦¨©¨§©¤¤¨©¤¤¦§§¨
äàéáa¯.ïì òîLî à÷ ,äàéáa àéð÷éî äiøáòä äîà óà¯?déì àðî àøáñ éàä ,éaøå §¦¨©¨¨¨¦§¦¨¦§§¨§¦¨¨©§©¨§©¦©§¨¨§¨¥

¯"dìòáe" éàî ,"ìòáe" àðîçø áBzëì ïk íà¯øa :øîàc ,àáøìe .ézøz dpéî òîL ¦¥¦§©£¨¨¨©©§¨¨§©¦¨©§¥§¨¨©£©©
äàéáì ïéøeñîä ïéLecé÷ "dìòáe äMà Léà çwé ék" :éì døañà àðéäà¯,ïéLecé÷ eåä ¨¦¨©§§¨¦¦¦©¦¦¨§¨¨¦¦©§¦§¦¨¨¦¦

äàéáì ïéøeñî ïéàL ïéLecé÷¯?øîéîì àkéà éàî ,ïéLecé÷ eåä àì¯áBzëð ïk íà ¦¦¤¥§¦§¦¨¨¨¦¦©¦¨§¥©¦¥¦§
"dìòáe" éàî ,"dìòa Bà" àø÷¯ãéáò éàî "ìòa úìòa" éàä ,éaøå .eälek dpéî òîL §¨§¨¨©§¨¨§©¦¨§§©¦©§ª©©©©¨¥

?déì¯dúBà äNBò øçà ïéàå ,dkøãk àlL äìeòa dúBà äNBò ìòa :déì éòaéî éàä ¥©¦¨¥¥©©¤¨§¨¤Ÿ§©§¨§¥©¥¤¨
.dkøãk àlL äìeòa¯íéLðà äøNò äéìò eàa :àéðúäå ?àøáñ éàä áøì déì úéà éîe §¨¤Ÿ§©§¨¦¦¥§©©§¨¨§¨©§¨¨¨¤¨£¨¨£¨¦

äìeúa àéä ïééãòå¯.÷ðça íleëå äìé÷ña ïBLàøä :éðà øîBà :øîBà éaø ,äìé÷ña ílek ©£©¦¦§¨¨¦§¦¨©¦¥¥£¦¨¦¦§¦¨§¨§¤¤
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc oiyeciw(oey`x meil)

äàéöioiyexiba -ïðéòaazkidl jixv hbd ±ìdîL,dy`d ly §¦¨§¦¨¦§¨
,'dnyl ± dl' miyxece ,'zzixM xtq Dl azke' (my) xn`pyóà §¨©¨¥¤§¦ª©

äééåä,oiyeciwa -ïðéòaazkidl jixv xhyd ±ìBà ,dîLàîìc £¨¨§¦¨¦§¨¦§¨
úBéåäéããäìïðéL÷î,sqk iyeciwl xhy iyeciw miyiwn ±äî £¨©£¨¥©§¦¨©
äééåäóñëc,sqk iyeciw ±àìïðéòarahei rahndy jxev oi` ± £¨¨§¤¤Ÿ§¦¨

ìóà ,dîLäééåäøèLc,xhy iyeciw ±àìïðéòajxev oi` ± ¦§¨©£¨¨¦§¨Ÿ§¦¨
azki xhydyìøúa.dîLàéòácøãädèLtxfg ,wtzqpy xg` ± ¦§¨¨©§¨£¨£©©§¨

,rixkde yiwl yixäééåääàéöéìïðéL÷îoiyeciw miyiwn ± £¨¨¦¦¨©§¦¨
meyn ,sqk iyeciwl xhy iyeciw `le oiyexibløîàcàø÷ §¨©§¨

(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäåo`kne ,'xg` Wi`l §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥
,yxbny itk dpewy dy`a xhy oipw ly exwir (.d lirl) epcnl

:dnyl azki xhydy jixvy df ywidn cenll sicr okle
:dy`d zrcn `ly azkpy oiyeciw xhy lr dpc `xnbd,øîzéà¦§©

Báúkoiyeciwd xhy z` lradìdîLàlLådzòcîjlnp `ly ± §¨¦§¨§¤Ÿ¦©§¨
,ea ycwzdl dnikqd jk xg`e ,daizkd mcew daàáøàðéáøå ¨¨§¨¦¨

,úLce÷î ,éøîàeáøàttáøåàéáøLdðéà ,éøîà.úLce÷îøîàáø ¨§¥§¤¤©¨¨§©§©§¨¨§¥¥¨§¤¤¨©©
àîéà ,àttàîòèeäãécàîéàåàîòèéãécly mnrh z` xne` ± ¨¨¥¨©§¨¦§§¥¨©§¨¦¦

.inrh z` mb xne`e ,`piaxe `axàîéààîòèeäãécz` xne` ± ¥¨©§¨¦§
,mnrháéúëc(` ck mixac)äàöéå'dklde FziAnäúéäåWi`l ¦§¦§¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦
,'xg`Léwîaezkdäééåäoiyeciw ±äàéöéì,oiyexibl ±äîäàéöi ©¥©¦£¨¨¦¦¨©§¦¨

azkpy xhya miyrp oiyexib ±ìdîLàlLå,dzòcîixdy ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨
,dgxk lr zyxbznóàäééåäoiyeciw ±énðya miyrpazkpy xh ©£¨¨©¦

ìdîLàlLåàîéàå .dzòcîàîòèéãécip`y ,inrh z` xne`e ± ¦§¨§¤Ÿ¦©§¨§¥¨©§¨¦¦
weqt eze`n cneläàöéå'dklde FziAnäúéäå,'xg` Wi`lLéwî §¨§¨¦¥§¨§¨§¨§¨§¦©¥©¦

aezkdäééåäoiyeciw -äàéöéì,oiyexibl -äîäàéöioiyexiba ± £¨¨¦¦¨©§¦¨
ïðéòaz` mikixv -úòcd,äð÷î(my) xn`py ,lrad `edy §¦¨©©©§¤

,'Dl azke'óàäééåäoiyeciwa ±ïðéòaz` mikixv -úòcd,äð÷î §¨©¨©£¨¨§¦¨©©©§¤
.dy`d `idy

zrca jxev oi` oiyeciw xhyay mixaeqd lr dywn `xnbd
:dy`d,éáéúéî,(:fqw a"a) dpyna epipyïéàïéáúBkéøèLïéñeøéà ¥¦¥¥§¦¦§¥¥¦
ïéàeOðåàlàúòcîïäéðL.dy`de lrad -éàîåàìoi` m`d ± §¦¦¤¨¦©©§¥¤©©

a xaecnéøèLïéñeøéàïéàeOðå,Lnîzrc z` jixvy x`eane ¦§¥¥¦§¦¦©¨
:`xnbd zvxzn .dy`d,àìa xaecnéøèLàú÷éñtixhy ± Ÿ¦§¥§¦¨¨

,dfl df mdly zeieaiigzdd z` miccvd miazek mda mi`pzd
áøãëåìcébøîàøîàc ,áøáøìcébøîà,áøexiagl xn`y mc` §¦§©¦¥¨©©§¨©©¦¥¨©©

änkäzàïúBððáìCk ,ECëåozep dz` dnk ,el xn` exiage ,oenn ©¨©¨¥§¦§¨§¨
Ck ,EzáìCëåe ,oenneãîòeLc÷å,dy`de yi`deð÷eaiigzd - §¦§¨§¨¨§§¦§¨

y iptn ,oipw dyrp `lyïäïäíéøácäíéð÷pääøéîàa,oipw `la ¥¥©§¨¦©¦§¦©£¦¨
`la aiigzdl mzrca exnb df mr df mipzgzn mdy d`pday
`ly mze` eazki `ly dpynd dxn` el` zexhyae .oipw
delnk `le ,dt lra delnk eidiy miticrn md `ny ,mzrcn

:xhya
xhya sqka zipwp dy`d ,(.a lirl) dpyna epipy.äàéááe§¦¨

:d`ia iyeciw xewn z` zxxan `xnbdàðîïìdy`y epl oipn ± §¨¨
.d`iaa zipwpøîàéaøøîà eäaàéaøøîàc ,ïðçBéàø÷mixac) - ¨©©¦©¨¨©©¦¨¨§¨©§¨

dX` mr akW Wi` `vOi iM' (ak akúìòáãnìî ,'ìòaLyi`d ¦¦¨¥¦Ÿ¥¦¦¨§ª©©©§©¥¤
äNòpdììòaìòéãé.äìéòa:ddnz `xnbdøîàdéìéaøàøéæéaøì ©£¤¨©©©§¥§¦¨¨©¥©¦¥¨§©¦

éøîàå ,eäaàdìz`f xn`yLéøLé÷ìéaøì,ïðçBém`däøeòk ©¨§¨§¥¨¥¨¦§©¦¨¨§¨
`ziixa d`p dpi`eBæäðML,éaøgTi iM' (` ck mixac) weqtdy ¤¨¨©¦¦¦©

dX` Wi`'dìòáeãnìîúéð÷pL,äàéáacenll zkxved dnle ¦¦¨§¨¨§©¥¤¦§¥§¦¨
:`xnbd daiyn .xg` weqtnéàíúäîmicnel epiid m` ± ¦¥¨¨

,'DlraE' weqtdnäåäàðéîàzycewn dpi`yãòLc÷îcsqka §¨¨£¨£¦¨©¦§©¥
äåøãìéòasqk oipw xn`p weqtd zligza ixdy ,lrai jk xg`e ± ©£©¨¦

,'dlrae' xn`p jk xg`e 'dy` yi` gwi ik'à÷òîLîïìweqtd ¨©§©¨
.cala d`iaa zycwzny ,'lra zlra' ipyd

miliren mpi` sqke d`iay `pin` dedd lr ddnz `xnbd
:mcalé÷úîódìéaøàaàøaíà ,ìnî,ïksqky mixne` epiidy ©§¦¨©¦©¨©©¨¦¥

,dpew epi` ecaläøòðøîàc ,äñøBànäàðîçødyper dzpif m`y ©£¨©§¨¨§¨©©£¨¨
éëéä ,äìé÷ñaúçkLîdìixdy ,dfk dxwn `vnz ji` ±éà ¦§¦¨¥¦©§©©¨¦

Léc÷àcøãäåìéòa,d`iaae sqka dyciw m` ±äìeòa,àéäoi`e §©§¦©£©¨¦§¨¦
e ,wpga `l` dliwqa dpicéàLéc÷àcsqka wxàìåìéòa`le - ¦§©§¦§Ÿ¨¦

,d`iaaåàìíeìk,àeä:`xnbd daiyn .zycewn dpi` oiicry ©§
äeøîàïðaødén÷éiaàctl minkg exn` ±,iia` ipúçkLîdì± £¨¨©¨¨©¥§©©¥©§©©¨

,dqxe`nd dxrp ly df dxwn okziïBâkàaLäéìòdñeøààlL §¤¨¨¤¨¨¤Ÿ
dkøãks`e ,zycewn `ide d`ia o`k yiy ,d`ia mewna `ly - §©§¨

:mdixac z` iia` dgc .dleza `id oiicr ok it lrøîàeäì,éiaà ¨©§©©¥
ãòïàkàìéâéìtéaøïðaøå,jenqa `aezy mzwelgnaàlàamc` ©¨Ÿ§¦¥©¦§©¨¨¤¨§

øçàdlera zaygp `id m`d ewlgpe ,dkxck `ly dilr `ay ©¥
,`l e`ìáàaéøác ,ìòaìkäyíààaäéìòàlLdkøãkdàNò £¨©©¦§¥©Ÿ¦¨¨¤¨¤Ÿ§©§¨£¨¨
,äìeòadilr `ae sqka dxrp ycwndy ,mkixack xnel oi` okle §¨

zxfege .wpga dyper dzpif m`e dlera zaygp ,dkxck `ly
sqka miyrp mpi` oiyeciwy `pin` ded yiy okzi ji` dl`yd
zaiige dleza `idy dqxe`nd dxrp oi` df ote`a `ld ,ecal

.dliwq
:minkge iax zwelgn z` d`ian `xnbdéàîàéäly ef zwelgn ©¦
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,dleza dzid dilr `aykyïlekå,÷ðça`a oey`xdy s` ik §¨§¤¤

.dlera zaygp `id ,dkxck `ly dilr
'lra zlera' weqtdn cenll epkxved dnl ayiil zxfeg `xnbd
gken dqxe`nd dxrpn `ld ,cgi d`iae sqka ycwl jxev oi`y

:dleza zeidl dleki dycwzpy s`yøîàáøïîçðøa,÷çöé ¨©©©§¨©¦§¨
úçkLîdì,dlezae zycewn didzy ote` epivn ±ïBâkdLcwL ©§©©¨§¤¦§¨
,øèLaepl heyt xhyay mrhde .d`ia `la liren i`cey ¦§¨

y ,ecal lirenyìéàBäåxhyøîBâàéöBîe,dlran dy` ¦§¥¦
,hba zyxbznyøîBbxhydñéðëîe.d`ia ila ecal ¥©§¦

:`xnbd zl`ey .'dlrae'n opgei iax cnel dn dpc `xnbdéaøå§©¦
ïðçBé,'lra zlera'n d`ia iyeciw cnlyéàä'dìòáe'éàîãéáò ¨¨©§¨¨©¨¦
déì:`xnbd daiyn .epnn cnel `ed dn ±àeäädf weqt -éòaéî ¥©¦¨¥
déìy xnel jxvp ±Bæ,dlral dy` -úéð÷ðïéàå ,äàéáaäîà ¥¦§¥§¦¨§¥¨¨
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,d`iaa dpec`l dpwz dixar dn` s`y cenll yiyì÷aøîBçå §©¨¤

äîe ,äîáiîäîáiïéàLúéð÷ðmailúéð÷ð ,óñëaelBæ ,äàéáa- ¦¨¨©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤¦§¥§¦¨
,dixar dn`úéð÷pL,óñëam`dBðéàïécúéð÷pLel.äàéáa ¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥§¦¨

,`xnbd zkxetäîäîáélïkL`idä÷e÷æúãîBòåzngn mail ©¦¨¨¤¥§¨§¤¤
oec`l dwewf dpi`y dn`y dpnn cenll oi`e ,znd eig` iyeciw
cnel dn dl`yd zxfeg ,dgcp xnege lwdy oeike .d`iaa dpwiz

.'dlrae'n opgei iax
dn`y xnel weqt jixv recn zxg` jxca zx`an `xnbd

:d`iaa zipwp dpi` dixarà÷ìñCzòcàðéîày xnelìéàBäáúëå ©§¨©§¨£¦¨¦§¨©
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àéðwéîzipwp ±à÷ ,äàéáaòîLîïìzipwp dy` wxy 'dlrae' ¦©§¨§¦¨¨©§©¨
.dixar dn` `le ,d`iaa

.d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y iax cnel oipn dpc `xnbd
:`xnbd zl`eyéaøå,d`iaa zipwp dy`y 'dlrae'n cnlyéàä §©¦©

àøáñàðîdéì.d`iaa zipwp dpi` dixar dn`y cnel `ed oipn ± §¨¨§¨¥
y ,'dlrae' weqtdn z`f cnel iax s` ,`xnbd daiyníà,ïk ¦¥

,d`ia iyeciw wx cnln weqtdyáBzëìàðîçøéàî ,'ìòáe'- ¦§©£¨¨¨©©
aezk recnòîL ,'dìòáe'dpéîézøzmicnel 'lrae'n ,mipic ipy - §¨¨§©¦¨©§¥

zipwp dpi` dixar dn`y mihrnn 'dlrae'ne ,d`ia iyeciw
.d`iaa

:`xnbd zl`eyàáøìeøîàcenye mkgyøaàðéäàdøañàéì- §¨¨§¨©©¨¦¨©§§¨¦
weqtdn yexcl ipcnilék'çwéLéàäMà'dìòáeyïéLecé÷ ¦¦©¦¦¨§¨¨¦¦

ïéøeñnä,äàéáìlr `eal ycwnd leki oiyeciwd ici lry xnelk ©§¦§¦¨
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המשך בעמרד מ

iiepik lka cenr h sc ± oey`x wxtoihib
äîùì ïðéòá äàéöéaizkc Ð(ck mixac).dnyl Ð "dl azke"ïðéòá àì óñëã äééåä

äîùì àäúù.dnyl dreah xpicd zxev `dzy Ðäèùô øãäixdy ."dzide d`vie" Ð

.epcnl o`kn dy`a dpew xhydy xwiräúòãî àìù,da jlnp `l daizkd mcew Ð

zrcn `lye dnyl ,dxrpe dphwa oicd `ede .i`w dlecbae ,dzlawe driced jk xg`e

.dia`äàéöé äîäúòãî àìùlr ixdy Ð

.zyxbzn `id dgxkäð÷î úòã,lra epiid Ð

.epnn dxhete ,dnvrl df hba dze` dpwdy

."dl azke" aizkc ,ezrcn aezkiy opiraeóà
äð÷î úòã ïàë.lral zipwpy ,dy`d epiidc Ð

ùîî ïéñåøéà éøèù åàì éàîjza" oebk Ð

."il zycewnàú÷éñô éøèùmi`pzd Ð

.dfl df oiwqety oenne ,mdipiayäøéîàáÐ

`iddac ,xacd xnb od oiyeciwdy .oipw `la

.ipwne ixnb Ð iccd` ipzgzn `wc d`pd

oi`yx oi` micrdy ,xn`w mi`pzd oze`ae

edl `gipc ,mzrcn `l` xhy mdilr aezkl

.xhya delnk `le dt lr delnk `dzyøîà
ìòá úìåòá àø÷mr akey yi` `vni ik" Ð

."lra zlera dy`åæ äøåòëike :dinza Ð

dcnll xfgn dz`y ,jilr zlaewn dpi`

xg` mewnn?ãòùã÷îã,lira xcde ,sqka Ð

."dlrae" xcde ,sqk epiidc "gwi ik" aizkck

ïë íà,d`iae sqk opirac `xw xn`w ikdc Ð

.dycwn `l d`ia e`laeäñøåàî äøòð
'åë äìé÷ñáãeed Ð "gwi ik" jgxk lr jkld Ð

`la oiyeciw eed Ð "dlrae" ,onvrl oiyeciw

.d`ia `la sqk iyeciwa dliwq zgkyne .sqk

àéä äìåòá`aizk dlezaa dliwqe Ðmixac)

(ak"'ebe yi`l dyxe`n dleza dxrp didi ik" :

opiyxce(a,gn zeaezk),dlera `le Ð "dleza" :

.yi` zy` x`yk wpga dleradyäëøãë àìù
aizkc ,iccdl zeakyn yewzi`c Ð(k `xwie)

ik" da `pixwe .zeakyn izy Ð "dy` iakyn"

.`id dleza izk`e "dlrae ...gwiåäì øîà
ééáàqex` dilr `a i`c ,ikd inwe`l `kil Ð

o`k crc .dliwqa died `l ez Ð dkxck `ly

dxyr dilr e`a iab iaxc dilr opax ibilt `l

`l` Ð dliwqa olek :exn`e ,dkxck `ly

dze` dyer Ð dlra la` ,dlra epi`y xg`a

zlera"n dl opitlic ,dkxck `lya dlera

.onwlck "lraïééãòåäìåúá àéäolek e`ay Ð

.dkxck `ly dilräìé÷ñá ïåùàøäonwl Ð

.oizrnya `nrh siliäì úçëùî.dliwqac Ð

øèùá äùãé÷ù.d`ia `ira `l `idde Ð

ñéðëîå øîåâ àéöåîå øîåâå ìéàåäã`la Ð

:`pin` ded ,opgei iaxc e`l m` ,jkld .d`ia

`zyd la` .lirae ycwnc cr Ð sqk iabl

dcegl dliraac ,"lra zlera"n ol `wtpc

"dgiw" silic "gwi ik" jgxk lr Ð dycwin

i`c .dycwin dcegl sqkac dixnb` "dgiw"

ipd` i`n sqk Ð lirae ycwnc cr?úøçàìÐ

.ezy`ïë íàiyeciw `l` opirny` `lc Ð

`le ef Ð "dlrae" i`n ,"lrae" aezkl Ð d`ia

.dixard dn`øîàã àáøìåipy wxta onwl Ð

eed `l Ð mzq zeig` izyn zg` ycwn iab

`xwnd on df mrh ipcnil `pid` xa enyy cg` mkg .il dxaq` `pid` xa :`ax xn`e .zxka `idy ezy` zeg` efi`e ezy` efi` rcei epi`y ,d`ial oiie`x oi`e li`ed ,oiyeciw

dn` ihernle iaxckl dil opiyxcc `d dil `pn .dgiw `iedc `ed dliral die`xd sqk zgiw :"dlrae ...gwi ik"?ïë íà,dpin sili `l eze ,dn` ihernle d`ia iyeciwlc Ð

."dlra e`" aezkl"äìòáå" éàî.`pid` xac jd slinl ,dgiw` inp i`wc rnyn Ðàøáñ éàä.dkxck `ly dlera dze` dyer xg` oi`c Ðñð÷ ïéðòì äãåîoiprlc ab lr s` Ð

.inlyn edlekc dcen Ð dqex` dpi`ya qpw oiprl ,dlezak dl aiyg `l `lhwåãáìaizk `dc ,`ed `xizi `xw Ð(ak mixac)."xac dyrz `l dxrple"íéåù íäéðùipa Ð

.dphwd lr `ad lecb ihernl ,oiyperàøáñ éàäolpn 'ek dkxck `ly dlera dze` dyer lrac Ð?äðå÷ äàéá úìéçú.oiqexi`a Ðìåãâ ïäëì éîð éà.d`iaa ycwl xzen m` Ð

aizkc ,dil dxiq`e ,oiyecw myl `ly d`xrd zryn dlera z`vnp Ð dpew d`ia seq m`e ,xzen Ð dpew d`ia zligz zxn` i`(`k `xwie)."gwi einrn dleza"
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ïä:opz (a,gw zeaezk) "zexifb ipiic ipy" wxtac :dniz Ð dxin`a mipwpd mixacd od

?ayz dnle .dy`x oialzy cr ayz Ð lbxd z` el hyte epzgl zern wqetd

dvex epi` ozgdy :xnel yie !dxin`a oipwpd mixac od odc oeik ,oicl eing `xwie ,dp`yi

mi`pzd jeznyk `wecc :yxit xi`n oa l`eny epiaxe .`pica mwinle oic ziaa gexhl

wcwcne .dxin`a mipwp f` Ð eycwe ecnr

ixiin "zexifb ipiic ipy"c `edde ."ecnr" ipzwcn

xg`n mewn lkne .mixacd jezn eycw `lya

.dy`x oialzy cr ayz Ð jk lr enikqdy

digxe`c Ð "ecnr" oeyln di`x oi` ,edine

(dlicbde) dp`in `ly dphw :enk ,ikda `xnbc

.(`,gw) "i`ny zia" wxt zenaia ,z`ype dcnre

Ð dxin`a mipwp xn`c `dc :yxit mz epiaxe

,eza z` `iyn a`dy ,`wec mipey`x oi`eyipa

mzd la` .epzg lv` lecb zrc aexiw el yie

oipwp oi` :mz epiax xne` did oke .miipya ixiin

Ð dn`e dig` la` ,wqet a`dyk `l` dxin`a
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ì ïðéòa äàéöidîL¯ì ïðéòa äééåä óàBà .dîL §¦¨¨¥©¦§¨©£¨¨¨¥©¦§¨
óñëc äééåä äî ,ïðéLwî éããäì úBéåä :àîìc¯àì ¦§¨£¨©£¨¥©§¦©©£¨¨§¤¤¨

ì ïðéòaì ïðéòa àì ,øèLc äééåä óà ,dîL?dîL ¨¥©¦§¨©£¨¨¦§¨¨¨¥©¦§¨
,ïðéLwî äàéöéì äééåä :dèLt øãä àéòác øúä©§¨£¨£©¨§¨£¨¨¦¦¨©§¦©

ì Báúk ,øîzéà ."äúéäå ...äàöéå" àø÷ øîàcdîL §¨©§¨§¨§¨§¨§¨¦§©§¨¦§¨
áø .úLce÷î :éøîà àðéáøå àáø ;dzòcî àlLå§¤Ÿ¦©§¨¨¨§¨¦¨¨§¦§¤¤©
áø øîà .úLce÷î dðéà :éøîà àéáøL áøå àtt©¨§©¥¥§¨¨§¦¥¨§¤¤£©©
àîéà .éãéc àîòè àîéàå ,eäãéc àîòè àîéà :àtt©¨¥¨©£¨¦§§¥¨©£¨¦¦¥¨
Léwî ¯ "äúéäå ...äàöéå" áéúëc :eäãéc àîòè©£¨¦§¦§¦§¨§¨§¨§¨©¦

ì äàéöi äî ;äàéöéì äééåädzòcî àlLå dîL¯ £¨¨¦¦¨©§¦¨¦§¨§¤Ÿ¦©§¨
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?dì zçkLî éëéä ,äìé÷ña àðîçø øîàc äñøBànä äøòð ïk íà :ìîîøãäå Léc÷àc éà ¤¤¦¥©£¨©§¨¨§¨©©£¨¨¦§¦¨¥¦©§§©§¨¦§©§¥©£©
ìéòa¯ìéòa àìå Léc÷àc éà ,àéä äìeòa¯:ééaàc dén÷ ïðaø deøîà !àeä íeìk åàì ¨¥§¨¦¦§©§¥§¨¨¥¨§£¨©¨©©¥§©©¥

.dkøãk àlL ñeøà äéìò àaL ïBâk dì zçkLî¯éaø éâéìt àì ïàk ãò :ééaà eäì øîà ©§§©§¨§¤¨¨¤¨¨¤Ÿ§©§¨£©§©©¥©¨¨§¦¦©¦
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äìeúa àéä ïééãòå íéLðà äøNò äéìò eàa :àéðúc ?àéä éàî¯:øîBà éaø .äìé÷ña ïlek ©¦§©§¨¨¨¤¨£¨¨£¨¦©£©¦¦§¨¨¦§¦¨©¦¥
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àéöBîe øîBâå ìéàBä ,øèLa dLcwL¯éàî "dìòáe" éàä ,ïðçBé éaøå ¯ .ñéðëîe øîBb ¤¦§¨¦§¨¦§¥¦¥©§¦§©¦¨¨©§¨¨©
?déì ãéáò¯à÷ìñ .äàéáa úéð÷ð äiøáòä äîà ïéàå ,äàéáa úéð÷ð Bæ :déì éòaéî àeää ¨¥¥©¦¨¥¥¦§¥§¦¨§¥¨¨¨¦§¦¨¦§¥§¦¨¨§¨

óñëa úéð÷ð ïéàL äîái äîe :äîáéî øîBçå ì÷a éúéz àðéîà Czòc¯Bæ ,äàéáa úéð÷ð ©§¨¨¦¨¥¥§©¨¤¦¨¨©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤¦§¥§¦¨
óñëa úéð÷pL¯?äàéáa úéð÷pL ïéc Bðéà¯Czòc à÷ìñ !úãîBòå ä÷e÷æ ïkL äîáél äî ¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥§¦¨©¦¨¨¤¥§¨§¤¤¨§¨©§¨

"Bì çwé úøçà íà" áúëå ìéàBä :àðéîà¯àéð÷éî úøçà äî ;úøçàì áeúkä dLéwä ¨¦¨¦§¨©¦©¤¤¦©¦¦¨©¨§©¤¤¨©¤¤¦§§¨
äàéáa¯.ïì òîLî à÷ ,äàéáa àéð÷éî äiøáòä äîà óà¯?déì àðî àøáñ éàä ,éaøå §¦¨©¨¨¨¦§¦¨¦§§¨§¦¨¨©§©¨§©¦©§¨¨§¨¥
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"dìòáe" éàî ,"dìòa Bà" àø÷¯ãéáò éàî "ìòa úìòa" éàä ,éaøå .eälek dpéî òîL §¨§¨¨©§¨¨§©¦¨§§©¦©§ª©©©©¨¥

?déì¯dúBà äNBò øçà ïéàå ,dkøãk àlL äìeòa dúBà äNBò ìòa :déì éòaéî éàä ¥©¦¨¥¥©©¤¨§¨¤Ÿ§©§¨§¥©¥¤¨
.dkøãk àlL äìeòa¯íéLðà äøNò äéìò eàa :àéðúäå ?àøáñ éàä áøì déì úéà éîe §¨¤Ÿ§©§¨¦¦¥§©©§¨¨§¨©§¨¨¨¤¨£¨¨£¨¦

äìeúa àéä ïééãòå¯.÷ðça íleëå äìé÷ña ïBLàøä :éðà øîBà :øîBà éaø ,äìé÷ña ílek ©£©¦¦§¨¨¦§¦¨©¦¥¥£¦¨¦¦§¦¨§¨§¤¤
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iiepikרמ lk` cenr i sc ± oey`x wxtxifp
'åë äùåò ïéñåøéà äàéá`l` dpi` e` ,oi`eypk d`ia jd `ied in d`iaa ycwnd Ð

oiqexi` x`yk?'åë äùøåé åðéàåol `niiwc Ð(a,hk zenai)ope` `l Ð dqex` ezy` :

.dl `nhin `le.dia` `la dixcp xtin epi`e ,dyxei epi` Ð dznäèéâ úà ìá÷îåÐ

.dxrp dcera oiqexi`d on dlra dyxib m`úåøéôia` zian dl miltepd miqkpn Ð

.dn`éðú÷.z`yp :ipz xcde ,d`ia iyeciw Ð

.icar oi`eyip e`l d`ia :`nl`úàùð éðú÷ éë
àøàùà.oi`eyp oiyer oi`c ,xhye sqk` Ð

.dyer oi`eypc jl `ni` mlerl Ð d`ia la`

äàéáá úùã÷úîzegt la` .a`d zrcn Ð

.d`ia dpi`e ,oira rav` ozepk Ð o`knäàð÷
.hba d`iven Ð d`ivedl dvex m`e Ðïéáééçå

äéìòíåùîùéà úùàdia` da laiw m` Ð

.oiyecwúà äàîèîåäìòåá,dcp `idyk Ð

aizkck ,mini zray(eh `xwie)dzcp idze"

."eilr
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ãò`le .dphwd lr `ad lecb hrnl ,oiyper ipa :qxhpewd yxit Ð oiey mdipy eidiy

meie mipy yly za :jenqa dl iziine ,(a,cn dcp) "otec `vei" wxta opz `dc ;`xidp

.dci lr oiznen Ð dxeza zexen`d zeixrd lkn cg` dilr `a m` :xn` `we .'ek cg`

:miyxtn yie !`id oiyper za e`l dphwc ab lr s`e ,aiig dphwd lr `ad lecbc rnyn

iaxc` biltc ,ozpei iaxk `iz` mzdc `iddc

eidiy cr :yxit mz epiaxe .`ed wgece ,`irye`

`ilz oiyper ipaa e`le .zg` dzina mdipy

md m` aiig dphwd lr `ad lecb elit`e ,`zlin

xn`c xi`n iaxc dizlin` i`we .`lhwa miey

dxrp iab (a,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxta

,dphw `le dxrp :xaq xi`n iaxc ,dqxe`nd

.rnyna dphw elit` Ð dxrp :mixne` minkge

dphw lr `a :axn `a` xa awri iax dipin `rae

,dl opihrnn ixnbl ?edn xi`n iaxl ,dqxe`nd

xn`we .`l wpgn la` dl hrnn dliwqn e`

`wlq i`c ,dl hrnn ixnblc `xazqn :mzd

`de Ð aiig wpg la` ,dl hrnn dliwqn jzrc

m`y ,dzin dze`a ,xnelk .oiey mdipy opira

irac `gip df yexitle .dliwqa Ð dlecb dzid

dqxe`nd dphw lr `a :`a` xa awri iax mzd

,dil `irain dqex`a `wec .edn xi`n iaxl

`kil d`eypa la` .dzina oiey opi`c meyn

Ð dlecb dzid m`e ,wpga ezzin ixdy ,irainl

la` .dzinl oiey mdipye ,wpga inp dzid

dqex`a dil irain i`n` :dyw qxhpewd yexitl

mb ezn"c oeik :xnel yi edine ?d`eypan ith

la` ,xehtc dil `hiyt d`eypa aizk "mdipy

,aiigc jzrc `wlqc ,dil `irain dqex` dphwa

elit`c :xnelk ,oiey mdipy eidiy cr :xn`we

.oiyper ipa mpi`y itl ,xeht `ed inp dqex`

iaxc `zln iwtpc i`xen` mzd `ki`c :dywe

yie !izyxitck d`eypa `nwel ?ira i`ne ?dil ciar i`n xi`n iaxl "mdipy mb ezne" i`d :xi`n iaxl mzd irae ,"ecal dnr aky xy` yi`d zne" aizkc `xw i`dn wpga aiigc xi`n

.xi`n iaxk elit` (a,cn dcp) "otec `vei"c oizipzn inwe`l wegcl `pzl dil `gipc :xnel

ìë`kde ,d`ia zligz epiid d`xrde .zeixrc "dgiw" "dgiw" `iz` ,d`xrda dlral zipwp dy`c opitli (a,dp zenai) "eznai lr `ad" wxtac :dniz Ð d`ia xnb lr ezrc lread

la` .d`ia xnba zepwl ezrca did `ly gkenc ,cin yxite d`xrd m` ik dyr `lya epiid Ð dpew d`xrd opixn` ikc :mdxa` oa oeyny epiax xne`e !dpew d`ia seqc wiqn

d`xrda zipwpc `d :uxiz xi`n oa wgvi epiax axde ."dxrnd lk" xn`w `le "lread lk" xn`wc ,giken oeylde .d`ia xnb lr ezrcy oeik ,d`xrda ipw `l f`c ,ez`ia xnby ixiin `kd

.xn`w d`xrda Ð d`ia xikfny mewn lk ok m` ,d`ia xnbk d`xrd dzaxzpy ixg`c :uxiz mz epiaxe .d`ia xnb lr ezrc Ð mzqa la` ,d`xrda zepwl dvexy yxtna epiid Ð

lrc ,oiyecw xg` ixii` zenaic `iddc :uxiz oe`b miqp epiaxe .seqe dligz da jiiyc dxhr zqpkd ef d`xrd (my) xn`c o`nle .dpew d`xrd seqa e` dpew d`xrd zligz :xn`w ikde

!llk dtega ixiin `le ,aizk oiyecw iab "dgiw" "dgiw"c :eyexitl dywe .oiyecw xg`lc dteg enk ,d`eypk ied d`xrd dze` ici

ìá÷îå`dn di`x `iane .dphw `id elit`e ,hb dl lawl leki a`d oi` z`ypync :wgvi iax axd ixenl d`xpe .z`ypyn dphw ezal hb lawl a`d leki m` wtzqdl yi Ð dhib z`

xfril` iax ,'eke dnexza lke` didy card oke ,jyxib e` jilra zn :dl exn`e ,dnexza zlke` dzidy dy`d :mzd opz ikdc ,ipiny wxta zenexz zkqna inlyexia opzc

.dhib lawn dia`e ,dnexza zlke` l`xyi za dqex` oky ,dpey`x dpynk :oixn` opax ?drci `l in ,"jyxib" ."jilra zn" `gip :`xnba dlr xn`we .xhet ryedi iax ,ynege oxw aiign

wigccn ,`zyde .mini dynga e`iade ux qeq `vne mini dxyra e`iadl el dide "ipelt mewna ihib il lawzd" el dxn`y xztz .dpexg` dpynk `niz elit` :xne` xfril` iaxe

.dhib lawn dia` oi` Ð dphw `id ik s` ,z`ypync rnyn Ð dhib z` lawn dia`e dphw `idyk z`ypya dl iwen `le 'eke "lawzd" dxn`y oebke ,dpexg` dpynk inwe`l

ïéáééçåzeixrd lkn cg` dilr `a m` :`tiq ipzw `de ?yi` zy` meyn dilr oiaiige jixhvi` i`n` :denzl yie .oiyecw dia` da laiw m` :qxhpewd yxit Ð yi` zy` meyn dilr

!oelwe dlwzc `zrnya (a,dp my) "zezin rax`" wxt `zi`ck dnda elit` ,(`,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxt gkenck ,llka yi` zy`e ,dci lr miznen Ð dxezay

:(`,gq zenai) xn`ck ,opaxcn `l` `ipw `lc `pin` jzrc `wlqc .`ziixe`cn s` dilr oiaiige ,xenb oipw dpewc ol rnyn `we ,"d`pw mai dilr `a m`"` i`wc :wgvi epiaxl d`xpe

,edine .ol rnyn `w ,lecba xn`nk dphwa d`ia dyrp inp ikd ,ohw zy`l hxt Ð "yi` zy` z` s`pi xy`"n (`,hi) oiwxita onwl dl oihrnnc ,lecba xn`nk ryz oa z`ia eyr

oeik ,`zyde .yicw `l ikdc `zrc`e ,`id zipelii` `nlic yegip Ð aexd xg` opilf` `l i`c ,aexd xg` zeytp ipica oikledc jdn wiic (`,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxtac :dyw

`zrc` elit` ?dpin `wtp i`n `zyde ,yicw `l ikdc `zrc`c xn`w ikdle ,i`w zny eig`c oiyecw`c `niz ike !maii `l ikdc `zrc` xninl dil ded Ð i`w "mai dilr `a m`"`c

dilr oiaiigc :yxtl d`xp okl !zipelii`l hxt "clz xy`" (dk mixac) aizkc ,`id meaii za e`l zipelii` `de ,yi` zy` meyn miaiig i`n` :jxtinl ivn mewn lkn Ð yicw ikdc

'ek zeixrd lkn cg` dilr `a m`"c ,`tiqnc ."mai dilr `a m`"` inp i`wc ,ied yecige .i`w `nlrc yi` zy`` oia "mai dilr `a m`"` oia ,yi` zy` meyn",opirny ded `l Ð

`tiqc opireny`l Ð "yi` zy` meyn dilr oiaiige" ipzinl jixhvi`c uxiz cec epiax axde .yi` zy` meyn oiaiignc `dn jixt mzde ,yi` zy` `wec `l` rnzyn `l `iddnc

,yi` zy`c `inec ,zeixr `wec epiid `pin` ded dci lr miznenc `d `l` ipz `l i`c .dndad dci lr dbxdp Ð dy`d lr d`a `id m` dndad s`c xnel dvex ,"dci lr miznen"c

i` zy`l oiinc `lc zeixr oze` s`c ;yecg opireny` "dci lr miznen" ipzwc `tiq ok m` Ð "yi` zy` meyn dilr oiaiige" `yixa `pzc `zyd la` .`l dndad la`dndad enk y

.zbxdp opixn` Ð
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.éîlLî eäleëc ñð÷ ïéðòì éaø äãBî :àøéæ éaø øîà£©©¦¥¨¤©¦§¦§©§¨§§§©§¥
¯àø÷ øîàc íúä éðàL ¯ ?àìèwî àðL éàî©§¨¦§¨¨¨¥¨¨§¨©§¨

."Bcáì dnò áëL øLà Léàä úîe"¯éàä ,ïðaøå ¥¨¦£¤¨©¦¨§©§©¨©©
eúîe" :àéðúãëì eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "Bcáì"§©©¨§¥¥¦¨¥§§¦§©§¨¥

"íäéðL íb¯éaø éøác ,ãçàk ïéåL eéäiL ãò ©§¥¤©¤¦§¨¦§¤¨¦§¥©¦
áëL øLà Léàä úîe" :øîBà ïúðBé éaø .àéòLBà©£¨©¦¨¨¥¥¨¦£¤¨©
íà ?déì àðî àøáñ éàä :ïðçBé éaøå ."Bcáì dnò¦¨§©§©¦¨¨©§¨¨§¨¥¦

"ìòa úìeòa" éàî ,"Léà úìeòa" àø÷ áBzëð ïk¯ ¥¦§§¨§©¦©§©©©
äðB÷ äàéa úléçz :eäì àéòaéà .ézøz dpéî òîL§©¦¨©§¥¦©£¨§§¦©¦¨¨
.øçàî ïéLec÷ äìa÷å dãé äèLôe ,da äøòäL ïBâk dpéî à÷ôð ?äðB÷ äàéa óBñ Bà¦¨¨¨§¨¦¨§¤¤¡¨¨¨§¨¨¨§¦§¨¦¦¥©¥
ìk :àáøc déîMî øîéîà øîà ?éàî ,äàéáa äìeúa éð÷ à÷c ,ìBãb ïäëì éîð éà¦©¦§Ÿ¥¨§¨¨¥§¨§¦¨©£©©¥¨¦§¥§¨¨¨

ìòBaä¯.äàéa øîb ìò Bzòc?äNBò ïéñeøéà Bà äNBò ïéàeOð ,äàéa :eäì àéòaéà ©¥©§©§©¦¨¦©£¨§¦¨¦¦¨¥¦¨
,dLøBéì dpéî à÷ôðäNBò ïéàeOð zøîà éà .äéøãð øôäìe ,dì ànhéìå¯ànhéîe ,dLøBé ¨§¨¦¨§§¨§¦©¥¨§¨¥§¨¤¨¦¨§©§¦¦¨§¨¦©¥

äNBò ïéñeøéà zøîà éàå ,äéøãð øôéîe dì¯øôéî Bðéàå ,dì ànhéî Bðéàå ,dLøBé Bðéà ¨¥¥§¨¤¨§¦¨§©§¥¦¨¥§¨§¥¦©¥¨§¥¥¥
,äàéááe øèLa óñëa äéLec÷a Bzáa éàkæ áàä :òîL àz ,ééaà øîà ?éàî .äéøãð§¨¤¨©£©©©¥¨§©¨¨©©§¦§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨
úBøét ìëBà Bðéàå ,dhéb úà ìa÷îe ,äéøãð úøôäáe äéãé äNòîáe dúàéöîa éàkæå§©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§©¥¤¦¨§¥¥¥

úàOéð .äéiça¯.úàOéð éðú÷å äàéa éðú÷ .äéiça úBøét ìëBàL ,ìòaä åéìò øúé¯ék §©¤¨¦¥¨¥¨¨©©©¤¥¥§©¤¨¨¨¥¦¨§¨¨¥¦¥¦
úàOéð éðú÷¯.àøàMà¯ìL úa :òîL àz ,àáø øîàúLc÷úî ãçà íBéå íéðL L ¨¨¥¦¥©§¨¨£©¨¨¨§©©¨¨¦§¤¨¦§©¤¤

íáé äéìò àa íàå ,äàéáa¯dìòBa úà äànèîe ,Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçå ,dàð÷ §¦¨§¦¨¨¤¨¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨¦¥¤¦§©§¨¤£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oiyeciw(ipy meil)

:`xnbd daiynøîàéaøäãBî ,àøéæéaøïéðòìinelyzñð÷ly ¨©©¦¥¨¤©¦§¦§©§¨
`ly dze` ezit e` eqp`e dqex` dpi` m`y ,dztne qpe`

,dkxckeäleëc,éîlLî`ed dfae ,dlera zaygp dpi` df iably §§§©§¥
ddnz .dkxck `ly d`iaa mb dlera dze` dyer lray xaeq

:`xnbdéàîàðLàìèwîm`y dztne qpe` ly qpw dpey dna ± ©§¨¦§¨¨
m`y dqxe`n dxrpn ,dleza zaygp ,dkxck `ly dilr e`a

:`xnbd daiyn .dlera zaygp ,dkxck `ly dilr e`aéðàL©¦
øîàc ,íúäàø÷(dk ak mixac)úîe'LéàäøLàáëLdnò,'Bcáì ¨¨§¨©§¨¥¨¦£¤¨©¦¨§©

'xac dUrz `l dxrPle' (ek my) aezk ixdy ,xzein df weqte§©©£¨Ÿ©£¤¨¨
aiig dilr `ay oey`xd wxy epcnll `a `l` ,`id dqep` ixdy

.dliwq
:`xnbd zl`eyïðaøå,dliwqa mleky mixaeqdéàä'Bcáì'éàî §©¨¨©§©©

éãáòdéì:`xnbd daiyn .epnn miyxec md dn ±éòaéîeäì± ¨§¥¥¦¨¥§
mdl jxvp df weqt,àéðúãëìmixac) yi` zy` lr `aa xn`p §¦§©§¨

(ak ak,'íäéðL íb eúîe'mibxdp mpi`y df weqtn miyxeceãò ¥©§¥¤©
eéäiLïéåLãçàk`ide lecb `ed m`y ,miaiig mdipy eidiy - ¤¦§¨¦§¤¨

,bxdp epi` dphwéøácéaøàéòLBàéaø .[äiLàé]ïúðBé,øîBàxn`p ¦§¥©¦©§¨Ÿ¦¨©¦¨¨¥
(dk my) dqxe`nd dxrpaúîe'LéàäøLàáëLdnò,'Bcáì ¥¨¦£¤¨©¦¨§©

.miyper za dpi` m` mb ecal yprp `edy df weqtn micnele
:`xnbd zl`ey .opgei iax zrc z` xxal zxfeg `xnbdéaøåïðçBé §©¦¨¨

,d`ia iyeciw 'lra zlera'n cnlyéàäàøáñlray ef `xaq ± ©§¨¨
,dkxck `ly d`iaa mb dlera dze` dyeràðîdéì.el oipn ± §¨¥

meyn ,'lra zlera'n df oic cnel opgei iax s` :`xnbd daiyn
yíà,ïk,cala d`ia iyeciw cnll `a weqtdyáBzëðàø÷ ¦¥¦§§¨

úìeòa'éàî ,'Léàaezk recne -úìeòa','ìòa`l`òîLdpéî §©¦©§©©©§©¦¨
ézøzdlera dze` dyer lraye ,d`ia iyeciw ,el` mipic ipy ± ©§¥

:dkxck `ly
:d`ia oipw lr wtq d`ian `xnbdàéòaéàúléçz ,eäìäàéa- ¦©§¨§§¦©¦¨

,d`xrdäðB÷,oiyeciwlBàóBñäàéadxenb dlira -.äðB÷ ¨¦¨¨
deà÷ôðïBâk ,dpéîäøòäLda,cala d`xrd da dyry ±åxg` ©§¨¦¨§¤¤¡¨¨§
jkäèLtdãéäìa÷åïéLec÷,øçàîd`xrda zycewn `id m`y ¨§¨¨¨§¦§¨¦¦¥©¥

dkixv ,dpew d`ia seq wx m`e ,miqtez ipyd iyeciw oi` ,cala
.ipydn hbéàénð,dfa ielzd sqep oic ±ïäëì,ìBãbxeq`y ¦©¦§Ÿ¥¨

,dleral `ypidlà÷céð÷äìeúa,äàéáad`ia zligz m`y §¨¨¥§¨§¦¨
el xeq` dpew d`ia seq m` la` ,d`iaa ycwl el xzen ,dpew
dlera xak `id jli`e d`xrd zryny meyn ,d`iaa ycwl

:`xnbd zl`ey .el dxeq`eéàîzhyet .dfa oicd edn ±:`xnbd ©
øîàøîéîàdéîMîìk ,àáøcìòBaäBzòcìòøîb,äàéaf` wxe ¨©£¥©¦§¥§¨¨¨©¥©§©§©¦¨

,xg` mc`n oiyeciw dlawe cg` da dxrd m` okle ,oipwd lg
meyn d`iaa ycwl lecb odkl xeq` oke ,ipydn hb dkixv

:dlera xak `id d`iad xnb zryay
oi`eyipe oiqexi` zeyrl xyt` m`d dpc epiptly `ibeqa `xnbd

:zg` d`ia ici lr,eäì àéòaéàici lr dy` ycwndäàéa ¦©§¨§¦¨
ef d`ia ok` m`d ,oi`eyip myl mb `dzy oiekzpeäNBò ïéàeOð± ¦¦¨

oiyeciwl mb lirend oipw `id d`iay itl ,d`eyp lkk `id cin
ici lr elld mipiipwd ipy elegiy xnel mewn yi oi`eyipl mbe

.zg` d`iaBàwx,äNBò ïéñeøéàzeyrl cg` dyrna gk oi`y ¥¦¨
.dtegl dqpkd ly dyrn cer dkixve ,mipiipw ipy

`xnbd d`iandpéî à÷ôð.` :df wtqn `veiddLøBéìm`d ± ©§¨¦¨§§¨

.a .diqkp z` yxei dlra dznykdì ànhéìåodk dlra did ± §¦©¥¨
.b .dzena dl `nhp `ed m`däéøãð øôäìextdl i`kf lray - §¨¥§¨¤¨

.dpial epiay mixcpe ezy` ly ytp iepir ixcp
:`xnbd zx`anzøîà éàmb d`iady,äNBò ïéàeOðdlradLøBé, ¦¨§©§¦¦¨§¨

dì ànhéîe,äéøãð øôéîe,d`eyp dy` lk oickzøîà éàåd`iay ¦©¥¨¥¥§¨¤¨§¦¨§©§
wx efïéñeøéà`iddLøBé Bðéà ,äNBò.dì ànhéî Bðéàå.øôéî Bðéàå ¥¦¨¥§¨§¥¦©¥¨§¥¥¥
äéøãð.zexbal ribzy cr dia` mr cgi wx ,cal ±éàî`id dn - §¨¤¨©

ipa dkldd.df oec
:df wtq heytl di`x `xnbd d`ianéiaà øîà,òîL àzd`iay ¨©©©¥¨§©
(:en) zeaezka epipyy ,dyer oiqexi`äéLec÷a Bzáa éàkæ áàä± ¨¨©©§¦§¦¤¨

eyrp m`e .dzexrpe dzephw inia eza xear oiyeciw lawl leki
oiyeciwd,óñëaeyrp m`e .el sqkd jiiy,øèLaxhyd zlawa §¤¤¦§¨

.zycewn ziyrp dia` ici lräàéááedxqenl dia` i`yxe ± §¦¨
.oiyeciw myl d`ial dgxk lra

éàkæåmb a`ddúàéöîa.eza d`vny ze`ivna ±äéãé äNòîáe §©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨
li`ed ,dia`l jiiy dzcear ici lr zxkzyny sqk lk oke -

.ezeyxa `id zexbal dribd creäéøãð úøôäáeleki dxcp m`e ± ©£¨©§¨¤¨
.xcpd z` xtdldhéb úà ìa÷îexg`l dlra dvx m` - §©¥¤¦¨

`id a`d ici lr hbd zlawa ,dxrp dcera dyxbl oiqexi`d
.dcil ribd `ly s` zyxebnäéiça úBøét ìëBà Bðéàåm` oebk ± §¥¥¥§©¤¨

zexita i`kf dia` oi` dn` ia` zian miqkp dyexia dl eltp
xy`ke .dly mde elld miqkpúàOéð,zadìòaä åéìò øúé- ¦¥¨¥¨¨©©©

,a`d zekf lr dxizi lrad zekfäéiça úBøét ìëBàLlrady ± ¤¥¥§©¤¨
dlrnl miiepyd mixacd lkl sqepa ,ezy` iqkp zexita i`kf

.ezaa i`kf a`dy
:`xnbd zwiicneéðz÷`yixaäàéaeza z` ycwl i`kf a`d - ¨¨¥¦¨

,'d`iae' xhy sqkaéðz÷åelld oiyeciwd xg`l m`y `tiqa §¨¨¥
,úàOéðd`iad xg`l mby gken ok m`e ,'eke lrad zekf xzi ¦¥

zexit lke` lrad oi` oiicr exkfdy oiyeciwd llka `idy
ixde ,oi`eyip ly dyrn da dyriy cr d`eyp lkak diiga

.oi`eyip `le dyer oiqexi` d`iay
:`xnbd dgecéðz÷ ékdpynd seqa,úàOéð`l dk cry rnyne ¦¨¨¥¦¥
d`eyp dzidàøàMà ,iyeciw epiidc oiyecwd ikxc x`y lr - ©§¨¨

d`ia iyeciwa mpne` ,df oic xn`p dpyna miiepyd xhye sqk
.d`eyp ziyrp ciny xnel yi

,ztqep di`x `xnbd d`ianàáø øîà,òîL àzwx dyer d`iay ¨©¨¨¨§©
dphw (:cn) dcpa epipyy :oiqexi`ìL úa,ãçà íBéå íéðL Lf`ny ©¨Ÿ¨¦§¤¨

,d`ial die`x ziyrpäàéáa úLc÷úîd`ial dia` dxqn m` ± ¦§©¤¤§¦¨
.zycewn ef ixd oiyecw myl

äéìò àa íàåíáédlra zn dzephwa dcerae dia` dyciw ± §¦¨¨¤¨¨¨
cg` dilr `a m` ,eig`n cg`l maiizdl dkixve mipa `la

,mdndàð÷,meaid zevn dniiwzd d`ia dz`ia df onfny oeik - §¨¨
dkixv dpi` dyxbl dvex m`e ,xac lkl ezy`k `id ixd dzrne

.dy` lkk hb `l` dvilg
Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçåixd ,dia` ici lr dycwzp m` - §©¨¦¨¤¨¦¥¤¦

. ,dzin aiig dilr `ad xfe xac lkl yi` zy`k `id
dìòBa úà äànèîedzenk `nhp dcp `idyk dilr `ad lk ± §©§¨¤£¨

.mini zray `nh zeidl
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה עזריאל שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ב אדר עם המצורף אליו ות"ח על כתבו עכ"פ 

המשך בעמרד ונה



רמי iiepik lk` cenr i sc ± oey`x wxtxifp
'åë äùåò ïéñåøéà äàéá`l` dpi` e` ,oi`eypk d`ia jd `ied in d`iaa ycwnd Ð

oiqexi` x`yk?'åë äùøåé åðéàåol `niiwc Ð(a,hk zenai)ope` `l Ð dqex` ezy` :

.dl `nhin `le.dia` `la dixcp xtin epi`e ,dyxei epi` Ð dznäèéâ úà ìá÷îåÐ

.dxrp dcera oiqexi`d on dlra dyxib m`úåøéôia` zian dl miltepd miqkpn Ð

.dn`éðú÷.z`yp :ipz xcde ,d`ia iyeciw Ð

.icar oi`eyip e`l d`ia :`nl`úàùð éðú÷ éë
àøàùà.oi`eyp oiyer oi`c ,xhye sqk` Ð

.dyer oi`eypc jl `ni` mlerl Ð d`ia la`

äàéáá úùã÷úîzegt la` .a`d zrcn Ð

.d`ia dpi`e ,oira rav` ozepk Ð o`knäàð÷
.hba d`iven Ð d`ivedl dvex m`e Ðïéáééçå

äéìòíåùîùéà úùàdia` da laiw m` Ð

.oiyecwúà äàîèîåäìòåá,dcp `idyk Ð

aizkck ,mini zray(eh `xwie)dzcp idze"

."eilr
àîèì
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ãò`le .dphwd lr `ad lecb hrnl ,oiyper ipa :qxhpewd yxit Ð oiey mdipy eidiy

meie mipy yly za :jenqa dl iziine ,(a,cn dcp) "otec `vei" wxta opz `dc ;`xidp

.dci lr oiznen Ð dxeza zexen`d zeixrd lkn cg` dilr `a m` :xn` `we .'ek cg`

:miyxtn yie !`id oiyper za e`l dphwc ab lr s`e ,aiig dphwd lr `ad lecbc rnyn

iaxc` biltc ,ozpei iaxk `iz` mzdc `iddc

eidiy cr :yxit mz epiaxe .`ed wgece ,`irye`

`ilz oiyper ipaa e`le .zg` dzina mdipy

md m` aiig dphwd lr `ad lecb elit`e ,`zlin

xn`c xi`n iaxc dizlin` i`we .`lhwa miey

dxrp iab (a,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxta

,dphw `le dxrp :xaq xi`n iaxc ,dqxe`nd

.rnyna dphw elit` Ð dxrp :mixne` minkge

dphw lr `a :axn `a` xa awri iax dipin `rae

,dl opihrnn ixnbl ?edn xi`n iaxl ,dqxe`nd

xn`we .`l wpgn la` dl hrnn dliwqn e`

`wlq i`c ,dl hrnn ixnblc `xazqn :mzd

`de Ð aiig wpg la` ,dl hrnn dliwqn jzrc

m`y ,dzin dze`a ,xnelk .oiey mdipy opira

irac `gip df yexitle .dliwqa Ð dlecb dzid

dqxe`nd dphw lr `a :`a` xa awri iax mzd

,dil `irain dqex`a `wec .edn xi`n iaxl

`kil d`eypa la` .dzina oiey opi`c meyn

Ð dlecb dzid m`e ,wpga ezzin ixdy ,irainl

la` .dzinl oiey mdipye ,wpga inp dzid

dqex`a dil irain i`n` :dyw qxhpewd yexitl

mb ezn"c oeik :xnel yi edine ?d`eypan ith

la` ,xehtc dil `hiyt d`eypa aizk "mdipy

,aiigc jzrc `wlqc ,dil `irain dqex` dphwa

elit`c :xnelk ,oiey mdipy eidiy cr :xn`we

.oiyper ipa mpi`y itl ,xeht `ed inp dqex`

iaxc `zln iwtpc i`xen` mzd `ki`c :dywe

yie !izyxitck d`eypa `nwel ?ira i`ne ?dil ciar i`n xi`n iaxl "mdipy mb ezne" i`d :xi`n iaxl mzd irae ,"ecal dnr aky xy` yi`d zne" aizkc `xw i`dn wpga aiigc xi`n

.xi`n iaxk elit` (a,cn dcp) "otec `vei"c oizipzn inwe`l wegcl `pzl dil `gipc :xnel

ìë`kde ,d`ia zligz epiid d`xrde .zeixrc "dgiw" "dgiw" `iz` ,d`xrda dlral zipwp dy`c opitli (a,dp zenai) "eznai lr `ad" wxtac :dniz Ð d`ia xnb lr ezrc lread

la` .d`ia xnba zepwl ezrca did `ly gkenc ,cin yxite d`xrd m` ik dyr `lya epiid Ð dpew d`xrd opixn` ikc :mdxa` oa oeyny epiax xne`e !dpew d`ia seqc wiqn

d`xrda zipwpc `d :uxiz xi`n oa wgvi epiax axde ."dxrnd lk" xn`w `le "lread lk" xn`wc ,giken oeylde .d`ia xnb lr ezrcy oeik ,d`xrda ipw `l f`c ,ez`ia xnby ixiin `kd

.xn`w d`xrda Ð d`ia xikfny mewn lk ok m` ,d`ia xnbk d`xrd dzaxzpy ixg`c :uxiz mz epiaxe .d`ia xnb lr ezrc Ð mzqa la` ,d`xrda zepwl dvexy yxtna epiid Ð

lrc ,oiyecw xg` ixii` zenaic `iddc :uxiz oe`b miqp epiaxe .seqe dligz da jiiyc dxhr zqpkd ef d`xrd (my) xn`c o`nle .dpew d`xrd seqa e` dpew d`xrd zligz :xn`w ikde

!llk dtega ixiin `le ,aizk oiyecw iab "dgiw" "dgiw"c :eyexitl dywe .oiyecw xg`lc dteg enk ,d`eypk ied d`xrd dze` ici

ìá÷îå`dn di`x `iane .dphw `id elit`e ,hb dl lawl leki a`d oi` z`ypync :wgvi iax axd ixenl d`xpe .z`ypyn dphw ezal hb lawl a`d leki m` wtzqdl yi Ð dhib z`

xfril` iax ,'eke dnexza lke` didy card oke ,jyxib e` jilra zn :dl exn`e ,dnexza zlke` dzidy dy`d :mzd opz ikdc ,ipiny wxta zenexz zkqna inlyexia opzc

.dhib lawn dia`e ,dnexza zlke` l`xyi za dqex` oky ,dpey`x dpynk :oixn` opax ?drci `l in ,"jyxib" ."jilra zn" `gip :`xnba dlr xn`we .xhet ryedi iax ,ynege oxw aiign

wigccn ,`zyde .mini dynga e`iade ux qeq `vne mini dxyra e`iadl el dide "ipelt mewna ihib il lawzd" el dxn`y xztz .dpexg` dpynk `niz elit` :xne` xfril` iaxe

.dhib lawn dia` oi` Ð dphw `id ik s` ,z`ypync rnyn Ð dhib z` lawn dia`e dphw `idyk z`ypya dl iwen `le 'eke "lawzd" dxn`y oebke ,dpexg` dpynk inwe`l

ïéáééçåzeixrd lkn cg` dilr `a m` :`tiq ipzw `de ?yi` zy` meyn dilr oiaiige jixhvi` i`n` :denzl yie .oiyecw dia` da laiw m` :qxhpewd yxit Ð yi` zy` meyn dilr

!oelwe dlwzc `zrnya (a,dp my) "zezin rax`" wxt `zi`ck dnda elit` ,(`,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxt gkenck ,llka yi` zy`e ,dci lr miznen Ð dxezay

:(`,gq zenai) xn`ck ,opaxcn `l` `ipw `lc `pin` jzrc `wlqc .`ziixe`cn s` dilr oiaiige ,xenb oipw dpewc ol rnyn `we ,"d`pw mai dilr `a m`"` i`wc :wgvi epiaxl d`xpe

,edine .ol rnyn `w ,lecba xn`nk dphwa d`ia dyrp inp ikd ,ohw zy`l hxt Ð "yi` zy` z` s`pi xy`"n (`,hi) oiwxita onwl dl oihrnnc ,lecba xn`nk ryz oa z`ia eyr

oeik ,`zyde .yicw `l ikdc `zrc`e ,`id zipelii` `nlic yegip Ð aexd xg` opilf` `l i`c ,aexd xg` zeytp ipica oikledc jdn wiic (`,hq oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxtac :dyw

`zrc` elit` ?dpin `wtp i`n `zyde ,yicw `l ikdc `zrc`c xn`w ikdle ,i`w zny eig`c oiyecw`c `niz ike !maii `l ikdc `zrc` xninl dil ded Ð i`w "mai dilr `a m`"`c

dilr oiaiigc :yxtl d`xp okl !zipelii`l hxt "clz xy`" (dk mixac) aizkc ,`id meaii za e`l zipelii` `de ,yi` zy` meyn miaiig i`n` :jxtinl ivn mewn lkn Ð yicw ikdc

'ek zeixrd lkn cg` dilr `a m`"c ,`tiqnc ."mai dilr `a m`"` inp i`wc ,ied yecige .i`w `nlrc yi` zy`` oia "mai dilr `a m`"` oia ,yi` zy` meyn",opirny ded `l Ð

`tiqc opireny`l Ð "yi` zy` meyn dilr oiaiige" ipzinl jixhvi`c uxiz cec epiax axde .yi` zy` meyn oiaiignc `dn jixt mzde ,yi` zy` `wec `l` rnzyn `l `iddnc

,yi` zy`c `inec ,zeixr `wec epiid `pin` ded dci lr miznenc `d `l` ipz `l i`c .dndad dci lr dbxdp Ð dy`d lr d`a `id m` dndad s`c xnel dvex ,"dci lr miznen"c

i` zy`l oiinc `lc zeixr oze` s`c ;yecg opireny` "dci lr miznen" ipzwc `tiq ok m` Ð "yi` zy` meyn dilr oiaiige" `yixa `pzc `zyd la` .`l dndad la`dndad enk y

.zbxdp opixn` Ð
dne
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.éîlLî eäleëc ñð÷ ïéðòì éaø äãBî :àøéæ éaø øîà£©©¦¥¨¤©¦§¦§©§¨§§§©§¥
¯àø÷ øîàc íúä éðàL ¯ ?àìèwî àðL éàî©§¨¦§¨¨¨¥¨¨§¨©§¨

."Bcáì dnò áëL øLà Léàä úîe"¯éàä ,ïðaøå ¥¨¦£¤¨©¦¨§©§©¨©©
eúîe" :àéðúãëì eäì éòaéî ?déì éãáò éàî "Bcáì"§©©¨§¥¥¦¨¥§§¦§©§¨¥

"íäéðL íb¯éaø éøác ,ãçàk ïéåL eéäiL ãò ©§¥¤©¤¦§¨¦§¤¨¦§¥©¦
áëL øLà Léàä úîe" :øîBà ïúðBé éaø .àéòLBà©£¨©¦¨¨¥¥¨¦£¤¨©
íà ?déì àðî àøáñ éàä :ïðçBé éaøå ."Bcáì dnò¦¨§©§©¦¨¨©§¨¨§¨¥¦

"ìòa úìeòa" éàî ,"Léà úìeòa" àø÷ áBzëð ïk¯ ¥¦§§¨§©¦©§©©©
äðB÷ äàéa úléçz :eäì àéòaéà .ézøz dpéî òîL§©¦¨©§¥¦©£¨§§¦©¦¨¨
.øçàî ïéLec÷ äìa÷å dãé äèLôe ,da äøòäL ïBâk dpéî à÷ôð ?äðB÷ äàéa óBñ Bà¦¨¨¨§¨¦¨§¤¤¡¨¨¨§¨¨¨§¦§¨¦¦¥©¥
ìk :àáøc déîMî øîéîà øîà ?éàî ,äàéáa äìeúa éð÷ à÷c ,ìBãb ïäëì éîð éà¦©¦§Ÿ¥¨§¨¨¥§¨§¦¨©£©©¥¨¦§¥§¨¨¨

ìòBaä¯.äàéa øîb ìò Bzòc?äNBò ïéñeøéà Bà äNBò ïéàeOð ,äàéa :eäì àéòaéà ©¥©§©§©¦¨¦©£¨§¦¨¦¦¨¥¦¨
,dLøBéì dpéî à÷ôðäNBò ïéàeOð zøîà éà .äéøãð øôäìe ,dì ànhéìå¯ànhéîe ,dLøBé ¨§¨¦¨§§¨§¦©¥¨§¨¥§¨¤¨¦¨§©§¦¦¨§¨¦©¥

äNBò ïéñeøéà zøîà éàå ,äéøãð øôéîe dì¯øôéî Bðéàå ,dì ànhéî Bðéàå ,dLøBé Bðéà ¨¥¥§¨¤¨§¦¨§©§¥¦¨¥§¨§¥¦©¥¨§¥¥¥
,äàéááe øèLa óñëa äéLec÷a Bzáa éàkæ áàä :òîL àz ,ééaà øîà ?éàî .äéøãð§¨¤¨©£©©©¥¨§©¨¨©©§¦§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨
úBøét ìëBà Bðéàå ,dhéb úà ìa÷îe ,äéøãð úøôäáe äéãé äNòîáe dúàéöîa éàkæå§©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§©¥¤¦¨§¥¥¥

úàOéð .äéiça¯.úàOéð éðú÷å äàéa éðú÷ .äéiça úBøét ìëBàL ,ìòaä åéìò øúé¯ék §©¤¨¦¥¨¥¨¨©©©¤¥¥§©¤¨¨¨¥¦¨§¨¨¥¦¥¦
úàOéð éðú÷¯.àøàMà¯ìL úa :òîL àz ,àáø øîàúLc÷úî ãçà íBéå íéðL L ¨¨¥¦¥©§¨¨£©¨¨¨§©©¨¨¦§¤¨¦§©¤¤

íáé äéìò àa íàå ,äàéáa¯dìòBa úà äànèîe ,Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçå ,dàð÷ §¦¨§¦¨¨¤¨¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨¦¥¤¦§©§¨¤£¨
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קידושין. האשה נקנית - פרק ראשון דף י עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc oiyeciw(ipy meil)

:`xnbd daiynøîàéaøäãBî ,àøéæéaøïéðòìinelyzñð÷ly ¨©©¦¥¨¤©¦§¦§©§¨
`ly dze` ezit e` eqp`e dqex` dpi` m`y ,dztne qpe`

,dkxckeäleëc,éîlLî`ed dfae ,dlera zaygp dpi` df iably §§§©§¥
ddnz .dkxck `ly d`iaa mb dlera dze` dyer lray xaeq

:`xnbdéàîàðLàìèwîm`y dztne qpe` ly qpw dpey dna ± ©§¨¦§¨¨
m`y dqxe`n dxrpn ,dleza zaygp ,dkxck `ly dilr e`a

:`xnbd daiyn .dlera zaygp ,dkxck `ly dilr e`aéðàL©¦
øîàc ,íúäàø÷(dk ak mixac)úîe'LéàäøLàáëLdnò,'Bcáì ¨¨§¨©§¨¥¨¦£¤¨©¦¨§©

'xac dUrz `l dxrPle' (ek my) aezk ixdy ,xzein df weqte§©©£¨Ÿ©£¤¨¨
aiig dilr `ay oey`xd wxy epcnll `a `l` ,`id dqep` ixdy

.dliwq
:`xnbd zl`eyïðaøå,dliwqa mleky mixaeqdéàä'Bcáì'éàî §©¨¨©§©©

éãáòdéì:`xnbd daiyn .epnn miyxec md dn ±éòaéîeäì± ¨§¥¥¦¨¥§
mdl jxvp df weqt,àéðúãëìmixac) yi` zy` lr `aa xn`p §¦§©§¨

(ak ak,'íäéðL íb eúîe'mibxdp mpi`y df weqtn miyxeceãò ¥©§¥¤©
eéäiLïéåLãçàk`ide lecb `ed m`y ,miaiig mdipy eidiy - ¤¦§¨¦§¤¨

,bxdp epi` dphwéøácéaøàéòLBàéaø .[äiLàé]ïúðBé,øîBàxn`p ¦§¥©¦©§¨Ÿ¦¨©¦¨¨¥
(dk my) dqxe`nd dxrpaúîe'LéàäøLàáëLdnò,'Bcáì ¥¨¦£¤¨©¦¨§©

.miyper za dpi` m` mb ecal yprp `edy df weqtn micnele
:`xnbd zl`ey .opgei iax zrc z` xxal zxfeg `xnbdéaøåïðçBé §©¦¨¨

,d`ia iyeciw 'lra zlera'n cnlyéàäàøáñlray ef `xaq ± ©§¨¨
,dkxck `ly d`iaa mb dlera dze` dyeràðîdéì.el oipn ± §¨¥

meyn ,'lra zlera'n df oic cnel opgei iax s` :`xnbd daiyn
yíà,ïk,cala d`ia iyeciw cnll `a weqtdyáBzëðàø÷ ¦¥¦§§¨

úìeòa'éàî ,'Léàaezk recne -úìeòa','ìòa`l`òîLdpéî §©¦©§©©©§©¦¨
ézøzdlera dze` dyer lraye ,d`ia iyeciw ,el` mipic ipy ± ©§¥

:dkxck `ly
:d`ia oipw lr wtq d`ian `xnbdàéòaéàúléçz ,eäìäàéa- ¦©§¨§§¦©¦¨

,d`xrdäðB÷,oiyeciwlBàóBñäàéadxenb dlira -.äðB÷ ¨¦¨¨
deà÷ôðïBâk ,dpéîäøòäLda,cala d`xrd da dyry ±åxg` ©§¨¦¨§¤¤¡¨¨§
jkäèLtdãéäìa÷åïéLec÷,øçàîd`xrda zycewn `id m`y ¨§¨¨¨§¦§¨¦¦¥©¥

dkixv ,dpew d`ia seq wx m`e ,miqtez ipyd iyeciw oi` ,cala
.ipydn hbéàénð,dfa ielzd sqep oic ±ïäëì,ìBãbxeq`y ¦©¦§Ÿ¥¨

,dleral `ypidlà÷céð÷äìeúa,äàéáad`ia zligz m`y §¨¨¥§¨§¦¨
el xeq` dpew d`ia seq m` la` ,d`iaa ycwl el xzen ,dpew
dlera xak `id jli`e d`xrd zryny meyn ,d`iaa ycwl

:`xnbd zl`ey .el dxeq`eéàîzhyet .dfa oicd edn ±:`xnbd ©
øîàøîéîàdéîMîìk ,àáøcìòBaäBzòcìòøîb,äàéaf` wxe ¨©£¥©¦§¥§¨¨¨©¥©§©§©¦¨

,xg` mc`n oiyeciw dlawe cg` da dxrd m` okle ,oipwd lg
meyn d`iaa ycwl lecb odkl xeq` oke ,ipydn hb dkixv

:dlera xak `id d`iad xnb zryay
oi`eyipe oiqexi` zeyrl xyt` m`d dpc epiptly `ibeqa `xnbd

:zg` d`ia ici lr,eäì àéòaéàici lr dy` ycwndäàéa ¦©§¨§¦¨
ef d`ia ok` m`d ,oi`eyip myl mb `dzy oiekzpeäNBò ïéàeOð± ¦¦¨

oiyeciwl mb lirend oipw `id d`iay itl ,d`eyp lkk `id cin
ici lr elld mipiipwd ipy elegiy xnel mewn yi oi`eyipl mbe

.zg` d`iaBàwx,äNBò ïéñeøéàzeyrl cg` dyrna gk oi`y ¥¦¨
.dtegl dqpkd ly dyrn cer dkixve ,mipiipw ipy

`xnbd d`iandpéî à÷ôð.` :df wtqn `veiddLøBéìm`d ± ©§¨¦¨§§¨

.a .diqkp z` yxei dlra dznykdì ànhéìåodk dlra did ± §¦©¥¨
.b .dzena dl `nhp `ed m`däéøãð øôäìextdl i`kf lray - §¨¥§¨¤¨

.dpial epiay mixcpe ezy` ly ytp iepir ixcp
:`xnbd zx`anzøîà éàmb d`iady,äNBò ïéàeOðdlradLøBé, ¦¨§©§¦¦¨§¨

dì ànhéîe,äéøãð øôéîe,d`eyp dy` lk oickzøîà éàåd`iay ¦©¥¨¥¥§¨¤¨§¦¨§©§
wx efïéñeøéà`iddLøBé Bðéà ,äNBò.dì ànhéî Bðéàå.øôéî Bðéàå ¥¦¨¥§¨§¥¦©¥¨§¥¥¥
äéøãð.zexbal ribzy cr dia` mr cgi wx ,cal ±éàî`id dn - §¨¤¨©

ipa dkldd.df oec
:df wtq heytl di`x `xnbd d`ianéiaà øîà,òîL àzd`iay ¨©©©¥¨§©
(:en) zeaezka epipyy ,dyer oiqexi`äéLec÷a Bzáa éàkæ áàä± ¨¨©©§¦§¦¤¨

eyrp m`e .dzexrpe dzephw inia eza xear oiyeciw lawl leki
oiyeciwd,óñëaeyrp m`e .el sqkd jiiy,øèLaxhyd zlawa §¤¤¦§¨

.zycewn ziyrp dia` ici lräàéááedxqenl dia` i`yxe ± §¦¨
.oiyeciw myl d`ial dgxk lra

éàkæåmb a`ddúàéöîa.eza d`vny ze`ivna ±äéãé äNòîáe §©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨
li`ed ,dia`l jiiy dzcear ici lr zxkzyny sqk lk oke -

.ezeyxa `id zexbal dribd creäéøãð úøôäáeleki dxcp m`e ± ©£¨©§¨¤¨
.xcpd z` xtdldhéb úà ìa÷îexg`l dlra dvx m` - §©¥¤¦¨

`id a`d ici lr hbd zlawa ,dxrp dcera dyxbl oiqexi`d
.dcil ribd `ly s` zyxebnäéiça úBøét ìëBà Bðéàåm` oebk ± §¥¥¥§©¤¨

zexita i`kf dia` oi` dn` ia` zian miqkp dyexia dl eltp
xy`ke .dly mde elld miqkpúàOéð,zadìòaä åéìò øúé- ¦¥¨¥¨¨©©©

,a`d zekf lr dxizi lrad zekfäéiça úBøét ìëBàLlrady ± ¤¥¥§©¤¨
dlrnl miiepyd mixacd lkl sqepa ,ezy` iqkp zexita i`kf

.ezaa i`kf a`dy
:`xnbd zwiicneéðz÷`yixaäàéaeza z` ycwl i`kf a`d - ¨¨¥¦¨

,'d`iae' xhy sqkaéðz÷åelld oiyeciwd xg`l m`y `tiqa §¨¨¥
,úàOéðd`iad xg`l mby gken ok m`e ,'eke lrad zekf xzi ¦¥

zexit lke` lrad oi` oiicr exkfdy oiyeciwd llka `idy
ixde ,oi`eyip ly dyrn da dyriy cr d`eyp lkak diiga

.oi`eyip `le dyer oiqexi` d`iay
:`xnbd dgecéðz÷ ékdpynd seqa,úàOéð`l dk cry rnyne ¦¨¨¥¦¥
d`eyp dzidàøàMà ,iyeciw epiidc oiyecwd ikxc x`y lr - ©§¨¨

d`ia iyeciwa mpne` ,df oic xn`p dpyna miiepyd xhye sqk
.d`eyp ziyrp ciny xnel yi

,ztqep di`x `xnbd d`ianàáø øîà,òîL àzwx dyer d`iay ¨©¨¨¨§©
dphw (:cn) dcpa epipyy :oiqexi`ìL úa,ãçà íBéå íéðL Lf`ny ©¨Ÿ¨¦§¤¨

,d`ial die`x ziyrpäàéáa úLc÷úîd`ial dia` dxqn m` ± ¦§©¤¤§¦¨
.zycewn ef ixd oiyecw myl

äéìò àa íàåíáédlra zn dzephwa dcerae dia` dyciw ± §¦¨¨¤¨¨¨
cg` dilr `a m` ,eig`n cg`l maiizdl dkixve mipa `la

,mdndàð÷,meaid zevn dniiwzd d`ia dz`ia df onfny oeik - §¨¨
dkixv dpi` dyxbl dvex m`e ,xac lkl ezy`k `id ixd dzrne

.dy` lkk hb `l` dvilg
Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçåixd ,dia` ici lr dycwzp m` - §©¨¦¨¤¨¦¥¤¦

. ,dzin aiig dilr `ad xfe xac lkl yi` zy`k `id
dìòBa úà äànèîedzenk `nhp dcp `idyk dilr `ad lk ± §©§¨¤£¨
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oiyeciw(ipy meil)

aky e` ayi m`y :dcpl dneca lread z`nehl yi `xneg cer
ick dfa ic ,zervn dnk eizgze dhn lrákLî ànèì[rvnÎ] §©¥¦§¨

ïBzçz.ea rbp `ly mbd eilrn ayiy ±ïBéìòkz`nehe ,af ly - ©§§¤§
epiidc ,ea rbep epi`e e`yep afy utg z`nehk `id df rvn
meie mipy yly mcew la` .oiwyne oilke` wx `nhn rvndy
,dcpa rbepk `l` lread z` d`nhn dpi` ,d`ia za dpi`y cg`

.xdhe axrd cr `nhe laehy
ïäëì úàOéð íàå`idyk dtegl dqipkde ,odkl dia` dycwy ± §¦¦¥§Ÿ¥

,cg` meie mipy yly za,äîeøúa úìëBàl`xyi za oick ¤¤¦§¨
zegta `idyk dqipkd la` .dnexza zlke`d odkl d`eypd
zx`yp `l` da zqtez dteg oi` ,d`ial die`x dpi`y oeik ,jkn
dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`e dzidy enk dqex`

.d`ial die`x `dzy xg`äøBzaL úBéøò ìkî ãçà äéìò àa íàå§¦¨¨¤¨¤¨¦¨£¨¤©¨
(gi `xwie) zen ixg` zyxta zeyxetnd ±,dãé ìò ïéúîeîoick ¨¦©¨¨

,dzina `edy dexrd lr `ad lkäøeèt àéäådphw `ide li`ed §¦§¨
.oiyper za dpi`eïéìeñtä ïî ãçà äéìò àa íàåoizp llg oebk - §¦¨¨¤¨¤¨¦©§¦

lecb odkl dpnl` e` ,m"ekr xfnn,äpeäkä ïî dìñtziyrpy §¨¨¦©§¨
.ez`ia ici lr dpef

:ef dpynn `xnbd dgikenéðz÷`yixaäàéamipy yly zay - ¨¨¥¦¨
,d`iaa zycwzn cg` meieéðz÷åm`e ,jyndaúàOéðodkl §¨¨¥¦¥

dyciwy it lr s` el d`yip `l m`y rnyn ,dnexza zlke`
.oi`eyip `le dyer oiqexi` wx d`iay ixde ,zlke` dpi` d`iaa

ne ,dyer oi`eyip mlerly :`xnbd dgec,z`yip m`e aezky d
øîà÷ éëä,mixacd yexit jk ±ïéàeOð éðä éàoi`eyipd m` ± ¨¦¨¨©¦¨¥¦¦

,d`ia ici lr eyrpy elldeäðéð ïäëc`edy lral oi`eyip md ± §Ÿ¥¦§
,odkäîeøúa úìëBàd`eypd ezy` z` lik`n odky ,cin ¤¤¦§¨

.dnexza
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,âa ïa ïðçBé çìL øáëe ¨§©§¨¨©¨¨¤©

ïéáéöðì ,äøéúa ïa äãeäé éaø ìöà âa,dcedi iax ly exir my - ©¥¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦
éìò ézòîLøîBà äzàL Edy`yäñeøà`ide odkl,ìàøNé úa ¨©§¦¨¤¤©¨¥£¨©¦§¨¥

äîeøúa úìëBà.ok xnel mrh dne ,oi`eyipd mcew mbBì çìL- ¤¤¦§¨¨©
,`xiza oa dcedi iaxéà äzàå[oi` m`dÎ]ïk øîBà äzàmikqn §©¨¦©¨¥¥

,df oiclép÷æçeîip` rcei -äøBz éøãça é÷a äzàL Carceie , §§©¦¨¤©¨¨¦§©§¥¨
øîBçå ì÷a LBøãì,dxeza mewn lkaòãBé äzà éàlw yexcl ¦§§©¨¤¦©¨¥©

.lek`l dxiznd df xnegedúàéa ïéàL úéðòðk äçôM äîe©¦§¨§©£¦¤¥¦¨¨
äîeøúa dúìéëàîoia ,oipr meyadzepwl ick odk dilr `eai m` ©£¦¨¨¦§¨

,d`iaa zipwp dgty oi`y itl zlke` dpi` ,ezgty zeidl jka
dnexza zlke` dpi` ,ez`iaa dy`l el dycwl oiekzi m` oiae

mewn lkne ,m"ekra miqtez oiyeciw oi`y itldúìéëàî dtñk©§¨©£¦¨¨
äîeøúazxzen ,dgtyl el zeidl sqka odkd d`pw m` ± ¦§¨

,dnexz zlik`aBædy` -äîeøúa dúìéëàî dúàéaL`a m`y - ¤¦¨¨©£¦¨¨¦§¨
dyer d`iay lirl x`eank zlke` oi`eyip myl odk dilr

oi`eyipäîeøúa dúìéëàî dtñkL ïéc Bðéàici lry xnege lw - ¥¦¤©§¨©£¦¨¨¦§¨
.zlke` sqk oipw

,zlke` dxez xacny s` :dxiza oa dcedi iax miiqneäî ìáà£¨©
äñeøà ïéà íéîëç eøîà éøäL äNòà`idy odklìàøNé úa ¤¡¤¤£¥¨§£¨¦¥£¨©¦§¨¥

,äteçì ñðkzL ãò äîeøúa úìëBàdkld ok dxen ip` s` jkitle ¤¤¦§¨©¤¦¨¥§¨
.minkgd ixac zngn ,lk`z `ly dyrnl

:`xnbd zxxanéîc éëéädycwzpy dqex` ly dxwn dfi` lr - ¥¦¨¥
,d`ian xnege lw cvn lek`l zi`yxy mi`pzd epc sqkaéà¦

äteç éãé ìòL äàéáadyciw okn xg`le dtegl dqipkdy - §¦¨¤©§¥¨
,d`iaaóñëå,sqk iyeciwa dfl dnecae ±äteç éãé ìòL± §¤¤¤©§¥¨

xnege lwa cenll dvexe ,dtegl dqipkd sqka dyciwy xg`ly
ixd ,jk xnel xyt` i` .zlke` dteg ici lry sqka s`y d`ian

eäééåøúadyrnl dkld lkd ixacl ,mixaecnd mixwnd ipya ± §©§©§
äìëà ìëéîd`eyp dy` lkk `ide dtegl dqpkp xaky ,dnexza ¥©¨§¨

ixdy dyr` dn la`' `xiza oa dcedi iax miiq dnle ,dlibx
.'dnexza zlke` l`xyi za dqex` oi` minkg exn`

àlàåmixen` eixacy xn`Päteç éãé ìòL äàéáaxg`ly - §¤¨Ÿ©§¦¨¤©§¥¨

,d`iaa dyciw dtegóñëåxaecn sqk iyeciwae ±éãé ìò àlL §¤¤¤Ÿ©§¥
äteç`xiza oa dcedi iax oce ,dtegl dqipkd `le dyciwy - ¨

lkez cegl sqk iyecwa s`y dteg ici lry d`ian xnege lwa
oky :exwirn jxten df xnege lwy `xnbd dgec .dnexza lek`l

ézøz àëä:mixac ipy eyrp d`ia ly oipwa -.à,d`iad iyeciw ¨¨©§¥
.á,dtegl dqpkdàëäå,sqk oipwa -àãç,cg` oipw wx dyrp - §¨¨£¨

`N` .exiagn cg` cenlle mzeeydl lkep ji`e ,cala oiyeciw¤¨
mixen` mixacdy xnel jixv jgxk lr `l` - e`làlL äàéáa ©§¦¨¤Ÿ

äteç éãé ìò,dtegl dqipkd `le d`iaa dyciwy -óñëå- ©§¥¨§¤¤
,sqk iyeciwa dfl dnecae,äteç éãé ìò àlLiaxl el heyt dide ¤Ÿ©§¥¨

lw oecl `ae ,dnexza zlke` i`ce d`iaay `xiza oa dcedi
,`xnbd jkn dgiken .zlke` sqk iyeciwa s`y xnegezøîà éà¦¨§©§

àîìLacegl d`ia mbyäNBò ïéàeOðok m` oaen ,éëä íeMî ¦§¨¨¦¦¨¦¨¦
recn ,[dyer oi`eyipy meynÎ]déì àèéLtoa dcedi iaxl §¦¨¥

,`xizaóñkî äàéa dì àîélàcdci lre ,sqkn dticr d`iay - §©¦¨¨¦¨¦¤¤
,cala oiyeciw `l` o`k oi`y ,sqka eli`e ,dnexza zlke` i`ce

.lik`ny epcnll xnege lw jixvzøîà éà àlàxne` m` j` - ¤¨¦¨§©§
wx d`iay ,dz`,äNBò ïéLec÷dtegl dqipkdl jk xg` jixve ¦¦¨

,d`eyp didzy ickàëä àðL éàîmipey dna ±d`ia iyeciw ©§¨¨¨
déì àèéLtcmb dnexza milik`n mdy `xiza oa dcedi iaxl ¦§¦¨¥

,d`eyp dzeid mcewàëä àðL éàîeiyeciwa ±sqkdéì à÷tñîc ©§¨¨¨¦§©§¨¥
wlgl yi mewn dn ,milik`ny epcnll xnege lw jxvede mda -
gken ok m`e ,cala oiyeciw miyery mieey mdipy ixd mdipia

.zlke` d`iaay el heyt okle ,dyer oi`eyip d`iay
:`xnbd dgec÷çöé øa ïîçð áø øîà,Cì àîéà íìBòìd`iay ¨©©©§¨©¦§¨§¨¥¨¨

d`iay el heyt didy `xiza oa dcedi iaxe ,oiqexi` wx dyer
mixen` eixac ,xnege lwl jxved sqkae ,dnexza dlik`n

,äteç éãé ìòL äàéáa,d`eyp dy` lkk zlke`y heyt okle §¦¨¤©§¥¨
óñëåxaecn sqk iyeciwae ±zøîà÷ãe ,äteç éãé ìò àlLdfe - §¤¤¤Ÿ©§¥¨§¨¨§©§

,zeywdl zxn`yézøz àëä,mipiipw ipy eyrp d`ia iyeciwa - ¨¨©§¥
àãç àëäåxyt` ji`e cg` oipw wx yi sqk iyeciwa eli`e - §¨¨£¨

oky ,diigc ef oi` ,mzencldéúéà àäéî øîBçå ì÷xnege lwd ± ©¨¤¦¨¦¥
.oldl x`eany itke ,FpWi df ote`a mb mewn lkn¤§

déì çìL éëäå,ba ba oa opgei iaxl `xiza oa dcedi iax ±äîe §¨¦¨©¥©
dúàéa ïéàL úéðòðk äçôMoiyeciw myl ±äîeøúa dúìéëàî ¦§¨§©£¦¤¥¦¨¨©£¦¨¨¦§¨

äteç éãé ìò eléôà,da miqtez oi`eyipe oiyeciw oi`y itl - £¦©§¥¨
dgtyl el zeidl sqka odkd d`pw m` mewn lknedtñkdf ©§¨

äteç àìa dúìéëàî,Bæodk zy` -dúàéaLoiyeciw myl ± ©£¦¨¨§Ÿ¨¤¦¨¨
äteç éãé ìò äîeøúa dúìéëàî,oiyeciwd xg`lyïéc Bðéà ©£¦¨¨¦§¨©§¥¨¥¦

dtñkL`di eci lr dycwzpy ±äîeøúa dúìéëàîelit`àìa ¤©§¨©£¦¨¨¦§¨§Ÿ
äNòà äî ìáà ,äteçmewn lkn ,lek`l dleki dxezd ony s` - ¨£¨©¤¡¤

,lk`z `l dyrnl dkldy `id izrc mbïéà íéîëç eøîà éøäL¤£¥¨§£¨¦¥
äñeøà`idy odklìàøNé úa,äteçì ñðkzL ãò äîeøúa úìëBà £¨©¦§¨¥¤¤¦§¨©¤¦¨¥§¨
íeMîmrhdàleòcdnexz ly qek dl ebfniyk `ny xn`y ¦§¨

dliykny `vnpe ,dizeig`le dig`l dwyz dia` ziaa dcera
.dnexz zlik`a mixf

:`xnbd zniiqnâa âa ïáedxeq` `ziixe`cn s`y xne`y ¤©©
ik ,dy`l dgtyn cenll oi`y xaeq ,lek`lúéðòðk äçôL éab©¥¦§¨§©£¦

dðéð÷a øéiL àìmey ztqez `la sqkd ici lr ixnbl el zipwpy ± Ÿ¦¥§¦§¨¨
la` ,dlik`n dtqk okle xg` oipwàëäzqxe`nd dy`a - ¨¨

odkldðéð÷a øéiLdidzy ick dtegl dqipkdl jixv oiicry - ¦¥§¦§¨¨
dtqk s`y xnele dgtyl dzencl oi` jkitl ,dxenb ezy`

.dlik`n
:oi`eyip dyer d`iay `ziixad on dgked oi` recn zxg` drc

øîà àðéáø,déì àèéLt èLôéî àúééøBàcîba ba oaläìëàc ¨¦¨¨©¦§©§¨¦§©§¦¨¥§¨§¨
oipw zaygp `id oiyeciw oipw ici lry meyn ,dnexza dqex`

,zlke` dyer oiqexi` wx d`ia m` mb okle ,etqkàeä ïðaøcîe¦§©¨¨
déì çìLc,`xiza oa dcedi iaxl -déì çìL éëäå,éìò ézòîLE §¨©¥§¨¦¨©¥¨©§¦¨¤

äñeøà øîBà äzàL`idy odkläîeøúa úìëBà ìàøNé úa ¤©¨¥£¨©¦§¨¥¤¤¦§¨
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iiepik lka cenr i sc ± oey`x wxtoihib
ïåéìòë ïåúçú áëùî àîèìla` .zervn xyr elit` akyne ayen dlrea dyery Ð

oilke` `nhl `l` ,dnvr dcp ly dakynk milke mc` `nhl d`nehd a` zeidl `l

dcp zkqna dl yxtn oke .af ly epeilrk oiwyne(a,al)mipy yly zan dzegt la` .

.`nlra rbepk ,axr z`neh `l` dlrea z` d`nhn dpi` Ðïäëì úàùéð`wlq `w Ð

zlke` oi`eyipl dtegl dqpkpy jzrc

oi` Ð mipy yly zan dzegt la` ,dnexza

.d`ia dz`ia oi`e li`ed ,dzlik`n dzteg

äøåèô àéäå.oiyper za dpi`y itl Ðéðä éà
ïéàåùéð,`yixa `pzc d`iaa zycwzn i`d Ð

.dnexza zlke` Ð ied odkl i`äúàéá ïéàù
äúìéëàîsqka d`pw `le ,odk dilr `a m` Ð

oiyecwe ."etqk oipw" opirac ,zlke` dpi` Ð

dz`iaa el zycewn `dzy ,da iqtz `l inp

.xengl dnecd mr ,xengk `id ixdy Ðäôñë
äúìéëàîaizkc Ð(ak `xwie)`ed etqk oipw"

."ea lk`iäúìéëàî äúàéáù åæ`wlq `w Ð

yxtnck ,oi`eyip dyer d`iac `zyd jzrc

dil `wtpc ,dlk`c dil `hiyt z`yipe .lif`e

oac jde ."eze` lk`i jziaa xedh lk"n ixtqa

.dl ipz mzd ba baéîã éëéäsqk silic Ð

silie ,dteg xg`ly d`ia `nip i` .d`ian

.dtegl jk xg` dqipkdy sqk dipinåäééåøúá
äìëàxn`wc "dyr` dn la`" i`ne Ð?àìà

äôåç éãé ìòù äàéáásqk dipin sili `we Ð

dipin dl sili ikid ,dteg ici lr `ly?`kd

!`cg `kde izxzéàîàðù`hiytc d`ia Ð

.dilàðù éàîå.dil `wtqnc sqk Ðìò åìéôàå
äôåç éãé.`id oi`eyip za e`l `dc Ðíåùî

àìåòãoiwxit yixa opixn`c Ð(`,d)`ny :

dig`l dwyze ,dia` ziaa qek dl ebfni

.dizeg`leäðéð÷á øééù àìsqkd ozpy xg` Ð

.melk xqg oipwd oi`äðéð÷á øééù àëäÐ

dyxeil oiprl ,dtegl dxiqn dxqgin izk`c

.dl `nhileàðéáøøîà`kil `kdn Ð

oiqexi` elit` `dc .dyer oi`eyipc hytinl

`ziixe`cn ,inp sqke .`ziixe`cn dlk` dyer

.dlk`äéì çìùã àåä ïðáøãîåglyc `d Ð

.dl xq`c `ed opaxcn Ð dnexza dxqe`l dil

ïåôîéñ íåùîÐe`vnpe ,men da `vni `ny

.zerh iyeciwïåôîéñxac lhand xac lk Ð

ly oetniq ied xaey ,oebk .ely oetniq iexw

"oifge` mipy"a ,xhy(`,k `rivn `aa)o`ke .

z` e` oiyeciwd z` lhand xac oetniq `xew

.car ly gwndòãåé äúà éà.dinza Ðåæ
äúìéëàî äúàéáù`lc dcen z`yipac Ð

`l` qeka dzey mc` oi`c ,oetniql opiyiig

.eilr lawe rcie ,ewcea ok m`äùòà äî ìáà
'åëediipia i`n :jixt dinwle Ð?seqe li`ed

.dlk` `l seq
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äîåm`e Ð dzlik`n dtqky oic epi` dnexza dzlik`n dz`iay ef 'eke ziprpk dgty

ip` s` Ð dzlik`n dtqk oi`e dzlik`n dz`iay ,gikez dnai `nipe :xn`z

oipw ixwn dqex`c ,`nlra `zln ielb m` ik epi` xnege lw i`dc :xnel yie !dqex` `ia`

.gikez dnai xninl `kilc :xnel yi cer .gikei jxtinl jiiy `l jkld ,dgty enk etqk

zipwp dpi` oky Ð dnail dn :jxtinl `ki`c

`ed oic ,sqka zipwpy dy`a xn`z ,sqka

.sqk ici lr dnexza lk`zyäîdgty

lw i`dn Ð dzlik`n dz`ia oi`y ziprpk

sqka zipwp dy` `dzy slinl `kil xnege

Ð ziprpk dgtyl dn :jxtinl `ki`c .xhyae

dn` iab lirl jixtck ,sqka d`vei oky

jiiy `l Ð dnexz zlik` oiprl la` .dixard

.ikd jxtinl

åædtqky oic epi` dzlik`n dz`iay

seq` "eic" `nipe :xn`z m`e Ð dzlik`n

Ð sqk cenll `a dz` gk dfi`n ,xnelk .`pic

xg` `l` lik`i `le ,d`iak eic Ð d`ia gkn

yie !(`,dk) `nw `aac ipy wxta dznbece .dteg

opixn` `l :xn`c ,oetxh iaxk ixaq `kd :xnel

`kd zxn` i`e .xnege lw jxtinc `kid "eic"

ivewn oeyny epiaxe .xnege lw jxtin Ð "eic"

xninl irac `kid `l` "eic" opixn` `lc :uxiz

,ycg oicivg miaxd zeyxa oxw xn`c mzd oebk

oyc xnege lwn mly wfp cenll `a dz`e ,wfp

,lke` sqk oipw xn` `pngxc ,`kd la` .lbxe

oipw edn `l` xnege lwd on cenll oi`a ep` oi`e

.sqkàðéáø`hiyt hytin `ziixe`cn xn`

`ni` mlerl miiwl `a `piaxe :yexit Ð dlk`c

`py i`n :zxn`wce .dyer oiqexi` d`iac jl

?dil `wtqnc `kd `py i`n ,dil `hiytc `kd

oia d`iaa oia dlk`c `hiyt `ziixe`ca Ð

Ð dnexza dxqe`l dil glyc `de ,sqka

lw oc dxiza oa dcedi iax did opaxcne ,opaxcn

elit` dlk`c dil `hiyt d`iaac .xnege

oi`c meyn ,oetniq yyg da jiiy `lc ,opaxcn

xnege lwne .ewcea ok m` `l` qeka dzey mc`

,oetniql yginl `kil inp sqkac oecl dvex

.`xnba yxtnck

åæyxit Ð dnexza dzlik`n dz`iay

`nlr ilekc `hiyt z`yipac :qxhpewd

dzey mc` oi`c ,oetniql opiyiig `lc ecen

dywe .eilr lawe rcie ,ewcea ok m` `l` qeka

`l `dc .z`yipa ixii`c qxhpewa yxity dn

yie !dyer oiqexi`c `l` ayiil `piax `a

`hiyt oi`eyipac ikid ik :xn`w ikdc ,ayiil

dzey mc` oi`c ecen `nlr ilekc ,dlk`c dil

dilr `a epi` inp ikd Ð ewcea ok m` `l` qeka

ezlira dyer mc` oi`e ,dwcea ok m` `l`

:xn`w ikdc ,yxit dyn iax axde .zepf zlira

dzlik`n dz`ia oi`y ,ziprpk dgty dn

dzlik`n dtqk Ð dxezd on elit` dnexza

dxezd on dzlik`n dz`iay ef .opaxcn elit`

?opaxcn elit` dzlik`n dtqky oic epi` Ð

.dteg ici lr `ly d`iaa xity ixiine
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc oiyeciw(ipy meil)

aky e` ayi m`y :dcpl dneca lread z`nehl yi `xneg cer
ick dfa ic ,zervn dnk eizgze dhn lrákLî ànèì[rvnÎ] §©¥¦§¨

ïBzçz.ea rbp `ly mbd eilrn ayiy ±ïBéìòkz`nehe ,af ly - ©§§¤§
epiidc ,ea rbep epi`e e`yep afy utg z`nehk `id df rvn
meie mipy yly mcew la` .oiwyne oilke` wx `nhn rvndy
,dcpa rbepk `l` lread z` d`nhn dpi` ,d`ia za dpi`y cg`

.xdhe axrd cr `nhe laehy
ïäëì úàOéð íàå`idyk dtegl dqipkde ,odkl dia` dycwy ± §¦¦¥§Ÿ¥

,cg` meie mipy yly za,äîeøúa úìëBàl`xyi za oick ¤¤¦§¨
zegta `idyk dqipkd la` .dnexza zlke`d odkl d`eypd
zx`yp `l` da zqtez dteg oi` ,d`ial die`x dpi`y oeik ,jkn
dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi`e dzidy enk dqex`

.d`ial die`x `dzy xg`äøBzaL úBéøò ìkî ãçà äéìò àa íàå§¦¨¨¤¨¤¨¦¨£¨¤©¨
(gi `xwie) zen ixg` zyxta zeyxetnd ±,dãé ìò ïéúîeîoick ¨¦©¨¨

,dzina `edy dexrd lr `ad lkäøeèt àéäådphw `ide li`ed §¦§¨
.oiyper za dpi`eïéìeñtä ïî ãçà äéìò àa íàåoizp llg oebk - §¦¨¨¤¨¤¨¦©§¦

lecb odkl dpnl` e` ,m"ekr xfnn,äpeäkä ïî dìñtziyrpy §¨¨¦©§¨
.ez`ia ici lr dpef

:ef dpynn `xnbd dgikenéðz÷`yixaäàéamipy yly zay - ¨¨¥¦¨
,d`iaa zycwzn cg` meieéðz÷åm`e ,jyndaúàOéðodkl §¨¨¥¦¥

dyciwy it lr s` el d`yip `l m`y rnyn ,dnexza zlke`
.oi`eyip `le dyer oiqexi` wx d`iay ixde ,zlke` dpi` d`iaa

ne ,dyer oi`eyip mlerly :`xnbd dgec,z`yip m`e aezky d
øîà÷ éëä,mixacd yexit jk ±ïéàeOð éðä éàoi`eyipd m` ± ¨¦¨¨©¦¨¥¦¦

,d`ia ici lr eyrpy elldeäðéð ïäëc`edy lral oi`eyip md ± §Ÿ¥¦§
,odkäîeøúa úìëBàd`eypd ezy` z` lik`n odky ,cin ¤¤¦§¨

.dnexza
:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz,âa ïa ïðçBé çìL øáëe ¨§©§¨¨©¨¨¤©

ïéáéöðì ,äøéúa ïa äãeäé éaø ìöà âa,dcedi iax ly exir my - ©¥¤©¦§¨¤§¥¨¦§¦¦
éìò ézòîLøîBà äzàL Edy`yäñeøà`ide odkl,ìàøNé úa ¨©§¦¨¤¤©¨¥£¨©¦§¨¥

äîeøúa úìëBà.ok xnel mrh dne ,oi`eyipd mcew mbBì çìL- ¤¤¦§¨¨©
,`xiza oa dcedi iaxéà äzàå[oi` m`dÎ]ïk øîBà äzàmikqn §©¨¦©¨¥¥

,df oiclép÷æçeîip` rcei -äøBz éøãça é÷a äzàL Carceie , §§©¦¨¤©¨¨¦§©§¥¨
øîBçå ì÷a LBøãì,dxeza mewn lkaòãBé äzà éàlw yexcl ¦§§©¨¤¦©¨¥©

.lek`l dxiznd df xnegedúàéa ïéàL úéðòðk äçôM äîe©¦§¨§©£¦¤¥¦¨¨
äîeøúa dúìéëàîoia ,oipr meyadzepwl ick odk dilr `eai m` ©£¦¨¨¦§¨

,d`iaa zipwp dgty oi`y itl zlke` dpi` ,ezgty zeidl jka
dnexza zlke` dpi` ,ez`iaa dy`l el dycwl oiekzi m` oiae

mewn lkne ,m"ekra miqtez oiyeciw oi`y itldúìéëàî dtñk©§¨©£¦¨¨
äîeøúazxzen ,dgtyl el zeidl sqka odkd d`pw m` ± ¦§¨

,dnexz zlik`aBædy` -äîeøúa dúìéëàî dúàéaL`a m`y - ¤¦¨¨©£¦¨¨¦§¨
dyer d`iay lirl x`eank zlke` oi`eyip myl odk dilr

oi`eyipäîeøúa dúìéëàî dtñkL ïéc Bðéàici lry xnege lw - ¥¦¤©§¨©£¦¨¨¦§¨
.zlke` sqk oipw

,zlke` dxez xacny s` :dxiza oa dcedi iax miiqneäî ìáà£¨©
äñeøà ïéà íéîëç eøîà éøäL äNòà`idy odklìàøNé úa ¤¡¤¤£¥¨§£¨¦¥£¨©¦§¨¥

,äteçì ñðkzL ãò äîeøúa úìëBàdkld ok dxen ip` s` jkitle ¤¤¦§¨©¤¦¨¥§¨
.minkgd ixac zngn ,lk`z `ly dyrnl

:`xnbd zxxanéîc éëéädycwzpy dqex` ly dxwn dfi` lr - ¥¦¨¥
,d`ian xnege lw cvn lek`l zi`yxy mi`pzd epc sqkaéà¦

äteç éãé ìòL äàéáadyciw okn xg`le dtegl dqipkdy - §¦¨¤©§¥¨
,d`iaaóñëå,sqk iyeciwa dfl dnecae ±äteç éãé ìòL± §¤¤¤©§¥¨

xnege lwa cenll dvexe ,dtegl dqipkd sqka dyciwy xg`ly
ixd ,jk xnel xyt` i` .zlke` dteg ici lry sqka s`y d`ian

eäééåøúadyrnl dkld lkd ixacl ,mixaecnd mixwnd ipya ± §©§©§
äìëà ìëéîd`eyp dy` lkk `ide dtegl dqpkp xaky ,dnexza ¥©¨§¨

ixdy dyr` dn la`' `xiza oa dcedi iax miiq dnle ,dlibx
.'dnexza zlke` l`xyi za dqex` oi` minkg exn`

àlàåmixen` eixacy xn`Päteç éãé ìòL äàéáaxg`ly - §¤¨Ÿ©§¦¨¤©§¥¨

,d`iaa dyciw dtegóñëåxaecn sqk iyeciwae ±éãé ìò àlL §¤¤¤Ÿ©§¥
äteç`xiza oa dcedi iax oce ,dtegl dqipkd `le dyciwy - ¨

lkez cegl sqk iyecwa s`y dteg ici lry d`ian xnege lwa
oky :exwirn jxten df xnege lwy `xnbd dgec .dnexza lek`l

ézøz àëä:mixac ipy eyrp d`ia ly oipwa -.à,d`iad iyeciw ¨¨©§¥
.á,dtegl dqpkdàëäå,sqk oipwa -àãç,cg` oipw wx dyrp - §¨¨£¨

`N` .exiagn cg` cenlle mzeeydl lkep ji`e ,cala oiyeciw¤¨
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רמד
iiepik lk` cenr `i sc ± oey`x wxtxifp

àëéì íéãáòá ïåôîéñ.gwnd z` lhal Ðåäì éæç à÷ àä.laiwe xaqe Ð'åë áðâ àöîð
.eribd Ð qehqeiaew e` apb `vnpe exiagl car xkend :ol `niiw `dc ,jka lha epi` Ð

["zexit xkend"a `xza `aaa] `id `ziixae(a,av).ñåèñåéáå÷.zeytp apeb ÐåòéâäÐ

.`ed apb car mzqc ,ely `ed ixdïééåæî íéèñì.eilr elaw `le ,giky `l `dc Ðåà
úåëìîì áúëåî.jlnl dzin aiigzpy Ðàì÷

åäì úéàqe Ð.lawe xaêìäå øñî ìáé÷oniq Ð

.`edìáé÷oetniq meyn .minend z` eilr Ð

.`ki` Ð `lerc meyn ,`kil Ðøñîa`d Ð

mr a`d igely ekldy e` ,lrad igelyl

Ð oetniq meyn .jxca dcere lrad igely

edpzilc ,`kil Ð dwyz `ny meyn ,`ki`

.dab dzeg`le dig`làá÷øú=.oiaw dyly

éøðéãã=.miaedfçéìù äééåùãlawl Ð

i`pi iaxc dizpae .dnka da jlnp `le diyecw

`l` oiyecw eed `l Ð gily eey i` ,inp

.ixpicc `awxzaóñë äøåúá øåîàä óñë ìë
éøåöm`e ,ixev lwy ied milwy yxit m` Ð

.ixevay dzegtd rahn ied Ð mzqìùå
äðéãî óñë íäéøáãsqk :dl yxtn onwl Ð

Ð `ed rlq m` ;ixev sqkay zipiny Ð dpicn

zipiny Ð `ed xpic m`e ,ixev rlqay zipiny

zivn `l Ð dhext ,jkld ;ixev xpicay

ixevae ,zyegp ly `idy itl ,xninlly rahn

dgiw `dc ,aizk sqk oiyeciwae .`kil zyegp

`nl` Ð dhextn dizwit`c oeike .ixinb dgiw

.onwlck ,xpic` denwe` ,ira zeaiygc icin

:opiqxb ikdàåä àììëå .'åë äãåäé áø øîà àôåâ
e` aizk sqk `wec dxeza aezky sqky Ð

`le ixev sqk iedc Ð dpin `wtpe .eiiey

.zehext
éøäå
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ãòdpynk epiidc rnyn Ð "dtegl qpkzy cr" hwpcn Ð `lerc meyn dtegl qpkzy

.dtegl qpkzy cr onf zrbda zlke` dpi`y (a,fp zeaezk) "it lr s`" wxtc dpexg`

cr dnexza zlke` dpi`y dpey`x dpyna i`xen` ibilt (my) "it lr s`" wxtac :dnize

edlek ecen dpexg` dpyna ,ikd elit` .oetniq meyn e` ,`lerc meyn i` Ð onf ribiy

xn`wc .mzd `zi`ck ,oetniq meyn `nrhc

xn`w `kde .oetniq meyn [`ziixzae] :mzd

yie !ebfni `ny meyn epiidc Ð `lerc meyn

cr `l` ,`wec e`l dtegl qpkzy cr :xnel

onf zrbday itle .dpey`x dpynke onf ribiy

dyn epiax axde .dteg hwp dteg zeyrl oilibx

.`wec ied dtegl qpkzy cr :yxtn dpeaxpn

Ð `lerc meyn `xwirn exfbc e`l i` :xaqwc

cr xeq`le xefbl oiligzn eid `l oetniq meyn

miyp aexe ,igiky `l oinen ixdy .dtegl qpkzy

meyn xefbl eligzdy xg`n `l` .men mda oi`

`ny meyn onf zrbd cr dligza exfby ,`lerc

dtegd cr jli`e myn dxifbd ekix`d Ð ebfni

cr xefbl ekxved xake li`ed ,oetniq meyn

mrhd dlz jkle .`lerc meyn onf zrbd

iqxbc mixtq yi mbe .xacd xwir `edy ,`lerca

meyne `lerc meyn dtegl qpkzy cr :mzd

:jenqa xn`c :dyw zvwe .`gip df itle ,oetniq

o`nl ,jlde xqna .jlde xqn law ediipia `ki`

,`ki` oetniq meyne `kil `lerc meyn xn`c

`d ?xn`w i`n :dyw dyn epiax axd yexitle

,oetniqc `idde `lerc edl zi` edlek

itl e`l ediipia i`nc :xnel jixve .izyxitck

Ð oetniql opiyiig f`c ,eiykr bdepy zn`d

ied i` epl dn ,yxtl `a dpey`x dpyn itl `l`

.oetniq meyn e` `lerc meyn `nrh

ñåèñåéáå÷.zeytp apeb :qxhpewd yxit Ð

zexekac `nw wxtac :dywe

oa opgei oaxl xqthd qewixhpew l`y :xn` (`,d)

iwa epi` e` ,did qehqeiaew e` ,did apb mkax dyn .xkk d`n `ven dz` sqkd zpizpae ,dpn xyr cg`e xkk cg`e miz`n `ven dz` sqkd ieaba :zleblbl rwae milwy iab i`kf

"xgyd dlr ik ipgly xn`ie" ("glyie" zyxt) dax ziy`xaa xn`c `de .`iaewa wgyn Ð qehqeiaewc :l`ppg epiax yxit okl ?milwyd oexqgl zeytp apeb oipr dne ?did zepeayga

eilr zeidl libx `iaewa wgyny mc`c ,xnel yi inp l`ppg epiax yexitle .`gip qxhpewd yexitl ?xgyd on `xiizn dz`y dz` qehqeiaew e` dz` apb ike :j`lnl awri dil xn`wc

.mdipta onhpe ,daxd miyepåäðäzeklnl azken e` oiiefn mihql :`icda xn` (a,av `xza `aa) "zexit xkend" wxtac :mz epiaxl dywe .lawe xaqe :qxhpewd yxit Ð edl zi` `lw

,zern xkend laiwc `kidc ;qxhpewd yexit miiwn edil` epiaxe .igiky `lc oeik ,oetniql edl eyg `le ,igiky `le Ð edl zi` `lw :mz epiax yxtne ."jiptl jly ixd" el xne` Ð

,mzd ok rnyn zvwe .zern gweld ozpy mcew ixiin Ð "jiptl jly ixd" el xne`c `de .lawe xaq ok m` Ð `lw edl zi`c oinen ipd zernd zpizp mcew gweld wca `lcn :opixn`

.wfgen gweldc rnyn `nl` .dii`xd eilr exiagn `ivend `nile :jixtc

ìá÷xqnac `kd rnync :dywe .lrad igely mr a`d igely ekldy e` ,lrad igelyl a`d xqn :xnelk ,jld e` xqn e` law :qxhpewd yxit Ð jlde xqnopiyiig lrad igelyl

,`id `zlin `cg Ð jlde xqnc :yxtl d`xp jkl !yginl `kil oetniq meync rnyn .dnexzl s` ,lkl dzxiqn :ax xn` (a,gn zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxtae ,oetniql

.cin dl wca f`c ,mdnr jld `lyk ixiin Ð mzdc dxiqn la` .eziaa `dzy cr dl opiwca `l f`c ,oetniql opiyiig jklde .mdnr `ed mb jlde ,lrad igelyl a`d xqn :eyexit ikde

ïëùdcic iable ,`xwa "sqk" aizkc meyn ,xpic lr citwdl dlibxe li`ed ,zycewn dpi`c xn`w dlawe dci dhyt elit` `xif iaxc dizrc `wlq `w Ð 'eke dnvr lr zctwn dy`

dci dhyt elit` ,xpica eycwzi `l inp ikd Ð ixpicc `awxz lr citwdl zelibxy i`pi iaxc dizpa :[jixtw] (ictw) ikd meyne .citwdl ea dlibxy xac `l` sqk aiyg `l

inp i` ,`ilila dyciwc Ð `pin`w ik .dia `pixw sqkc ,zycwzn dzid dhexta elit`c Ð `pin`w `l dci dhyt :ipyne !`xaq ef oi`e ?ediiabl sqk aygi `l awxzn zegt dlaiwe

zzp ok m`c :dywe .ixpicc `awxza `wec `l` oiyecw eed `l gily eeyc `kid i`pi iaxc dizpac :qxhpewd yxite .oizipznc lld ziae i`ny ziac `zbelt ied ikdae .gily diieyc

`l` :jixt ikdc d`xpe !aiyil` xa iab (`,hk `xza `aa) "mizad zwfg" wxtae (`,ci) oihibc `nw wxta jixt `peeb i`dkc .dzrc itl zg`e zg` lk xza opilf`c oeik ,oixeriyl jixac

zegta iycwzn `l zexiyr ody meyn i`pi iaxc dizpac ;oixeriyl jixac zzp ok m` Ð ixpicc `awxzn zegta iycwzn `lc inp ikd `niz ike ,'eke i`pi iaxc dizpa oebk dzrn

dieyc inp i` ,`ilila dyciwc Ð `pin`w ik .dhext deya elit` zycwzne ,zctwn dpi`c dzrca dzlbc Ð `pin`w `l dci dhyt :ipyne .xpica zeycwzn zexg`e ,ixpicc `awxzn

.miyp x`yl enk `l` gilyl epzi `ly zercei odc ,miyp x`y llkn ze`vei opi` f`e .zycwzn dpi` xpicn zegtac zeey olek f`c ,gilyìëÐ ixev sqk mzq dxeza xen`d sqk

oiyecwae ,`kil zygp ly rahn ixevae ,zygp ly `idy itl Ð zxn` zivn `l dhext ,jkld .ixevay dzegt rahn ied Ð mzq m`e ,ixev lwy ied Ð milwy yxit m` :qxhpewd yxit

ax xn` dcedi ax xn` `teb :opiqxb ikdc qxhpewd yxit oizrnya dinwle .xpic` denwe` ,ira zeaiygc icin `nl` Ð dhextn dizwit`c oeike .ixinb "dgiw" "dgiw"c ,aizk "sqk"

!i`ny ziak xn`c iq` ax `nil :xzl`l jxtinl dil ded lirlc` i`w i`c meyn epiide .iq`
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:âa âa ïáe ¯ .àleòc íeMî ,äteçì ñðkzL ãò©¤¦¨¥©¨¦§¨¤©©
àeä éeìâaL ïéîeî éà ;déì úéì íéãáòa ïBôîéñ¯àä ¦§©£¨¦¥¥¦¦¤§¨¨

øúñaL ïéîeî íeMî éà ,déì éæç à÷¯à÷ôð éàî ¨¨¥¥¦¦¦¤§¥¤©¨§¨
.déì útëéà àì ,déì éòa à÷ äëàìîì ?dépéî déì¥¦¥¦§¨¨¨¨¥¥¨¦§©¥

ñeèñeéáe÷ Bà ápb àöîð¯íéèñì ,zøîà éàî .Bòébä ¦§¨©¨§§¦¦©¨§©§¦§¦
úeëìîì ázëð Bà ïéieæî¯éãkî .eäì úéà àì÷ eäðä §¨¦§©§©§¨§¨¨¦§¦§¦

?eäééðéa éàî ,äìëà àì øîì ïéáe øîì ïéa¯àkéà ¥§¨¥§¨¨¨§¨©¥©§¦¨
.Cìäå øñî ,ìaé÷ eäééðéaíéøîBà éànL úéa óñëa" ¥©§¦¥¨©§¨©§¤¤¥©©§¦

éaø øîà ¯ ?éànL úéác eäééîòè éàî ."'åëå øðéãa§¦¨©©£©§§¥©©¨©©¦
úLc÷úî ïéàå ,dîöò ìò úãt÷î äMà ïkL :àøéæ¥¨¤¥¦¨©§¤¤©©§¨§¥¦§©¤¤
ïBâk ,äzòî àlà :ééaà déì øîà .øðécî úBçôa§¨¦¦¨£©¥©©¥¤¨¥©¨§
úBçôa éLcwî àìå eäééLôpà ïãô÷c éàpé éaøc déúða§¨¥§©¦©©§¨§¨©©§©§§¨¦©§¦§¨
ãç äìa÷å dãé äèLt éàc éîð éëä ,éøðéãc àá÷øzî¦©§§¨§¦¨¥¨¦©¦§¦¨§¨¨¨§¦§¨©

?ïéLec÷ eåä àìc éîð éëä ,øçàî àæeæ¯:déì øîà ¨¥©¥¨¦©¦§¨¨¦¦£©¥
àðéîà÷ ék .àðéîà÷ àì äìa÷å dãé äèLt¯dLc÷c ¨§¨¨¨§¦§¨¨¨¨¦¨¦¨¨¦¨§¦§¨

eäéîòè :øîà óñBé áø .çéìL äéåLc éîð éà ,àéìéìa§¥§¨¦©¦§¨§¨¨¦©©¥£©©£©§
áø øîàc ,éñà áø øîà äãeäé áøãk éànL úéác§¥©©¦§©§¨¨©©©¦§¨©©

äøBza øeîàä óñk ìk :éñà áø øîà äãeäé¯óñk §¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨¤¤
íäéøác ìLå ,éøBö¯áø øîà ,àôeb .äðéãî óñk ¦§¤¦§¥¤¤¤§¦¨¨¨©©

äøBza øeîàä óñk ìk :éñà áø øîà äãeäé¯óñk §¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨¤¤
íäéøác ìLå ,éøBö¯?àeä àììëe .äðéãî óñk ¦§¤¦§¥¤¤¤§¦¨§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oiyeciw(iyily meil)

àleòc íeMî ,äteçì ñðkzL ãòebfni `ny miyyegy xn`y ± ©¤¦¨¥§¨¦§¨
,dizeig`le dig`l epnn dwyze dia` ziaa dnexz ly qek dl

.dnexza mixf dlik`ny `vnpe
:zx`ane `xnbd zniiqnâa âa ïáexnel dgtyn cnel epi`y ¤©©

dqex`a mb oetniql miyyeg oi`ydéì úéì íéãáòa ïBtîéñ ,- ¦§©£¨¦¥¥
`xnbdy itk ,micara gwnd lhan men eay dxwn oi` ezrcl
oky ,dqex`l dgtyn gikedl xyt` i` ok lre .oldl zx`an
`ly epl oipne ,miiwy dqex`a ok `l oetniq da miiw `l dgtya

:micara oetniq ly dxwn oi` recne .el yeyglïéîeî éàm` ± ¦¦
xac ,gwnd lehial oreh mllbay minendàeä éeìâaLipevig ± ¤§¨

,lk oirl dlbpedéì éæç à÷ àä`ayk oec`d mze` d`x ixd ± ¨¨¨¥¥
.zerh gwndy orhi cvike mdl mikqd i`ceae ,ezepwlíeMî éà¦¦

øúqaL ïéîeîzenewna mirvt oebk ,mixkip mpi` minend m`e ± ¦¤©¥¤
,dnecke miqeknddépéî déì à÷ôð éàî,el` minenle el dn ± ©©§¨¥¦¥

ixdedéì éòa à÷ äëàìîì,ezk`ln liaya `l` carl e`pw `l - ¦§¨¨¨¨¥¥
,ezcearl mirixtn mpi`e xzqa mdy oeikedéì útëéà àìepi` - Ÿ¦§©¥

.zerha did gwndy mllba oerhl leki
ik gwnd on ea xefgl oec`d dvxi m`eàöîð`ed cardyápb± ¦§¨©¨

,oenn apeb did okl mcew xakyBàdidyñeèñeéáe÷apeb - §§
,zeytpeòébäel` zeprh oi`y ,ely card gweld ly egxk lr ± ¦¦

lr car dpewd lke ,`ed apb car mzqy ,gwnd lehial daiq
.e`pw ok zrczøîà éàîievn epi`y xnel jpevxa men dfi` ± ©¨§©§

card didy `vnpa ,gwnd lhal egeka yieïéieæî íéèñìbxed ± ¦§¦§¨
,bxdile qtzdl eteq i`cee ,zeytpBàcard didyúeëìîì ázëð¦§¨§©§

dgec .bexd car el xkny ink df ixde ,zeklnl dzin aiiegn -
:`xnbdeäðäelld zepexqg ±eäì úéà àì÷yi meqxite lew ± ¨§¨¨¦§

mllba leki epi`e ,e`pwy mcew gweld mdilr rny i`ceae mdl
,micara oetniq yi eay dxwn mey oi` xen`ky oeike .ea xefgl
dnexza dgtyd zlik`n gikedl oi`y ba ba oa opgei iax xaeq

.dqex`a mb oetniql yegl `ly
:`xnbd zl`eyøîì ïéáe øîì ïéa éãkîipy zrcly xg`n ± ¦§¦¥§©¥§©
dqex` mi`pzdäìëà àì,dyw ,dnexzaeäééðéa éàîm` il dn ± Ÿ¨§¨©¥©§

zvxzn .dwyz `ny yygn e` ,oetniq yygn zlke` dpi`
:`xnbdeäééðéa àkéà.` .oldl mi`aend mixwnd zyelyìa÷± ¦¨¥©§¦¥

mrhly .oiyeciwd on ea xefgl `le citwdl `ly envr lr lrad
minen da yi m` mby ,dqex` dcera lek`l dleki oetniq ly
,dxeq` dwyz `ny ly mrhl la` .oiyeciwd elhazi `l
yyg miiwe ,dizeig`e dig` zaxwa dia` ziaa `id oiicry

xaky dxwna ,lcad cer .a .mwyzyøñîigelyl eza z` a`d ¨©
.b .dlra zial dzgwl e`ay lradCìäåa`dy dxwna oke ± §¨©

mixwnd ipyay .lrad igely mr eigily eklde migily dpin
z`vnp dpi` xak jci`ne ,dze` d`x `l lrad oiicr elld
,lek`l dxeq` oetniq ly mrhl jkitl .dzgtyn ipa zaxiwa
mrhl la` ,oiyeciwd elhazie minen da `vni dp`xiyk `ny
ipa oia dpi`e jxcl d`vi xaky oeik ,zxzen dwyz `ny ly

.mzewydl dzgtyn
,dpyna epipy:'eëå øðéãa íéøîBà íéøîBà éànL úéa ,óñëa§¤¤¥©©§¦§¦§¦¨§

`xnbd zx`anéànL úéác eäééîòè éàî:xpica oiyecwyøîà ©©§©§§¥©©¨©
àøéæ éaø,ediinrhdîöò ìò úãt÷î äMà ïkL-,dceak lrïéàå ©¦¥¨¤¥¦¨©§¤¤©©§¨§¥
úLc÷úîycwzdl dzrca zxneb dpi` -.øðécî úBçôaiia` ¦§©¤¤§¨¦¦¨

dpi` zegta ycwzdl dnikqd mby `xif 'x zpeeky oiad
:el dywd jkitl ,zycewnéiaà déì øîà,`xif 'xläzòî àlà- ¨©¥©©¥¤¨¥©¨

miyp ok m` ,dy`d zcitwa ielz oiyecwd sqky jixacl
zexiyrdéúða ïBâkeizepa -éàpé éaøc,xiyr didyïãô÷c §§¨¥§©¦©©§¨§¨

eäééLôpà,oceak lr -éLc÷î àìåycwzdl zevxzn opi` - ©©§©§§Ÿ¦©§¥
àá÷øzî úBçôamiaw dyely -éøðéãc,adfénð éëäm`d ± §¨¦©§§¨§¦¨¥¨¦©¦

odiabl xn`zäèLt éàcodn zg`øçàî àæeæ ãç äìa÷å dãé §¦¨§¨¨¨§¦§¨©¨¥©¥
,oiyecw myl [cg`nÎ]ïéLec÷ eåä àìc énð éëäeyrpy meyn ± ¨¦©¦§Ÿ¨¦¦

.jk xnel `xaq oi` i`ce ,eilr citwdl dlibxy `awxzn zegta
s`e ,zeycwznd ly ozcitwa ielz epi` sqkdy epgxk lre

.oiyeciwd elg xg` oipr lkl sqkk zaygpy dhexta ycwnd
:ezpeek z` `xif 'x x`andéì øîàm` ,iia`l ±äìa÷å dãé äèLt ¨©¥¨§¨¨¨§¦§¨

,xpicn zegt ycwnd icinàðéîà÷ àìzkll yiy xne` ipi` ± Ÿ¨£¦¨
elit`e ,zegta ycwzdl dpkend i`ce ik ,miypd zelibx xg`

.zycewn dhextaàðéîà÷ ékdpi`e zelibxd xg` zkll yiy ¦¨£¦¨
oebk ,zegta zycewn,àéìéìa dLc÷cdpi` dkiygd zngne §¦§¨§¥§¨

.ozp dn d`exäéeLc énð éàdy`d dzpiny ±çéìLlawiy ¦©¦§©§¨¨¦©
zia mixaeq ,yciw dnka zrcei dpi`y df oebka ,oiyeciw dxear
`id s` eli`k aygp xpic lr zecitwn miyp aexy oeikny i`ny
opi`y eyxit eli`k i`pi 'x zepae ,zegta ycwzz `ly dxn`

.miaedf ly oiaw dylyn zegta zevxzn
:i`ny zia zrcl xg` mrhéànL úéác eäééîòè ,øîà óñBé áø©¥¨©©§©§§¥©©
mixaeqy itl ,xpic oiyecwyáø øîàc ,éqà áø øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©©©¦§¨©©

øeîàä 'óñk' ìk ,éqà áø øîà äãeäé[xkfendÎ]äøBzaexeriy , §¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨
ly ekxrkéøBö óñk,'xFv' zpicna mpnfa ebdpy zerahnd - ¤¤¦

.dxezd zpizp onf ,dyn ly execa bedp didy rahnd jxr `edy
íäéøác ìLåzepwza xkfedy sqk lke ±jxrk exeriy ,minkg §¤¦§¥¤

lyäðéãî óñksqkn zipiny ekxre ,mpnfa bedp didy sqkd - ¤¤§¦¨
epi` oiyeciw iabl dxeza xen`d sqkdy df itl `vnpe .ixev
zerahna wx eynzyd 'xev'ae zyegpn dieyr dhexty ,dhext
dxezd oevxy o`kny i`ny zia mixaeqe .sqkn zeieyrd
,dhext `edy oenn mzqa `le aeyg sqka oiyeciwd eyriiy

.aeyg xac `edy xpica eyriiy minkg eraw jkitl
minrh `iaz jyndae] ,iq` ax ixaca oecl zxaer `xnbd

:[i`ny zia zrca mitqepìk éqà áø øîà äãeäé áø øîà ,àôeb¨¨©©§¨¨©©©¦¨
,äøBza øeîàä óñkly ekxrk `ed ekxréøBö óñkzerahnd - ¤¤¨¨©¨¤¤¦

,'xev'a zebedpdíäéøác ìLåiabl xkfend sqkd ly ekxr - §¤¦§¥¤
,minkg zepwzäðéãî óñkdywn .mpnfa bedp didy sqkd ± ¤¤§¦¨

:`xnbdàeä àììëexkfpy zenewnd lkl oekp df llk ok` m`d - §¨¨
.'sqk' dxeza
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב, בו כותב אודות ענין גידול הזקן ואיך משפיע 

זה על פרנסה לכשיבוא הזמן להסתדר בפרנסה כפשוטה.

וביותר  ביותר  משובח  הכל  ולדברי  אלקים,  דצלם  הענין  הוא  מגודל  זקן  הכל  שלדברי  כיון 

דאורייתא,  דין  ע"פ  מוכרח  הזקן  שגידול  אומרים  שאין  אלו  בדברי  אפילו  כמוכח  בהיפך,  מהנהגה 

זה  כל  מוסיף  פניו,  על  ניכר  אלקים  צלם  ואשר  בקדושה  שהמוסיף  ודאי  הרי  בספריהם,  וכמבואר 

המשך בעמרד ונא
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iiepik lk` cenr `i sc ± oey`x wxtxifp

àëéì íéãáòá ïåôîéñ.gwnd z` lhal Ðåäì éæç à÷ àä.laiwe xaqe Ð'åë áðâ àöîð
.eribd Ð qehqeiaew e` apb `vnpe exiagl car xkend :ol `niiw `dc ,jka lha epi` Ð

["zexit xkend"a `xza `aaa] `id `ziixae(a,av).ñåèñåéáå÷.zeytp apeb ÐåòéâäÐ

.`ed apb car mzqc ,ely `ed ixdïééåæî íéèñì.eilr elaw `le ,giky `l `dc Ðåà
úåëìîì áúëåî.jlnl dzin aiigzpy Ðàì÷

åäì úéàqe Ð.lawe xaêìäå øñî ìáé÷oniq Ð

.`edìáé÷oetniq meyn .minend z` eilr Ð

.`ki` Ð `lerc meyn ,`kil Ðøñîa`d Ð

mr a`d igely ekldy e` ,lrad igelyl

Ð oetniq meyn .jxca dcere lrad igely

edpzilc ,`kil Ð dwyz `ny meyn ,`ki`

.dab dzeg`le dig`làá÷øú=.oiaw dyly

éøðéãã=.miaedfçéìù äééåùãlawl Ð

i`pi iaxc dizpae .dnka da jlnp `le diyecw

`l` oiyecw eed `l Ð gily eey i` ,inp

.ixpicc `awxzaóñë äøåúá øåîàä óñë ìë
éøåöm`e ,ixev lwy ied milwy yxit m` Ð

.ixevay dzegtd rahn ied Ð mzqìùå
äðéãî óñë íäéøáãsqk :dl yxtn onwl Ð

Ð `ed rlq m` ;ixev sqkay zipiny Ð dpicn

zipiny Ð `ed xpic m`e ,ixev rlqay zipiny

zivn `l Ð dhext ,jkld ;ixev xpicay

ixevae ,zyegp ly `idy itl ,xninlly rahn

dgiw `dc ,aizk sqk oiyeciwae .`kil zyegp

`nl` Ð dhextn dizwit`c oeike .ixinb dgiw

.onwlck ,xpic` denwe` ,ira zeaiygc icin

:opiqxb ikdàåä àììëå .'åë äãåäé áø øîà àôåâ
e` aizk sqk `wec dxeza aezky sqky Ð

`le ixev sqk iedc Ð dpin `wtpe .eiiey

.zehext
éøäå
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ãòdpynk epiidc rnyn Ð "dtegl qpkzy cr" hwpcn Ð `lerc meyn dtegl qpkzy

.dtegl qpkzy cr onf zrbda zlke` dpi`y (a,fp zeaezk) "it lr s`" wxtc dpexg`

cr dnexza zlke` dpi`y dpey`x dpyna i`xen` ibilt (my) "it lr s`" wxtac :dnize

edlek ecen dpexg` dpyna ,ikd elit` .oetniq meyn e` ,`lerc meyn i` Ð onf ribiy

xn`wc .mzd `zi`ck ,oetniq meyn `nrhc

xn`w `kde .oetniq meyn [`ziixzae] :mzd

yie !ebfni `ny meyn epiidc Ð `lerc meyn

cr `l` ,`wec e`l dtegl qpkzy cr :xnel

onf zrbday itle .dpey`x dpynke onf ribiy

dyn epiax axde .dteg hwp dteg zeyrl oilibx

.`wec ied dtegl qpkzy cr :yxtn dpeaxpn

Ð `lerc meyn `xwirn exfbc e`l i` :xaqwc

cr xeq`le xefbl oiligzn eid `l oetniq meyn

miyp aexe ,igiky `l oinen ixdy .dtegl qpkzy

meyn xefbl eligzdy xg`n `l` .men mda oi`

`ny meyn onf zrbd cr dligza exfby ,`lerc

dtegd cr jli`e myn dxifbd ekix`d Ð ebfni

cr xefbl ekxved xake li`ed ,oetniq meyn

mrhd dlz jkle .`lerc meyn onf zrbd

iqxbc mixtq yi mbe .xacd xwir `edy ,`lerca

meyne `lerc meyn dtegl qpkzy cr :mzd

:jenqa xn`c :dyw zvwe .`gip df itle ,oetniq

o`nl ,jlde xqna .jlde xqn law ediipia `ki`

,`ki` oetniq meyne `kil `lerc meyn xn`c

`d ?xn`w i`n :dyw dyn epiax axd yexitle

,oetniqc `idde `lerc edl zi` edlek

itl e`l ediipia i`nc :xnel jixve .izyxitck

Ð oetniql opiyiig f`c ,eiykr bdepy zn`d

ied i` epl dn ,yxtl `a dpey`x dpyn itl `l`

.oetniq meyn e` `lerc meyn `nrh

ñåèñåéáå÷.zeytp apeb :qxhpewd yxit Ð

zexekac `nw wxtac :dywe

oa opgei oaxl xqthd qewixhpew l`y :xn` (`,d)

iwa epi` e` ,did qehqeiaew e` ,did apb mkax dyn .xkk d`n `ven dz` sqkd zpizpae ,dpn xyr cg`e xkk cg`e miz`n `ven dz` sqkd ieaba :zleblbl rwae milwy iab i`kf

"xgyd dlr ik ipgly xn`ie" ("glyie" zyxt) dax ziy`xaa xn`c `de .`iaewa wgyn Ð qehqeiaewc :l`ppg epiax yxit okl ?milwyd oexqgl zeytp apeb oipr dne ?did zepeayga

eilr zeidl libx `iaewa wgyny mc`c ,xnel yi inp l`ppg epiax yexitle .`gip qxhpewd yexitl ?xgyd on `xiizn dz`y dz` qehqeiaew e` dz` apb ike :j`lnl awri dil xn`wc

.mdipta onhpe ,daxd miyepåäðäzeklnl azken e` oiiefn mihql :`icda xn` (a,av `xza `aa) "zexit xkend" wxtac :mz epiaxl dywe .lawe xaqe :qxhpewd yxit Ð edl zi` `lw

,zern xkend laiwc `kidc ;qxhpewd yexit miiwn edil` epiaxe .igiky `lc oeik ,oetniql edl eyg `le ,igiky `le Ð edl zi` `lw :mz epiax yxtne ."jiptl jly ixd" el xne` Ð

,mzd ok rnyn zvwe .zern gweld ozpy mcew ixiin Ð "jiptl jly ixd" el xne`c `de .lawe xaq ok m` Ð `lw edl zi`c oinen ipd zernd zpizp mcew gweld wca `lcn :opixn`

.wfgen gweldc rnyn `nl` .dii`xd eilr exiagn `ivend `nile :jixtc

ìá÷xqnac `kd rnync :dywe .lrad igely mr a`d igely ekldy e` ,lrad igelyl a`d xqn :xnelk ,jld e` xqn e` law :qxhpewd yxit Ð jlde xqnopiyiig lrad igelyl

,`id `zlin `cg Ð jlde xqnc :yxtl d`xp jkl !yginl `kil oetniq meync rnyn .dnexzl s` ,lkl dzxiqn :ax xn` (a,gn zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxtae ,oetniql

.cin dl wca f`c ,mdnr jld `lyk ixiin Ð mzdc dxiqn la` .eziaa `dzy cr dl opiwca `l f`c ,oetniql opiyiig jklde .mdnr `ed mb jlde ,lrad igelyl a`d xqn :eyexit ikde

ïëùdcic iable ,`xwa "sqk" aizkc meyn ,xpic lr citwdl dlibxe li`ed ,zycewn dpi`c xn`w dlawe dci dhyt elit` `xif iaxc dizrc `wlq `w Ð 'eke dnvr lr zctwn dy`

dci dhyt elit` ,xpica eycwzi `l inp ikd Ð ixpicc `awxz lr citwdl zelibxy i`pi iaxc dizpa :[jixtw] (ictw) ikd meyne .citwdl ea dlibxy xac `l` sqk aiyg `l

inp i` ,`ilila dyciwc Ð `pin`w ik .dia `pixw sqkc ,zycwzn dzid dhexta elit`c Ð `pin`w `l dci dhyt :ipyne !`xaq ef oi`e ?ediiabl sqk aygi `l awxzn zegt dlaiwe

zzp ok m`c :dywe .ixpicc `awxza `wec `l` oiyecw eed `l gily eeyc `kid i`pi iaxc dizpac :qxhpewd yxite .oizipznc lld ziae i`ny ziac `zbelt ied ikdae .gily diieyc

`l` :jixt ikdc d`xpe !aiyil` xa iab (`,hk `xza `aa) "mizad zwfg" wxtae (`,ci) oihibc `nw wxta jixt `peeb i`dkc .dzrc itl zg`e zg` lk xza opilf`c oeik ,oixeriyl jixac

zegta iycwzn `l zexiyr ody meyn i`pi iaxc dizpac ;oixeriyl jixac zzp ok m` Ð ixpicc `awxzn zegta iycwzn `lc inp ikd `niz ike ,'eke i`pi iaxc dizpa oebk dzrn

dieyc inp i` ,`ilila dyciwc Ð `pin`w ik .dhext deya elit` zycwzne ,zctwn dpi`c dzrca dzlbc Ð `pin`w `l dci dhyt :ipyne .xpica zeycwzn zexg`e ,ixpicc `awxzn

.miyp x`yl enk `l` gilyl epzi `ly zercei odc ,miyp x`y llkn ze`vei opi` f`e .zycwzn dpi` xpicn zegtac zeey olek f`c ,gilyìëÐ ixev sqk mzq dxeza xen`d sqk

oiyecwae ,`kil zygp ly rahn ixevae ,zygp ly `idy itl Ð zxn` zivn `l dhext ,jkld .ixevay dzegt rahn ied Ð mzq m`e ,ixev lwy ied Ð milwy yxit m` :qxhpewd yxit

ax xn` dcedi ax xn` `teb :opiqxb ikdc qxhpewd yxit oizrnya dinwle .xpic` denwe` ,ira zeaiygc icin `nl` Ð dhextn dizwit`c oeike .ixinb "dgiw" "dgiw"c ,aizk "sqk"

!i`ny ziak xn`c iq` ax `nil :xzl`l jxtinl dil ded lirlc` i`w i`c meyn epiide .iq`
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:âa âa ïáe ¯ .àleòc íeMî ,äteçì ñðkzL ãò©¤¦¨¥©¨¦§¨¤©©
àeä éeìâaL ïéîeî éà ;déì úéì íéãáòa ïBôîéñ¯àä ¦§©£¨¦¥¥¦¦¤§¨¨

øúñaL ïéîeî íeMî éà ,déì éæç à÷¯à÷ôð éàî ¨¨¥¥¦¦¦¤§¥¤©¨§¨
.déì útëéà àì ,déì éòa à÷ äëàìîì ?dépéî déì¥¦¥¦§¨¨¨¨¥¥¨¦§©¥

ñeèñeéáe÷ Bà ápb àöîð¯íéèñì ,zøîà éàî .Bòébä ¦§¨©¨§§¦¦©¨§©§¦§¦
úeëìîì ázëð Bà ïéieæî¯éãkî .eäì úéà àì÷ eäðä §¨¦§©§©§¨§¨¨¦§¦§¦

?eäééðéa éàî ,äìëà àì øîì ïéáe øîì ïéa¯àkéà ¥§¨¥§¨¨¨§¨©¥©§¦¨
.Cìäå øñî ,ìaé÷ eäééðéaíéøîBà éànL úéa óñëa" ¥©§¦¥¨©§¨©§¤¤¥©©§¦

éaø øîà ¯ ?éànL úéác eäééîòè éàî ."'åëå øðéãa§¦¨©©£©§§¥©©¨©©¦
úLc÷úî ïéàå ,dîöò ìò úãt÷î äMà ïkL :àøéæ¥¨¤¥¦¨©§¤¤©©§¨§¥¦§©¤¤
ïBâk ,äzòî àlà :ééaà déì øîà .øðécî úBçôa§¨¦¦¨£©¥©©¥¤¨¥©¨§
úBçôa éLcwî àìå eäééLôpà ïãô÷c éàpé éaøc déúða§¨¥§©¦©©§¨§¨©©§©§§¨¦©§¦§¨
ãç äìa÷å dãé äèLt éàc éîð éëä ,éøðéãc àá÷øzî¦©§§¨§¦¨¥¨¦©¦§¦¨§¨¨¨§¦§¨©

?ïéLec÷ eåä àìc éîð éëä ,øçàî àæeæ¯:déì øîà ¨¥©¥¨¦©¦§¨¨¦¦£©¥
àðéîà÷ ék .àðéîà÷ àì äìa÷å dãé äèLt¯dLc÷c ¨§¨¨¨§¦§¨¨¨¨¦¨¦¨¨¦¨§¦§¨

eäéîòè :øîà óñBé áø .çéìL äéåLc éîð éà ,àéìéìa§¥§¨¦©¦§¨§¨¨¦©©¥£©©£©§
áø øîàc ,éñà áø øîà äãeäé áøãk éànL úéác§¥©©¦§©§¨¨©©©¦§¨©©

äøBza øeîàä óñk ìk :éñà áø øîà äãeäé¯óñk §¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨¤¤
íäéøác ìLå ,éøBö¯áø øîà ,àôeb .äðéãî óñk ¦§¤¦§¥¤¤¤§¦¨¨¨©©

äøBza øeîàä óñk ìk :éñà áø øîà äãeäé¯óñk §¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨¤¤
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קידושין. האשה נקנית - פרק ראשון דף יא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc oiyeciw(iyily meil)

àleòc íeMî ,äteçì ñðkzL ãòebfni `ny miyyegy xn`y ± ©¤¦¨¥§¨¦§¨
,dizeig`le dig`l epnn dwyze dia` ziaa dnexz ly qek dl

.dnexza mixf dlik`ny `vnpe
:zx`ane `xnbd zniiqnâa âa ïáexnel dgtyn cnel epi`y ¤©©

dqex`a mb oetniql miyyeg oi`ydéì úéì íéãáòa ïBtîéñ ,- ¦§©£¨¦¥¥
`xnbdy itk ,micara gwnd lhan men eay dxwn oi` ezrcl
oky ,dqex`l dgtyn gikedl xyt` i` ok lre .oldl zx`an
`ly epl oipne ,miiwy dqex`a ok `l oetniq da miiw `l dgtya

:micara oetniq ly dxwn oi` recne .el yeyglïéîeî éàm` ± ¦¦
xac ,gwnd lehial oreh mllbay minendàeä éeìâaLipevig ± ¤§¨

,lk oirl dlbpedéì éæç à÷ àä`ayk oec`d mze` d`x ixd ± ¨¨¨¥¥
.zerh gwndy orhi cvike mdl mikqd i`ceae ,ezepwlíeMî éà¦¦

øúqaL ïéîeîzenewna mirvt oebk ,mixkip mpi` minend m`e ± ¦¤©¥¤
,dnecke miqeknddépéî déì à÷ôð éàî,el` minenle el dn ± ©©§¨¥¦¥

ixdedéì éòa à÷ äëàìîì,ezk`ln liaya `l` carl e`pw `l - ¦§¨¨¨¨¥¥
,ezcearl mirixtn mpi`e xzqa mdy oeikedéì útëéà àìepi` - Ÿ¦§©¥

.zerha did gwndy mllba oerhl leki
ik gwnd on ea xefgl oec`d dvxi m`eàöîð`ed cardyápb± ¦§¨©¨

,oenn apeb did okl mcew xakyBàdidyñeèñeéáe÷apeb - §§
,zeytpeòébäel` zeprh oi`y ,ely card gweld ly egxk lr ± ¦¦

lr car dpewd lke ,`ed apb car mzqy ,gwnd lehial daiq
.e`pw ok zrczøîà éàîievn epi`y xnel jpevxa men dfi` ± ©¨§©§

card didy `vnpa ,gwnd lhal egeka yieïéieæî íéèñìbxed ± ¦§¦§¨
,bxdile qtzdl eteq i`cee ,zeytpBàcard didyúeëìîì ázëð¦§¨§©§

dgec .bexd car el xkny ink df ixde ,zeklnl dzin aiiegn -
:`xnbdeäðäelld zepexqg ±eäì úéà àì÷yi meqxite lew ± ¨§¨¨¦§

mllba leki epi`e ,e`pwy mcew gweld mdilr rny i`ceae mdl
,micara oetniq yi eay dxwn mey oi` xen`ky oeike .ea xefgl
dnexza dgtyd zlik`n gikedl oi`y ba ba oa opgei iax xaeq

.dqex`a mb oetniql yegl `ly
:`xnbd zl`eyøîì ïéáe øîì ïéa éãkîipy zrcly xg`n ± ¦§¦¥§©¥§©
dqex` mi`pzdäìëà àì,dyw ,dnexzaeäééðéa éàîm` il dn ± Ÿ¨§¨©¥©§

zvxzn .dwyz `ny yygn e` ,oetniq yygn zlke` dpi`
:`xnbdeäééðéa àkéà.` .oldl mi`aend mixwnd zyelyìa÷± ¦¨¥©§¦¥

mrhly .oiyeciwd on ea xefgl `le citwdl `ly envr lr lrad
minen da yi m` mby ,dqex` dcera lek`l dleki oetniq ly
,dxeq` dwyz `ny ly mrhl la` .oiyeciwd elhazi `l
yyg miiwe ,dizeig`e dig` zaxwa dia` ziaa `id oiicry

xaky dxwna ,lcad cer .a .mwyzyøñîigelyl eza z` a`d ¨©
.b .dlra zial dzgwl e`ay lradCìäåa`dy dxwna oke ± §¨©

mixwnd ipyay .lrad igely mr eigily eklde migily dpin
z`vnp dpi` xak jci`ne ,dze` d`x `l lrad oiicr elld
,lek`l dxeq` oetniq ly mrhl jkitl .dzgtyn ipa zaxiwa
mrhl la` ,oiyeciwd elhazie minen da `vni dp`xiyk `ny
ipa oia dpi`e jxcl d`vi xaky oeik ,zxzen dwyz `ny ly

.mzewydl dzgtyn
,dpyna epipy:'eëå øðéãa íéøîBà íéøîBà éànL úéa ,óñëa§¤¤¥©©§¦§¦§¦¨§

`xnbd zx`anéànL úéác eäééîòè éàî:xpica oiyecwyøîà ©©§©§§¥©©¨©
àøéæ éaø,ediinrhdîöò ìò úãt÷î äMà ïkL-,dceak lrïéàå ©¦¥¨¤¥¦¨©§¤¤©©§¨§¥
úLc÷úîycwzdl dzrca zxneb dpi` -.øðécî úBçôaiia` ¦§©¤¤§¨¦¦¨

dpi` zegta ycwzdl dnikqd mby `xif 'x zpeeky oiad
:el dywd jkitl ,zycewnéiaà déì øîà,`xif 'xläzòî àlà- ¨©¥©©¥¤¨¥©¨

miyp ok m` ,dy`d zcitwa ielz oiyecwd sqky jixacl
zexiyrdéúða ïBâkeizepa -éàpé éaøc,xiyr didyïãô÷c §§¨¥§©¦©©§¨§¨

eäééLôpà,oceak lr -éLc÷î àìåycwzdl zevxzn opi` - ©©§©§§Ÿ¦©§¥
àá÷øzî úBçôamiaw dyely -éøðéãc,adfénð éëäm`d ± §¨¦©§§¨§¦¨¥¨¦©¦

odiabl xn`zäèLt éàcodn zg`øçàî àæeæ ãç äìa÷å dãé §¦¨§¨¨¨§¦§¨©¨¥©¥
,oiyecw myl [cg`nÎ]ïéLec÷ eåä àìc énð éëäeyrpy meyn ± ¨¦©¦§Ÿ¨¦¦

.jk xnel `xaq oi` i`ce ,eilr citwdl dlibxy `awxzn zegta
s`e ,zeycwznd ly ozcitwa ielz epi` sqkdy epgxk lre

.oiyeciwd elg xg` oipr lkl sqkk zaygpy dhexta ycwnd
:ezpeek z` `xif 'x x`andéì øîàm` ,iia`l ±äìa÷å dãé äèLt ¨©¥¨§¨¨¨§¦§¨

,xpicn zegt ycwnd icinàðéîà÷ àìzkll yiy xne` ipi` ± Ÿ¨£¦¨
elit`e ,zegta ycwzdl dpkend i`ce ik ,miypd zelibx xg`

.zycewn dhextaàðéîà÷ ékdpi`e zelibxd xg` zkll yiy ¦¨£¦¨
oebk ,zegta zycewn,àéìéìa dLc÷cdpi` dkiygd zngne §¦§¨§¥§¨

.ozp dn d`exäéeLc énð éàdy`d dzpiny ±çéìLlawiy ¦©¦§©§¨¨¦©
zia mixaeq ,yciw dnka zrcei dpi`y df oebka ,oiyeciw dxear
`id s` eli`k aygp xpic lr zecitwn miyp aexy oeikny i`ny
opi`y eyxit eli`k i`pi 'x zepae ,zegta ycwzz `ly dxn`

.miaedf ly oiaw dylyn zegta zevxzn
:i`ny zia zrcl xg` mrhéànL úéác eäééîòè ,øîà óñBé áø©¥¨©©§©§§¥©©
mixaeqy itl ,xpic oiyecwyáø øîàc ,éqà áø øîà äãeäé áøãk¦§©§¨¨©©©¦§¨©©

øeîàä 'óñk' ìk ,éqà áø øîà äãeäé[xkfendÎ]äøBzaexeriy , §¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨
ly ekxrkéøBö óñk,'xFv' zpicna mpnfa ebdpy zerahnd - ¤¤¦

.dxezd zpizp onf ,dyn ly execa bedp didy rahnd jxr `edy
íäéøác ìLåzepwza xkfedy sqk lke ±jxrk exeriy ,minkg §¤¦§¥¤

lyäðéãî óñksqkn zipiny ekxre ,mpnfa bedp didy sqkd - ¤¤§¦¨
epi` oiyeciw iabl dxeza xen`d sqkdy df itl `vnpe .ixev
zerahna wx eynzyd 'xev'ae zyegpn dieyr dhexty ,dhext
dxezd oevxy o`kny i`ny zia mixaeqe .sqkn zeieyrd
,dhext `edy oenn mzqa `le aeyg sqka oiyeciwd eyriiy

.aeyg xac `edy xpica eyriiy minkg eraw jkitl
minrh `iaz jyndae] ,iq` ax ixaca oecl zxaer `xnbd

:[i`ny zia zrca mitqepìk éqà áø øîà äãeäé áø øîà ,àôeb¨¨©©§¨¨©©©¦¨
,äøBza øeîàä óñkly ekxrk `ed ekxréøBö óñkzerahnd - ¤¤¨¨©¨¤¤¦

,'xev'a zebedpdíäéøác ìLåiabl xkfend sqkd ly ekxr - §¤¦§¥¤
,minkg zepwzäðéãî óñkdywn .mpnfa bedp didy sqkd ± ¤¤§¦¨

:`xnbdàeä àììëexkfpy zenewnd lkl oekp df llk ok` m`d - §¨¨
.'sqk' dxeza

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



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oiyeciw(iyily meil)

éøäåiabläðòè,zvwna dcen zreaya dxen`d ±áéúëcoipra ©£¥©£¨¦§¦
,(e ,ak zeny) dfì íéìë Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék''øîLdcede ¦¦¥¦¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ

cwtpdon xhtdl icky ,dzvwna xtke ciwtnd zprh zvwna
.cer el aiig epi`y eixack ok`y mipiicd eze` miriayn x`yd

ïðúe(e"t zligz zereay)ïéðéicä úòeáLz` miriayn mdy ± §©§©©©¨¦
,zvwna dcendäðòhäieeyn zegt `l lr didz ,orehd zriaz ± ©©£¨

ézLzernóñk,xpic yily ipy ody ,äàãBääårazpd ly - §¥¤¤§©¨¨
n zegt `l lr didzäèeøt äåLaygp zegta d`ced la` , ¨¤§¨

.mipiicd zreayn xehtd ,'lkd xtek'k
`le 'sqk' oeyl dxezd dhwpy xg`ny ,`id `xnbd ziyewe
elit` dxaicy ixd iq` ax ly ellk itl ok m` ,mekq dyxit
gkene .'sqk zern izy dprhd'y epipy recne ,drn ly dprha
,iq` ax ly ellkk zniieqn rahn epi` dxeza 'sqk' oeyly dfn
dxqne ,oenn edrx l` yi` ozi ik dxn` eli`ke ,'oenn'l `l`
mde ,mipiicd eriayi oenn mekq dfi` lr md erawiy minkgl

.zern izy zegtl didz dprhdy eraw
:drn zprh lr riaydl oi` iq` axl mby .`xnbd daiyníúä̈¨

,zern izy zegtl eprhiy cgein cenil epyi ,mipiicd zreaya -
`diy eprinydl aezkd myiwd ,'milk e` sqk' ozi ik' xn`py

sqkdíéìëc àéîec,[milkl dnecaÎ]äîzcwtda enk ±íéìk §¨§¥¦©¥¦
zegtd lklíéðL,'milk' `l` 'ilk' xn`p `ly ,milk ipy - §©¦

,cg` ilk lr miriayn oi`y o`kneóàzcwtdaóñklkl ©¤¤
zegtdíéðLdrn zprh lr miriayn oi`e ,sqk zern ipy - §©¦

.zg`
:df ywidn eyxc ceräîeoipra enke ±óñkzern izya xacn ©¤¤

mdyáeLç øác,zeaiyg efi` mr mekq -óàlr dreayíéìk ¨¨¨©¥¦
jixváeLç øácmilk la` ,oenn ly zeaiyg milka didiy ± ¨¨¨

dcede dnecke miHgn izy eprh oebk ,ef zeaiyg mda oi`y£¦
.eze` miriayn mipiicd oi` ,zg`a

:iq` ax lr `iyew ceréøäåoipraøNòîzexit z` milrny ,ipy ©£¥©£¥
mzelrdl el `ed gxehyke ,milyexia mze` milke`e xyrnd

,milyexiláéúëc,sqMA dYzpe' (dk ,ci mixac) df iabl ±zøöå' ¦§¦§¨©¨©¨¤§©§¨
'Eãéa óñkägwie ,sqk lr zexitd zyecw z` llgiy epiid ,'ebe ©¤¤§¨§

LWtp dE`Y xW` lkA sqMd dYzpe mye ,milyexil df sqk enr§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§¤
.dvxiy lk`n ixac lk lr ed`ivei ,'ebe xwAAïðúeipy xyrn) ©¨¨§©

(g"n a"téðL øNòî úBònî òìñ èøBtäeziaa el exahvd - ©¥¤©¦§©£¥¥¦
xyrnd zexit z` dpyd jyna odilr lligy zyegp zehext
lr lwdl leki ,sqk rlq ly jxrl oiieeya eribde ,ely ipy
x`ean ixd .milyexil dlri eze`e ,sqk rlqa otilgdle oz`iyp
llkd itle ,zyegp zehext lr ipy xyrn oillgny dpynd on
xyt` cvik ,'sqk' oeyl df leliga xkfpy xg`n iq` ax ly

:`xnbd daiyn .zehext lr llglóñkä óñkminrt xtqn - ¤¤©¤¤
dYzpe' 'sqMd Yxve' 'sqMA dYzpe' ,lelig oipra sqk azkp§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤§¨©¨

aezkdy o`kn ,'sqMdäaéø.xeva opi`y zerahnd z` s` ©¤¤¦¨
:iq` ax lr dl`y ceréøäåiqkp dcetdLc÷älr mllgnd ± ©£¥¤§¥
,oilegl m`ivene zernóñkä ïúðå' ,áéúëcycwdl'Bì í÷å± ¦§¦§¨©©¤¤§¨

.ely miyrpe oilegl jka mi`vei miqkpde,ìàeîL øîàåqkp §¨©§¥
äðî äåL Lc÷ä,mixpic d`n -äèeøt äåL ìò BìléçLixd cala ¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤§¨

dfìleçîellk itle ,oilegl `vei qkpde ycwd dhextd ziyrp - §¨
zbdep dpi`y zyegp zhext lr llgl xyt` ji` iq` ax ly

:`xnbd daiyn .'xev'aénð íúäcenil epyi ycwd leliga mb ± ¨¨©¦
,'xev'a opi`y zerahn x`y zeaxl cgeinéìé 'óñk óñk'ó ¤¤¤¤¨¦

øNònî,ycwd oeicta sqk xn`pe ipy xyrn oeicta sqk xn`p ± ¦©£¥
lr ycwdd llgzn ipy xyrn sqka enky dey dxifba micnele
ycwd iqkp lelig oipray sqkd epiid el dnecd sqk s` ,dhext

.dhexta `ed
:iq` ax lr `xnbd dywn ceräMà éLecé÷ éøäåmda xn`py ©£¥¦¥¦¨

,sqkøîâå 'dìòáe äMà Léà çwé ék' áéúëc(.a lirl) eyxce ± ¦§¦¦¦©¦¦¨§¨¨§¨©
dey dxifbaïBøôò äãOî äçé÷ äçé÷sqk izzp' my xn`py ± ¦¨¦¨¦§¥¤§

iyeciw s` sqka ziyrp dcy zgiwly myky ,'ipnn 'gw' dcyd
.sqka miyrp dy`ïðúe,epzpynaíéøîBà ìlä úéady`y §©¥¦¥§¦

zycwzn,äèeøt äåLáe äèeøôalry ixd iq` ax ly llkd itle ¦§¨§¨¤§¨
dhexta `le ,'xev'a zbdepd rahna `wec zeidl oiyeciwd sqk

,my dbedp dpi`yàîéðy xn`p m`d ±éànL úéák øîàc éqà áø ¥¨©©¦§¨©§¥©©
`edy xpica oiyeciwy mzhiy itl wx ixdy ,mzenk xaeq ±
`l` .iq` ax ly ellk z` ayiil xyt` 'xev'a miiwd rahn

.(:bi oiaexir) lld ziak dkld ixdy ,denz xac edfy
:dpey ote`a exn`p iq` ax ixacy zxne`e da zxfeg `xnbd

øîzéà éà ,àlà,ixev sqk jixvy iq` axøîzéà éëä,mxn` jk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
äøBza øeîàä áeö÷ óñk ìk ,éqà áø øîà äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©©¦¨¤¤¨¨¨©¨

dleza qpe` ozepy sqk miying oebk ,sqkd mekq yxtzpy
,iprpk car bxd exeyy in mda aiigy sqk miyelye ,dia`l

ly ekxr itk miyrp el` minelyzíäéøác ìLå ,éøBö óñklke ± ¤¤¦§¤¦§¥¤
,minkg zepwz iabl xkfpy aevw mekqäðéãî óñksqkl mzpeek - ¤¤§¦¨

sqkd jxrn zipiny ekxry ,dpicnd iagxa mlv` uetp didy
,lld zia ixacn iq` ax lr dyw `l ef `zniwe` itle .'xev'ay
dhexte 'oenn' epiidc ,mzq sqk dxeza xn`p oiyeciway meyn

.llka
ok m` :ef `zniwe` lr `xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîiq` ax ©¨©§©¨

àðéðz(:hn) zexekaa yxetn ±ìL íéòìñ Lîçoeictïaoke ,xeka ¨¦¨¨¥§¨¦¤¥
ìLíéLsqkLãáò ìoke ,iprpk car exey bxdy in mda aiigy ± §Ÿ¦¤¤¤

ñðBà ìL íéMîç,dxrp qpe` mlyny -äzôî ìLåakyl dxrp £¦¦¤¥§¤§©¤
aeig oke ,miying mlyn `ed mby ,enräàîsqkíL àéöBî ìL ¥¨¤¦¥

òø,ezy` lrílekmdinelyz el` lk -éøBö äðîa LãBwä ì÷La ©¨§¤¤©¤§¨¤¦
mixpic d`nl miler ycew ilwy ynge mixyry oeayg itl -
`ed dxeza aevw sqk lky eprci xaky ixd .'xev'a mibedpd

:`xnbd zvxzn .iq` ax epl ycig dne ,ixevíäéøác ìLåjxr ± §¤¦§¥¤
itl eze` mixryny ,minkg zepwz iabl xkfpy sqkdäðéãî óñk¤¤§¦¨

déì àëéøèöéà,eprinydl iq` axl ±ïðz àìcmekq xryp cvik ± ¦§§¦¨¥§Ÿ§©
.df,àéðúcminkg epwzBøéáçì ò÷Bzälew eita rinydy ± §©§¨©¥©©£¥

.jka yiiazpe ,epf` jezl driwzBì ïúBðezyea incòìñjk - ¥¤©
,ipepia mc` ly zyea inc minkg exriyàîéz àìådrzz l` ± §Ÿ¥¨

xneléàîdfi` -òìñieeyy ixev ly ,minkg eaiig,éæeæ òaøà ©¤©©§©¥
òìñ éàî àlà,edeaiigyàæeæc àbìt,fef ivg dieeyy rahn - ¤¨©¤©©§¨§¨

`ziixad dhwpy mrhde .ixev rlqn zipiny dpicn rlq `ide
meyn ,fef ivgl dzpeeky s` rlqàæeæc àbìôì eø÷c éLðéà éãéáòc©£¦¥¦§¥§¨§©§¨§¨

àøézñéà,fef ivg dieeyy ef rahnl mi`xewy miyp`d jxc - ¦§¦¨
.rlq

:xpica oiyeciwy i`ny zia zhiyl sqep mrhLé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦
äi÷æçãk ,éànL úéác eäééîòè ,øîBà,ezyxck ±äi÷æç øîàc ¥©§©§§¥©©¦§¦§¦¨§¨©¦§¦¨

oebk .miixard dn`e cara xen`d 'sqk oerxb' oipra (:ci onwl)
dvex m` ,mipy 'b care mipy yyl fef ze`n yya card dpwpy
diwfg yxce ,iytgl `vei cine fef ze`n 'b xzepd oec`l mlyn

àø÷ øîà,dixar dn`a (g ,`k zeny)'dcôäå'ãnìîaezkd ¨©§¨§¤§¨§©¥
dðBéãtî úòøânLz` ,dxknpy mincd on -xaky minid inc ¤§¨©©¦¦§¨

,oec`d lv` dcaräàöBéå.zexiglàîìLa zøîà éàincy §§¨¦¨§©§¦§¨¨
dxiknddì áäéczegtd lkl dxear mipzipd ±eðééä ,øðéc §¨©¨¦¨©§

äìæàå äòøâîczrxbn df mekqny sqkd oerxb miiwziy jiiy ± ¦§¨§¨§¨§¨
jlede zget dzcear ini xear,äèeøt ãòoec`l mlyz df z`e ©§¨

,z`vl ickäèeøt dì áäéc zøîà éà àlàdzepwl lekiy - ¤¨¦¨§©§§¨©¨§¨
,dhextaäòøâî éî äèeøtî,dhextn yi oerxb zexyt` dfi` ± ¦§¨¦§¨§¨

dhextn zegt el zaiigy `vnp zexy dfi` exear dzyryn ixd
dixar dn` incy gxken `linne ,epnn rexbl oenn o`k oi`e

xpic zegtd lkl.
s` dxikn sqkl dnecay micnl cvik x`al ovxzd miiq mxhae

:eilr eywd ,xpica dy` iyeciwàðîçø øîà÷ éëä àîìãåwxy §¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨
dì áäéc àëéädipwd zrya dxear oec`d ±øðéczexyt` yie , ¥¨§¨©¨¦¨

,sqk oerxb miiwläèeøt ãò òøâézenk oerxb oipr miiwzi - ¦§©©§¨
la` ,epcnlyäèeøt dì áäéc àëéä,rxbl zexyt` oi`y ±àì ¥¨§¨©¨§¨Ÿ

ììk òøâézepnn oi` jk weqtd z` yxtpyke ,oerxba `vz `l - ¦§©§¨
.xpica `wec zeidl aiig dn` oipwy dgked
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jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtoihib
äðòè éøäåozi ik" aizkc ,zvwna dced m` eze` oiriayne ,exiag z` oreh mc`y Ð

dpin opitlic "df `ed ik xn`i xy`" aizk eilre 'ebe "yi`(`,fw `nw `aa)dcendy

.dreayl dil opiyxce ,aizk mzd "ziad lra axwpe"c ,rayi zvwnïéðééãä úòåáù ïðúå
izy zprhn zegta dpi` Ðizy dxitk :xn` ax ;l`enye ax da ibilte .sqk zern

,sqk izy dnvr dprh :xn` l`enye ,sqk

dced e` ,dhext `l` da xtk `l elit`e

sqk izy ipzwcn ,mewn lkn .aiig Ð dhexta

`l` ,xn`w sqk `wec e`l `xw dpin rny

Ð dnk yxit `ly oeike .citw `nlra `penn`

edl miw `le ,minkgl `l` aezkd exqn `l

`wec `xw i`c .ikdn xivaa direay`l opaxl

dzegtd rahn `id drnc idp ,aizk sqk

edl `pn mizy edin Ð ixevay?:opiqxb ikd

áåùç øáã íéìë óà áåùç øáã óñë äîåÐ

xn`c o`nn iwet`le ,sqk izy miey ediy

,odn zg` z`ceda aiig oihgn ipy eprh :mzd

aiigziy :xnelk ,ody dnl milk e`vi jkl

xpicdy :miyxtn epizeaxe .edy lka milka

Ð `kxite .ixevay dzegtd rahn `ed

dn Ð `vexize .zern ody sqk izy ipzwcn

xac drne ,aeyg xac sqk s` aeyg xac milk

m`c :`cg ;`aeh dia `iyw icicle .`ed aeyg

ikid Ð `ed xpic dxeza xen`d sqk lkc ok

dil `wtne `yiwid jd `iz`?`z` ik `d

`yiwidsqk s` mipy milk dn opireny`l

"aeyg xac milk dn" :cere !`z`c `ed mipy

`ed aeyg xac hgn ike Ð?:mzd opixn` `de

iaiyg `l `nl` Ð edynl milk e`vi jkl

dn :`kti` mzd opixn` `icda ,cere !mihgn

ik sqke ,aeyg xac milk s` aeyg xac sqk

.`z` `yxc jdl Ð `z`úåòîî òìñ èøåôä
éðù øùòîlka xne` i`ny zia :`pwqn Ð

lligy dpin opirny ,edine .'ek zern rlqd

`a dzre ,zyegp ly zehexta xyrnd dligz

.rlq oda hextlåì í÷å óñëä ïúðåaizkc Ð

."el mwe eilr jkxr sqk ziyng sqie"åììçù
ììåçî äèåøôä ìò,ycwdl d`pe` oi`c Ð

aizkc(dk `xwie)opireny`e ,"eig` z` yi`"

hirni` Ð d`pe`n hirni`c ikid ikc l`eny

.gwn lehian inpóñë óñëycwd oeict xnb Ð

`l Ð dxezay sqk x`y la` ,xyrn oeictn

`xizi mitqk `kdc :cere .enc `lc ,dipin sili

.`aizkéøåö óñë éåä áåö÷ óñësqke Ð

.llk iq` ax dia ixii` `le ,aevw epi` oiyecw

áåö÷my `iven ly d`ne ,car ly miylye ,qpw ly miyng oebk ,dnk ea xn`py Ð

.epeayg xn`pe "milwy" oda xn`py ,rxéøåö äðîá ùãå÷ä ì÷ùáyiy ycwd lwy Ð

.ixev dpn milwy dynge mixyraïðú àìã äéì àëéøèöéà íäéøáã ìùå.ied dnk Ð

.dpicn sqk `edc opireny`e'åë ò÷åúä ïðúãëÐ mdixac sqk epivn `kid ,xnelk Ð

.'ek opzckåøéáçì ò÷åúälv` edkdy :epcnl owfd epiaxe .ield epiax oeyl ,epf`a Ð

.ofe`dòìñ åì ïúåð`niz `lc :iq` ax opireny`e .ipepia mc`l ezyea inc exriy jk Ð

.ixev rlqay ipiny Ð `fefc `blt `l` ,ixev rlq ifef drax` rlq i`dàøéúñéàÐ

.dpicn rlq `ede ,`fefc `blt ,rlqäé÷æçãëoiwxita onwl Ð(a,ci)car iab ipzwc

jke jka :envr z` zectl `ayk eipec` mr aygny ,sqk oerxiba envr z` dpew ixar

.jke jka dpyl izcear dpew z`vnp ,mipy yy `l` ipcaryl jl did `le ,ipzgwl

.x`yd lehe ,elld mipy zcear inc izpwn sqkn `ve ,jizcar mipy dnk aeyg

ilin ipd `pn :opixn`e?dipec` s`y rnyn ,"zictpe" aizk `le "dctde" :diwfg xn`e

zegta zipwp dixard dn` oi` ,`nl` .z`veie dpeict zrxbny :edfe .dpeicta riiqn

.xpicnäòøâî éàî äèåøôî 'åëå àîìùá úøîà éàmelk aey el ozzy Ð?dikxtc `l` ,'eke dil `wtp dixard dn`n i`ny zial dy` iyeciwe :xn`e ,dizlin wiqn dinwle

.dizlinl iweq`l diway `le `xnb
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éøäåxn`w `wec e`l `xw dpin rny Ð sqk izy ipzwcn :qxhpewd yxit Ð 'eke dprh

,minkgl `l` exqn `l Ð dnk yxit `ly oeike .citw `nlra `penn` `l` ,sqk

rahn `id drnc idp ,xn`w `wec sqk `xw i`c .ikdn xivaa direay`l edl miw `le

sqk dne ,mipy sqk s` mipy milk dn :ipyne ?edl `pn mizy edin Ð ixevay dzegtd

eidiy xnelk ,aeyg xac milk s` Ð aeyg xac

ipy eprh :xn`c o`nn iwet`le .sqk izy oiey

milk e`vi okl ,odn zg` z`ceda aiig oihgn

.`edy lka odilr aiigziy xnelk Ð edynl

zegtd rahn ied xpicdy :miyxtn epizeaxe

,zern mdy sqk izy ipzwcn :jixte ,ixevay

:uxize .oixpic ipy rnyn iedc ,"ipy" ipzw `le

drne ,aeyg xac sqk s` Ð aeyg xac milk dn

.aeyg xac,ok m` Ð `cg :`aeh da dyw icicle

jd `iz` ikid ,xpic `ed dxeza xen`d sqk lkc

Ð `yiwid `z` ik `d ?dl witne `yiwid

`ed mipy sqk s` mipy milk dn opireny`l

ike ,aeyg xac milk dn xn`w i`n :cere .`z`c

milk e`vi jkl :xn` `de ?`ed aeyg xac hgn

`icda ,cere .oihgn iaiyg `l `nl` Ð edynl

milk s` Ð aeyg xac sqk dn :`kti` mzd xn`

cr ,`z` dyxc jdl Ð `z` ik sqke ,aeyg xac

:i"yx yexit lr dywd wgvi epiaxe .epeyl o`k

jiiy ikid Ð drn `id ixevay zegt rahnc oeik

dinwe` dhextn dizwit`c oeik xninl llk

rahn `edy ,drn` xninl dil ded ?xpic`

oeik :xn`c (`,ai) onwl `nlyac .ixevay zegt

xpic` dinwe` Ð sqk iedc dhextn dizwit`c

sqk xity ied dhextc `pgky`c xza epiid Ð

dhextn dizwit`c oeike ,dixard dn` iabl

la` .aeyg xac iedc xpic` denwe` Ð sqk iedc

`nl` Ð dhext `kil ixevac xn`c ,`zyd

dizwit`c inp idp ,drn epiid odly zegt rahn

ol ded drn` ?dil znwen i`n` xpic` ,dhextn

o`nn iwet`l `z`c yxitc :dyw cere !`nwe`l

odn zg`a el dcede oihgn izy eprh xn`c

(a,hl) "mipiicd zreay" wxta `dc .aiigc

iz` "aeyg xac sqk dn"c dyxc jdc rnyn

`z` ik sqk dil `xiaq axlc ,l`enyc `ail`

wgvi epiaxl d`xp okl !`z`c `ed dxitkl Ð

rahn ied xpicc :eizeax mya yxity enk

sqk lk i`c i"yx dywdy dne .ixevay dzegtd

`wtne `yiwd `iz` ikid ,xpic dxeza xen`d

milk dn opireny`l `yiwd `z` ik `d ?dil

dil dyw `lc d`xp .`z` mipy sqk s` mipy

xac inp dipin opixnb Ð mipy dipin opixnbc ikid ike ,dvgnl ywid oi` `dc ;icin.aeyg

`d Ð edynl milk e`vi jkl mzd opixn` `d Ð ?`ed aeyg xac hgn ike :dywdy dne

`de .dlecb dk`ln ea zeyrl ie`xy ,lecb zeaiyg ea yi hgn elit`c ;dyw `l inp

`diy opira `lc iwet`l `l` ,ody dnl `wec e`l Ð ody dnl milk e`vi :mzd xn`wc

ea zeyrl ie`xy ,yi lecb zeaiyg mewn lkne ,dhext dey `diy j` ,drn dey ilkd

mzdc ;icin `iyw `l inp `d Ð `kti` opiqxb zereayac dywdy dne .dlecb dk`ln

milk lr cnll :mzd dil yixce ,`pixg` icinl sqk dil jixhvi` `lc ,l`enyl epiid

ediiexz dicicle ,dxitkl sqk iwenc ,axc `ail` `z` `kd la` .aeyg xac opirac

:dyw ,drn `kil ixevac xn`c df yexitl ,edine .aeyg xace mipy Ð milkn iwtp zeyxc

inia drn dzid `nl` .oirn mixyr :opinbxzne "lwyd dxb mixyr" (fk `xwie) aizk `dc

didy dyn inia did lwyn `l` ,drn ied `l dxbc :mz epiax xne`e !dxezay sqka dyn

.drn ede`xwe ,rahn epnn eyr aeye ,drn dey
ax

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

Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék" áéúëc ,äðòè éøäå ¯©£¥©£¨¦§¦¦¦¥¦¤¥¥¤¤
ì íéìëäðòhä ,ïéðéicä úòeáL :ïðúe ,"øîL¯ézL ¥¦¦§Ÿ§©§©©©¨¦©©£¨§¥

äàãBääå ,óñë¯;íéìëc àéîec íúä ¯ ?äèeøt äåL ¤¤§©¨¨¨¤§¨¨¨§¨§¥¦
íéìk äî¯óñk óà ,íéðL¯øác óñk äîe .íéðL ©¥¦§©¦©¤¤§©¦©¤¤¨¨

áeLç¯.áeLç øác íéìk óà¯áéúëc ,øNòî éøäå ¨©¥¦¨¨¨©£¥©£¥¦§¦
øNòî úBònî òìñ èøBtä :ïðúe "Eãéa óñkä zøöå"§©§¨©¤¤§¨§§©©¥¤©¦§©£¥

.äaéø "óñkä" "óñk" ¯ !éðL¯áéúëc ,Lc÷ä éøäå ¥¦¤¤©¤¤¦¨©£¥¤§¥¦§¦
äðî äåL Lc÷ä :ìàeîL øîàå ,"Bì í÷å óñkä ïúðå"§¨©©¤¤§¨§¨©§¥¤§¥¨¤¨¤

!ìleçî ¯ äèeøt äåL ìò BìléçL¯"óñk" éîð íúä ¤¦§©¨¤§¨§¨¨¨©¦¤¤
éìé "óñk".øNònî ó¯ék" áéúëc ,äMà éLecé÷ éøäå ¤¤¨¥¦©£¥©£¥¦¥¦¨¦§¦¦

äãOî "äçé÷" "äçé÷" øîâå "dìòáe äMà Léà çwé¦©¦¦¨§¨¨§¨©¦¨¦¨¦§¥
äåLáe äèeøôa :íéøîBà ìlä úéa :ïðúe ,ïBøôò¤§§©¥¦¥§¦¦§¨§¨¤

äèeøt¯!?éànL úéák øîàc éñà áø àîéð¯,àlà §¨¥¨©©¦©£©§¥©©¤¨
áø øîà äãeäé áø øîà :øîzéà éëä øîzéà éà¦¦§©¨¦¦§©¨©©§¨¨©©

:éñàäøBza øeîàä áeö÷ óñk ìk¯ìLå ,éøBö óñk ©¦¨¤¤¨¨¨©¨¤¤¦§¤
íäéøác¯.äðéãî óñk¯:àðéðz ?ïì òîùî à÷ éàî ¦§¥¤¤¤§¦¨©¨©§©¨¨¥¨

ìL ,ïa ìL íéòìñ LîçìL íéMîç ,ãáò ìL íéL ¨¥§¨¦¤¥§¦¤¤¤£¦¦¤
òø íL àéöBî ìL äàî ,äzôî ìLå ñðBà¯ílek ¥§¤§©¥¥¨¤¦¥©¨

!éøBö äðîa ,LãBwä ì÷La¯óñk íäéøác ìLå" §¤¤©¤§¨¤¦§¤¦§¥¤¤¤
ò÷Bzä :àéðúc .ïðz àìc ,déì àëéøèöéà "äðéãî§¦¨¦§§¦¨¥§¨§©§©§¨©¥©

òìñ éàî :àîéz àìå .òìñ Bì ïúBð Bøéáçì¯òaøà ©£¥¥¤©§¨¥¨©¤©©§©
òìñ éàî àlà ,éæeæ¯éLðéà éãéáòc ,àæeæc àbìt ¥¤¨©¤©©§¨§¨©£¦¥¡¨¥

.àøézñéà àæeæc àbìôì eø÷cLé÷ì ïa ïBòîL éaø §¨§©§¨§¨¦§¥¨©¦¦§¤¨¦
:äi÷æç øîàc .äi÷æçãk éànL úéác eäééîòè :øîBà¥©£©§§¥©©¦§¦§¦¨§¨©¦§¦¨

"dcôäå" àø÷ øîà¯dðBéãtî úòøâîL ãnìî ¨©§¨§¤§¨§©¥¤§¨©©¦¦§¨
eðééä øðéc dì áäéc àîìLa zøîà éà .äàöBéå§§¨¦¨§©§¦§¨¨¦©¨¦¨©§
áäéc zøîà éà àlà ,äèeøt ãò äìæàå äòøâîc¦§©§¨§¨§¨©§¨¤¨¦¨§©§¦©

äèeøt dì¯?äòøâî éî äèeøtî¯éëä àîìãå ¨§¨¦§¨¦§¨§¨§¦§¨¨¦
øðéc dì áäéc àëéä :àðîçø øîà÷¯ãò òøâéz ¨¨©©£¨¨¥¨¦©¨¦¨¦§©©

äèeøt dì áäéc àëéä ,äèeøt¯!ììk òøâéz àì §¨¥¨¦©¨§¨¨¦§©§¨
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc oiyeciw(iyily meil)

éøäåiabläðòè,zvwna dcen zreaya dxen`d ±áéúëcoipra ©£¥©£¨¦§¦
,(e ,ak zeny) dfì íéìë Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék''øîLdcede ¦¦¥¦¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ

cwtpdon xhtdl icky ,dzvwna xtke ciwtnd zprh zvwna
.cer el aiig epi`y eixack ok`y mipiicd eze` miriayn x`yd

ïðúe(e"t zligz zereay)ïéðéicä úòeáLz` miriayn mdy ± §©§©©©¨¦
,zvwna dcendäðòhäieeyn zegt `l lr didz ,orehd zriaz ± ©©£¨

ézLzernóñk,xpic yily ipy ody ,äàãBääårazpd ly - §¥¤¤§©¨¨
n zegt `l lr didzäèeøt äåLaygp zegta d`ced la` , ¨¤§¨

.mipiicd zreayn xehtd ,'lkd xtek'k
`le 'sqk' oeyl dxezd dhwpy xg`ny ,`id `xnbd ziyewe
elit` dxaicy ixd iq` ax ly ellk itl ok m` ,mekq dyxit
gkene .'sqk zern izy dprhd'y epipy recne ,drn ly dprha
,iq` ax ly ellkk zniieqn rahn epi` dxeza 'sqk' oeyly dfn
dxqne ,oenn edrx l` yi` ozi ik dxn` eli`ke ,'oenn'l `l`
mde ,mipiicd eriayi oenn mekq dfi` lr md erawiy minkgl

.zern izy zegtl didz dprhdy eraw
:drn zprh lr riaydl oi` iq` axl mby .`xnbd daiyníúä̈¨

,zern izy zegtl eprhiy cgein cenil epyi ,mipiicd zreaya -
`diy eprinydl aezkd myiwd ,'milk e` sqk' ozi ik' xn`py

sqkdíéìëc àéîec,[milkl dnecaÎ]äîzcwtda enk ±íéìk §¨§¥¦©¥¦
zegtd lklíéðL,'milk' `l` 'ilk' xn`p `ly ,milk ipy - §©¦

,cg` ilk lr miriayn oi`y o`kneóàzcwtdaóñklkl ©¤¤
zegtdíéðLdrn zprh lr miriayn oi`e ,sqk zern ipy - §©¦

.zg`
:df ywidn eyxc ceräîeoipra enke ±óñkzern izya xacn ©¤¤

mdyáeLç øác,zeaiyg efi` mr mekq -óàlr dreayíéìk ¨¨¨©¥¦
jixváeLç øácmilk la` ,oenn ly zeaiyg milka didiy ± ¨¨¨

dcede dnecke miHgn izy eprh oebk ,ef zeaiyg mda oi`y£¦
.eze` miriayn mipiicd oi` ,zg`a

:iq` ax lr `iyew ceréøäåoipraøNòîzexit z` milrny ,ipy ©£¥©£¥
mzelrdl el `ed gxehyke ,milyexia mze` milke`e xyrnd

,milyexiláéúëc,sqMA dYzpe' (dk ,ci mixac) df iabl ±zøöå' ¦§¦§¨©¨©¨¤§©§¨
'Eãéa óñkägwie ,sqk lr zexitd zyecw z` llgiy epiid ,'ebe ©¤¤§¨§

LWtp dE`Y xW` lkA sqMd dYzpe mye ,milyexil df sqk enr§¨©¨©¤¤§Ÿ£¤§©¤©§¤
.dvxiy lk`n ixac lk lr ed`ivei ,'ebe xwAAïðúeipy xyrn) ©¨¨§©

(g"n a"téðL øNòî úBònî òìñ èøBtäeziaa el exahvd - ©¥¤©¦§©£¥¥¦
xyrnd zexit z` dpyd jyna odilr lligy zyegp zehext
lr lwdl leki ,sqk rlq ly jxrl oiieeya eribde ,ely ipy
x`ean ixd .milyexil dlri eze`e ,sqk rlqa otilgdle oz`iyp
llkd itle ,zyegp zehext lr ipy xyrn oillgny dpynd on
xyt` cvik ,'sqk' oeyl df leliga xkfpy xg`n iq` ax ly

:`xnbd daiyn .zehext lr llglóñkä óñkminrt xtqn - ¤¤©¤¤
dYzpe' 'sqMd Yxve' 'sqMA dYzpe' ,lelig oipra sqk azkp§¨©¨©¨¤§©§¨©¤¤§¨©¨

aezkdy o`kn ,'sqMdäaéø.xeva opi`y zerahnd z` s` ©¤¤¦¨
:iq` ax lr dl`y ceréøäåiqkp dcetdLc÷älr mllgnd ± ©£¥¤§¥
,oilegl m`ivene zernóñkä ïúðå' ,áéúëcycwdl'Bì í÷å± ¦§¦§¨©©¤¤§¨

.ely miyrpe oilegl jka mi`vei miqkpde,ìàeîL øîàåqkp §¨©§¥
äðî äåL Lc÷ä,mixpic d`n -äèeøt äåL ìò BìléçLixd cala ¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤§¨

dfìleçîellk itle ,oilegl `vei qkpde ycwd dhextd ziyrp - §¨
zbdep dpi`y zyegp zhext lr llgl xyt` ji` iq` ax ly

:`xnbd daiyn .'xev'aénð íúäcenil epyi ycwd leliga mb ± ¨¨©¦
,'xev'a opi`y zerahn x`y zeaxl cgeinéìé 'óñk óñk'ó ¤¤¤¤¨¦

øNònî,ycwd oeicta sqk xn`pe ipy xyrn oeicta sqk xn`p ± ¦©£¥
lr ycwdd llgzn ipy xyrn sqka enky dey dxifba micnele
ycwd iqkp lelig oipray sqkd epiid el dnecd sqk s` ,dhext

.dhexta `ed
:iq` ax lr `xnbd dywn ceräMà éLecé÷ éøäåmda xn`py ©£¥¦¥¦¨

,sqkøîâå 'dìòáe äMà Léà çwé ék' áéúëc(.a lirl) eyxce ± ¦§¦¦¦©¦¦¨§¨¨§¨©
dey dxifbaïBøôò äãOî äçé÷ äçé÷sqk izzp' my xn`py ± ¦¨¦¨¦§¥¤§

iyeciw s` sqka ziyrp dcy zgiwly myky ,'ipnn 'gw' dcyd
.sqka miyrp dy`ïðúe,epzpynaíéøîBà ìlä úéady`y §©¥¦¥§¦

zycwzn,äèeøt äåLáe äèeøôalry ixd iq` ax ly llkd itle ¦§¨§¨¤§¨
dhexta `le ,'xev'a zbdepd rahna `wec zeidl oiyeciwd sqk

,my dbedp dpi`yàîéðy xn`p m`d ±éànL úéák øîàc éqà áø ¥¨©©¦§¨©§¥©©
`edy xpica oiyeciwy mzhiy itl wx ixdy ,mzenk xaeq ±
`l` .iq` ax ly ellk z` ayiil xyt` 'xev'a miiwd rahn

.(:bi oiaexir) lld ziak dkld ixdy ,denz xac edfy
:dpey ote`a exn`p iq` ax ixacy zxne`e da zxfeg `xnbd

øîzéà éà ,àlà,ixev sqk jixvy iq` axøîzéà éëä,mxn` jk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©
äøBza øeîàä áeö÷ óñk ìk ,éqà áø øîà äãeäé áø øîà- ¨©©§¨¨©©©¦¨¤¤¨¨¨©¨

dleza qpe` ozepy sqk miying oebk ,sqkd mekq yxtzpy
,iprpk car bxd exeyy in mda aiigy sqk miyelye ,dia`l

ly ekxr itk miyrp el` minelyzíäéøác ìLå ,éøBö óñklke ± ¤¤¦§¤¦§¥¤
,minkg zepwz iabl xkfpy aevw mekqäðéãî óñksqkl mzpeek - ¤¤§¦¨

sqkd jxrn zipiny ekxry ,dpicnd iagxa mlv` uetp didy
,lld zia ixacn iq` ax lr dyw `l ef `zniwe` itle .'xev'ay
dhexte 'oenn' epiidc ,mzq sqk dxeza xn`p oiyeciway meyn

.llka
ok m` :ef `zniwe` lr `xnbd dywnïì òîLî à÷ éàîiq` ax ©¨©§©¨

àðéðz(:hn) zexekaa yxetn ±ìL íéòìñ Lîçoeictïaoke ,xeka ¨¦¨¨¥§¨¦¤¥
ìLíéLsqkLãáò ìoke ,iprpk car exey bxdy in mda aiigy ± §Ÿ¦¤¤¤

ñðBà ìL íéMîç,dxrp qpe` mlyny -äzôî ìLåakyl dxrp £¦¦¤¥§¤§©¤
aeig oke ,miying mlyn `ed mby ,enräàîsqkíL àéöBî ìL ¥¨¤¦¥

òø,ezy` lrílekmdinelyz el` lk -éøBö äðîa LãBwä ì÷La ©¨§¤¤©¤§¨¤¦
mixpic d`nl miler ycew ilwy ynge mixyry oeayg itl -
`ed dxeza aevw sqk lky eprci xaky ixd .'xev'a mibedpd

:`xnbd zvxzn .iq` ax epl ycig dne ,ixevíäéøác ìLåjxr ± §¤¦§¥¤
itl eze` mixryny ,minkg zepwz iabl xkfpy sqkdäðéãî óñk¤¤§¦¨

déì àëéøèöéà,eprinydl iq` axl ±ïðz àìcmekq xryp cvik ± ¦§§¦¨¥§Ÿ§©
.df,àéðúcminkg epwzBøéáçì ò÷Bzälew eita rinydy ± §©§¨©¥©©£¥

.jka yiiazpe ,epf` jezl driwzBì ïúBðezyea incòìñjk - ¥¤©
,ipepia mc` ly zyea inc minkg exriyàîéz àìådrzz l` ± §Ÿ¥¨

xneléàîdfi` -òìñieeyy ixev ly ,minkg eaiig,éæeæ òaøà ©¤©©§©¥
òìñ éàî àlà,edeaiigyàæeæc àbìt,fef ivg dieeyy rahn - ¤¨©¤©©§¨§¨

`ziixad dhwpy mrhde .ixev rlqn zipiny dpicn rlq `ide
meyn ,fef ivgl dzpeeky s` rlqàæeæc àbìôì eø÷c éLðéà éãéáòc©£¦¥¦§¥§¨§©§¨§¨

àøézñéà,fef ivg dieeyy ef rahnl mi`xewy miyp`d jxc - ¦§¦¨
.rlq

:xpica oiyeciwy i`ny zia zhiyl sqep mrhLé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦
äi÷æçãk ,éànL úéác eäééîòè ,øîBà,ezyxck ±äi÷æç øîàc ¥©§©§§¥©©¦§¦§¦¨§¨©¦§¦¨

oebk .miixard dn`e cara xen`d 'sqk oerxb' oipra (:ci onwl)
dvex m` ,mipy 'b care mipy yyl fef ze`n yya card dpwpy
diwfg yxce ,iytgl `vei cine fef ze`n 'b xzepd oec`l mlyn

àø÷ øîà,dixar dn`a (g ,`k zeny)'dcôäå'ãnìîaezkd ¨©§¨§¤§¨§©¥
dðBéãtî úòøânLz` ,dxknpy mincd on -xaky minid inc ¤§¨©©¦¦§¨

,oec`d lv` dcaräàöBéå.zexiglàîìLa zøîà éàincy §§¨¦¨§©§¦§¨¨
dxiknddì áäéczegtd lkl dxear mipzipd ±eðééä ,øðéc §¨©¨¦¨©§

äìæàå äòøâîczrxbn df mekqny sqkd oerxb miiwziy jiiy ± ¦§¨§¨§¨§¨
jlede zget dzcear ini xear,äèeøt ãòoec`l mlyz df z`e ©§¨

,z`vl ickäèeøt dì áäéc zøîà éà àlàdzepwl lekiy - ¤¨¦¨§©§§¨©¨§¨
,dhextaäòøâî éî äèeøtî,dhextn yi oerxb zexyt` dfi` ± ¦§¨¦§¨§¨

dhextn zegt el zaiigy `vnp zexy dfi` exear dzyryn ixd
dixar dn` incy gxken `linne ,epnn rexbl oenn o`k oi`e

xpic zegtd lkl.
s` dxikn sqkl dnecay micnl cvik x`al ovxzd miiq mxhae

:eilr eywd ,xpica dy` iyeciwàðîçø øîà÷ éëä àîìãåwxy §¦§¨¨¦¨¨©©£¨¨
dì áäéc àëéädipwd zrya dxear oec`d ±øðéczexyt` yie , ¥¨§¨©¨¦¨

,sqk oerxb miiwläèeøt ãò òøâézenk oerxb oipr miiwzi - ¦§©©§¨
la` ,epcnlyäèeøt dì áäéc àëéä,rxbl zexyt` oi`y ±àì ¥¨§¨©¨§¨Ÿ

ììk òøâézepnn oi` jk weqtd z` yxtpyke ,oerxba `vz `l - ¦§©§¨
.xpica `wec zeidl aiig dn` oipwy dgked
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jtdy ina cenr `i sc ± ipy wxtoihib
äðòè éøäåozi ik" aizkc ,zvwna dced m` eze` oiriayne ,exiag z` oreh mc`y Ð

dpin opitlic "df `ed ik xn`i xy`" aizk eilre 'ebe "yi`(`,fw `nw `aa)dcendy

.dreayl dil opiyxce ,aizk mzd "ziad lra axwpe"c ,rayi zvwnïéðééãä úòåáù ïðúå
izy zprhn zegta dpi` Ðizy dxitk :xn` ax ;l`enye ax da ibilte .sqk zern

,sqk izy dnvr dprh :xn` l`enye ,sqk

dced e` ,dhext `l` da xtk `l elit`e

sqk izy ipzwcn ,mewn lkn .aiig Ð dhexta

`l` ,xn`w sqk `wec e`l `xw dpin rny

Ð dnk yxit `ly oeike .citw `nlra `penn`

edl miw `le ,minkgl `l` aezkd exqn `l

`wec `xw i`c .ikdn xivaa direay`l opaxl

dzegtd rahn `id drnc idp ,aizk sqk

edl `pn mizy edin Ð ixevay?:opiqxb ikd

áåùç øáã íéìë óà áåùç øáã óñë äîåÐ

xn`c o`nn iwet`le ,sqk izy miey ediy

,odn zg` z`ceda aiig oihgn ipy eprh :mzd

aiigziy :xnelk ,ody dnl milk e`vi jkl

xpicdy :miyxtn epizeaxe .edy lka milka

Ð `kxite .ixevay dzegtd rahn `ed

dn Ð `vexize .zern ody sqk izy ipzwcn

xac drne ,aeyg xac sqk s` aeyg xac milk

m`c :`cg ;`aeh dia `iyw icicle .`ed aeyg

ikid Ð `ed xpic dxeza xen`d sqk lkc ok

dil `wtne `yiwid jd `iz`?`z` ik `d

`yiwidsqk s` mipy milk dn opireny`l

"aeyg xac milk dn" :cere !`z`c `ed mipy

`ed aeyg xac hgn ike Ð?:mzd opixn` `de

iaiyg `l `nl` Ð edynl milk e`vi jkl

dn :`kti` mzd opixn` `icda ,cere !mihgn

ik sqke ,aeyg xac milk s` aeyg xac sqk

.`z` `yxc jdl Ð `z`úåòîî òìñ èøåôä
éðù øùòîlka xne` i`ny zia :`pwqn Ð

lligy dpin opirny ,edine .'ek zern rlqd

`a dzre ,zyegp ly zehexta xyrnd dligz

.rlq oda hextlåì í÷å óñëä ïúðåaizkc Ð

."el mwe eilr jkxr sqk ziyng sqie"åììçù
ììåçî äèåøôä ìò,ycwdl d`pe` oi`c Ð

aizkc(dk `xwie)opireny`e ,"eig` z` yi`"

hirni` Ð d`pe`n hirni`c ikid ikc l`eny

.gwn lehian inpóñë óñëycwd oeict xnb Ð

`l Ð dxezay sqk x`y la` ,xyrn oeictn

`xizi mitqk `kdc :cere .enc `lc ,dipin sili

.`aizkéøåö óñë éåä áåö÷ óñësqke Ð

.llk iq` ax dia ixii` `le ,aevw epi` oiyecw

áåö÷my `iven ly d`ne ,car ly miylye ,qpw ly miyng oebk ,dnk ea xn`py Ð

.epeayg xn`pe "milwy" oda xn`py ,rxéøåö äðîá ùãå÷ä ì÷ùáyiy ycwd lwy Ð

.ixev dpn milwy dynge mixyraïðú àìã äéì àëéøèöéà íäéøáã ìùå.ied dnk Ð

.dpicn sqk `edc opireny`e'åë ò÷åúä ïðúãëÐ mdixac sqk epivn `kid ,xnelk Ð

.'ek opzckåøéáçì ò÷åúälv` edkdy :epcnl owfd epiaxe .ield epiax oeyl ,epf`a Ð

.ofe`dòìñ åì ïúåð`niz `lc :iq` ax opireny`e .ipepia mc`l ezyea inc exriy jk Ð

.ixev rlqay ipiny Ð `fefc `blt `l` ,ixev rlq ifef drax` rlq i`dàøéúñéàÐ

.dpicn rlq `ede ,`fefc `blt ,rlqäé÷æçãëoiwxita onwl Ð(a,ci)car iab ipzwc

jke jka :envr z` zectl `ayk eipec` mr aygny ,sqk oerxiba envr z` dpew ixar

.jke jka dpyl izcear dpew z`vnp ,mipy yy `l` ipcaryl jl did `le ,ipzgwl

.x`yd lehe ,elld mipy zcear inc izpwn sqkn `ve ,jizcar mipy dnk aeyg

ilin ipd `pn :opixn`e?dipec` s`y rnyn ,"zictpe" aizk `le "dctde" :diwfg xn`e

zegta zipwp dixard dn` oi` ,`nl` .z`veie dpeict zrxbny :edfe .dpeicta riiqn

.xpicnäòøâî éàî äèåøôî 'åëå àîìùá úøîà éàmelk aey el ozzy Ð?dikxtc `l` ,'eke dil `wtp dixard dn`n i`ny zial dy` iyeciwe :xn`e ,dizlin wiqn dinwle

.dizlinl iweq`l diway `le `xnb
àì
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éøäåxn`w `wec e`l `xw dpin rny Ð sqk izy ipzwcn :qxhpewd yxit Ð 'eke dprh

,minkgl `l` exqn `l Ð dnk yxit `ly oeike .citw `nlra `penn` `l` ,sqk

rahn `id drnc idp ,xn`w `wec sqk `xw i`c .ikdn xivaa direay`l edl miw `le

sqk dne ,mipy sqk s` mipy milk dn :ipyne ?edl `pn mizy edin Ð ixevay dzegtd

eidiy xnelk ,aeyg xac milk s` Ð aeyg xac

ipy eprh :xn`c o`nn iwet`le .sqk izy oiey

milk e`vi okl ,odn zg` z`ceda aiig oihgn

.`edy lka odilr aiigziy xnelk Ð edynl

zegtd rahn ied xpicdy :miyxtn epizeaxe

,zern mdy sqk izy ipzwcn :jixte ,ixevay

:uxize .oixpic ipy rnyn iedc ,"ipy" ipzw `le

drne ,aeyg xac sqk s` Ð aeyg xac milk dn

.aeyg xac,ok m` Ð `cg :`aeh da dyw icicle

jd `iz` ikid ,xpic `ed dxeza xen`d sqk lkc

Ð `yiwid `z` ik `d ?dl witne `yiwid

`ed mipy sqk s` mipy milk dn opireny`l

ike ,aeyg xac milk dn xn`w i`n :cere .`z`c

milk e`vi jkl :xn` `de ?`ed aeyg xac hgn

`icda ,cere .oihgn iaiyg `l `nl` Ð edynl

milk s` Ð aeyg xac sqk dn :`kti` mzd xn`

cr ,`z` dyxc jdl Ð `z` ik sqke ,aeyg xac

:i"yx yexit lr dywd wgvi epiaxe .epeyl o`k

jiiy ikid Ð drn `id ixevay zegt rahnc oeik

dinwe` dhextn dizwit`c oeik xninl llk

rahn `edy ,drn` xninl dil ded ?xpic`

oeik :xn`c (`,ai) onwl `nlyac .ixevay zegt

xpic` dinwe` Ð sqk iedc dhextn dizwit`c

sqk xity ied dhextc `pgky`c xza epiid Ð

dhextn dizwit`c oeike ,dixard dn` iabl

la` .aeyg xac iedc xpic` denwe` Ð sqk iedc

`nl` Ð dhext `kil ixevac xn`c ,`zyd

dizwit`c inp idp ,drn epiid odly zegt rahn

ol ded drn` ?dil znwen i`n` xpic` ,dhextn

o`nn iwet`l `z`c yxitc :dyw cere !`nwe`l

odn zg`a el dcede oihgn izy eprh xn`c

(a,hl) "mipiicd zreay" wxta `dc .aiigc

iz` "aeyg xac sqk dn"c dyxc jdc rnyn

`z` ik sqk dil `xiaq axlc ,l`enyc `ail`

wgvi epiaxl d`xp okl !`z`c `ed dxitkl Ð

rahn ied xpicc :eizeax mya yxity enk

sqk lk i`c i"yx dywdy dne .ixevay dzegtd

`wtne `yiwd `iz` ikid ,xpic dxeza xen`d

milk dn opireny`l `yiwd `z` ik `d ?dil

dil dyw `lc d`xp .`z` mipy sqk s` mipy

xac inp dipin opixnb Ð mipy dipin opixnbc ikid ike ,dvgnl ywid oi` `dc ;icin.aeyg

`d Ð edynl milk e`vi jkl mzd opixn` `d Ð ?`ed aeyg xac hgn ike :dywdy dne

`de .dlecb dk`ln ea zeyrl ie`xy ,lecb zeaiyg ea yi hgn elit`c ;dyw `l inp

`diy opira `lc iwet`l `l` ,ody dnl `wec e`l Ð ody dnl milk e`vi :mzd xn`wc

ea zeyrl ie`xy ,yi lecb zeaiyg mewn lkne ,dhext dey `diy j` ,drn dey ilkd

mzdc ;icin `iyw `l inp `d Ð `kti` opiqxb zereayac dywdy dne .dlecb dk`ln

milk lr cnll :mzd dil yixce ,`pixg` icinl sqk dil jixhvi` `lc ,l`enyl epiid

ediiexz dicicle ,dxitkl sqk iwenc ,axc `ail` `z` `kd la` .aeyg xac opirac

:dyw ,drn `kil ixevac xn`c df yexitl ,edine .aeyg xace mipy Ð milkn iwtp zeyxc

inia drn dzid `nl` .oirn mixyr :opinbxzne "lwyd dxb mixyr" (fk `xwie) aizk `dc

didy dyn inia did lwyn `l` ,drn ied `l dxbc :mz epiax xne`e !dxezay sqka dyn

.drn ede`xwe ,rahn epnn eyr aeye ,drn dey
ax
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Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék" áéúëc ,äðòè éøäå ¯©£¥©£¨¦§¦¦¦¥¦¤¥¥¤¤
ì íéìëäðòhä ,ïéðéicä úòeáL :ïðúe ,"øîL¯ézL ¥¦¦§Ÿ§©§©©©¨¦©©£¨§¥

äàãBääå ,óñë¯;íéìëc àéîec íúä ¯ ?äèeøt äåL ¤¤§©¨¨¨¤§¨¨¨§¨§¥¦
íéìk äî¯óñk óà ,íéðL¯øác óñk äîe .íéðL ©¥¦§©¦©¤¤§©¦©¤¤¨¨

áeLç¯.áeLç øác íéìk óà¯áéúëc ,øNòî éøäå ¨©¥¦¨¨¨©£¥©£¥¦§¦
øNòî úBònî òìñ èøBtä :ïðúe "Eãéa óñkä zøöå"§©§¨©¤¤§¨§§©©¥¤©¦§©£¥

.äaéø "óñkä" "óñk" ¯ !éðL¯áéúëc ,Lc÷ä éøäå ¥¦¤¤©¤¤¦¨©£¥¤§¥¦§¦
äðî äåL Lc÷ä :ìàeîL øîàå ,"Bì í÷å óñkä ïúðå"§¨©©¤¤§¨§¨©§¥¤§¥¨¤¨¤

!ìleçî ¯ äèeøt äåL ìò BìléçL¯"óñk" éîð íúä ¤¦§©¨¤§¨§¨¨¨©¦¤¤
éìé "óñk".øNònî ó¯ék" áéúëc ,äMà éLecé÷ éøäå ¤¤¨¥¦©£¥©£¥¦¥¦¨¦§¦¦

äãOî "äçé÷" "äçé÷" øîâå "dìòáe äMà Léà çwé¦©¦¦¨§¨¨§¨©¦¨¦¨¦§¥
äåLáe äèeøôa :íéøîBà ìlä úéa :ïðúe ,ïBøôò¤§§©¥¦¥§¦¦§¨§¨¤

äèeøt¯!?éànL úéák øîàc éñà áø àîéð¯,àlà §¨¥¨©©¦©£©§¥©©¤¨
áø øîà äãeäé áø øîà :øîzéà éëä øîzéà éà¦¦§©¨¦¦§©¨©©§¨¨©©

:éñàäøBza øeîàä áeö÷ óñk ìk¯ìLå ,éøBö óñk ©¦¨¤¤¨¨¨©¨¤¤¦§¤
íäéøác¯.äðéãî óñk¯:àðéðz ?ïì òîùî à÷ éàî ¦§¥¤¤¤§¦¨©¨©§©¨¨¥¨

ìL ,ïa ìL íéòìñ LîçìL íéMîç ,ãáò ìL íéL ¨¥§¨¦¤¥§¦¤¤¤£¦¦¤
òø íL àéöBî ìL äàî ,äzôî ìLå ñðBà¯ílek ¥§¤§©¥¥¨¤¦¥©¨

!éøBö äðîa ,LãBwä ì÷La¯óñk íäéøác ìLå" §¤¤©¤§¨¤¦§¤¦§¥¤¤¤
ò÷Bzä :àéðúc .ïðz àìc ,déì àëéøèöéà "äðéãî§¦¨¦§§¦¨¥§¨§©§©§¨©¥©

òìñ éàî :àîéz àìå .òìñ Bì ïúBð Bøéáçì¯òaøà ©£¥¥¤©§¨¥¨©¤©©§©
òìñ éàî àlà ,éæeæ¯éLðéà éãéáòc ,àæeæc àbìt ¥¤¨©¤©©§¨§¨©£¦¥¡¨¥

.àøézñéà àæeæc àbìôì eø÷cLé÷ì ïa ïBòîL éaø §¨§©§¨§¨¦§¥¨©¦¦§¤¨¦
:äi÷æç øîàc .äi÷æçãk éànL úéác eäééîòè :øîBà¥©£©§§¥©©¦§¦§¦¨§¨©¦§¦¨

"dcôäå" àø÷ øîà¯dðBéãtî úòøâîL ãnìî ¨©§¨§¤§¨§©¥¤§¨©©¦¦§¨
eðééä øðéc dì áäéc àîìLa zøîà éà .äàöBéå§§¨¦¨§©§¦§¨¨¦©¨¦¨©§
áäéc zøîà éà àlà ,äèeøt ãò äìæàå äòøâîc¦§©§¨§¨§¨©§¨¤¨¦¨§©§¦©

äèeøt dì¯?äòøâî éî äèeøtî¯éëä àîìãå ¨§¨¦§¨¦§¨§¨§¦§¨¨¦
øðéc dì áäéc àëéä :àðîçø øîà÷¯ãò òøâéz ¨¨©©£¨¨¥¨¦©¨¦¨¦§©©

äèeøt dì áäéc àëéä ,äèeøt¯!ììk òøâéz àì §¨¥¨¦©¨§¨¨¦§©§¨
àì
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jtdyרמח in` cenr ai sc ± ipy wxtxifp
êúòã à÷ìñ àì.o`k rexib azkpy xg`n ,rexib ea oi`y xaca zipwp `dzy Ðãåòééã àéîåãoec`d i`yxy epcnle ,"dcri `l xy`" enr azkpy cerii oiprl xn`c ikid ik Ð

onwl xn`e .xg` sqk jixv oi`e ,"jilr il yiy dna il zcrein z` ixd" dl xn`i m` el zycewn didze ,zedn` ipy jeza el dcril(a,gi)miaexwl dxkenl i`yx dia` oi` :

.'ek ab lr s` cerii dn ,ceriik inp rexibe ."dcri `l xy`" da miiwn ip` oi`y itl ,dexr meyn mdl dxeq` `idy'åë äùà éùåãé÷å`wc ,`id yiwl yixc `zlinc `pwqn Ð

.diwfgck i`ny ziac `nrh xne`e wiqnäùã÷éî àì äèåøôá äùà óà.cerii iyeciwn opixnbc Ðøðéãã àâìô.dhext cr rexib `ki`e Ðäèåøôî äéú÷éôàã ïåéë`nl` Ð

.aiygc xpic` dnwe` ,`ira `zeaiygø÷ôäë
dl ixn`wc `ed opaxcne .hren xaca zepwl Ð

oizegtd oiyeciwl opax dirwt`c i`ny zia

.xpicnåäã ìëz` mipyn zexecdy dn lk Ð

oitiqeny minrt ,oizgety minrt ,rahnd

.mlwynnéàîéñ éáø øòéùeiptl `a dyrn Ð

dey zeidl jixvde ,dhexta dycwzpy dy`a

.oiyeciwd z` lhiae ,xqi`a dpnyn cg`ãçà
äùùî.ediizbelt yxtn onwl Ðáø äéì øîà

óñåé.iia`l Ðéëä éàdzegt dhext oi`c Ð

.o`knàðéðúã åðééäzxeza dpey ip`y Ð

.'ek aeyge `v :mipdkàúùäcg` `ed m` Ð

.iwlhi`d xqi`a dpnyníéôìà.zehext Ðàì
ååä.jenqa ziyixtck ,mirlq ipya Ðøúåé

åäì éø÷ íéôìàîdpdp lv` diepy ef dpyn Ð

my` dhext ziipd lr `iany ,ycwdd on

dxiard on wgxzdl aeyge `v .milwy sqka

.ef oebk dlecb dxtk jixv bbeyd lr s`y Ð

àáñ àåää äéì øîà.ef dpyna dz` dreh Ð

.da `pipz mitl`l aexwe ,dl `pipz `p`c

ïééåä àúéùå ïéúìúå äàî ùîçå àôìàÐ

drax`e mixyr xpicde oixpic drax` rlqdy

zehext dpny xqi` i`e .onwlck mixqi`

zehext mizye miryz d`n e`vnp Ð mlerl

lk miler mirlq izyay xpic dpnyde ,xpica

sl` ixd Ð dpny xqg zehext miz`n cg`

.yye miyely ze`n yngà÷ôðã ïåéësl` Ð

mitl`l aexw Ð dyye miyly eivgn ipyd

.dil ixwïé÷ðåøèðå÷ íéñîñî ïéøñéà ïéðåéãðåô
,oiqixcd oke .efn ef zephw ,md zerahn ipin Ð

.oipny ,oivpdäùùî ãçà äèåøô úàöîðÐ

,xpica drax`e mixyrn cg` xqi`dy

dnn zelecb zehextd la` .zxn`wck

dyly drnde ,drn yy xpicdy ,zxn`y

,xpicl miqixcd xyr dpeny ixd Ð miqixcd

mipye miray mde ,oivpd yye miyly mde

.zehext rax`e mirax` d`n mde ,oipiny

dyy `vnz Ð miwlg drax`e mixyrl mwlg

cg` `edy ,xqi`l zehext yy ixd ,wlg lka

.xpica drax`e mixyrnàî÷ àðúã àáéìàÐ

e`l Ð oiaxc jde .oizipzn mzqk epiidc

elfed oixqi`d `l` ,zehextd lr etiqedy

mlerle .mdinia xpica mizye miyly ecnre

yy aeyg ,xpica zehext mizye miryz d`n

miryz d`n `vnze mizye miyly minrt

mixwi mixqi`d eid i`niq iax iniae .mizye

z`vnpe ,xpica drax`e mixyr mhtynk

xpicl mizye miryz d`n `idy dhextdy

.xqi`a dpnyn cg` dzidéãîáxnelk Ð

.oiievn mixnz oi`y mewna'åë ïðú àäå.oiyeciw xeriy oi` ok xnel dz`a m`e Ðéàãå éùåãé÷á àädyciwe xg` `a m`e ,i`ce oiyeciw eed Ð enewna dhext dey epyi m` Ð

,hb `la xg`l zxzen dpi`e ,eed wtq iyeciw la` ,ipy iyeciw lhal eed `l i`ce iyeciw Ð enewna dhext dey epi` m`e .ipyn hb dkixv dpi`e ,oey`xl zxzen Ð jk xg`

.xaca mebnb oi` Ð mnewna dhexta yciwy xg`ny ,mixenb oiyeciw od el` zrcl ipd` xeriye .icna dhext dey `ny opiyiigcéãøåàã àãååæá.oiken ly dceb` Ðøîàäå
ìàåîù.xg` mewna dhext dey `ny opiyiig lirlc `d Ðàìçåëã àðáà.legkl dnec ,xegy yiiy Ð'åë ïééòî à÷å àãñç áø áéúé.jk xg` dhexta dycwe xg` `ay itl Ð

àîåé àåää.dlfed eiykre dhext dey da ded dyciwy meia Ðêðéîë ìë åàì.`xza` dzxqe`e ,oiyeciw oey`xdy cirdl Ð
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áø`l `kd Ð l`enyc dil xaq `l `cqg

.lirlck ,wtq iyeciwa `d iiepyl ivn

,dhexta jk xg` eig` dycwy ixiinc meyn

,oey`x iyeciw riwtdl `cqg ax `a dide

i`e .`xza` dl zxq`c jpink lk e`l :xn`ck

xnel jixv ok m` Ð eed wtq mipey`xc xn` ded

,dxeq` didz ok m` Ð oey`xn hb dkixvc

.eig` zyexb `iedc meyn
`d

1

2

3

4

5

6

7

8

óà ,ãeòéi äî ;ãeòééc àéîec ,Czòc à÷ìñ àì̈¨§¨©§¨§¨§¥©¥©
ìk ,ãòééî àì éòa éàå ãòééî éòa éàc áb ìò©©§¦¨¥§©¥§¦¨¥¨§©¥¨

ãòééî éöî àìc àëéä¯éëä ,éðéáæ àðéáæ eåä àì ¥¨§¨¨¥§©¥¨¨§¦¨§¦¥¨¦
àòøâéî éöî àìc àëéä ìk éîð¯àðéáæ eåä àì ©¦¨¥¨§¨¨¥¦§¨¨¨¨§¦¨

äîàî eäì à÷ôð éànL úéáì äMà éLecé÷å .éðéáæ§¦¥§¦¥¦¨§¥©©¨§¨§¥¨¨
àéð÷î àì äèeøôa äiøáòä äîà äî :äiøáòä¯óà ¨¦§¦¨¨¨¨¨¦§¦¨¦§¨¨¦§§¨©

.àLcwéî àì äèeøôa äMà¯,øðéãc àbìt àîéàå ¦¨¦§¨¨¦©§¨§¥¨©§¨§¦¨
?úBèeøt ézL àîéàå¯äèeøtî déz÷étàc ïåék¯ §¥¨§¥§¥¨§©¦§¥¦§¨

.øðécà dî÷Bà¯.ø÷ôäk ìàøNé úBða eäé àlL :éànL úéác àîòè eðééä :øîà àáøúéáe" §¨©¦¨¨¨£©©§©£¨§¥©©¤Ÿ§§¦§¨¥§¤§¥¥
äèeøt :øîéîì óñBé áø øáñ ."äèeøôa íéøîBà ìlä¯àäå :ééaà déì øîà .eäc ìk ¦¥§¦¦§¨¨©©¥§¥©§¨¨§£©¥©©¥§¨

äèeøt àéä änk :éðú÷ dìò¯BøBãa éléî éðä àîéz éëå !é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà £¨¨¨¥©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦§¦¥¨¨¥¦¥§
àëä ìáà ,äLî ìL¯éàîéñ éaø øòéL :øîà éîéc áø àúà ék àäå ,éLðéàì eäì dáLçãk ¤¤£¨¨¨¦§©§¨§¤¡¨¥§¨¦£¨©¦¦£©¦¥©¦¦¨

.é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà :äèeøt àéä änk BøBãaéàzñBc éaø :øîà ïéáø àúà éëå §©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦§¦£¨¨¦£©©¦§©
äèeøt éåä änk :eøòéL àéòLBà éaøå éàpé éaøå¯déì øîà !é÷ìèéàä øqéàa äMMî ãçà §©¦©©§©¦©£¨¦£©¨¨¥§¨¤¨¦¦¨§¦¨¨¦©§¦£©¥

íéòìñ éðLa úBèeøt änk áBLçå àö :àðéðúc eðééä éëä éà :óñBé áø¯.íétìàî øúBé ©¥¦¨¦©§§¨¥¨¥©£©¨§¦§¥§¨¦¥¥©§©¦
!?eäì éø÷ íétìàî øúé ,ïééåä àì íétìà àzLä¯:dì àðéðz àðà :àáñ àeää eäì øîà ¨§¨©§©¦¨¨§¨¨¥¥©§©¦¨¥§£©§©¨¨£¨¨¥¨¨

.íétìàì áBø÷¯!ïééåäc àeä àzéLå ïéúìúe äàî Lîçå àôìà óBñ óBñ¯eäì à÷ôðc ïåék ¨§©§©¦©§¨§¨¥¥¨§¨¦§¦¨§¨§¨¥¨§¨§¨§
àbìtî¯änk BøBãa éàîéñ éaø øòéL :øîà éîéc áø àúà ék ,àôeb .déì éø÷ íétìàì áBø÷ ¦©§¨¨§©§©¦¨¥¥¨¦£¨©¦¦£©¦¥©¦¦¨§©¨

äèeøt àéä¯éaøå éàzñBc éaø eøòéL :øîà ïéáø àúà éëå .é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà ¦§¨¤¨¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦§¦£¨¨¦£©¦£©¦§©§©¦
äèeøt àéä änk ,àéòLBà éaøå éàpé¯áøì ééaà déì øîà .é÷ìèéàä øqéàa äMMî ãçà ©©§©¦©£¨©¨¦§¨¤¨¦¦¨§¦¨¨¦©§¦£©¥©©¥§©

íéîëç eøîàL äèeøt :àéðúc ,eúéâìtéî à÷ éàpz éðäc àzâeìôa ïéáøå zà àîéð :éîéc¯ ¦¦¥¨©§§¨¦¦§§¨§¨¥©¨¥¨¦©§¦§©§¨§¨¤¨§£¨¦
óñk äòî LL ,é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà¯äòî .øðéc¯,ïéðBéãðet éðLïBéãðet¯éðL ¤¨¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦¥¨¨¤¤¦¨¨¨§¥§§¦§§§¥

øqéà ,ïéøqéà¯ñîñî ,íéñéîñeî éðL¯÷ðøèðB÷ ,ïé÷ðBøèðB÷ éðL¯àöîð .úBèeøt ézL ¦¨¦¦¨§¥§¦¦©§©§¥§§§¦§§©§§¥§¦§¨
äèeøt¯ìL :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .é÷ìèéàä øqéàa äðîMî úçàïéñøãä äL §¨©©¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦©¨¦§¤©§¦¥¥§¨©§¥¦

ì úBèeøt ézL ,õðäì ïéðîL éðL ,ñéøãäì ïéöðä éðL ,äòîìäèeøt àöîð ,ïéîL¯úçà §¨¨§¥¥¥¦§©§¥§¥§¨¦§¥¥§¥§§¨¦¦§¨§¨©©
?ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk øîàc ïéáøå ,àn÷ àpúk øîà øîc àîéì .é÷ìèéàä øqéàa äMMî¦¦¨§¦¨¨¦©§¦¥¨§¨£©§©¨©¨§¨¦©£©§©¨¦§¤©§¦¥

àä ;àéL÷ àìå ,àn÷ àpúc àaélà ïéáø ïéáe éãéc ïéa :déì øîà¯àä ,éøeqéà øewiàc £©¥¥¦¦¥¨¦©¦¨§©¨©¨§¨©§¨¨§¦©¦¥¨
¯éøeqéà øewiàc àä .éøeqéà ìBæc¯ìBæc àä ,àæeæa òaøàå íéøNò íe÷¯ïéúìz íe÷ §¦¥¨§¦©¦¥¤§¦§©§©§¨¨§§¨¦

øBk ãîBò eléôà ,äøîúa dLcé÷ :ìàeîL øîà .àæeæa ïéøúeøðéãa íéøîz¯,úLce÷î §¥§¨£©§¥¦§¨¦§¨¨£¦¥§¨¦§¦¨§¤¤
!äèeøt äåLáe äèeøôa íéøîBà ìlä úéa :ïðz ïðà àäå .éãîa äèeøt äåL ànL ïðéLééç¯ ¨§¦©¤¨¨¤§¨§¨©§¨£©§©¥¦¥§¦¦§¨§¨¤§¨

àä ,àéL÷ àì¯àä ,éàcå éLecé÷a¯.éãøeàc àãååæa Léc÷àc àøáb àeää .÷ôñ éLecé÷a ¨©§¨¨§¦¥©©¨§¦¥¨¥©©§¨¥©§¥§©§¨§§¥
äèeøt äåL da úéà éà ;da ïéiòî à÷å ,áøc dén÷ àéiç øa éîéL áø áéúé¯àì éà ,ïéà §¥©¦¦©¦¨©¥§©§¨§©¥¨¦¦¨¨¤§¨¦¦¨

¯!ïðéLééç :ìàeîL øîàäå ?àì äèeøt äåL da úéì éàå .àì¯àä ;àéL÷ àì¯éLecé÷a ¨§¦¥¨¨¤§¨¨§¨£©§¥¨§¦©¨©§¨¨§¦¥
àä ,éàcå¯à÷å àcñç áø áéúé ,àìçeëc àðáàa Léc÷àc àøáb àeää .÷ôñ éLecé÷a ©©¨§¦¥¨¥©©§¨§©§¥§©§¨§§¨§¥©¦§¨§¨

äèeøt äåL déa úéà éà ;déì øòLî¯àì éàå ,ïéà¯?àì äèeøt äåL déa úéì éàå .àì §©¥¥¦¦¥¨¤§¨¦§¦¨¨§¦¥¥¨¤§¨¨
!ïðéLééç :ìàeîL øîà àäå¯.ìàeîLc déì øáñ àì àcñç áø¯àäå :dénéà déì äøîà §¨£©§¥¨§¦©©¦§¨¨¨©¥¦§¥¨§¨¥¦¥§¨

!äèeøt äåL déa äåä dLc÷c àîBé àeää¯ðéîk ìk åàì :dì øîà.àøúaà dì zøñàc C ©¨§¦§¨£¨¥¨¤§¨£©¨¨¨§¦¨§¨§©§¨©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oiyeciw(iriax meil)

:`xnbd zayinCzòc à÷ìñ àì.rexib ea oi`y mekqa xknzy Ÿ©§¨©§¨
`ed sqk oerxbyãeòééc àéîecweqta enr azkpy ,dn`d ly §¨§¦

oec`d lr devny epcnle ,(g `k zeny) 'Dctde Dcri `l xW`'£¤Ÿ§¨¨§¤§¨
,epal e` envrl dy`l dze` crii dzcear zepy jezayãeòéi¦

ãòééî àì éòa éàå ãòééî éòa éàc áb ìò óàj` criil devny - ©©©§¦¨¥§©¥§¦¨¥Ÿ§©¥
mewn lkne ,epevxa ielze daeg epi`ãòééî éöî àìc àëéä± ¥¨§Ÿ¨¥§©¥

.ezeg` `id dn`dy oebke ,ceri zexyt` oec`l oi`ykeåä àìŸ¨
éðéáæ àðéáæmicnel ceri dxeza azkpy oeiky ,dxiknd dlg `l - §¦¨§¦¥

,ef zexyt` didz dn` zxikn lkay dcitwnyénð àëäoeik ± ¨¨©¦
,sqk oerxb dxeza azkpyàòøâéî éöî àìc àëéäoi`yk ± ¥¨§Ÿ¨¥¦¨§¨

dhexta dze` dpewy oebke ,oerxb miiwl zexyt`àðéáæ eåä àìŸ¨§¦¨
éðéáæ.dzxikn dlg `l ± §¦¥

:i`ny zia zhiya exe`ia z` yiwl yix miiqnäMà éLecé÷å§¦¥¦¨
,sqka miyrpyeäì à÷ôð éànL úéáìepivn dnaa z`f micnel §¥©©©§¨§
,äiøáòä äîàîjkitlàéðwî àì äèeøôa äiøáòä äîà äî`l` ¥¨¨¨¦§¦¨¨¨¨¨¦§¦¨¦§¨Ÿ¦©§¨

.xpicaàLc÷éî àì äèeøôa äMà óàxpica `l`.`xnbd dywn ©¦¨¦§¨Ÿ¦©§¨
oerxb ly zexyt` didzy ick dn`a xpic m`y :df xe`ia lr

ok m` ,sqkàîéàåmb witqn dziipwly,øðéãc àbìtjlz epnne §¥¨©§¨§¦¨
ok lr xzie ,dhext cr rxbzeàîéàåwitqnyúBèeøt ézL- §¥¨§¥§

:`xnbd zvxzn .dnvr z` dctz zxg`ae ,oerxbl zg`dïåék¥¨
déz÷étàcdpipw z` z`vedy ±äèeøtîixd ,oenn mzq `edy ± §©¦§¥¦§¨

,aeyg sqka dpipw `diy dxezd oevxyøðécà dî÷Bàjkitl - §¨©¦¨
.aeyg mekq `edy ,xpica oipwd z` minkg ecinrd

:i`ny zia ixacl sqep mrh,éànL úéác àîòè eðééä øîà àáø̈¨¨©©§©§¨§¥©©
ickø÷ôäk ìàøNé úBða eäé àlL,xwtd xacl enci `ly ± ¤Ÿ§§¦§¨¥§¤§¥

e`eai zeaiyg xqg mekq `edy dhexta zeycwzny jezny
,dhexta oiyecwd milg `ziixe`cny s` jkl .mceaka lflfl

.el` oiyeciw eriwtd minkg
i`ny zia .sqka 'eke zipwp dy`d (.a lirl) dpyna epipy

,xpic deyae xpica ,mixne`äèeøôa ,íéøîBà ìlä úéáedeyae ¥¦¥§¦¦§¨
`xnbd .iwlhi`d xqi`a dpenyn cg` ,dhext `id dnke ,dhext
xqi`a dpenyn cg` `ed sqkd xeriy mlerl m`d dpc
:'dhext' `xwpd rahna ycwl xyt` xec lkay e` ,iwlhi`d

øáñøîéîì óñBé áøxeriyyäèeøt`ed ,lld zia exn`yìk ¨©©¥§¥©§¨¨
,eäcdpenyn cg`n zegt `id dhextde ,dpzyd xeriydy s`e §

:sqei ax lr dywn iia` .da zycwzn dy` ,iwlhi`d xqi`a
déì øîàéiaà,sqei axléðz÷ dìò àäålld zia ixac lr `ld - ¨©¥©©¥§¨£¨¨¨¥

dpyna epipy,'é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà äèeøt àéä änk'©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨¦©§¦
i`a dpenyn cg` `idy dhext `weec jixvy x`eanexq

.iwlhi`dàîéz éëåxn`z m`e -éléî éðädpynd ixacy - §¦¥¨¨¥¦¥
didy rahnd lr exn`pàëä ìáà ,äLî ìL BøBãazexeca - §¤Ÿ¤£¨¨¨

dhextd z` miaygn mi`adéLðéàì eäì äáLçãkipay enk - §©£¦¨§§¦§¥
,ok xnel oi` ,dze` aygl milibx mc`àúà ék àäåixdy - §¨¦¨¨

`aykéîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàiax iptl `a dyrny ©¦¦¨©
xqi`a dpenyn cg`n dzegt dhexta dycwzpy dy`a ,i`niq

e ,iwlhi`däðîMî ãçà ,äèeøt àéä änk ,BøBãa éàîéñ éaø øòéL¦¥©¦¦©§©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨
,é÷ìèéàä øqéàa.elg `l el` oiyeciweàúà éëå`ayke -,ïéáø ¨¦¨¨¦©§¦§¦¨¨¨¦

,øîày,äèeøt éåä änk eøòéL àéòLBà éaøå éàpé éaøå éàzñBc éaø ¨©©¦§©§©¦©©§©¦©§¨¦£©¨¨¥§¨
.é÷ìèéàä øqéàa äMMî ãçàmi`ad zexeca s`y x`eane ¤¨¦¦¨¨¦¨¨¦©§¦

.dpyna aezkd xeriyk `id oiyeciwl zkxvpd dhextd
:eixack giken sqei axóñBé áø déì øîà,iia`léëä éà,jk m` - ¨©¥©¥¦¨¦

,iwlhi`d xqi`a dpenyn cg` `id dhext zexecd lkayeðééä©§
àðéðúcmy` oaxw `iadl jixvy bbeya ycwdn dpdpd iabl §¨¦¨

,mirlq ipy ieeyaáBLçå àö,dxiard on wgxzdl jixv dnk ¥©£
ixdyúBèeøt änkyi,íétìàî øúBé ,íéòìñ éðLadpdpde ©¨§¦§¥§¨¦¥¥©§©¦

.dlecb jk lk dxtk `iadl jixv dhext xeriya bbeya ycwdn
,xqi`a dpenyn cg` `ed dhext xeriy m` ,sqei ax dywne

àzLä`ld -íétìàzehextïééåä àìji`e ,mirlq ipya oi` - ©§¨©§©¦Ÿ©§¨
`ziixad.eäì éø÷ 'íétìàî øúé'mixryn xec lkay gken `l` ¨¥¥©§©¦¨¥§

ef `ziixa dpyy in ly execae ,xecd eze` itl dhextd z`
.hrn zeey eid zehextd,àáñ àeää eäì øîàixaca dz` dreh ¨©§©¨¨

ixdy ,`ziixaddì àðéðz àðà`le ,ef `ziixa izipy ip` - £¨¨¦¨¨
wx `l` ,zehext miitl`n xzei mirlq ipya yiy izxn`áBø÷̈

íétìàì,sqei ax el aiyd .zehextóBñ óBñoeyl dyw oiicr §©§©¦
wx ,xqi`a dpenyn cg` `id dhext m` ixdy ,`ziixadàôìà©§¨

àzéLå ïéúìúe äàî Lîçåyye miyelye ze`n ynge sl` - §¨¥¥¨§¨¦§¦¨
zehextïééåäc àeädfl z`xew `ziixad recne ,mirlq ipya yi - §©§¨

,`aq `edd el aiyd .'miitl`l aexw'àbìtî eäì à÷ôðc ïåék- ¥¨§©§¨§¦©§¨
,ze`n ynge sl`n xzei `ed zehextd mekqy oeikíétìàì áBø÷̈§©§©¦

.déì éø÷:dhext xeriy iabl mi`xen`d ixaca dpc `xnbd,àôeb ¨¥¥¨
àúà ék`ayk -éîéc áø,laal l`xyi ux`néaø øòéL ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¦¥©¦

éëå .é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà ,äèeøt àéä änk ,BøBãa éàîéñ¦©§©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨¦©§¦§¦
àúà`ayke -éaøå éàpé éaøå éàzñBc éaø eøòéL ,øîà ,ïéáø ¨¨¨¦¨©¦£©¦§©§©¦©©§©¦

.é÷ìèéàä øqéàa äMMî ãçà ,äèeøt àéä änk ,àéòLBà©§¨©¨¦§¨¤¨¦¦¨¨¦¨¨¦©§¦
:ef zwelgna mi`pz ewlgp xaky dywn iia`déì øîàáøì éiaà ¨©¥©©¥§©

àîéð ,éîécy xn`p -zà[dz`Î]à÷ éàpz éðäc àzâeìôa ïéáøå ¦¦¥¨©§§¨¦¦§§¨§¨¥©¨¥¨
eúéâìôéî,ef mi`pz zwelgna mzwlgp -eøîàL äèeøt ,àéðúc ¦§§¦§©§¨§¨¤¨§

íéîëç`id,é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà,oeaygd `ed jkeLL £¨¦¤¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨¦©§¦¥
äòîóñka yi,øðécaeäòîyi,ïéðBécðet éðLaeïBécðetyiéðL ¨¨¤¤¦¨¨¨§¥§§¦§§§¥

,ïéøqéàaeøqéàyiéðL,íéñéîñeîaeñîñîyiéðL,ïé÷ðBøèðe÷ ¦¨¦¦¨§¥§¥¦¦§¥§¥§§§¦
ae÷ðøèðe÷yieøt ézLàöîð ,úBèyäèeøt`idäðîMî úçà §§©§§¥§¦§¨§¨©©¦§Ÿ¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .é÷ìèéàä øqéàae wleg,øîBà`id dhexty ¨¦¨¨¦©§¦©¨¦§¤©§¦¥¥
,oeaygd `ed jke ,xqi`a dyiyn cg`ìLéðL ,äòîì ïéñøãä äL §Ÿ¨©§¦¦§¨¨§¥

ì úBèeøt ézL ,õðäì ïéðîL éðL ,ñéøãäì ïéöðäàöîð ,ïéîL ©§¦§©§¦§¥§¦¦§©§§¥§§¨¦¦§¨
yäèeøt`id.é÷ìèéàä øñéàa äMMî úçàok m`eàîéìxn`p - §¨©©¦¦¨§¦¨¨¦©§¦¥¨

øîc[inic ax]àn÷ àpúk øîàdpenyn cg` `id dhexty §©¨©§©¨©¨
,xqi`aìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk øîàc ïéáøåcg` `id dhexty §¨¦§¨©§©¨¦§¤©§¦¥

.xqi`a dyiyn
déì øîà,iia`l inic axéãéc ïéaizxn`y dn -ïéáexn`y dn ¨©¥¥¦¦¥

ïéáø`edàaélàezhiy itl -,àéL÷ àìå .àn÷ àpúcip`y meyn ¨¦©¦¨§©¨©¨§Ÿ©§¨
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áøc dén÷ àéiç øa éîéL áø,ax iptl -ïéiòî à÷ådadceb`a - ©¦¦©¦¨©¥§©§¨§©¥¨
,`l e` dhext dey da yi m` ze`xl ,efúéà éàyi m` -äåL da ¦¦¨¨¤

ïéà ,äèeøte ,zycewn [ok Î]àì ,àì éà,dywe .zycewnúéì éàå §¨¥¦ŸŸ§¦¥
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רמט jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtxifp
êúòã à÷ìñ àì.o`k rexib azkpy xg`n ,rexib ea oi`y xaca zipwp `dzy Ðãåòééã àéîåãoec`d i`yxy epcnle ,"dcri `l xy`" enr azkpy cerii oiprl xn`c ikid ik Ð

onwl xn`e .xg` sqk jixv oi`e ,"jilr il yiy dna il zcrein z` ixd" dl xn`i m` el zycewn didze ,zedn` ipy jeza el dcril(a,gi)miaexwl dxkenl i`yx dia` oi` :

.'ek ab lr s` cerii dn ,ceriik inp rexibe ."dcri `l xy`" da miiwn ip` oi`y itl ,dexr meyn mdl dxeq` `idy'åë äùà éùåãé÷å`wc ,`id yiwl yixc `zlinc `pwqn Ð

.diwfgck i`ny ziac `nrh xne`e wiqnäùã÷éî àì äèåøôá äùà óà.cerii iyeciwn opixnbc Ðøðéãã àâìô.dhext cr rexib `ki`e Ðäèåøôî äéú÷éôàã ïåéë`nl` Ð

.aiygc xpic` dnwe` ,`ira `zeaiygø÷ôäë
dl ixn`wc `ed opaxcne .hren xaca zepwl Ð

oizegtd oiyeciwl opax dirwt`c i`ny zia

.xpicnåäã ìëz` mipyn zexecdy dn lk Ð

oitiqeny minrt ,oizgety minrt ,rahnd

.mlwynnéàîéñ éáø øòéùeiptl `a dyrn Ð

dey zeidl jixvde ,dhexta dycwzpy dy`a

.oiyeciwd z` lhiae ,xqi`a dpnyn cg`ãçà
äùùî.ediizbelt yxtn onwl Ðáø äéì øîà

óñåé.iia`l Ðéëä éàdzegt dhext oi`c Ð

.o`knàðéðúã åðééäzxeza dpey ip`y Ð

.'ek aeyge `v :mipdkàúùäcg` `ed m` Ð

.iwlhi`d xqi`a dpnyníéôìà.zehext Ðàì
ååä.jenqa ziyixtck ,mirlq ipya Ðøúåé

åäì éø÷ íéôìàîdpdp lv` diepy ef dpyn Ð

my` dhext ziipd lr `iany ,ycwdd on

dxiard on wgxzdl aeyge `v .milwy sqka

.ef oebk dlecb dxtk jixv bbeyd lr s`y Ð

àáñ àåää äéì øîà.ef dpyna dz` dreh Ð

.da `pipz mitl`l aexwe ,dl `pipz `p`c

ïééåä àúéùå ïéúìúå äàî ùîçå àôìàÐ

drax`e mixyr xpicde oixpic drax` rlqdy

zehext dpny xqi` i`e .onwlck mixqi`

zehext mizye miryz d`n e`vnp Ð mlerl

lk miler mirlq izyay xpic dpnyde ,xpica

sl` ixd Ð dpny xqg zehext miz`n cg`

.yye miyely ze`n yngà÷ôðã ïåéësl` Ð

mitl`l aexw Ð dyye miyly eivgn ipyd

.dil ixwïé÷ðåøèðå÷ íéñîñî ïéøñéà ïéðåéãðåô
,oiqixcd oke .efn ef zephw ,md zerahn ipin Ð

.oipny ,oivpdäùùî ãçà äèåøô úàöîðÐ

,xpica drax`e mixyrn cg` xqi`dy

dnn zelecb zehextd la` .zxn`wck

dyly drnde ,drn yy xpicdy ,zxn`y

,xpicl miqixcd xyr dpeny ixd Ð miqixcd

mipye miray mde ,oivpd yye miyly mde

.zehext rax`e mirax` d`n mde ,oipiny

dyy `vnz Ð miwlg drax`e mixyrl mwlg

cg` `edy ,xqi`l zehext yy ixd ,wlg lka

.xpica drax`e mixyrnàî÷ àðúã àáéìàÐ

e`l Ð oiaxc jde .oizipzn mzqk epiidc

elfed oixqi`d `l` ,zehextd lr etiqedy

mlerle .mdinia xpica mizye miyly ecnre

yy aeyg ,xpica zehext mizye miryz d`n

miryz d`n `vnze mizye miyly minrt

mixwi mixqi`d eid i`niq iax iniae .mizye

z`vnpe ,xpica drax`e mixyr mhtynk

xpicl mizye miryz d`n `idy dhextdy

.xqi`a dpnyn cg` dzidéãîáxnelk Ð

.oiievn mixnz oi`y mewna'åë ïðú àäå.oiyeciw xeriy oi` ok xnel dz`a m`e Ðéàãå éùåãé÷á àädyciwe xg` `a m`e ,i`ce oiyeciw eed Ð enewna dhext dey epyi m` Ð

,hb `la xg`l zxzen dpi`e ,eed wtq iyeciw la` ,ipy iyeciw lhal eed `l i`ce iyeciw Ð enewna dhext dey epi` m`e .ipyn hb dkixv dpi`e ,oey`xl zxzen Ð jk xg`

.xaca mebnb oi` Ð mnewna dhexta yciwy xg`ny ,mixenb oiyeciw od el` zrcl ipd` xeriye .icna dhext dey `ny opiyiigcéãøåàã àãååæá.oiken ly dceb` Ðøîàäå
ìàåîù.xg` mewna dhext dey `ny opiyiig lirlc `d Ðàìçåëã àðáà.legkl dnec ,xegy yiiy Ð'åë ïééòî à÷å àãñç áø áéúé.jk xg` dhexta dycwe xg` `ay itl Ð

àîåé àåää.dlfed eiykre dhext dey da ded dyciwy meia Ðêðéîë ìë åàì.`xza` dzxqe`e ,oiyeciw oey`xdy cirdl Ð
åàì
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ìk ,ãòééî àì éòa éàå ãòééî éòa éàc áb ìò©©§¦¨¥§©¥§¦¨¥¨§©¥¨

ãòééî éöî àìc àëéä¯éëä ,éðéáæ àðéáæ eåä àì ¥¨§¨¨¥§©¥¨¨§¦¨§¦¥¨¦
àòøâéî éöî àìc àëéä ìk éîð¯àðéáæ eåä àì ©¦¨¥¨§¨¨¥¦§¨¨¨¨§¦¨

äîàî eäì à÷ôð éànL úéáì äMà éLecé÷å .éðéáæ§¦¥§¦¥¦¨§¥©©¨§¨§¥¨¨
àéð÷î àì äèeøôa äiøáòä äîà äî :äiøáòä¯óà ¨¦§¦¨¨¨¨¨¦§¦¨¦§¨¨¦§§¨©
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רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc oiyeciw(iriax meil)

:`xnbd zayinCzòc à÷ìñ àì.rexib ea oi`y mekqa xknzy Ÿ©§¨©§¨
`ed sqk oerxbyãeòééc àéîecweqta enr azkpy ,dn`d ly §¨§¦

oec`d lr devny epcnle ,(g `k zeny) 'Dctde Dcri `l xW`'£¤Ÿ§¨¨§¤§¨
,epal e` envrl dy`l dze` crii dzcear zepy jezayãeòéi¦

ãòééî àì éòa éàå ãòééî éòa éàc áb ìò óàj` criil devny - ©©©§¦¨¥§©¥§¦¨¥Ÿ§©¥
mewn lkne ,epevxa ielze daeg epi`ãòééî éöî àìc àëéä± ¥¨§Ÿ¨¥§©¥

.ezeg` `id dn`dy oebke ,ceri zexyt` oec`l oi`ykeåä àìŸ¨
éðéáæ àðéáæmicnel ceri dxeza azkpy oeiky ,dxiknd dlg `l - §¦¨§¦¥

,ef zexyt` didz dn` zxikn lkay dcitwnyénð àëäoeik ± ¨¨©¦
,sqk oerxb dxeza azkpyàòøâéî éöî àìc àëéäoi`yk ± ¥¨§Ÿ¨¥¦¨§¨

dhexta dze` dpewy oebke ,oerxb miiwl zexyt`àðéáæ eåä àìŸ¨§¦¨
éðéáæ.dzxikn dlg `l ± §¦¥

:i`ny zia zhiya exe`ia z` yiwl yix miiqnäMà éLecé÷å§¦¥¦¨
,sqka miyrpyeäì à÷ôð éànL úéáìepivn dnaa z`f micnel §¥©©©§¨§
,äiøáòä äîàîjkitlàéðwî àì äèeøôa äiøáòä äîà äî`l` ¥¨¨¨¦§¦¨¨¨¨¨¦§¦¨¦§¨Ÿ¦©§¨

.xpicaàLc÷éî àì äèeøôa äMà óàxpica `l`.`xnbd dywn ©¦¨¦§¨Ÿ¦©§¨
oerxb ly zexyt` didzy ick dn`a xpic m`y :df xe`ia lr

ok m` ,sqkàîéàåmb witqn dziipwly,øðéãc àbìtjlz epnne §¥¨©§¨§¦¨
ok lr xzie ,dhext cr rxbzeàîéàåwitqnyúBèeøt ézL- §¥¨§¥§

:`xnbd zvxzn .dnvr z` dctz zxg`ae ,oerxbl zg`dïåék¥¨
déz÷étàcdpipw z` z`vedy ±äèeøtîixd ,oenn mzq `edy ± §©¦§¥¦§¨

,aeyg sqka dpipw `diy dxezd oevxyøðécà dî÷Bàjkitl - §¨©¦¨
.aeyg mekq `edy ,xpica oipwd z` minkg ecinrd

:i`ny zia ixacl sqep mrh,éànL úéác àîòè eðééä øîà àáø̈¨¨©©§©§¨§¥©©
ickø÷ôäk ìàøNé úBða eäé àlL,xwtd xacl enci `ly ± ¤Ÿ§§¦§¨¥§¤§¥

e`eai zeaiyg xqg mekq `edy dhexta zeycwzny jezny
,dhexta oiyecwd milg `ziixe`cny s` jkl .mceaka lflfl

.el` oiyeciw eriwtd minkg
i`ny zia .sqka 'eke zipwp dy`d (.a lirl) dpyna epipy

,xpic deyae xpica ,mixne`äèeøôa ,íéøîBà ìlä úéáedeyae ¥¦¥§¦¦§¨
`xnbd .iwlhi`d xqi`a dpenyn cg` ,dhext `id dnke ,dhext
xqi`a dpenyn cg` `ed sqkd xeriy mlerl m`d dpc
:'dhext' `xwpd rahna ycwl xyt` xec lkay e` ,iwlhi`d

øáñøîéîì óñBé áøxeriyyäèeøt`ed ,lld zia exn`yìk ¨©©¥§¥©§¨¨
,eäcdpenyn cg`n zegt `id dhextde ,dpzyd xeriydy s`e §

:sqei ax lr dywn iia` .da zycwzn dy` ,iwlhi`d xqi`a
déì øîàéiaà,sqei axléðz÷ dìò àäålld zia ixac lr `ld - ¨©¥©©¥§¨£¨¨¨¥

dpyna epipy,'é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà äèeøt àéä änk'©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨¦©§¦
i`a dpenyn cg` `idy dhext `weec jixvy x`eanexq

.iwlhi`dàîéz éëåxn`z m`e -éléî éðädpynd ixacy - §¦¥¨¨¥¦¥
didy rahnd lr exn`pàëä ìáà ,äLî ìL BøBãazexeca - §¤Ÿ¤£¨¨¨

dhextd z` miaygn mi`adéLðéàì eäì äáLçãkipay enk - §©£¦¨§§¦§¥
,ok xnel oi` ,dze` aygl milibx mc`àúà ék àäåixdy - §¨¦¨¨

`aykéîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàiax iptl `a dyrny ©¦¦¨©
xqi`a dpenyn cg`n dzegt dhexta dycwzpy dy`a ,i`niq

e ,iwlhi`däðîMî ãçà ,äèeøt àéä änk ,BøBãa éàîéñ éaø øòéL¦¥©¦¦©§©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨
,é÷ìèéàä øqéàa.elg `l el` oiyeciweàúà éëå`ayke -,ïéáø ¨¦¨¨¦©§¦§¦¨¨¨¦

,øîày,äèeøt éåä änk eøòéL àéòLBà éaøå éàpé éaøå éàzñBc éaø ¨©©¦§©§©¦©©§©¦©§¨¦£©¨¨¥§¨
.é÷ìèéàä øqéàa äMMî ãçàmi`ad zexeca s`y x`eane ¤¨¦¦¨¨¦¨¨¦©§¦

.dpyna aezkd xeriyk `id oiyeciwl zkxvpd dhextd
:eixack giken sqei axóñBé áø déì øîà,iia`léëä éà,jk m` - ¨©¥©¥¦¨¦

,iwlhi`d xqi`a dpenyn cg` `id dhext zexecd lkayeðééä©§
àðéðúcmy` oaxw `iadl jixvy bbeya ycwdn dpdpd iabl §¨¦¨

,mirlq ipy ieeyaáBLçå àö,dxiard on wgxzdl jixv dnk ¥©£
ixdyúBèeøt änkyi,íétìàî øúBé ,íéòìñ éðLadpdpde ©¨§¦§¥§¨¦¥¥©§©¦

.dlecb jk lk dxtk `iadl jixv dhext xeriya bbeya ycwdn
,xqi`a dpenyn cg` `ed dhext xeriy m` ,sqei ax dywne

àzLä`ld -íétìàzehextïééåä àìji`e ,mirlq ipya oi` - ©§¨©§©¦Ÿ©§¨
`ziixad.eäì éø÷ 'íétìàî øúé'mixryn xec lkay gken `l` ¨¥¥©§©¦¨¥§

ef `ziixa dpyy in ly execae ,xecd eze` itl dhextd z`
.hrn zeey eid zehextd,àáñ àeää eäì øîàixaca dz` dreh ¨©§©¨¨

ixdy ,`ziixaddì àðéðz àðà`le ,ef `ziixa izipy ip` - £¨¨¦¨¨
wx `l` ,zehext miitl`n xzei mirlq ipya yiy izxn`áBø÷̈

íétìàì,sqei ax el aiyd .zehextóBñ óBñoeyl dyw oiicr §©§©¦
wx ,xqi`a dpenyn cg` `id dhext m` ixdy ,`ziixadàôìà©§¨

àzéLå ïéúìúe äàî Lîçåyye miyelye ze`n ynge sl` - §¨¥¥¨§¨¦§¦¨
zehextïééåäc àeädfl z`xew `ziixad recne ,mirlq ipya yi - §©§¨

,`aq `edd el aiyd .'miitl`l aexw'àbìtî eäì à÷ôðc ïåék- ¥¨§©§¨§¦©§¨
,ze`n ynge sl`n xzei `ed zehextd mekqy oeikíétìàì áBø÷̈§©§©¦

.déì éø÷:dhext xeriy iabl mi`xen`d ixaca dpc `xnbd,àôeb ¨¥¥¨
àúà ék`ayk -éîéc áø,laal l`xyi ux`néaø øòéL ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¦¥©¦

éëå .é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà ,äèeøt àéä änk ,BøBãa éàîéñ¦©§©¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨¦©§¦§¦
àúà`ayke -éaøå éàpé éaøå éàzñBc éaø eøòéL ,øîà ,ïéáø ¨¨¨¦¨©¦£©¦§©§©¦©©§©¦

.é÷ìèéàä øqéàa äMMî ãçà ,äèeøt àéä änk ,àéòLBà©§¨©¨¦§¨¤¨¦¦¨¨¦¨¨¦©§¦
:ef zwelgna mi`pz ewlgp xaky dywn iia`déì øîàáøì éiaà ¨©¥©©¥§©

àîéð ,éîécy xn`p -zà[dz`Î]à÷ éàpz éðäc àzâeìôa ïéáøå ¦¦¥¨©§§¨¦¦§§¨§¨¥©¨¥¨
eúéâìôéî,ef mi`pz zwelgna mzwlgp -eøîàL äèeøt ,àéðúc ¦§§¦§©§¨§¨¤¨§

íéîëç`id,é÷ìèéàä øqéàa äðîMî ãçà,oeaygd `ed jkeLL £¨¦¤¨¦§Ÿ¨¨¦¨¨¦©§¦¥
äòîóñka yi,øðécaeäòîyi,ïéðBécðet éðLaeïBécðetyiéðL ¨¨¤¤¦¨¨¨§¥§§¦§§§¥

,ïéøqéàaeøqéàyiéðL,íéñéîñeîaeñîñîyiéðL,ïé÷ðBøèðe÷ ¦¨¦¦¨§¥§¥¦¦§¥§¥§§§¦
ae÷ðøèðe÷yieøt ézLàöîð ,úBèyäèeøt`idäðîMî úçà §§©§§¥§¦§¨§¨©©¦§Ÿ¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .é÷ìèéàä øqéàae wleg,øîBà`id dhexty ¨¦¨¨¦©§¦©¨¦§¤©§¦¥¥
,oeaygd `ed jke ,xqi`a dyiyn cg`ìLéðL ,äòîì ïéñøãä äL §Ÿ¨©§¦¦§¨¨§¥

ì úBèeøt ézL ,õðäì ïéðîL éðL ,ñéøãäì ïéöðäàöîð ,ïéîL ©§¦§©§¦§¥§¦¦§©§§¥§§¨¦¦§¨
yäèeøt`id.é÷ìèéàä øñéàa äMMî úçàok m`eàîéìxn`p - §¨©©¦¦¨§¦¨¨¦©§¦¥¨

øîc[inic ax]àn÷ àpúk øîàdpenyn cg` `id dhexty §©¨©§©¨©¨
,xqi`aìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk øîàc ïéáøåcg` `id dhexty §¨¦§¨©§©¨¦§¤©§¦¥

.xqi`a dyiyn
déì øîà,iia`l inic axéãéc ïéaizxn`y dn -ïéáexn`y dn ¨©¥¥¦¦¥

ïéáø`edàaélàezhiy itl -,àéL÷ àìå .àn÷ àpúcip`y meyn ¨¦©¦¨§©¨©¨§Ÿ©§¨
,mipey mixwn ipy lr epxaic oiaxeàädhexty izxn`y dn - ¨
onfa `ed ,xqi`a dpenyn cg` `idéøeqéà øewiàcmixqi`dy - §¦©¦¥

e ,mixwiàä,xqi`a dyiyn cg` `id dhexty oiax xn`y dne - ¨
onfa `edéøeqéà ìBæc,xnelk .elfed mixqi`dy -øewiàc àä §¦¥¨§¦©

éøeqéàmixqi`d mixwiiznyk -íe÷lr micner md -íéøNò ¦¥¤§¦
òaøàåmixqi`ìBæc àä ,àæeæamixqi`d milfeny onfae -íe÷- §©§©§¨¨§

lr micner mdïéøúe ïéúìzmixqi` mipye miyely-.àæeæa §¨¦§¥§¨
,dhextn zegt deyd xaca yciw m` s`y zx`an `xnbd

:dhext dey df xac xg` mewna `ny miyyeg,ìàeîL øîà̈©§¥
dLcé÷dy`d z` -ãîBò eléôà ,äøîúaieey -íéøîz øBk`ed ¦§¨¦§¨¨£¦¥§¨¦

,úLce÷î ,øðéãameynyïðéLééçmiyyeg -ànLef dxnzäåL §¦¨§¤¤©§¦¨¤¨¨¨
äèeøtéãîaixac lr `xnbd dywn my zeievn opi` mixnzy §¨§¨©

:l`enyïðz ïðà àäå,epzpynaíéøîBà ìlä úéaäåLáe äèeøôa §¨£¨§©¥¦¥§¦¦§¨§¨¤
,äèeøtdey `ed `ny miyyeg dhext dey epi`y xaca s` m`e §¨

.milg oiyeciwd dnka xeriy oi` ok m` ,xg` mewna dhext
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìexn`p lld zia ixac -éLecé÷a Ÿ©§¨¨§¦¥

,éàcåeàämilg oiyeciwd dhextn zegta s`y l`eny ixac - ©©¨
exn`p÷ôñ éLecé÷a§¦¥¨¥

:l`eny ixac lr dywn `xnbdàøáb àeääàãååæa Léc÷àc ©©§¨§©§¦§©§¨
écøeàc.jen ly dceb`a dy` yciwy mc`a dyrn -áéúéayi - §§¥¨¦

áøc dén÷ àéiç øa éîéL áø,ax iptl -ïéiòî à÷ådadceb`a - ©¦¦©¦¨©¥§©§¨§©¥¨
,`l e` dhext dey da yi m` ze`xl ,efúéà éàyi m` -äåL da ¦¦¨¨¤

ïéà ,äèeøte ,zycewn [ok Î]àì ,àì éà,dywe .zycewnúéì éàå §¨¥¦ŸŸ§¦¥
oi` m` ike -àì ,äèeøt äåL da,zycewnìàeîL øîàäå ¨¨¤§¨Ÿ§¨¨©§¥

yïðéLééç:`xnbd zvxzn .dhext dey `id xg` mewna `nyàì ©§¦¨Ÿ
àä ,àéL÷éàcå éLecé÷ajend zceb`a oiir `iig xa iniy ax - ©§¨¨§¦¥©©

e ,i`cea oiyeciwd elg m`d zrcl ickàämd l`eny ixace - ¨
.÷ôñ éLecé÷a:l`eny ixac lr cer dywn `xnbdàøáb àeää §¦¥¨¥©©§¨
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oiyeciw(iriax meil)

,`cqg ax siqedeeðééä åàìdyrnk df oi` m`d -úéãeäéc ©©§¦¦
eäúéácezy` -úéåäc ,àéiç éaøcdidy -,äãéì øòö dìdzidy §¦§§©¦¦¨©£¥¨©©¥¨

,clz `ly ick dlra lr xq`idl dzvxe ,mine`z zcleiäøîà̈§¨
déì,`iig iaxlíà éì äøîàini` -éa ìaé÷ék éLecé÷ Ceáà C ¥¨§¨¦¥¦¥¦£¦¥¦

zøèeæip` `linne ,dphw iziidyk oiyeciw ixear laiw ia`y - §©
.jl dxeq`dì øîà,`iig iaxdpéîk ìk åàìéì zøñàc CnéàcC ¨©¨©¨§¦¨§¦¨§¨§©§¦

éàåléò.ilr jze` xeq`l jni` ly dgeka oi` - ¦¨©
micr yiy lew `vi m`y mixaeqe ,`cqg ax lr miwleg opax

:oey`xl zycewn ,dhext dey dl ozp oiyeciwd zryayéøîà̈§¥
éànà ,àcñç áøì ïðaø déìoey`xd ly oiyeciwdy yeygl oi` ¥©¨¨§©¦§¨©©

,elgéãäñ àkéà àäoiyeciwd zrya micr eidy lew `vi `ld - ¨¦¨©£¥
md eiykreaenyy mewndéa äåä àîBé àeääác éòãéc ,úéãéà- §¦¦§¨§¥¦§©¨£¨¥

`lgekc `pa`a did oiyeciwd meiay mirceiy.äèeøt äåLaiyd ¨¤§¨
,`cqg ax mdlïn÷ eäðúéì àì àäéî àzLämpi` micrd eiykr - ©§¨¦¨Ÿ¥§§©¨

mixne` ep`e ,dhext dey epi` `lgekc `pa`d eiykre ,epiptl
,eixack `cqg ax gikede .elg `l oey`xd iyeciwyeðééä åàì©©§

àðéðç éaøc,`pipg iax ixack df oi` m`d -àðéðç éaø øîàc §©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨
exxgzydy xg`e ,eaypy l`eny ly eizepa iabl ,(.bk zeaezk)
odk didy `a` xa ony axl `pipg iax xn`e ,od zexedhy exn`
yiy lew `vi `ld ,`a` xa ony ax el xn` ,odn zg` `yiy
`ide dzaypy micr yi m`y (.ak my) epipye ,eaypy micr
oeiky ,`pipg iax el aiyd ,zpn`p dpi` ip` dxedh zxne`
ike ,siqede ,odkl zexeq` opi` eaypy epiptl micr oi` eiykry

äéãéòmi`vnpïzñà ãöa,micirn mpi`e ,oetv -.øñàéúå`xnbd ¥¤¨§©©§¨§¥¨¥
:ezii`x z` egce ,`cqg ax lr mi`xen` ewlgpy d`ianéiaà©©¥

,àcñç áøc àäì eäì àøéáñ àì àáøålewl miyyegy exaq `l` §¨¨Ÿ§¦¨§§¨§©¦§¨
oky ,ezii`x z` egce ,df,äéeáLa elé÷ä íàiptndLôð äìåeðîc ¦¥¥¦§¨§¦©§¨©§¨

éàaL éabike ,miaeyd itlk dnvr zxrkn dieayy -ìé÷éðmb ©¥©¨¥¥¥
Léà úLàa.dytp `leepny ef `xaq dlv` oi`y §¥¤¦

:`xnbd zxtqnàéääî øàzLéàdze`n ex`yp -äçtLîxizdy ¦§¨©¥©¦¦§¨¨
,ipyd ycwnl `ypidl mni`l `cqg axLøôe ,àøeñadpéî ïðaø e §¨¨§©¨¨¦¨

.mdl e`yip `le ,ef dgtynn -åàìåìàeîLc eäì àøéáñc íeMî §©¦¦§¦¨§¦§¥
,xg` mewna dhext dey `lgekc `pa`d `ny miyyegyàlà¤¨

eäì àøéáñc íeMîàáøå éiaàk.lewl miyyegy ¦¦§¦¨§§©©¥§¨¨
:l`eny ixacl eyygy dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨

Léc÷àcdy` yciwy mc`a dyrn -àqàc àúéèeLaly spr - §©§¦§¦¨§©¨
,dhext dey epi`y miqcd.à÷eLadçìLdén÷ì àðeä øa àçà áø §¨©§¨©©¨©¨§©¥

iptl -óñBé áøcle`ylàðååâ éàäkéàî.el` oiyeciwa oicd dn - §©¥§©©§¨©
déì çìL,sqei axdéãbðycwnd z` dwld -kixac,áø ¨©¥©§¥©§¥§©

,jenqa mix`eandéøèöàåàhéb Cmixg`l zxzen dpi` dy`de - §¦§§¦¦¨
hb ilakixac,ìàeîLdhext dey df qcd `ny miyyegy §§¥

.xg` mewna
:ax ixac z` d`ian `xnbdãébðî áøcdwln did -Lc÷îc ìò §©§©¥©¦§©¥

à÷eLadfy meyn ,sqka elit` weya dy` yciwy in z` - §¨
,zevixt dyrnäàéáa Lc÷îc ìòådy` yciwy in z`e - §©¦§©¥§¦¨

,zevixt meyn ,d`iaaéëecéL àìa Lc÷îc ìòåyciwy in z`e - §©¦§©¥§Ÿ¦¥

,zevixt meyn ,ok iptl dnir xacl ila dy`àhéb ìéháîc ìòå§©¦§©¥¦¨
ixg` scex jk xg`e ,gily ici lr ezy`l hb glyy in z`e -
hbd z` ozi gilyd `ny yeygl yiy ,hbd z` lhane gilyd

,xg`l `ypizy leykn `vie ,Flhia lrady ixg` dy`lìòå§©
àhébà àòãBî øñîchbdy micr ipta xn`e hb ozpy in z`e - §¨©¨¨©¦¨

meyn dwel ,`rcend z` lhal eze` miteky it lr s`e ,lha
,dipa lr frl `iven `edyïðaøc àçeìL øòöîc ìòåin z`e - §©¦§©¥§¨§©¨¨

,oicl epinfdl `ay oic zia gily z` dkidyc ìòåàzîL äìç §©§¨¨©§¨
ïéîBé ïéúìz déåléò`a `le ,mei miyely iecip eilr lgy in z`e - ¦¨¥§¨¦¦

,eiecip xizdl oic zialdeîç éa øééãc àðúç ìòåxby ozgd z`e - §©©§¨§¨¥¥£©
mzqy ,ezenga lyki `ny oeiqpl envr qipkny ,eing ziaa

.dpzg z` zade` zeng
wcwecn ax ixacn :`xnbd zl`eyïéà øééãcxbd z` `weecy - §¨¥¥

wxy in z` la` ,miwln eing ziaaéìçóeing zia cil xaer - ¨¦
àäå ,àìa did dyrnéìçc àðúç àeäädeîç éác àáaà óxary - Ÿ§¨©©§¨§¨¦©¨¨§¥£©

,eing zia gzt lrdéãbðåedwlde -.úLL áø:`xnbd daiyn §©§¥©¥¤
àeää,ozg eze` -dépéî déúîç àîééc úåä íãéîdzid ezeng - ©¥©£¨©§¨£¨¥¦¥

.eilr dceyg
aéòcøäðe `xnbd ixac lr ewlgãébðî àì eäleëa ,éøîàlk lr - §©§¨¥¨§¥§§Ÿ§©¥

dwld `l el`d miyrndàlà ,áøwxìòinàìa äàéáa Lc÷îc ©¤¨©¦§©¥§¦¨§Ÿ
éëecéL.okl mcew dnir xacl ila -,éøîàc àkéàådwld axy ¦¥§¦¨§¨§¥

d`iaa ycwny in lkénð éëecéLa eléôàådnir xaic m` elit` - ©£¦§¦¥©¦
,okl mcew.àúeöéøt íeMî¦§¦¨

oiyeciwl dnkqd zaygp dy`d zwizy ote` dfi`a dpc `xnbd
:`l dfi`aeLéc÷c àøáb àeäädy` yciwy mc`a dyrn - ©©§¨§©¦

àqàc àútéöa,qcd ly zlvgna -déì eøîà,my ecnry el` §¦§¨§©¨¨§¥
úéì àäåoi` ixd -Lecwéz ,eäì øîà ,äèeøt äåL daycwzz - §¨¥¨¨¤§¨¨©§¦©

da úéàc éæeæ òaøàa.zlvgna yiy -à÷ézLéàå àzì÷Ldgwl - §©§©¥§¦¨§©§¨§¦§¦¨
.dwzye zlvgnd z` dy`d,àáø øîàz` ef dy` dlaiwyk ¨©¨¨

,dwzye dl rcepyke ,mifef rax` da yiy drci `l zlvgnd
àúe÷éúL äåädwizy ef -çàìcàúe÷éúL ìëå ,úBòî ïzî ø £¨§¦¨¦§©©©©¨§¨§¦¨

,àéä íeìk åàì úBòî ïzî øçàìc`idy dgiken dpi` dwizyde ¦§©©©©¨©§¦
,dhext deyn zegt dl ozp dligza oeik ,ycwzdl dnikqn
`ly meyn dwzy ,zern ekeza yiy dl rcepyk jk xg`e
zernd z` dlaiw `l dligzay zrcei `idy oeik ,dl ztki`

.oiyeciw myl
:df oic xewn z` x`an `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàip` oipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨

.`id melk e`l zern ozn xg`l dwizyy xne`dì øîà ,àéðúc§©§¨¨©¨
dy`l -éñðkilaw -éì éLc÷úä dì øîàå øæçå ,ïBãwôa Bæ òìñ ¦§¦¤©§¦¨§¨©§¨©¨¦§©§¦¦

Baok dl xn` m` ,rlq eze`a -,úLce÷î ,úBòî ïzî úòLaoeik ¦§©©©¨§¤¤
ok dl xn` m` la` ,dlaiw `id oiyeciwd zrc lryïzî øçàì§©©©©

,úBòîm`äúöø,el` zerna ycwzdl,úLce÷îm`e,äúöø àì ¨¨§¨§¤¤Ÿ¨§¨
.úLce÷î dðéà,`ax x`aneàîéìéà ,'äúöø àì' éàîe 'äúöø' éàî ¥¨§¤¤©¨§¨©Ÿ¨§¨¦¥¨
y xn`p m` -'äúöø'eyexitïéà äøîàce ,ok -'äúöø àì'eyexit ¨§¨§¨§¨¥Ÿ¨§¨

àLéøc ììëî ,àì äøîàczrya dl xn`y `yixay cnel dz` - §¨§¨Ÿ¦§¨§¥¨
,dzvx `l e` dzvx m` zwlgn `l `ziixade ,zern ozn
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jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtoihib
úéãåäéã åðééä åàì.dl xn`w `cqg ax Ðäãéì øòöxn`c ,mine`z zclei dzidy Ð

xn(a,dq zenai).`zeeg` iehe ift ,ig` diwfge dcedi :éùåãé÷ êåáà êéá ìá÷yi`n Ð

.jl xeq` df lrae ,xg`úéãéàá.mdl eklde ,o`ka eid meid eze`e .mewn my Ðéáøã
àðéðçiab ,zeaezka Ð,`pipg iaxc `yxcn ial edpizii`e oiiazy`c l`enyc dizpa

iziayp :dxn` `d ,i`xa` ediieayl edpinwe`e

exn`e ,dpedkl mxizde ,jci` oke ,ip` dxedhe

mid zpicna icdq `ki` `d :`pipg iaxl dil

,ziaypy micr yi m` :opze ,eaypy oze` e`xy

xn`e !zpn`p dpi` Ð "ip` dxedh" zxne` `ide

lr oicirn opi`e ,edpzil `din `zyd :edl

.mxizpe ,oziiayïúñà ãöá äéãéògex Ð

xq`ze ,micirne mi`a opi`e ,zipetv!?.dinza

àãñç áøã àä åäì àøéáñ àì,dxizdl Ð

.zici`a icdq `ki`c meynäçôùî àéääîÐ

.el dclie xg`l z`ypyàøéáñã íåùî åàìå
ìàåîùã åäì.icna dhext dey `ny yginl Ð

àáøå ééáàã åäì àøéáñã íåùî àìàoeikc Ð

.da opiliwn `l Ð zici`a icdq `ki`c

àñàã àúéèåùá=haya.qcd ly caäéãâð
áøë.`weya yicwc ,`zevixt meynÐäëøöàå

àèéâ:xn`c .l`enyk ,xg`l `ypil z`a m`Ð

.icna dhext dey `ny opiyiig'åë ãéâðî áøã
.`zevixt meyn Ðàèéâ ìèáîã ìòågleyd Ð

izzpy hb :el xn`e ,gilya ribde ezy`l hb

iypi` dil irci `l `nlic .`ed lha jl

gilyd eppzi `nye ,dcil `aiy mcew dilhac

.ea `ypze ,elhay xg`làòãåî øñîã ìòå
àèéâà`ivenc ,l`xyia dyernd hba oebk Ð

.dipa lr frlïðáøã çéìù øòöîãepinfny Ð

.edkne eilr mw dfe ,oipiicd itn oiclàðúç ìòå
äåîç úéáá øééããmzqy .da lyki `ny Ð

xn xn`c ,dpzg z` zade` dzengmigqta)

(`,biw.oey`xd dpzgn jzy`a xidf ied :íãéî
äéðéî äéúîç àîééã úåäoeyl .epnn decyg Ð

"dnec zae dnec"(`,fk dheq).àñàã àúôéöá
=.qcd ly zlvgnäá úéàã éæåæ äòáøàáÐ

.da eid mikexkàúì÷ùdl `hwp ,xnelk Ð

.dwizyi`e ,dzklyd `leøçàìã ä÷éúù àéåä
úåòî ïúîzernde dzlaiwyk dligzny Ð

ok xg` drciyke ,oda drci `l dkeza eid

e`le ,`id zern ozn xg`lc dwizy Ð dwzye

ztki` `lc meyn Ð dwzyc i`dc .`id melk

ikdc dizrc` e`l `xwirn :dxn` xnin ,dl

.edpizliawäì àðéîà àðîxg`lc dwizyc Ð

.`id melk e`l zern oznúåòî ïúî úòùáÐ

Ð "ea il iycwzd" dl xn` ozlawy mcew m`

ikdc `zrc` Ð dizliaw ikc ,zycewn

.dizliawàùéøã ììëîdzvx oia bilt `lc Ð

.dzvx `ll
éë
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àäoia erh mixteqde ."zici`a" qixb `le ,mz epiax qxb ikd Ð zixe`a icdq `ki`

(`,dk `xza `aa) "xetgi `l" wxta dixe` enk ,axrn `ed zixe`e .zixe`l zici`

xity enk `le .di xie` Ð dixe` i`n :axrna dpiky iably xie` ,gxfn dixe` :qxhpewa y

xnelk ,"zixe`a icdq `ki` `d" mixne` eid laa ipac ,xity `iz` `zyde .dpikyd ipt

`axrna" opixn`ck ,axrn `edy l`xyi ux`a

cva dicr :xn` l`xyi ux`n `pipg axe ."ixn`

ozq`c .oetva `idy laa xnelk Ð xq`ize ozq`

ira `zzrny :(a,gk dlibn) oxn`ck ,oetv `ed

zrpen zipetv gexc .`pzqi`c `neik `zeliv

"dz`i adf oetvn" (fl aei`) xn`ck ,minybd z`

.iz`i `pzq` `petvn :`nebxz

àëéàäåyegipc :yxtl oi` Ð zixe`a icdq

oi` ok m`c Ð icdq `ki` `nyl

`kil inp `de .yginl `ki` mlerlc ,seq xacl

`zry `eddac ircic icdq `ki` `de :yxtl

ie`x df lrc `hiytc ,dhext dey dia ded

`de :yxtl wgvi epiaxl d`xp `l` .xingdl

zixe`a micr yiy lewd `vi xnelk ,icdq `ki`

.mid zpicna e`

íà:oda aezky mixtq zi` Ð dieaya eplwd

!?yi` zy`a lwp ,dytp `leepnc meyn

meyn epiid Ð dieaya eplwd m` :miyxtn yie

eid `l mewn lknÐ ziaypy icdq `ki` elit`c

.dxezd on dxeq` dpi` ok m` ,d`nhp m` oircei

dze`c icdq `ki` i`c !?yi` zy`a lwp (ok m`)

zy` `ied dhext dey da zi` `lgekc `pa`

yie !dilr lwpy `ed oic oi` ok m` Ð dxenb yi`

`kilc meyn Ð dieaya eplwd m` :miyxtn

`ki`c yi` zy`a lwp ,dpefc e`l xeqi` `l`

inp dieayd ixdy ,`xidp `le !?dzin xeqi`

yie odk `ed m` Ð dzin xeqi` `ki`c minrt

gafna dcear cearie ,llg `edy dpnn oa el

.dzin aeig yi dfae ,zaya

ìòåoebk :qxhpewd yxit Ð `hib lhanc

xn`e ,gilya ribde ezy`l hb gleyd

`ny yginl `ki`e .`ed lha jl izzpy hb :el

`le .ea `ypze ,elhay xg`l gilyd dl eppzi

oeik gilyd dl ozi xnel `xaq oi`c ;`xidp

d`xp okl ?opiwqr iriyxa eh`c ,ea dgen `edy

did dpey`xa :(`,al oihib) mzd xn`ck xnel

l`ilnb oax oiwzd ,mdiptl lhane oic zia dyer

`ki`c ,(`,bl) mzd ibilt j` .ok oiyer edi `ly

,`gip dicicle .lhean Ð elha m` xn`c o`nl

.`ypize ,elhay zrcei dpi` ef dy` ixdy

lhean epi` elha m` :mzd xn`c o`nl elit`e

.hbd lr frl `iven ixd mewn lknÐåäìåëá
dfd onfa mipzgd oikneq df lr Ð ax cibpn `l

,lirl yiigc o`nl elit`e .mzeng ziaa mixcy

liaya epiid Ð mzeng ziaa eiykr oixcy dn

yic ,ziaa zexiky `la mixcy ,d`pd zaeh

liaya `l` ,mzeng liaya mixc mpi`y dgked

.mdl oiyery zeaeh x`yíåùîe` jixvy itl Ð `zevixt epiidc :mz epiax yxtn Ð `zevixtoax" wxt zenaiac :dywe .jk lr micr cinrny xrekn xace ,cegi icr e` d`ia icr

!d`iaa `l` zipwp dpi` `ziixe`cn dnai `dc ,`nrh `ilz micr meyn e`l mzde .axk ,opaxcn zecxn zkn dwel Ð yicw `l ,lira xcde ycwn dnai zevn :dl iziin (`,ap) "l`ilnb

.ikeciy `la ycwnc `inec ,d`iaa opiipw zlgz oiyery Ð zevixt epiidc :wgvi epiaxl d`xp `l`

úòùá.mzd ik ,mzq zycewn ipzil :(`,bi oiyecw) onwl xn`ck ,"dzvx `l oia dzvx oia" opiqxb `le :opiqxb ikd Ð zycewn zern ozn
myk
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øòö dì úéåäc ,àéiç éaøc eäúéác úéãeäéc eðééä åàì̈©§¦¦§¥§§©¦¦¨§¨¥¨©©
éa ìaé÷ :íà éì äøîà :déì äøîà ,äãéìCeáà C ¥¨¨§¨¥¨§¨¦¥¦¥¥£

Cnéàc dpéîk ìk åàì :dì øîà .zøèeæ ék éLecé÷¦¥¦©§§£©¨¨¨§¦¨§¦¨
éì zøñàc:àcñç áøì ïðaø déì éøîà .éàåléò C §¨§©§¥¦¨©¨§¦¥©¨©§©¦§¨

àîBé àeääác éòãéc ,úéãéàa éãäñ àkéà àä ?éànà©©¨¦¨¨£¥§¦¦§¨§¦¦§©¨
!äèeøt äåL déa äåä¯eäðúéì àì àäéî àzLä £¨¥¨¤§¨¨§¨¦¨¨¥§§

äéãéò :àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøc eðééä åàì .ïn÷©¨¨©§§©¦£¦¨©£©©¦£¦¨¥¤¨
àäì eäì àøéáñ àì àáøå ééaà !?øñàéúå ïzñà ãöa§©¦§¨§¥¨¥©©¥§¨¨¨§¦¨§§¨
éab dLôð äìåeðîc ,äéeáLa eìé÷ä íà ;àcñç áøc§©¦§¨¦¥¥¦§¨¦§©§¨©§¨©¥

éàaL¯àéääî øàzLéà !?Léà úLàa ìé÷éð ©©¥¥§¥¤¦¦§¨©¥©¦
íeMî åàìå .dpéî ïðaø eLøôe àøeña äçtLî¦§¨¨§¨¨§©¨©¦¨§¨¦
ééaàk eäì àøéáñc íeMî àlà ,ìàeîLc eäì àøéáñc¦§¦¨§¦§¥¤¨¦¦§¦¨§§©©¥
.à÷eLa àñàc àúéèBLa Léc÷àc àøáb àeää .àáøå§¨¨©©§¨§©§¥§¦¨§¨¨§¨
éàäk ,óñBé áøc dén÷ì àðeä øa àçà áø dçìL§¨¨©©¨©¨§©¥§©¥§©

déãâð :déì çìL ?éàî àðååb¯éøèöàå ,áøkàhéb C ©§¨©¨©¥©§¥§©§¦§§¦¦¨
¯ìòå ,à÷eLa Lc÷îc ìò ãébðî áøc .ìàeîLk¦§¥§©©§¥©¦§©¥§¨§©

ìòå ,éëecéL àìa Lc÷îc ìòå ,äàéáa Lc÷îc¦§©¥§¦¨§©¦§©¥§¨¦¥§©
,àhéb ìéháîcøòöîc ìòå ,àhébà àòãBî øñîc ìòå ¦§©¥¦¨§©§¨©¨¨©¦¨§©¦§©¥

,ïéîBé ïéúìz déåléò àzîL äìçc ìòå ,ïðaøc àçeìL§¨§©¨©§©§¨¨©§¨¦¨¥§¨¦¦
øééãc .deîç éa øééãc àðúç ìòå¯éìç ,ïéàó¯.àì §©£¨¨§¨¥¥£§¨¥¦¨¥¨

éìçc àðúç àeää àäåáø déãâðå ,deîç éác àáaà ó §¨©£¨¨§¨¥©¨¨§¥£§©§¥©
!úLL¯.dépéî déúîç àîééc úåä íãéî àeää ¥¤©¥¨£©©§¨£¨¥¦¥

Lc÷îc ìò àlà áø ãébðî àì eäleëa :éøîà éòcøäð§©§§¥¨§¦§§¨©§¥©¤¨©¦§©¥
éëecéLa eléôàå :éøîàc àkéàå .éëecéL àìa äàéáa§¦¨§¨¦¥§¦¨§¨§¦©£¦§¦¥

.àúeöéøt íeMî ,éîðàúôéöa Léã÷c àøáb àeää ©¦¦§¦¨©©§¨§¨¥§¦§¨
øîà !äèeøt äåL da úéì àäå :déì eøîà .àñàc§¨¨¨§¥§¨¥¨¨¤§¨£©
àzì÷L .da úéàc éæeæ òaøàa Lec÷éz :eäì§¦§§©§©¥§¦¨§©§¨
ïzî øçàìc àúe÷éúL äåä :àáø øîà .à÷ézLéàå§¦§¦¨£©¨¨¨¨§¦¨¦§©©©©

úBòî ïzî øçàìc àúe÷éúL ìëå ,úBòî¯íeìk åàì ¨§¨§¦¨¦§©©©©¨¨§
dì àðéîà àðî :àáø øîà .àéä¯:dì øîà ,àéðúc ¦£©¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨¨©¨

;Ba éì éLc÷úä :dì øîàå øæçå ,ïBãwôa Bæ òìñ éñðk¦§¦¤©§¦¨§¨©§¨©¨¦§©§¦¦
úBòî ïzî úòLa¯,úBòî ïzî øçàì ,úLce÷î ¦§©©©¨§¤¤§©©©©¨

äúöø¯äúöø àì ,úLce÷î¯éàî .úLce÷î dðéà ¨§¨§¤¤Ÿ¨§¨¥¨§¤¤©
äúöø :àîéìéà ?äúöø àì éàîe äúöø¯äøîàc ¨§¨©Ÿ¨§¨¦¥¨¨§¨§¨§¨

äúöø àì ,"ïéà"¯àLéøc ììkî ,"àì" äøîàc ¦Ÿ¨§¨§¨§¨¨¦§¨§¥¨
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc oiyeciw(iriax meil)

,`cqg ax siqedeeðééä åàìdyrnk df oi` m`d -úéãeäéc ©©§¦¦
eäúéácezy` -úéåäc ,àéiç éaøcdidy -,äãéì øòö dìdzidy §¦§§©¦¦¨©£¥¨©©¥¨

,clz `ly ick dlra lr xq`idl dzvxe ,mine`z zcleiäøîà̈§¨
déì,`iig iaxlíà éì äøîàini` -éa ìaé÷ék éLecé÷ Ceáà C ¥¨§¨¦¥¦¥¦£¦¥¦

zøèeæip` `linne ,dphw iziidyk oiyeciw ixear laiw ia`y - §©
.jl dxeq`dì øîà,`iig iaxdpéîk ìk åàìéì zøñàc CnéàcC ¨©¨©¨§¦¨§¦¨§¨§©§¦

éàåléò.ilr jze` xeq`l jni` ly dgeka oi` - ¦¨©
micr yiy lew `vi m`y mixaeqe ,`cqg ax lr miwleg opax

:oey`xl zycewn ,dhext dey dl ozp oiyeciwd zryayéøîà̈§¥
éànà ,àcñç áøì ïðaø déìoey`xd ly oiyeciwdy yeygl oi` ¥©¨¨§©¦§¨©©

,elgéãäñ àkéà àäoiyeciwd zrya micr eidy lew `vi `ld - ¨¦¨©£¥
md eiykreaenyy mewndéa äåä àîBé àeääác éòãéc ,úéãéà- §¦¦§¨§¥¦§©¨£¨¥

`lgekc `pa`a did oiyeciwd meiay mirceiy.äèeøt äåLaiyd ¨¤§¨
,`cqg ax mdlïn÷ eäðúéì àì àäéî àzLämpi` micrd eiykr - ©§¨¦¨Ÿ¥§§©¨

mixne` ep`e ,dhext dey epi` `lgekc `pa`d eiykre ,epiptl
,eixack `cqg ax gikede .elg `l oey`xd iyeciwyeðééä åàì©©§

àðéðç éaøc,`pipg iax ixack df oi` m`d -àðéðç éaø øîàc §©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨
exxgzydy xg`e ,eaypy l`eny ly eizepa iabl ,(.bk zeaezk)
odk didy `a` xa ony axl `pipg iax xn`e ,od zexedhy exn`
yiy lew `vi `ld ,`a` xa ony ax el xn` ,odn zg` `yiy
`ide dzaypy micr yi m`y (.ak my) epipye ,eaypy micr
oeiky ,`pipg iax el aiyd ,zpn`p dpi` ip` dxedh zxne`
ike ,siqede ,odkl zexeq` opi` eaypy epiptl micr oi` eiykry

äéãéòmi`vnpïzñà ãöa,micirn mpi`e ,oetv -.øñàéúå`xnbd ¥¤¨§©©§¨§¥¨¥
:ezii`x z` egce ,`cqg ax lr mi`xen` ewlgpy d`ianéiaà©©¥

,àcñç áøc àäì eäì àøéáñ àì àáøålewl miyyegy exaq `l` §¨¨Ÿ§¦¨§§¨§©¦§¨
oky ,ezii`x z` egce ,df,äéeáLa elé÷ä íàiptndLôð äìåeðîc ¦¥¥¦§¨§¦©§¨©§¨

éàaL éabike ,miaeyd itlk dnvr zxrkn dieayy -ìé÷éðmb ©¥©¨¥¥¥
Léà úLàa.dytp `leepny ef `xaq dlv` oi`y §¥¤¦

:`xnbd zxtqnàéääî øàzLéàdze`n ex`yp -äçtLîxizdy ¦§¨©¥©¦¦§¨¨
,ipyd ycwnl `ypidl mni`l `cqg axLøôe ,àøeñadpéî ïðaø e §¨¨§©¨¨¦¨

.mdl e`yip `le ,ef dgtynn -åàìåìàeîLc eäì àøéáñc íeMî §©¦¦§¦¨§¦§¥
,xg` mewna dhext dey `lgekc `pa`d `ny miyyegyàlà¤¨

eäì àøéáñc íeMîàáøå éiaàk.lewl miyyegy ¦¦§¦¨§§©©¥§¨¨
:l`eny ixacl eyygy dyrn d`ian `xnbdàøáb àeää©©§¨

Léc÷àcdy` yciwy mc`a dyrn -àqàc àúéèeLaly spr - §©§¦§¦¨§©¨
,dhext dey epi`y miqcd.à÷eLadçìLdén÷ì àðeä øa àçà áø §¨©§¨©©¨©¨§©¥

iptl -óñBé áøcle`ylàðååâ éàäkéàî.el` oiyeciwa oicd dn - §©¥§©©§¨©
déì çìL,sqei axdéãbðycwnd z` dwld -kixac,áø ¨©¥©§¥©§¥§©

,jenqa mix`eandéøèöàåàhéb Cmixg`l zxzen dpi` dy`de - §¦§§¦¦¨
hb ilakixac,ìàeîLdhext dey df qcd `ny miyyegy §§¥

.xg` mewna
:ax ixac z` d`ian `xnbdãébðî áøcdwln did -Lc÷îc ìò §©§©¥©¦§©¥

à÷eLadfy meyn ,sqka elit` weya dy` yciwy in z` - §¨
,zevixt dyrnäàéáa Lc÷îc ìòådy` yciwy in z`e - §©¦§©¥§¦¨

,zevixt meyn ,d`iaaéëecéL àìa Lc÷îc ìòåyciwy in z`e - §©¦§©¥§Ÿ¦¥

,zevixt meyn ,ok iptl dnir xacl ila dy`àhéb ìéháîc ìòå§©¦§©¥¦¨
ixg` scex jk xg`e ,gily ici lr ezy`l hb glyy in z`e -
hbd z` ozi gilyd `ny yeygl yiy ,hbd z` lhane gilyd

,xg`l `ypizy leykn `vie ,Flhia lrady ixg` dy`lìòå§©
àhébà àòãBî øñîchbdy micr ipta xn`e hb ozpy in z`e - §¨©¨¨©¦¨

meyn dwel ,`rcend z` lhal eze` miteky it lr s`e ,lha
,dipa lr frl `iven `edyïðaøc àçeìL øòöîc ìòåin z`e - §©¦§©¥§¨§©¨¨

,oicl epinfdl `ay oic zia gily z` dkidyc ìòåàzîL äìç §©§¨¨©§¨
ïéîBé ïéúìz déåléò`a `le ,mei miyely iecip eilr lgy in z`e - ¦¨¥§¨¦¦

,eiecip xizdl oic zialdeîç éa øééãc àðúç ìòåxby ozgd z`e - §©©§¨§¨¥¥£©
mzqy ,ezenga lyki `ny oeiqpl envr qipkny ,eing ziaa

.dpzg z` zade` zeng
wcwecn ax ixacn :`xnbd zl`eyïéà øééãcxbd z` `weecy - §¨¥¥

wxy in z` la` ,miwln eing ziaaéìçóeing zia cil xaer - ¨¦
àäå ,àìa did dyrnéìçc àðúç àeäädeîç éác àáaà óxary - Ÿ§¨©©§¨§¨¦©¨¨§¥£©

,eing zia gzt lrdéãbðåedwlde -.úLL áø:`xnbd daiyn §©§¥©¥¤
àeää,ozg eze` -dépéî déúîç àîééc úåä íãéîdzid ezeng - ©¥©£¨©§¨£¨¥¦¥

.eilr dceyg
aéòcøäðe `xnbd ixac lr ewlgãébðî àì eäleëa ,éøîàlk lr - §©§¨¥¨§¥§§Ÿ§©¥

dwld `l el`d miyrndàlà ,áøwxìòinàìa äàéáa Lc÷îc ©¤¨©¦§©¥§¦¨§Ÿ
éëecéL.okl mcew dnir xacl ila -,éøîàc àkéàådwld axy ¦¥§¦¨§¨§¥

d`iaa ycwny in lkénð éëecéLa eléôàådnir xaic m` elit` - ©£¦§¦¥©¦
,okl mcew.àúeöéøt íeMî¦§¦¨

oiyeciwl dnkqd zaygp dy`d zwizy ote` dfi`a dpc `xnbd
:`l dfi`aeLéc÷c àøáb àeäädy` yciwy mc`a dyrn - ©©§¨§©¦

àqàc àútéöa,qcd ly zlvgna -déì eøîà,my ecnry el` §¦§¨§©¨¨§¥
úéì àäåoi` ixd -Lecwéz ,eäì øîà ,äèeøt äåL daycwzz - §¨¥¨¨¤§¨¨©§¦©

da úéàc éæeæ òaøàa.zlvgna yiy -à÷ézLéàå àzì÷Ldgwl - §©§©¥§¦¨§©§¨§¦§¦¨
.dwzye zlvgnd z` dy`d,àáø øîàz` ef dy` dlaiwyk ¨©¨¨

,dwzye dl rcepyke ,mifef rax` da yiy drci `l zlvgnd
àúe÷éúL äåädwizy ef -çàìcàúe÷éúL ìëå ,úBòî ïzî ø £¨§¦¨¦§©©©©¨§¨§¦¨

,àéä íeìk åàì úBòî ïzî øçàìc`idy dgiken dpi` dwizyde ¦§©©©©¨©§¦
,dhext deyn zegt dl ozp dligza oeik ,ycwzdl dnikqn
`ly meyn dwzy ,zern ekeza yiy dl rcepyk jk xg`e
zernd z` dlaiw `l dligzay zrcei `idy oeik ,dl ztki`

.oiyeciw myl
:df oic xewn z` x`an `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàip` oipn - ¨©¨¨§¨£¦¨¨

.`id melk e`l zern ozn xg`l dwizyy xne`dì øîà ,àéðúc§©§¨¨©¨
dy`l -éñðkilaw -éì éLc÷úä dì øîàå øæçå ,ïBãwôa Bæ òìñ ¦§¦¤©§¦¨§¨©§¨©¨¦§©§¦¦

Baok dl xn` m` ,rlq eze`a -,úLce÷î ,úBòî ïzî úòLaoeik ¦§©©©¨§¤¤
ok dl xn` m` la` ,dlaiw `id oiyeciwd zrc lryïzî øçàì§©©©©

,úBòîm`äúöø,el` zerna ycwzdl,úLce÷îm`e,äúöø àì ¨¨§¨§¤¤Ÿ¨§¨
.úLce÷î dðéà,`ax x`aneàîéìéà ,'äúöø àì' éàîe 'äúöø' éàî ¥¨§¤¤©¨§¨©Ÿ¨§¨¦¥¨
y xn`p m` -'äúöø'eyexitïéà äøîàce ,ok -'äúöø àì'eyexit ¨§¨§¨§¨¥Ÿ¨§¨

àLéøc ììëî ,àì äøîàczrya dl xn`y `yixay cnel dz` - §¨§¨Ÿ¦§¨§¥¨
,dzvx `l e` dzvx m` zwlgn `l `ziixade ,zern ozn

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

jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtoihib
úéãåäéã åðééä åàì.dl xn`w `cqg ax Ðäãéì øòöxn`c ,mine`z zclei dzidy Ð

xn(a,dq zenai).`zeeg` iehe ift ,ig` diwfge dcedi :éùåãé÷ êåáà êéá ìá÷yi`n Ð

.jl xeq` df lrae ,xg`úéãéàá.mdl eklde ,o`ka eid meid eze`e .mewn my Ðéáøã
àðéðçiab ,zeaezka Ð,`pipg iaxc `yxcn ial edpizii`e oiiazy`c l`enyc dizpa

iziayp :dxn` `d ,i`xa` ediieayl edpinwe`e

exn`e ,dpedkl mxizde ,jci` oke ,ip` dxedhe

mid zpicna icdq `ki` `d :`pipg iaxl dil

,ziaypy micr yi m` :opze ,eaypy oze` e`xy

xn`e !zpn`p dpi` Ð "ip` dxedh" zxne` `ide

lr oicirn opi`e ,edpzil `din `zyd :edl

.mxizpe ,oziiayïúñà ãöá äéãéògex Ð

xq`ze ,micirne mi`a opi`e ,zipetv!?.dinza

àãñç áøã àä åäì àøéáñ àì,dxizdl Ð

.zici`a icdq `ki`c meynäçôùî àéääîÐ

.el dclie xg`l z`ypyàøéáñã íåùî åàìå
ìàåîùã åäì.icna dhext dey `ny yginl Ð

àáøå ééáàã åäì àøéáñã íåùî àìàoeikc Ð

.da opiliwn `l Ð zici`a icdq `ki`c

àñàã àúéèåùá=haya.qcd ly caäéãâð
áøë.`weya yicwc ,`zevixt meynÐäëøöàå

àèéâ:xn`c .l`enyk ,xg`l `ypil z`a m`Ð

.icna dhext dey `ny opiyiig'åë ãéâðî áøã
.`zevixt meyn Ðàèéâ ìèáîã ìòågleyd Ð

izzpy hb :el xn`e ,gilya ribde ezy`l hb

iypi` dil irci `l `nlic .`ed lha jl

gilyd eppzi `nye ,dcil `aiy mcew dilhac

.ea `ypze ,elhay xg`làòãåî øñîã ìòå
àèéâà`ivenc ,l`xyia dyernd hba oebk Ð

.dipa lr frlïðáøã çéìù øòöîãepinfny Ð

.edkne eilr mw dfe ,oipiicd itn oiclàðúç ìòå
äåîç úéáá øééããmzqy .da lyki `ny Ð

xn xn`c ,dpzg z` zade` dzengmigqta)

(`,biw.oey`xd dpzgn jzy`a xidf ied :íãéî
äéðéî äéúîç àîééã úåäoeyl .epnn decyg Ð

"dnec zae dnec"(`,fk dheq).àñàã àúôéöá
=.qcd ly zlvgnäá úéàã éæåæ äòáøàáÐ

.da eid mikexkàúì÷ùdl `hwp ,xnelk Ð

.dwizyi`e ,dzklyd `leøçàìã ä÷éúù àéåä
úåòî ïúîzernde dzlaiwyk dligzny Ð

ok xg` drciyke ,oda drci `l dkeza eid

e`le ,`id zern ozn xg`lc dwizy Ð dwzye

ztki` `lc meyn Ð dwzyc i`dc .`id melk

ikdc dizrc` e`l `xwirn :dxn` xnin ,dl

.edpizliawäì àðéîà àðîxg`lc dwizyc Ð

.`id melk e`l zern oznúåòî ïúî úòùáÐ

Ð "ea il iycwzd" dl xn` ozlawy mcew m`

ikdc `zrc` Ð dizliaw ikc ,zycewn

.dizliawàùéøã ììëîdzvx oia bilt `lc Ð

.dzvx `ll
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àäoia erh mixteqde ."zici`a" qixb `le ,mz epiax qxb ikd Ð zixe`a icdq `ki`

(`,dk `xza `aa) "xetgi `l" wxta dixe` enk ,axrn `ed zixe`e .zixe`l zici`

xity enk `le .di xie` Ð dixe` i`n :axrna dpiky iably xie` ,gxfn dixe` :qxhpewa y

xnelk ,"zixe`a icdq `ki` `d" mixne` eid laa ipac ,xity `iz` `zyde .dpikyd ipt

`axrna" opixn`ck ,axrn `edy l`xyi ux`a

cva dicr :xn` l`xyi ux`n `pipg axe ."ixn`

ozq`c .oetva `idy laa xnelk Ð xq`ize ozq`

ira `zzrny :(a,gk dlibn) oxn`ck ,oetv `ed

zrpen zipetv gexc .`pzqi`c `neik `zeliv

"dz`i adf oetvn" (fl aei`) xn`ck ,minybd z`

.iz`i `pzq` `petvn :`nebxz

àëéàäåyegipc :yxtl oi` Ð zixe`a icdq

oi` ok m`c Ð icdq `ki` `nyl

`kil inp `de .yginl `ki` mlerlc ,seq xacl

`zry `eddac ircic icdq `ki` `de :yxtl

ie`x df lrc `hiytc ,dhext dey dia ded

`de :yxtl wgvi epiaxl d`xp `l` .xingdl

zixe`a micr yiy lewd `vi xnelk ,icdq `ki`

.mid zpicna e`

íà:oda aezky mixtq zi` Ð dieaya eplwd

!?yi` zy`a lwp ,dytp `leepnc meyn

meyn epiid Ð dieaya eplwd m` :miyxtn yie

eid `l mewn lknÐ ziaypy icdq `ki` elit`c

.dxezd on dxeq` dpi` ok m` ,d`nhp m` oircei

dze`c icdq `ki` i`c !?yi` zy`a lwp (ok m`)

zy` `ied dhext dey da zi` `lgekc `pa`

yie !dilr lwpy `ed oic oi` ok m` Ð dxenb yi`

`kilc meyn Ð dieaya eplwd m` :miyxtn

`ki`c yi` zy`a lwp ,dpefc e`l xeqi` `l`

inp dieayd ixdy ,`xidp `le !?dzin xeqi`

yie odk `ed m` Ð dzin xeqi` `ki`c minrt

gafna dcear cearie ,llg `edy dpnn oa el

.dzin aeig yi dfae ,zaya

ìòåoebk :qxhpewd yxit Ð `hib lhanc

xn`e ,gilya ribde ezy`l hb gleyd

`ny yginl `ki`e .`ed lha jl izzpy hb :el

`le .ea `ypze ,elhay xg`l gilyd dl eppzi

oeik gilyd dl ozi xnel `xaq oi`c ;`xidp

d`xp okl ?opiwqr iriyxa eh`c ,ea dgen `edy

did dpey`xa :(`,al oihib) mzd xn`ck xnel

l`ilnb oax oiwzd ,mdiptl lhane oic zia dyer

`ki`c ,(`,bl) mzd ibilt j` .ok oiyer edi `ly

,`gip dicicle .lhean Ð elha m` xn`c o`nl

.`ypize ,elhay zrcei dpi` ef dy` ixdy

lhean epi` elha m` :mzd xn`c o`nl elit`e

.hbd lr frl `iven ixd mewn lknÐåäìåëá
dfd onfa mipzgd oikneq df lr Ð ax cibpn `l

,lirl yiigc o`nl elit`e .mzeng ziaa mixcy

liaya epiid Ð mzeng ziaa eiykr oixcy dn

yic ,ziaa zexiky `la mixcy ,d`pd zaeh

liaya `l` ,mzeng liaya mixc mpi`y dgked

.mdl oiyery zeaeh x`yíåùîe` jixvy itl Ð `zevixt epiidc :mz epiax yxtn Ð `zevixtoax" wxt zenaiac :dywe .jk lr micr cinrny xrekn xace ,cegi icr e` d`ia icr

!d`iaa `l` zipwp dpi` `ziixe`cn dnai `dc ,`nrh `ilz micr meyn e`l mzde .axk ,opaxcn zecxn zkn dwel Ð yicw `l ,lira xcde ycwn dnai zevn :dl iziin (`,ap) "l`ilnb

.ikeciy `la ycwnc `inec ,d`iaa opiipw zlgz oiyery Ð zevixt epiidc :wgvi epiaxl d`xp `l`

úòùá.mzd ik ,mzq zycewn ipzil :(`,bi oiyecw) onwl xn`ck ,"dzvx `l oia dzvx oia" opiqxb `le :opiqxb ikd Ð zycewn zern ozn
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øòö dì úéåäc ,àéiç éaøc eäúéác úéãeäéc eðééä åàì̈©§¦¦§¥§§©¦¦¨§¨¥¨©©
éa ìaé÷ :íà éì äøîà :déì äøîà ,äãéìCeáà C ¥¨¨§¨¥¨§¨¦¥¦¥¥£

Cnéàc dpéîk ìk åàì :dì øîà .zøèeæ ék éLecé÷¦¥¦©§§£©¨¨¨§¦¨§¦¨
éì zøñàc:àcñç áøì ïðaø déì éøîà .éàåléò C §¨§©§¥¦¨©¨§¦¥©¨©§©¦§¨

àîBé àeääác éòãéc ,úéãéàa éãäñ àkéà àä ?éànà©©¨¦¨¨£¥§¦¦§¨§¦¦§©¨
!äèeøt äåL déa äåä¯eäðúéì àì àäéî àzLä £¨¥¨¤§¨¨§¨¦¨¨¥§§

äéãéò :àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøc eðééä åàì .ïn÷©¨¨©§§©¦£¦¨©£©©¦£¦¨¥¤¨
àäì eäì àøéáñ àì àáøå ééaà !?øñàéúå ïzñà ãöa§©¦§¨§¥¨¥©©¥§¨¨¨§¦¨§§¨
éab dLôð äìåeðîc ,äéeáLa eìé÷ä íà ;àcñç áøc§©¦§¨¦¥¥¦§¨¦§©§¨©§¨©¥

éàaL¯àéääî øàzLéà !?Léà úLàa ìé÷éð ©©¥¥§¥¤¦¦§¨©¥©¦
íeMî åàìå .dpéî ïðaø eLøôe àøeña äçtLî¦§¨¨§¨¨§©¨©¦¨§¨¦
ééaàk eäì àøéáñc íeMî àlà ,ìàeîLc eäì àøéáñc¦§¦¨§¦§¥¤¨¦¦§¦¨§§©©¥
.à÷eLa àñàc àúéèBLa Léc÷àc àøáb àeää .àáøå§¨¨©©§¨§©§¥§¦¨§¨¨§¨
éàäk ,óñBé áøc dén÷ì àðeä øa àçà áø dçìL§¨¨©©¨©¨§©¥§©¥§©

déãâð :déì çìL ?éàî àðååb¯éøèöàå ,áøkàhéb C ©§¨©¨©¥©§¥§©§¦§§¦¦¨
¯ìòå ,à÷eLa Lc÷îc ìò ãébðî áøc .ìàeîLk¦§¥§©©§¥©¦§©¥§¨§©

ìòå ,éëecéL àìa Lc÷îc ìòå ,äàéáa Lc÷îc¦§©¥§¦¨§©¦§©¥§¨¦¥§©
,àhéb ìéháîcøòöîc ìòå ,àhébà àòãBî øñîc ìòå ¦§©¥¦¨§©§¨©¨¨©¦¨§©¦§©¥

,ïéîBé ïéúìz déåléò àzîL äìçc ìòå ,ïðaøc àçeìL§¨§©¨©§©§¨¨©§¨¦¨¥§¨¦¦
øééãc .deîç éa øééãc àðúç ìòå¯éìç ,ïéàó¯.àì §©£¨¨§¨¥¥£§¨¥¦¨¥¨

éìçc àðúç àeää àäåáø déãâðå ,deîç éác àáaà ó §¨©£¨¨§¨¥©¨¨§¥£§©§¥©
!úLL¯.dépéî déúîç àîééc úåä íãéî àeää ¥¤©¥¨£©©§¨£¨¥¦¥

Lc÷îc ìò àlà áø ãébðî àì eäleëa :éøîà éòcøäð§©§§¥¨§¦§§¨©§¥©¤¨©¦§©¥
éëecéLa eléôàå :éøîàc àkéàå .éëecéL àìa äàéáa§¦¨§¨¦¥§¦¨§¨§¦©£¦§¦¥

.àúeöéøt íeMî ,éîðàúôéöa Léã÷c àøáb àeää ©¦¦§¦¨©©§¨§¨¥§¦§¨
øîà !äèeøt äåL da úéì àäå :déì eøîà .àñàc§¨¨¨§¥§¨¥¨¨¤§¨£©
àzì÷L .da úéàc éæeæ òaøàa Lec÷éz :eäì§¦§§©§©¥§¦¨§©§¨
ïzî øçàìc àúe÷éúL äåä :àáø øîà .à÷ézLéàå§¦§¦¨£©¨¨¨¨§¦¨¦§©©©©

úBòî ïzî øçàìc àúe÷éúL ìëå ,úBòî¯íeìk åàì ¨§¨§¦¨¦§©©©©¨¨§
dì àðéîà àðî :àáø øîà .àéä¯:dì øîà ,àéðúc ¦£©¨¨§¨¨¦¨¨§©§¨¨©¨

;Ba éì éLc÷úä :dì øîàå øæçå ,ïBãwôa Bæ òìñ éñðk¦§¦¤©§¦¨§¨©§¨©¨¦§©§¦¦
úBòî ïzî úòLa¯,úBòî ïzî øçàì ,úLce÷î ¦§©©©¨§¤¤§©©©©¨

äúöø¯äúöø àì ,úLce÷î¯éàî .úLce÷î dðéà ¨§¨§¤¤Ÿ¨§¨¥¨§¤¤©
äúöø :àîéìéà ?äúöø àì éàîe äúöø¯äøîàc ¨§¨©Ÿ¨§¨¦¥¨¨§¨§¨§¨

äúöø àì ,"ïéà"¯àLéøc ììkî ,"àì" äøîàc ¦Ÿ¨§¨§¨§¨¨¦§¨§¥¨
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בברכת השי"ת, שהוא הזן את העולם כולו בטובו בחן ובחסד וברחמים, ואשר דוקא בו תלוי' פרנסתו 

של אדם ומובן שמילוי משאלות לבבו לגדל הזקן - מוסיף בענין פרנסתו בפרט.

ובפרט ע"פ דברי הזהר הק' שגדול הזקן )בלשון הזהר - נק' י"ג תקוני דיקנא( דאדם דלמטה 

הרי זה ממשיך מי"ג מדות הרחמים שלמעלה שהם בלי גבול, פשוט שזוהי הדרך לתועלת האדם ועוזרת 

לפרנסתו. ועיין בזה ביאור כ"ק אדמו"ר הצמח צדק בפירושו יהל אור על התהלים )ע' 6(.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, שתהיינה כשרות כדין וכן ישמור על שלשת השיעורים 

דחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מעמרד ומד
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jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtxifp

ïéùåãé÷ ååä éîð àì äøîà éë.dinza Ðä÷úùéî ä÷úùãikd Ð xn`wc dzvx `le Ð

."ip` dvex" dxn` `l :xn`wàéä íåìë àìdl ztki` `lc meyn Ð dwzyc i`dc Ð

.`edéîã éî.mzdc dwizyl `kdc dwizy Ðíúäzxeza `xwirn ,oecwta iqpk iab Ð

`l jklid ,'ek dil `picy i` :dxaq "ea il iycwzd" xn` xcd ik ,dizliaw dxiny

`lc meyn Ð i`gn `lc i`de .edpizcy

zxeza `xwirn Ð `ztiv iab la` .dl ztki`

dey da dil `ztivc idpe ,dizlaw oiyeciw

"da zi`c ifefa yecwz" xn`e xcd ik ,dhext

daiigzp `l `dc ,edpicyz Ð dl `gip `l i`

dpin rny Ð edpizcy `lcne ,dzxinya

.oiyeciwa zivxzpéøéîâ àðéãoeik drcie Ð

`l edl `icy i` ,dlr `zexihp dlaw `lc

aiigz?ïì òéîù àì`le ,epl xn` `ed `l Ð

.enyn xg`äì åùåç.`hib dekxv`e Ðéëùøåå
=.y"elcpia*ìæâ.inc aidi `lc ÐïñîçÐ

mlern milra evxzp `l la` ,inc aidic

.xeknlêéãùãá,okl mcew da xacy Ð

Ð dwzy ik mzdc .el ycwzdl zivxzpe

.`ed dl `gipc meyníúñ úùãå÷î àîéðÐ

"`l" dxn` ikc xninle ,ibeltl jixhvi` `le

.ea mircei miphwd s`y ,zycewn dpi` Ðéë
íúäozn zrya :lirlc `idda `pzck Ð

.zycewn zernä÷éúùéàã äúöø àìÐ

dcicc ,zycewn dpi` ikd elit`e ,dizliawe

,dzvx elit` ,zern ozn xg`le .dlwy

`xwirnc ,dycwn `l Ð "oi`" dxn`c

`l Ð "oi`" dxn` xcd ike ,daega dizlaw

.icin dl aidiwêä àéù÷ àìàå`pwqn Ð 'ek

.`id "`xniz `pnc"äéúúòîùì åäðéèå÷ðìÐ

rnyy lk :exn`e yxcnd zial evawzp

,eixiag ipf`a dpxn`i Ð eitn dycg dreny

.egkzyi `ly ,mtxvl ickïéðå÷,oitilga Ð

"elrp yi` sly"(c zex).éøîà÷å éáúé øãäÐ

,'ek dcedi ax xn`c `d :iq` iaxc dizrnya

mixend mipiic mlerl miyw :dlr iq` ax xn`

xecn xzei ,oi`iwa mpi`e zeixra d`xed

.leandòîùî éàîÐ mlerl miyw `kdn Ð

.yi` zy`` "la`z ok lr" i`wcáø íâøúîãë
óñåéxza iwa dedc Ðozpei mbxzy mi`iap meb

"erbp minca minc evxt" i`dc ,l`ifer oa

.i`w yi` zy`aåöøô"uexti oke" enk Ð

(` zeny).oipa oiclen Ðäìáà äìà éðôî éë
õøàädpin opirny `din ,aizk `nlra Ð

"dl`" `dc "la`z ok lr" xn`w `cg lM`C§©¨Ÿ

.`id `nw `xwc jpdn `cg
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zilc :xnel yi `nye !dcyn `l` opirci `l dy` ipipw `dc ,`kti` wcinl dil

digxe`c :xnel yi inp i` ."mpg d`vie"n dil `wtp `l` ,"dgiw" "dgiw"c dey dxifb dil

jk Ð zexzen zebby ixcpy myk :(a,dk) mixcpa `zi`ck ,dligz heytd hwpinl `xnbc

`l xcpc ab lr s`e .zexzen zebby zereay

"dreaya mc`d" aizkc ,zereayn `l` opirci

.(a,ek zereay) qep`l hxt

(á 'îòì êééù)äùàäd`iady

dz`hg

dpyn ipy wxt) mipw zkqna `id dpyn Ð dzne

e`iai `l Ð dzne dzler d`iad :`tiq ipzwe ,(d

ezny z`hg iedc meyn :yexit .dz`hg diyxei

`l diyxei `wec ,rnyn .`lf` dzinle ,dilra

m` ,dnvr `id la` ,dzler xg` dz`hg e`iai

,dzler xg` dz`hg d`ian Ð dig dzid

migqt) "hgyp cinz" yixac :dnize .dxehte

zelerl zencew ze`hg lkc opixn` (`,hp

,dnda zlerl serd z`hg elit` ,mdnr ze`ay

mcew dzler d`iady xyt` ji` Ð ok m`e

devnc ,xn`w dligzklc xninl `kile ?dz`hg

carica la` ,zelerl zencew ze`hgd zeidl

.dixg` z`hgd daixw Ð dlerd dnicwd m`

?daixw ine :(my) "hgyp cinz" wxta jixt `dc

"dpey`x z`hgl xy` z` z` aixwde" :`ipzde

lky a` dpa df :wiqne .'ek xnel cenlz dn

`nl` .odnr ze`ad zelerl zencew ze`hgd

:xnel yie !daxw `l carica elit`c rnyn

xn`c `ed rxevna `wece .rxevna ixiin mzdc

died dia aizkc meyn ,daixw `l carica elit`

gkenck ,`aekir iedc ,(ci `xwie) "didz z`f"

opixn` `nlra la` .(`,d) zegpnc `nw wxta

itlc :xnel yi inp i` .xity daxw carica

:xn`wc ,`gip (a,hp migqt) mzdc `pwqnd

Ð "dlrde" aizkc meyn ,xyk inp caricae

`nlra opitli dzrne .xak dlrdy rnync

rxevna ol ilbc xg`nc ;a` oipan dipin

.`nlra oicd `ed Ð daxw caricac
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eäa àðáéiçîoi` dzwizyn okle ,xney oick el mlyl aiigzz - ¦©©§¨§
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ïìðî ìòaädaiyn .yi` zy` xeqi` dilr oi`e ,dnvr z` dpewy ©©©§¨¨
:`xnbdàeä ,àeä àøáñlrad -døñàig didyk mlerd lkl §¨¨©¨¨

,ea dxeyw `idy iptndúøL àeäådpi` xaky ezzina dxizn - §¨¥¨
:`xnbd dgec .ea dxeywàäåixeqi`úBéøòiaexwa dy`l yiy §¨£¨

,lradclradeäì éøL àìå eäì øñà,ezzina mxizn epi`e - §¨©§§Ÿ¨¥§
d`ian `xnbd .ezzina zxzen dpi` ,xqe`d `edy s`y gkene

:lrad zzina dnvr dpew dy`y xg` xewnàðîçø øîàcî àlà¤¨¦§¨©©£¨¨
yíéða dì ïéàL äîáé,dlra ig`l maiizdl dkixv `ideäøeñà §¨¨¤¥¨¨¦£¨

zW` didz `l' (d dk mixac) xn`py ,uelgzy cr mlerd lklŸ¦§¤¥¤
,'xf Wi`l dvEgd zOdàäm`y gken -úøzeî ,íéða dì Lélkl ©¥©¨§¦¨¨¥¨¨¦¤¤

:`xnbd dgec .dlra zzin ici lr mlerdàîìéãådxezd zpeek §¦§¨
e zn dlray dy`yàîìòì äøeñà íéða dì ïéàmlerd lkl - ¥¨¨¦£¨§¨§¨

àéøLåzxzene -å ,íáéìy dy`íéða dì Lée ,mail dxeq`éleëì §©§¨§¨¨§¥¨¨¦§¥
énð àîìò.äøeñàdnvr dpew dy`y xg` xewn d`ian `xnbd ¨§¨©¦£¨

:lrad zzinaàðîçø øîàcî àlàyàä ,äøeñà ìBãb ïäëì äðîìà ¤¨¦§¨©©£¨¨©§¨¨§Ÿ¥¨£¨¨
y gken -àéøL èBéãä ïäëìdpnl`y x`eane ,zxzen `id - §Ÿ¥¤§©§¨

:`xnbd dgec .mlerd lkl zxzenàîìéãåìBãb ïäëìdpnl` §¦§¨§Ÿ¥¨
dxeq`,åàìaeàîìò éleëìwx dxeq`.äNòaoeik :`xnbd zl`ey §©§¥¨§¨§£¥

,lrad zzina rwt yi` zy` xeqi`ydézãéáò éàî äNò éàä- ©£¥©£¦§¥
,jytp dnn ixdy ,dyer `ed dn df dyrìòaä úúéî àéðäàc éà¦§©©§¨¦©©©©

,yi` zy` dpi` `idy dlired lrad zzin m` -éøzLéz- ¦§§¥
zxzen didz,éøîâìeìòaä úúéî àéðäà àìc éà`l m`e - §©§¥¦§Ÿ©©§¨¦©©©©

,dxizdl lrad zzin dl dliredàúéén÷ àúléîa dî÷Bz- §¨§¦§¨©©§¨
odkl dpnl` ly cgein e`l jixv `le ,yi` zy` xeqi`a x`yiz

:`xnbd daiyn .lecbàì änlàxnel `ed oebd xac `l ike - ©¨¨Ÿ
lrad zzinydz÷étàdy`d z` d`ived -dzîé÷Bàå ,äúénî ©¦§¨¦¦¨§¦§¨

ìòxeqi`a dze` dcinrde -äNò,xg`l `ypidläåäc éãéî ©£¥¦¦©£¨
íéLc÷enä éìeñtà,oiycwend ileqt iabl epivny enke - ©§¥©§¨¦

eäa úéà àøwéòîcxeqi` mda yi ectpy mcewy -,äìéòîxeq`y §¥¦¨¨¦§§¦¨
,mdn zepdilåmbéøéñà[mixeq`Î]eäðé÷øt ,äãBáòå äféâa- §£¦¥§¦¨©£¨©§¦§

,ectpy xg`leeäa úéì äìéòîlkl dlik`a mixzene mda oi` - §¦¨¥§
la` ,mc`.éøéñà äãBáòå äféâaxnel xyt` yi` zy`a mb enke §¦¨©£¨£¦¥

zxke e`l oi`y s` lrad zzin xg`e ,zxke e`l yi lrad iigay
.dyr yi

:lrad zzina dnvr dpew dy`y xg` xewn d`ian `xnbdàlà¤¨
àø÷ øîàcîmixac) mdl xne` odkdy ,dnglnl mi`veid iabl ¦§¨©§¨

Fzial aWie Kli Dgwl `le dX` Ux` xW` Wi`d inE' (f kït ¦¨¦£¤¥©¦¨§Ÿ§¨¨¥¥§¨Ÿ§¥¤
,'äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîélrad zzin ixg`y x`eane ¨©¦§¨¨§¦©¥¦¨¤¨

.mlerd lkl zxzen dy`dé÷úîdì óéãéà áøc déøa àLéL áø ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¦
,df cenil lràîéày xnel xyt` -ïàîdy -'øçà'aezkd ¥¨©©¥

`ed weqtad,íáémaii `ed mipa `la dnglna zeni lrad m`y ¨¨
lkl zxzen dy`d lrad zzin ixg`y gikedl oi`e .ezy` z`

.mlerd
dy`y xg` cenil `iane ,`yiy ax ziiyew z` ayiin iy` ax

:lrad zzina dnvr dpew
àãç ,øáca úBáeLz ézL ,éMà áø øîà,zg`d -éø÷éà àì íáéc ¨©©©¦§¥§©¨¨£¨§¨¨Ÿ¦§¥

[`xwp `lÎ],'øçà'lr 'dPgTi xg` Wi`e' weqtd z` yxtl oi`e ©¥§¦©¥¦¨¤¨
.mai,ãBòåc ,lrad zzina dnvr dpew dy`y cenll yiyáéúk §§¦

(b ck mixac)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe'ozpe §¥¨¨¦¨©£§¨©¨¥¤§¦ª§¨©
,FziAn DgNWe DciAL÷zéàå 'ïBøçàä Léàä úeîé éë Bàyiwd - §¨¨§¦§¨¦¥¦¨¨¦¨©£§¦§©

weqtdàéøL ïéLeøéb äî ,ïéLeøéâì äúéîdy`d z` mixizn - ¦¨§¥¦©¥¦©§¨
`ypidlúøîBâå,dyr elit` oi`y ,ixnbl xzidd z` -äúéî óà §¤¤©¦¨

àéøL`ypidl dy`d z` dxizn -úøîBâå,ixnbl xzidd z` ©§¨§¤¤
:dyr elit` oi`y

,(.a lirl) dpyna epipy.'eë äàéáa úéð÷ð äîáiäå:`xnbd zl`ey §©§¨¨¦§¥§¦¨
ïìðî äàéáaxhyae sqka `le d`iaa zipwp dnaiy epl oipn - §¦¨§¨¨

:`xnbd daiyn .dy` lkkàø÷ øîà(d dk mixac) ¨©§¨
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jtdy ina cenr bi sc ± ipy wxtoihib
åöøôå áéúë éî`zlin `lek` ok lr ewipc ,oey`x oipr lr siqene Ð.áéúë åöøôÐ

."la`z ok lr" aizk dcegl dlre ,`id dytp it`a `zlineäùàä.zclei Ðàåäå
íééçî äúùéøôäù`l Ð dzyixtd `l la` .dzin xg`l daixwc opirny`e Ð

.miqkpd eaiigzp `ly ,daixwdl oiyxeid z` sekl `pz opirny`øáñ÷xen`c `d Ð

.znd lr lhend aeg lr icarzyn iqkp :opax

àéä àúééøåàã åàìypi`c ideqkpc xnel Ð

deln eidie ,axr oicn micarzyne dia oiaxr

xhya deln ,`l` .oiey xhy ly delne dt lr

Ð "jl oi`xg` iqkp" dil azkc ,ecariy `edy

.icarzyn `l Ð dt lr deln ,icarzynáøå
'åë øîà éñàdizrnyl edpihewpl inp `de Ð

.mzd edexn`àðîéæ àãç äá éâéìô àäipd Ð

.opgei iaxe l`eny ,ediiteb i`xen`äáåâ äðéà
ïéùøåéä ïîlke ,`ziixe`c e`l `ceariyc Ð

envr `ed xhya deln la` .zegewld on oky

oi`xg` il zi`c iiqkp lk" dil azkc ,ecariy

."opc `xhyläøåúá äáåúëä äåìî åàìã`l Ð

iwqrn `l` ,jlnd z`n daeg eilr lhed

.envr dyrnêäá ìáàzevnc ,zcleic Ð

daezkk `xing xni` Ð dilr `id jlnd

.xhyaàì÷ äéì úéìãciqt`c edi`e Ð

Ð `ziixe`c `ceariyc ab lr s`e .diytp`

.rci ded `lc gwell `zpwz opax cearáéúëã
úåúéøë øôñ äì áúëåyi`l dzide" 'ebe Ð

."xg`äì éøù àåäådxhtp mlera epi`yk Ð

.dxeyw dzid ea ixdy ,epnidúåéøò àäåÐ

ici lry ,eia` ig` zy`e ezlke eia` zy` oebk

lrad zeniyke ,eiaexwl exq`p lrad iyecw

.mlerl eiaexwl zexeq`y ,edl exy `léìåëì
äùòá àîìòici lr xg` yi`l dzide d`vie Ð

efl Ð "dglye"c ,dzin ici lr `le oiyexib

Ð dyr llkn `ad e`le ,rnyn zxg`l `le

.dyräéúãéáò éàî äùò éàä`ed `diy Ð

.erwt day zxke e`l xeqi`e ,dipta cneréà
éðäà àì éàå 'åë ìòáä úúéî éðäàjriny`c Ð

.zglyn dzin oi`c `xwàúìéîá äî÷åú
àúééî÷odka e`l azkinl jixhvi` `le Ð

.lecbàì äîìà`l ike :`ed `iyew oeyl Ð

ok `ed oebd xac?äéú÷éôàlrad zzin Ð

.dyr xeqi`a dzniwe`e ,oic zia zzin aeign

àø÷éòî.opeict mcew Ðäæéâá éøéñàåÐ

."febz `l" aizkc ,opixn`ckäìéòî åäðé÷øô
åäá úéìixiq`e .mc` lkl dlik`l oixzene Ð

zexekaa opixn`ck ,dfiba(`,eh)`le Ð "gafz"

ileqta dil yixce ,alg `le Ð "xya" ,dfib

.opeict xg`l oiycwendïéùåøéâì äúéî ù÷úéà
'åë`xwc zernynn dil sili `lc i`de Ð

`d "'ek oey`xd dlra lkei `l" dixza aizkc

:lirlck jxtnl `ki`c meyn Ð ixy xg`l

.dyra `nlr ilekle ,e`la dfl
àáé
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äåìîdaezkdmircei eid `ly ,oiwfpe oikxre ,oad oeicte ,zepaxw oebk :yexit Ð dxeza

el dely oebk ,deln la` .yexita dxezd daiigzpy `l m` elld zepizp ipipr

,dxeza daezk aiyg `l Ð "ea dyep dz` xy` yi`d" aizkc ab lr s` ,xhy `la zern

.rextl jixv Ð del `edy dn ;`hiytc ,dpizpd xeriy dxeza yxtl jixv oi`y oeik

øîàon daeb dt lr deln `zklid `tt ax

on daeb epi`e `ziixe`c `ceariyc oiyxeid

hb" idliyac :dniz Ð `lw dil zilc zegewld

:diteb `tt ax xn`w (`,erw `xza `aa) "heyt

lerpz `ly Ð miyxeid on daeb dt lr deln

Ð zegewld on daeb epi`e ,oieel ipta zlc

:l`ppg epiax xne`e !`ziixe`c e`l `ceariyc

oiwfp oebk ,dxeza daezkd delna ixiin `kdc

,`ziixe`c `ceariyc lirl xn`c ,oaxwe oikxre

miyxei oiprlc ;zlc zlirpc `nrh jiiy `lc

me`yr `l zegewl oiprle ,xhya delnk me`yr

dpi`y dt lr delna Ð mzd la` .xhya delnk

.xhy `la zern edeldy oebk ,dxeza daezk

àìàrax`" wxtac `niz Ð olpn lra zzin

`xw oikixvn (`,cp oixcdpq) "zezin

oia miign oia zexeq`y zeixr x`yae a` zy`a

zenai) "eznai lr `ad" wxtae ,dzin xg`l

dxeq`c mipa dl yiy dnaia `xw jixvn (`,dp

xizdl `xw jixvn `kde ,lrad zzin xg`l

ixg`c :xnel yie !dlra zzin xg`l yi` zy`

zzin xg`l yi` zy` aezkd xizdy epi`xy

i`xw jixhvi` Ð oizrnya opiyxcck ,dlra

slip `lc ,dzin xg`l zeixr xeq`l mzdc

.aezkd xizdy yi` zy`n

éìåëì:wgvi epiax xne` Ð dyra `nlr

wace" oebk ,yi` zy`a dyr `ki`c

:dniz .exiag zy`a `le (a ziy`xa) "ezy`a

dne ;hbn xnege lwn dzin xizzy opitli `lc

dl oi` elit` ,oipr meya mail xizn epi`y hb

zxzny dzin ,oipr lka `nlrl xizn Ð mipa

`nlrl xizzy oic epi` Ð mipa dl oi`y mail

.oipr lka

øîàãîm`e Ð lecb odkl dpnl` `pngx

:`pngx xn`w ikd `nlce :xn`z

`d ,mai `edyk elit` dxeq` lecb odkl dpnl`

`ni` mlerl la` .oinail `ixy Ð `nlr ilekl

`nlr ilekl dxeq` inp dzin xg`l dy`c jl

dil ded ok m` :xnel yie !meai mewna `ly

"dllge dyexbe dpnl`" `xw i`d azkinl

.oinai zyxta

àãçdcy iabc :dniz Ð xg` ixwi` `l maic

ixwi` maic (a,fi) onwl opixn` dfeg`

Ð xg` yi`l dcyd z` xkn m` :xn`wc ,xg`

mewnac ;inc `lc :xnel yie !llka ied eig`e

la` ,xg` llka mai ied Ð mc` lka xacny

ok m` Ð `wec mail zxzenc xninl irac `kd

.`wec xg` mai ied
`d
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,éøîà÷å éáúé øeãä .áéúk "eöøt" ?"eöøôe" áéúk éî¦§¦¨¨¨¨§¦£¨§¦§¨¨§¦
äúîe dúàhç äàéáäL äMàä :ïðúc àä¯eàéáé ¨¦§©¨¦¨¤¥¦¨©¨¨¥¨¨¦

.dúìBò ïéLøBé¯àeäå :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §¦¨¨¨©©§¨¨©§¥§
íéiçî dúLéøôä àì ìáà ,íéiçî dúLéøôäL¯.àì ¤¦§¦¨¨¥©¦£¨Ÿ¦§¦¨¨¥©¦Ÿ

éñà áø øîà .àúééøBàc åàì àãeaòéL :øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©¦§¨¨§©§¨¨©©©¦
.íéiçî äLéøôä àlL áb ìò óà :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©©©¤Ÿ¦§¦¨¥©¦
da éâéìt àäå .àúééøBàc äåä àãeaòéL :øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©¦§¨£¨§©§¨§¨§¦¦¨
ìò äåìî :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áøc ,àðîéæ àãç£¨¦§¨§©§¥§¨§¦©§©§¦§¤©

ät¯éaøå ,úBçB÷lä ïî àìå ïéLøBiä ïî äáBb dðéà ¤¥¨¨¦©§¦§Ÿ¦©¨§©¦
äáBb ät ìò äåìî :eäééåøz éøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé¨¨§¥¨¦§¨§¦©§©§¦§¤©¤¤

!úBçB÷lä ïî ïéa ïéLøBiä ïî ïéa¯øîzéà éàc ,àëéøö ¥¦©§¦¥¦©¨§¦¨§¦¦§©
àäa¯äáeúk äåìî àìc íeMî ,ìàeîL øîà÷ Cäa §¨§©¨¨©§¥¦§¨¦§¤§¨

Cäa ìáà ,àéä äøBza¯ïðçBé éaøì eäì äãBî àîéà ©¨¦£¨§©¥¨¤§§©¦¨¨
àäa ïðéòîLà éàå .Lé÷ì Léøìe¯éaø øîà÷ àäa §¥¨¦§¦©§©¦©§¨§¨¨¨©©¦

,àéîc øèLa äáeúëk äøBza äáeúk äåìîc ,ïðçBé¨¨§¦§¤§¨©¨¦§¨¦§¨¨§¨
Cäa ìáà¯ì déì äãBî àîéàøîà .àëéøö ,ìàeîL £¨§©¥¨¤¥¦§¥§¦¨£©

ät ìò äåìî ,àúëìéä :àtt áø¯,ïéLøBiä ïî äáBb ©©¨¦§§¨¦§¤©¤¤¦©§¦
ïéLøBiä ïî äáBb .úBçB÷lä ïî äáBb Bðéàå¯àãeaòéL §¥¤¦©¨¤¦©§¦¦§¨

úBçB÷lä ïî äáBb Bðéàå ,àúééøBàc¯.àì÷ déì úéìc §©§¨§¥¤¦©¨§¥¥¨¨
èb àîìLa ."ìòaä úúéîáe èâa dîöò úà äðB÷å"§¨¤©§¨§¥§¦©©©©¦§¨¨¥

¯ìòaä úúéî àlà ,"úúéøk øôñ dì áúëå" áéúëc¦§¦§¨©¨¥¤§¦ª¤¨¦©©©©
àäå .dúøL àeäå døñà àeä :àeä àøáñ ?ïìðî§¨©§¨¨£¨¨§¨§¨§¨

!eäì éøL àìå eäì øñàc ,úBéøò¯:àlàøîàcî £¨§¨©§§¨¨¥§¤¨¦©£©
äøeñà íéða dì ïéàL äîáé àðîçø¯dì Lé àä ©£¨¨§¨¨¤¥¨¨¦£¨¨¥¨

íéða¯íéða dì ïéà :àîìéãå ¯ .úøzeî¯äøeñà ¨¦¤¤§¦§¨¥¨¨¦£¨
íéða dì Léå ,íáiì àéøLå àîìòì¯éîð àîìò éleëì §¨§¨§©§¨©¨¨§¥¨¨¦§¥¨§¨©¦

.äøeñà¯ìBãb ïäëì äðîìà àðîçø øîàcî ,àlà £¨¤¨¦©£©©£¨¨©§¨¨§Ÿ¥¨
èBéãä ïäëì àä ,äøeñà¯.àéøL¯ïäëì :àîìéãå £¨¨§Ÿ¥¤§©§¨§¦§¨§Ÿ¥

ìBãb¯àîìò éleëì ,åàìa¯.äNòa¯éàî äNò éàä ¨§¨§¥¨§¨©£¥©£¥©
ìòaä úúéî àéðäàc éà ?déúãéáò¯,éøîâì éøzLéz £¦§¥¦§©£§¨¦©©©©¦§§¥§©§¥

ìòaä úúéî àéðäà àìc éà¯àúléîa dî÷Bz ¦§¨©£§¨¦©©©©§¨§¦§¨
.àúéén÷¯ìò dúîé÷Bàå äúénî dú÷étà ?àì änlà ©¨§¨©¨¨¨©¥§¨¦¦¨§¦§¨©

úéà àøwéòîc ;íéLc÷enä éìeñtà äåäc éãéî ,äNò£¥¦¥©£¨©§¥©§¨¦§¥¦¨¨¦
äìéòî ,eäðé÷øt .äãBáòå äféâa éøéñàå ,äìéòî eäa§§¦¨©£¦¦§¦¨©£¨¨§¦§§¦¨

¯äãBáòå äféâa ,eäa úéì¯àø÷ øîàcî àlà .éøéñà ¥§§¦¨©£¨£¦¦¤¨¦©£©§¨
."äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé ït"¯é÷úîdì ó ¤¨©¦§¨¨§¦©¥¦¨¤¨©§¦¨

"øçà" ïàî àîéà :éãéà áøc déøa àLéL áø¯.íáé ©¥¨§¥§©¦¦¥¨©©¥¨¨
àì íáéc :àãç ;øáca úBáeLz ézL :éLà áø øîà ¯£©©©¦§¥§©¨¨£¨§¨¨¨

;ïéLeøéâì äúéî L÷úéàå ."ïBøçàä Léàä úeîé éë Bà ...úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe" :áéúk ãBòå ,"øçà" éø÷éà¦§¥©¥§§¦§¥¨¨¦¨©£§¨©¨¥¤§¦ª¦¨¨¦¨©£§¦§©¦¨§¥¦
ïéLeøéb äî¯äúéî óà ,úøîBâå àéøL¯?ïìðî äàéáa ."'åë äàéáa úéð÷ð äîáiäå" .úøîBâå àéøL¯:àø÷ øîà ©¥¦©§¨§¤¤©¦¨©§¨§¤¤§©§¨¨¦§¥§¦¨§¦¨§¨©¨©§¨

äîáé"

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

קידושין. האשה נקנית - פרק ראשון דף יג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc oiyeciw(iying meil)

:`xnbd daiynáéúk éî'eöøôe'lk lr did yperdy rnyny ¦§¦¨¨
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cariyy xhya delna wx `l` ,axr oicn micareyn miqkpde
oi` dt lra delna la` ,micareyn md ,miqkpd z` xhya
xear micareyn miqkpd oi` oaxw iabl mbe .micareyn miqkpd

df lre .oaxwd,ïðçBé éaø øîà éqà áø øîàyàlL áb ìò óà ¨©©©¦¨©©¦¨¨©©©¤Ÿ
íéiçî äLéøôä.d`iadl miyxeid z` mitek ,dlerd z`àîìà ¦§¦¨¥©¦©§¨
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dfa ewlgp xaky d`ian `xnbd .dlerd xear micareyn eid
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ìàeîL,miyxeidn miaeb `lyäåìî àìc íeMîdäøBza äáeúk §¥¦§Ÿ¦§¨§¨©¨
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`l zegewldy minkg epwiz ,`ziixe`c `ceariyy it lr
:rwxwd z` epwyk xdfidl erci `ly oeik ,eciqti
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ïìðî ìòaädaiyn .yi` zy` xeqi` dilr oi`e ,dnvr z` dpewy ©©©§¨¨
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,ectpy xg`leeäa úéì äìéòîlkl dlik`a mixzene mda oi` - §¦¨¥§
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lkl zxzen dy`d lrad zzin ixg`y gikedl oi`e .ezy` z`

.mlerd
dy`y xg` cenil `iane ,`yiy ax ziiyew z` ayiin iy` ax

:lrad zzina dnvr dpew
àãç ,øáca úBáeLz ézL ,éMà áø øîà,zg`d -éø÷éà àì íáéc ¨©©©¦§¥§©¨¨£¨§¨¨Ÿ¦§¥
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weqtdàéøL ïéLeøéb äî ,ïéLeøéâì äúéîdy`d z` mixizn - ¦¨§¥¦©¥¦©§¨
`ypidlúøîBâå,dyr elit` oi`y ,ixnbl xzidd z` -äúéî óà §¤¤©¦¨
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jtdy ina cenr bi sc ± ipy wxtoihib
åöøôå áéúë éî`zlin `lek` ok lr ewipc ,oey`x oipr lr siqene Ð.áéúë åöøôÐ

."la`z ok lr" aizk dcegl dlre ,`id dytp it`a `zlineäùàä.zclei Ðàåäå
íééçî äúùéøôäù`l Ð dzyixtd `l la` .dzin xg`l daixwc opirny`e Ð

.miqkpd eaiigzp `ly ,daixwdl oiyxeid z` sekl `pz opirny`øáñ÷xen`c `d Ð

.znd lr lhend aeg lr icarzyn iqkp :opax

àéä àúééøåàã åàìypi`c ideqkpc xnel Ð

deln eidie ,axr oicn micarzyne dia oiaxr

xhya deln ,`l` .oiey xhy ly delne dt lr

Ð "jl oi`xg` iqkp" dil azkc ,ecariy `edy

.icarzyn `l Ð dt lr deln ,icarzynáøå
'åë øîà éñàdizrnyl edpihewpl inp `de Ð

.mzd edexn`àðîéæ àãç äá éâéìô àäipd Ð

.opgei iaxe l`eny ,ediiteb i`xen`äáåâ äðéà
ïéùøåéä ïîlke ,`ziixe`c e`l `ceariyc Ð

envr `ed xhya deln la` .zegewld on oky

oi`xg` il zi`c iiqkp lk" dil azkc ,ecariy

."opc `xhyläøåúá äáåúëä äåìî åàìã`l Ð

iwqrn `l` ,jlnd z`n daeg eilr lhed

.envr dyrnêäá ìáàzevnc ,zcleic Ð

daezkk `xing xni` Ð dilr `id jlnd

.xhyaàì÷ äéì úéìãciqt`c edi`e Ð

Ð `ziixe`c `ceariyc ab lr s`e .diytp`

.rci ded `lc gwell `zpwz opax cearáéúëã
úåúéøë øôñ äì áúëåyi`l dzide" 'ebe Ð

."xg`äì éøù àåäådxhtp mlera epi`yk Ð

.dxeyw dzid ea ixdy ,epnidúåéøò àäåÐ

ici lry ,eia` ig` zy`e ezlke eia` zy` oebk

lrad zeniyke ,eiaexwl exq`p lrad iyecw

.mlerl eiaexwl zexeq`y ,edl exy `léìåëì
äùòá àîìòici lr xg` yi`l dzide d`vie Ð

efl Ð "dglye"c ,dzin ici lr `le oiyexib

Ð dyr llkn `ad e`le ,rnyn zxg`l `le

.dyräéúãéáò éàî äùò éàä`ed `diy Ð

.erwt day zxke e`l xeqi`e ,dipta cneréà
éðäà àì éàå 'åë ìòáä úúéî éðäàjriny`c Ð

.zglyn dzin oi`c `xwàúìéîá äî÷åú
àúééî÷odka e`l azkinl jixhvi` `le Ð

.lecbàì äîìà`l ike :`ed `iyew oeyl Ð

ok `ed oebd xac?äéú÷éôàlrad zzin Ð

.dyr xeqi`a dzniwe`e ,oic zia zzin aeign

àø÷éòî.opeict mcew Ðäæéâá éøéñàåÐ

."febz `l" aizkc ,opixn`ckäìéòî åäðé÷øô
åäá úéìixiq`e .mc` lkl dlik`l oixzene Ð

zexekaa opixn`ck ,dfiba(`,eh)`le Ð "gafz"

ileqta dil yixce ,alg `le Ð "xya" ,dfib

.opeict xg`l oiycwendïéùåøéâì äúéî ù÷úéà
'åë`xwc zernynn dil sili `lc i`de Ð

`d "'ek oey`xd dlra lkei `l" dixza aizkc

:lirlck jxtnl `ki`c meyn Ð ixy xg`l

.dyra `nlr ilekle ,e`la dfl
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äåìîdaezkdmircei eid `ly ,oiwfpe oikxre ,oad oeicte ,zepaxw oebk :yexit Ð dxeza

el dely oebk ,deln la` .yexita dxezd daiigzpy `l m` elld zepizp ipipr

,dxeza daezk aiyg `l Ð "ea dyep dz` xy` yi`d" aizkc ab lr s` ,xhy `la zern

.rextl jixv Ð del `edy dn ;`hiytc ,dpizpd xeriy dxeza yxtl jixv oi`y oeik

øîàon daeb dt lr deln `zklid `tt ax

on daeb epi`e `ziixe`c `ceariyc oiyxeid

hb" idliyac :dniz Ð `lw dil zilc zegewld

:diteb `tt ax xn`w (`,erw `xza `aa) "heyt

lerpz `ly Ð miyxeid on daeb dt lr deln

Ð zegewld on daeb epi`e ,oieel ipta zlc

:l`ppg epiax xne`e !`ziixe`c e`l `ceariyc

oiwfp oebk ,dxeza daezkd delna ixiin `kdc

,`ziixe`c `ceariyc lirl xn`c ,oaxwe oikxre

miyxei oiprlc ;zlc zlirpc `nrh jiiy `lc

me`yr `l zegewl oiprle ,xhya delnk me`yr

dpi`y dt lr delna Ð mzd la` .xhya delnk

.xhy `la zern edeldy oebk ,dxeza daezk

àìàrax`" wxtac `niz Ð olpn lra zzin

`xw oikixvn (`,cp oixcdpq) "zezin

oia miign oia zexeq`y zeixr x`yae a` zy`a

zenai) "eznai lr `ad" wxtae ,dzin xg`l

dxeq`c mipa dl yiy dnaia `xw jixvn (`,dp

xizdl `xw jixvn `kde ,lrad zzin xg`l

ixg`c :xnel yie !dlra zzin xg`l yi` zy`

zzin xg`l yi` zy` aezkd xizdy epi`xy

i`xw jixhvi` Ð oizrnya opiyxcck ,dlra

slip `lc ,dzin xg`l zeixr xeq`l mzdc

.aezkd xizdy yi` zy`n

éìåëì:wgvi epiax xne` Ð dyra `nlr

wace" oebk ,yi` zy`a dyr `ki`c

:dniz .exiag zy`a `le (a ziy`xa) "ezy`a

dne ;hbn xnege lwn dzin xizzy opitli `lc

dl oi` elit` ,oipr meya mail xizn epi`y hb

zxzny dzin ,oipr lka `nlrl xizn Ð mipa

`nlrl xizzy oic epi` Ð mipa dl oi`y mail

.oipr lka

øîàãîm`e Ð lecb odkl dpnl` `pngx

:`pngx xn`w ikd `nlce :xn`z

`d ,mai `edyk elit` dxeq` lecb odkl dpnl`

`ni` mlerl la` .oinail `ixy Ð `nlr ilekl

`nlr ilekl dxeq` inp dzin xg`l dy`c jl

dil ded ok m` :xnel yie !meai mewna `ly

"dllge dyexbe dpnl`" `xw i`d azkinl

.oinai zyxta

àãçdcy iabc :dniz Ð xg` ixwi` `l maic

ixwi` maic (a,fi) onwl opixn` dfeg`

Ð xg` yi`l dcyd z` xkn m` :xn`wc ,xg`

mewnac ;inc `lc :xnel yie !llka ied eig`e

la` ,xg` llka mai ied Ð mc` lka xacny

ok m` Ð `wec mail zxzenc xninl irac `kd

.`wec xg` mai ied
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íéiçî dúLéøôä àì ìáà ,íéiçî dúLéøôäL¯.àì ¤¦§¦¨¨¥©¦£¨Ÿ¦§¦¨¨¥©¦Ÿ

éñà áø øîà .àúééøBàc åàì àãeaòéL :øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©¦§¨¨§©§¨¨©©©¦
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שגם עתה פלא להעדר הכתיבה וקיצור הנמרץ אפילו גם כשכותב.

מובן שנכונה התכנית לחלק מכתב התעוררות לחג הפסח ובטח אף שאינו מזכיר עד"ז גם שטר 

מכירה קצר שיוכלו לצרפו לשטר מכירה כללי, ואו ששטר הנ"ל יהי' בצורת יפוי כחו לכל המקומות 

בם נמצא חמץ וכלים חמוצים.

המשך מעמרד ומ

המשך בעמרד וסג
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"Bìòð" :àéðúãëì déì éòaéî éàä ?àúàc àeä¯íãà ìk ìL ìòð ,Bìòð àlà éì ïéà §¨¨©¦¨¥¥§¦§©§¨©£¥¦¤¨©£©©¤¨¨¨
déì àðî¯"Bìòð" ¯ øîBì ãeîìz äî ïk íà .äaéø "ìòð" "ìòð" øîBì ãeîìz¯Bìòð §¨¥©§©©©©©¦¨¦¥©©§©©£©£

èøt ,Bìâø áBø úà äôBç ïéàL ïè÷ì èøt ,Ba Cläì ìBëé ïéàL ìBãâì èøt ,Bì éeàøä̈¨§¨§¨¤¥¨§©¥§¨§¨¨¤¥¤¤©§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oiyeciw(iyiy meil)

,'äMàì Bì dç÷ìe äéìò àáé äîáé'jxcd `id d`iay xnelk §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨
.dze` gwel maidy

:`xnbd zl`eyàîéàådnaiy weqtdn wiecnàúléî dleëì- §¥¨§¨¦§¨
`id xac lka,äMàkdgwle' aezk ixdy ,xhye sqka mb zipwpe §¦¨

:`xnbd daiyn .'dy`l elCzòc à÷ìñ àì,jk xnelìBëé ,àéðúc Ÿ©§¨©§¨§©§¨¨
eäéda íéøîBb øèLe óñk,dnaia -,da úøîBb äàéaäL Cøãk §¤¤§¨§¦¨§¤¤¤©¦¨¤¤¨

øîBì ãeîìz(my),'dîaéå'weqta aezky dfne ,d`ia oeyl epiidc ©§©§¦§¨
wxy rnyn d`ia oeyl miinrtøèLe óñk ïéàå da úøîBb äàéa¦¨¤¤¨§¥¤¤§¨

.da íéøîBb:`xnbd zl`eyàîéàå`pipg xa iqei ax ixack cnlp §¦¨§¥¨
,(:g zenai)íaéî dçøk ìòác ,'dîaéå' éàîezy` `ide dze` dpwe ©§¦§¨¦§©¨§¨§©¥

z` 'dnaie' dlindn cenll xyt` :`xnbd daiyn .xac lkl
y ,mdipyïk íà,d`iaa `weec zipwpy wx micnelyàø÷ àîéì- ¦¥¥¨§¨

weqta aezk zeidl jixv didéàî ,'íaéå','dîaéå'`l`úòîL §¦¥©§¦§¨¨§©
ézøz dpéî:mipicd ipy z` - ¦¨©§¥

dnvr z` dpewe ,d`iaa zipwp dnaid ,(.a lirl) dpyna epipy
äöéìçadvilgy oicd xewn z` zxxan `xnbd ,lrad zzinae ©£¦¨

:`xnbd zl`ey .mlerd lkl dnaid z` dxiznïìðîepl oipn - §¨¨
devn wx `id `ny ,mlerd lkl dnaid z` dxizn dvilgy

:`xnbd daiyn .maid lr dlihd dxezdyáéúëc(i dk mixac) ¦§¦
,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'l`xyia' milinn miyxece §¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©

'uelg ziaxnelk ,dvlgy dryn zial `iadl die`x l`xyiay
yäøzeä ìòð da õìçL ïåék.ìàøNé ìëìike :`xnbd zl`eyéàä ¥¨¤¨©¨©©§¨§¨¦§¨¥©

àúàc àeä éëäì 'ìàøNé',`ypidl zxzen dvelgy cnll `a - ¦§¨¥§¨¦§¨¨
`lddéì éòaéî éàäjxvp `ed -éðúãëì,äãeäé øa ìàeîL áø ©¦¨¥¥§¦§¨¥©§¥©§¨

y'ìàøNéa'wxy cnlnìàøNé ìL ïéc úéáa,uelgl dlekiàìå §¦§¨¥§¥¦¤¦§¨¥§Ÿ
.[íéøb] (íéáëBk éãáBò) ìL ïéc úéáa:`xnbd daiynéøz[ipy Î] §¥¦¤§¥¨¦¥¦§¥

,éáéúk 'ìàøNéa'mixac) weqta ztqep mrte df weqta zg` mrt §¦§¨¥§¦¥
dvelgy miyxec cg` weqtn ,'l`xUiA mW eig`l miwdl' (f dk§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥
ly oic ziaa zvleg dpi`y miyxec ipy weqtne ,`ypidl zxzen

.mixb
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàåweqtd z` mikixv oiicr - §©©¦¦¨¥¥

'l`xyia'éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt ,äãeäé éaø øîà ,àéðúãëì§¦§©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥
eðì øîàå ,õBìçì äîáé äúàáe ,ïBôøè éaø,oetxh iaxíëlek eðò ©¦©§¨¨§¨¨©£§¨©¨£§¤

.'ìòpä õeìç' 'ìòpä õeìç' eøîàåcnl oetxh iaxy `xnbd dpiade §¦§£©¨©£©¨©
uelg' xnel mikixv dvilga mi`vnpd lky ,'l`xyia'n df oic

:`xnbd daiyn .'lrpdàeää`l` 'l`xyia'n cnlp epi` df oic - ©
à÷ôð 'BîL àø÷ðå'î-mikixv eid mipiicd wx m`y ,cnlp `ed ¥§¦§¨§©§¨

:'eny e`xwe' aezk zeidl jixv did 'lrpd uelg' xnel
dnvr z` dpewe ,d`iaa zipwp dnaid (.a lirl) dpyna epipy

dvilga,íáiä úúéîáezziny oicd xewn z` zxxan `xnbd §¦©©¨¨
:`xnbd zl`ey .mlerd lkl dnaid z` dxizn maidïìðîoipn - §¨¨

:`xnbd daiyn .mlerd lkl dnaid z` dxizn maid zziny epl
micneløîBçå ì÷,yi` zy`nLéà úLà äîexeng dypery ©¨¤¨¥¤¦

÷ðça àéäLe ,dzpif m`dúøézî ìòaä úúéî,mlerd lkläîáé ¤¦§¤¤¦©©©©©¦¨¨§¨¨
àéäLwx mlerd lkl dxeq`,åàìadpi` e`ld lr dxar m`e ¤¦§©

,wpg zaiigïkL ìk àì.maid zzina zxzen didzy Ÿ¨¤¥
:`xnbd zkxetïkL Léà úLàì äîBæa øîàz ,èâa äàöBé- ©§¥¤¦¤¥§¨§¥Ÿ©§

dnaia,èâa äàöBé dðéàLzy`n xnege lwa dnai cenll oi`e ¤¥¨§¨§¥
zy`n xzei dxeng dpi` dnai :`kxitd z` `xnbd dgec .yi`

,hba z`vei yi` zy`y enky oeik ,yi`énð àädnai mb -äàöBé ¨©¦§¨
,äöéìçaxnege lwa dnai cenll xyt`e ,hb mewna `id dvilge ©£¦¨

.yi` zy`n
:xg` ote`a `xnbd zkxetLéà úLàl äî ,àlà`idy xazqny ¤¨©§¥¤¦

,lrad zzina zxzenïkLdlradøñBà`ed okle,døézîla` ¤¥§¨©¦¨
xizz maid zziny xnel `xaq oi` ,lrad `ed xqe`dy dnaia

:`xnbd dgec .dze`énð àä ,éMà áø øîàxazqn dnaia mb - ¨©©©¦¨©¦
dy oeik ,maid zzina zxzen `idydøñBàd `ed,äøézîxnelk §¨©¦¨

d,døñBà íáézzina zxzen dnaid dzid maid `lel ixdy ¨¨§¨
okle ,dlraddì éøL íáéaeye .ezzin ici lr dze` xizn - ¨¨¨¥¨

.dy`n xnege lwa dnai cenll xyt`
zl`ey .dvilg ici lr zxzen yi` zy` m`d dpc `xnbd

:`xnbdäàöBé Léà úLà àäúemlerd lkl zxzene dlran §¥¥¤¦§¨
,äöéìça äàöBé ,èâa äàöBé dðéàL äîái äîe ,øîBçå ìwî ,äöéìça©£¦¨¦©¨¤©§¨¨¤¥¨§¨§¥§¨©£¦¨

Bæyi` zy` -,èâa äàöBiLm`d.äöéìça äàöBiL ïéc Bðéà ¤§¨§¥¥¦¤§¨©£¦¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàDl azke' (` ck mixac),'úeúéøk øôñ ¨©§¨§¨©¨¥¤§¦

wxy miyxec 'zezixk'l 'xtq' zekinqneøôñhb -dúøBk ¥¤§¨
,lradndúøBk øçà øác ïéàå.lradn §¥¨¨©¥§¨

:`xnbd zl`ey .hb ici lr zxzen dnai m`d dpc `xnbdàäúe§¥
úàöBé äîáémlerd lkl zxzene maidnäîe ,øîBçå ìwî ,èâa §¨¨¥§¥¦©¨¤¨

,äöéìça äàöBé ïéàL Léà úLà,lirl x`eankBæ ,èâa äàöBé- ¥¤¦¤¥§¨©£¦¨§¨§¥
dnai.èba äàöBiL ïéc ïéà ,äöéìça äàöBiL:`xnbd daiynøîà ¤§¨©£¦¨¥¦¤§¨§¥¨©
àø÷dxn`e 'ebe FYnai dWBpe' (h dk mixac)äëkWi`l dUri §¨§¦§¨§¦§§¨§¨¨¨¥¨¤¨¦

,'eig` ziA z` dpai `l xW`ådlind'äëk'l d`aàáekéòwxy £¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦§¨¨¦¨
.hba `le ,z`vei `id dvilga

:`xnbd dywnàkéàc àëéä ìëåyiy mewn lka ike -àì àáekéò §¨¥¨§¦¨¦¨Ÿ
àäå ,øîBçå ì÷ éLøciablíéøetkä íBélr s`e akrl herin yi ¨§¥©¨¤§¨©¦¦

,xnege lw yexcl xyt`y rnyn ok itáéúëcozpe' (g fh `xwie) ¦§¦§¨©
'ebe oxd`ìøBb'lf`frl cg` lxFbe 'dl cg`åmb aezk'äweç' ©£Ÿ¨¤¨©§¨¤¨©£¨¥§¨

xn`py mewn lke ,'mlFr zTgl mkl dzide' (hk my) xn`py§¨§¨¨¤§ª©¨
,akrl dpeekd 'dweg'àéðúå(h my) weqtd lr,'úàhç eäNòå' §©§¨§¨¨©¨

wxyäNBò ìøBbäl xiryd z`ïéàå ,úàhçz`ixwíMä'z`hg' ©¨¤©¨§¥©¥
lxeb ilaäNBòL ,úàhçiziidìBëixnelïéc àìäåxnege lw - ¤©¨¤¨©£Ÿ¦

íB÷îa äîe ,àeäipa ipy e` mixez izy `iadl aiegnd iabl - ©§¨
,dlerl cg`e z`hgl cg` dpeiìøBbä Lcé÷ àlLdyr m`y - ¤Ÿ¦¥©¨

,lxebd lg `l ,dlerl dfi`e z`hgl dfi` lxebíMä Lcé÷m` - ¦¥©¥
dlg 'dler' mye 'z`hg' my mdilr `xw mgwly drya

,ezxin`íB÷îmixetikd meia -,ìøBbä LcéwLm`dïéc Bðéà ¨¤¦¥©¨¥¦
øîBì ãeîìz ,íMä Lc÷iLsqep herin,'úàhç eäNòå'wxyìøBbä ¤§©¥©¥©§©§¨¨©¨©¨

.úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò,`xnbd zwiicneàîòèå ¤©¨§¥©¥¤©¨§©§¨
meyn ,xnege lw miyxec `lyàø÷ déèòîc,'z`hg edyre'àä §©£¥§¨¨

ïðéLøc éëä åàì'äweç' déa áéúëc áb ìò óà øîBçå ì÷herin dfy ©¨¦©§¦¨©¨¤©©©¦§¦¥¨
lw cenll xyt` akrl herin yiy s` dnaia mb ok m`e .akrl

.hba z`veiy yi` zy`n xnege
:hb ici lr zxzen dpi` dnaiy zxg` dyxc d`ian `xnbdøîà̈©

àø÷azke' (` ck mixac)dìwxy miyxece ,'zzixM xtq'dì'- §¨§¨©¨¥¤§¦ª¨
,liren hb azek dlibx yi` zy`l.äîáéì àìå:`xnbd zl`ey §Ÿ¦¨¨

àîéàån micnely'dì'hbd z` aezkl jixvyìdîL,dy`d ly §¥¨¨¦§¨
:`xnbd daiyn .zxg` dy` myl `leéáéúk 'dì' éøz,hb iabl §¥¨§¦¥

oFxg`d Wi`d D`pUE' (b my) ztqep mrte ,df weqta zg` mrt§¥¨¨¦¨©£
mipicd ipy z` miweqtd ipyn micnele ,'zzixM xtq Dl azke§¨©¨¥¤§¦ª

:`xnbd zl`ey .ellddéì éòaéî ézkàåipy z` mikixv oiicr - §©©¦¦¨¥¥
,zexg` zeyxcl miweqtd'dì' ãçy cenllhbd z` aezkl jixv ©¨

ì'dì' Cãéàå ,dîL'dl'y micneldzøéáçìå dì àìåyiy mc`y - ¦§¨§¦¨¨§Ÿ¨§©£¤§¨
i`e .cg` hba oze` yxbl leki epi` miey odizenyy miyp izy el

.hb ici lr zxzen dpi` dnaiy yexcl xyt`
:hb ici lr zxzen dpi` dnaiy zxg` dyxc d`ian `xnbdàlà¤¨

àø÷ øîàuElg ziA l`xUiA FnW `xwpe' (i dk mixac)d,'ìòp ¨©§¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©
eny `xwpe' wx aezkl dxezd dlkiy oeik ,zxzein 'lrp' dlinde

,miyxece ,'uelgd zia l`xyiaïéà 'ìòð',dnaid z` dxizn [okÎ] ©©¥
la`àðéøçà éãéî,hb xnelk ,xg` xac -àìzl`ey .dze` xizn ¦¦©£¦¨Ÿ

:`xnbdéàäåàúàc àeä éëäì 'ìòð'`ld ,`a `ed df cenill - §©©©§¨¦§¨¨
déì éòaéî éàäjxvp df weqt -àéðúãëì(h dk mixac) weqtd lr ©¦¨¥¥§¦§©§¨

dvlge','Bìòðy weqta rnyneBìòð àlà éì ïéàmle` ,maid ly §¨§¨©£¥¦¤¨©£
a dvlg m`íãà ìk ìL ìòð,xg`déì àðî,dlg dvilgdy oipn - ©©¤¨¨¨§¨¥
øîBì ãeîìzmiinrt,'ìòð' 'ìòð'eäaéømc` ly lrpa s`y aezkd ©§©©©©©¦¨

,`ziixad zl`ey .dvilgd dlg xg`øîBì ãeîìz äî ,ïk íà¦¥©©§©
'Bìòð'daiyne ,dvilgd dlg maid ly lrpa wxy rnyny ©£

jixvy miyxecy ,`ziixadBì éeàøä Bìòð,maid ly ezcina - ©£¨¨
Ba Cläì ìBëé ïéàL ìBãâì èøtleki epi` mc`y dlecb lrpl - §¨§¨¤¥¨§©¥

e ,dvilgd dlg `l da dvlg m`y ,dnir zkllïéàL ïè÷ì èøt§¨§¨¨¤¥
äôBçdqkn dpi`y dphw lrpl -Bìâø áBø úàm`y ,maid ly ¤¤©§

e ,dvilgd dlg `l da dvlgèøt§¨
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רנז
oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtxifp

åì äç÷ìå äéìò àáé.digewil od dz`ia ,xnelk Ðäùàë àîìéãåsqk dy` dn Ð

."dy`l" aizk `dc ,d`ia ik xhye sqk dnai s` ,d`ia ik xhyeäîáéå,rnyn d`ia Ð

:opiqxb ikd .akrl aezkd dilr dpyäçøë ìòá äîáéå äéì éòáéî éàäopiyxc ikdlc Ð

zenaia dl(a,g).ïë íàslinl Ð "dnaie" i`n ,"maie" `nip ,dze` zxneb d`ialc Ð

zenaia `icda dil `ipz ikde .dgxk lra inp

"eznai lr `ad" wxta(`,cp)d`ia Ð "maie" :

"dnaie" .da oixneb xhye sqk oi`e ,da zxneb

.dgxk lra Ðïìðîzxzen dvelgc Ð

`ypdl?`nxc `ed dvilg zevn `nlic

.`ixzyn `l mlerle ,dlr `pngxìàøùéá
õåìç úéá`iadl die`x l`xyia :rnyn ikd Ð

.dvlgyn zialìàøùéá éøúeig`l miwdl" Ð

."l`xyia myåàìá àéäùdidz `l" ,weyl Ð

."xf yi`l dvegd znd zy`ùéà úùàì äîÐ

.lrad zzin ici lr zxzpdäøñåà ïëùäøéúî
`ed jkitl ,dxqe`d `ed dlra ixdy Ð

lrac iyeciwc ,dnai la` .ezzina dxizn

dzxizn maid zzin `dz j`id Ð dl ixq`w?
éîð àäi`c ,dxizn dxqe` `vnp mai znyk Ð

.dl `ixzyi` lrad ziin ikn Ð mai e`l

äëë."'ebe dpai `l xy` ...dyri" Ðáéúëã
ìøåâ.mixiryd lr Ðä÷åç áéúëå,dyxta Ð

.`ed `aekir "dweg" lkeúàèç äùåò ìøåâäÐ

.z`hg dyer Ð eilr dler myd lxeby xiry

íùä ïéàåepi` Ð z`hg my eilr `xw m` Ð

leti m`e ,zelxeb mdilr litie .jka rawp

.lf`frl df `di Ð exiag lr lxebdìåëéùÐ

leki iziidy ,`xw i`d jixhvi` ikdl ,xnelk

iab oebk ,lxebd yciw `ly mewna dne :xnel

mda aizkc ,oipw(d `xwie)cg`e z`hgl cg`"

mpi` Ð lxeb mdilr lihd m`e ,"dlerl

xcqa ol `niiwc ,mzepyl lekie ,jka mirawp

`nei(`,`n)e` `l` zeyxtzn oipwd oi` :

.odk ziiyra e` milra zgiwlaíùä ùãé÷Ð

"dlerl efe z`hgl ef" dgiwl zrya xn` m`

.leqt Ð dpiy m`e ,erawed Ðùãé÷ù ïàë
ìøåâäaizkc Ð(fh `xwie)oi` "'ebe oxd` ozpe"

.'ek oicøîåì ãåîìú.akrl eilr dpy Ðäåä
øîåçå ì÷ ïðéùøãazkp `ly dn `iadl Ð

.`aekir aizkc ab lr s`e ,dyxtaäìÐ

."dl azke" aizkcéáéúë äì éøúd`pye" Ð

."'ebe oexg`d yi`däúøéáçìå äì àìåÐ

hba zeyxbzn miyp izy oi`y .oiey ozenyy

zipelte zipelt yxbn ipelt" azk m` ,cg`

."eiypìòð àø÷ øîàuelg zia" `xizi `xw Ð

" azkinl ivnc ,"lrpd."uelgd ziaèøôÐ

.ea jeldl leki oi`y lecb lrpl
àééìåñî
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àä.`kxit dl aiyg `l ,hb mewna dvilgc oeik Ð dvilga d`vei inpàäúåzy`

oic okle ,e`la oky dnail dn :jxtinl `ki` :xn`z m`e Ð dvilga d`vei yi`

zrwtn dvilgy epivny oeik :xnel yie !dzina `idy yi` zy`a xn`z ,lwa `vzy `ed

dzxzdy xg`n ike :(`,hiw) zenaia opixn` inp ikde .lwl xeng oia wlgl oi` Ð `xeqi`

lr s`e .zxk xeqi` il dn ,e`l xeqi` il dn Ð

yi` zy` dne :xnege lw lirl dpin opicarc ab

mivex ep` mzdc ;inc `l Ð 'ek dzina `idy

zxzen dy` edlekac `nile ,dfl df mzeeydl

xnel oi` la` .maic oia lrac oia ,dzin xg`l

Ð xengd z` riwti `l lwd z` riwtnyk

xengd z` oicd `ed :jtdl dzr xn`p ,daxc`c

.izyxitck ,lwl oia xengl oia wlgl oi`c Ð

àäúå:dniz Ð xnege lwn hba z`vei dnai

,xhya zipwp oky Ð yi` zy`l dn

ike !`l dnai la` ,xhya `vzy `ed oic jkle

lirl `d Ð d`vedl dqpkdn opikxt `lc :`niz

meyne ,`iven oky Ð xhyl dn :opikxt (a,d)

:jtdl dzr xn`p ok enke ?qipkny `ed oic ikd

axd xne`e !`iveny `ed oic Ð qipkny oeikc

`xewe .eznaie main xnege lw ciarc :dyn epiax

el dgwle" (dk mixac) aizkc ,yi` zy` dl

,xac lkl ezy`k ziyrp Ð dgwly oeik ,"dy`l

.xhya zipwp dpi`y it lr s` ,hba d`vei zeidl

øîàol `pn :xn`z m`e Ð `aekir dkk `xw

iz` `nlic ?hbn dnai ihernl "dkk" `iz`c

zzina zxzen `dz `ly ,maid zzin ihernl

`l "dyri dkk"c ,`ed `xaqc :xnel yie ?maid

`inec ,hb epiidc ,mc` iciac ze`ivi `l` hrnn

,miny iciac d`ivi la` .diyra elzc dvilgc

.hrnn `l Ð dzin oebk ,`linn iedcàäe`l

dweg dia aizkc ab lr s` xnege lw opiyxc ikd

(`,`n `nei) "itlwa sxh" wxta `d :dniz Ð

mzqc meyn dcedi iaxk `ziixa `d inwen

wxta dcedi iaxl dil opirnye ,dcedi iax `xtiq

"dweg" aizk `l :xn`c (a,q my) "el e`ived"

dlxbde ,mipta oal icbaa miyrpd mixaca `l`

i`n ok m` .uega oal icbaa miyrpd mixaca ied

lxeb dia aizkc mixetkd mei ixde" lirl jixt

,dlxbda "dweg" aizk `l `de ?"dwege

aizkc meyn `kd jixtc :xnel yie !izyxitck

s` xnege lw yixc `nl` ,ipnf ixz "dlr xy`"

ivewn oeyny epiax axde .`aekir aizkc ab lr

zelbl "z`fe" dcedi iaxl dil jixhvi`cn :uxiz

icbaa miyrpd mixac` `l` dweg `niiw `lc

s` xnege lw opiyxcc dpin rny Ð mipta oal

lw opiyxc `l i`c .dweg aizkc (`kid) ab lr

"z`f"n wezyil Ð dweg aizkc `kid xnege

miyrpd mixac` aizk `l dwegc `prci `p`e

"z`hg edyre" jixhv`cn .dlxbd epiidc ,uega

edyer myd oi`e z`hg edyer lxebd :yxcinl

mixac` dweg `niiw `lc llkn Ð z`hg

lr dweg i`w i`c .dlxbd epiidc ,uega miyrpd

i`n` Ð uega oal icbaa miyrpd mixac

`d ?my z`ixw ihernl "z`hg edyre" jixhvi`

ikide ,`aekir aizkc `kid xnege lw opiyxc `l

!xnege lwn my z`ixw zeaxl oizrc` wqiz

`kid elit` xnege lw opiyxcc dpin rny `l`

i` elit`e ,"edyre" jixhvi` ikdle ,dweg aizkc

iielbl "z`fe" inp jixhvi`e .uega dweg daizk

oal icbaa miyrpd mixaca dweg daizk `lc

opirci "edyre" jixhvi`cn xninl `kilc .uega

.dweg aizkc `kid elit` xnege lw opiyxcc oeik ,dil
li`ed
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."äMàì Bì dç÷ìe äéìò àáé dîáé"¯dleëì àîéàå §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¥¨§¨
?äMàk àúléî¯ìBëé :àéðúc .Czòc à÷ìñ àì ¦§¨§¦¨¨¨§¨©§¨§©§¨¨

úøîBb äàéaäL Cøãk da íéøîBb øèLe óñk eäé§¤¤§¨§¦¨§¤¤¤©¦¨¤¤
da¯"dîaéå" øîBì ãeîìz¯ïéàå ,da úøîBb äàéa ¨©§©§¦§¨¦¨¤¤¨§¥

.da íéøîBb øèLe óñk¯"dîaéå" éàî :àîéàå¯ ¤¤§¨§¦¨§¥¨©§¦§¨
.íaéî dçøk ìòác¯éàî ,"íaéå" àø÷ àîéì ïk íà ¦§©¨§¨§©¥¦¥¥¨§¨§¦¥©

"dîaéå"¯?ïìðî ."äöéìça" .ézøz dpéî zòîL §¦§¨¨§©§¦¨©§¥©£¦¨§¨©
¯"ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå" áéúëc¦§¦§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©
¯éàä ¯ .ìàøNé ìëì äøzeä ìòð da õìçL ïåék¥¨¤¨©¨©©§¨§¨¦§¨¥©

éðúãëì déì éòaéî éàä ?àúàc àeä éëäì "ìàøNé"¦§¨¥§¨¦§¨¨©¦¨¥¥§¦§¨¥
ìL ïéc úéáa ¯ "ìàøNéa" :äãeäé øa ìàeîL áø©§¥©§¨§¦§¨¥§¥¦¤

.íéøëð ìL ïéc úéáa àìå ,ìàøNé¯"ìàøNéa" éøz ¦§¨¥§Ÿ§¥¦¤¨§¦§¥§¦§¨¥
éaø øîà ,àéðúãëì déì éòaéî ézkàå ¯ .éáéúk§¦¦§©©¦¦¨¥¥§¦§©§¨¨©©¦
,ïBôøè éaø éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt :äãeäé§¨©©©©¨¦§¦¦§¥©¦©§
eøîàå íëlek eðò :eðì øîàå ,õBìçì äîáé äúàáe¨¨§¨¨©£§¨©¨£§¤§¦§

!"ìòpä õeìç ,ìòpä õeìç"¯"BîL àø÷ðå"î àeää £©¨©£©¨©©¦§¦§¨§
.à÷ôð?ïìðî ."íáiä úúéîáe"¯äîe :øîBçå ì÷ ¨§¨§¦©©¨¨§¨©©¨¤¨

÷ðça àéäL Léà úLà¯,dúøézî ìòaä úúéî ¥¤¦¤¦§¤¤¦©©©©©¦¨¨
åàìa àéäL äîáé¯?ïkL ìk àì¯Léà úLàl äî §¨¨¤¦§¨Ÿ¨¤¥©§¥¤¦

¯Bæa øîàz ,èâa äàöBé ïkL¯!èâa äàöBé dðéàL ¤¥§¨§¥Ÿ©§¤¥¨§¨§¥
¯.äöéìça äàöBé éîð àä¯Léà úLàl äî ,àlà¯ ¨©¦§¨©£¦¨¤¨©§¥¤¦

.døézî døñBà ïkL¯døñBà éîð àä :éLà áø øîà ¤¥§¨©¦¨£©©©¦¨©¦§¨
døñBà íáé ,døézî¯.dì éøL íáé¯úLà àäúe ©¦¨¨¨§¨¨¨¨¥¨§¥¥¤

dðéàL äîái äîe ;øîBçå ìwî äöéìça äàöBé Léà¦§¨©£¦¨¦©¨¤©§¨¨¤¥¨
èâa äàöBé¯èâa äàöBiL Bæ ,äöéìça äàöBé¯Bðéà §¨§¥§¨©£¦¨¤§¨§¥¥

?äöéìça äàöBiL ïéc¯"úúéøk øôñ" :àø÷ øîà¯ ¦¤§¨©£¦¨¨©§¨¥¤§¦ª
¯ .dúøBk øçà øác ïéàå ,dúøBk øôñäîáé àäúe ¥¤§¨§¥¨¨©¥§¨§¥§¨¨

äàöBé ïéàL Léà úLà äîe ;øîBçå ìwî èâa úàöBé¥§¥¦©¨¤¨¥¤¦¤¥§¨
äöéìça¯äöéìça äàöBiL Bæ ,èâa äàöBé¯ïéc ïéà ©£¦¨§¨§¥¤§¨©£¦¨¥¦

?èâa äàöBiL¯.àáekéò "äëk"å ,"äëk" àø÷ øîà ¤§¨§¥¨©§¨¨¨§¨¨¦¨
?øîBçå ì÷ éLøc àì àáekéò àkéàc àëéä ìëå ¯§¨¥¨§¦¨¦¨¨¨§¥©¨¤
:àéðúå ,"äweç"å "ìøBb" áéúëc íéøetkä íBé àäå§¨©¦¦¦§¦¨§¨§©§¨

"úàhç eäNòå"¯íMä ïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä §¨¨©¨©¨¤©¨§¥©¥
íB÷îa äîe :àeä ïéc àìäå ,ìBëiL .úàhç äNBò¤©¨¤¨©£Ÿ¦©§¨

ìøBbä Lcé÷ àlL¯LcéwL íB÷î ,íMä Lcé÷ ¤Ÿ¦¥©¨¦¥©¥¨¤¦¥
"úàhç eäNòå" øîBì ãeîìz ?íMä Lc÷iL ïéc Bðéà ìøBbä¯ïéàå ,úàhç äNBò ìøBbä ©¨¥¦¤§©¥©¥©§©§¨¨©¨©¨¤©¨§¥

àîòèå .úàhç äNBò íMä¯éëä åàì àä ,àø÷ déèòîc¯ìò óà ,øîBçå ì÷ ïðéLøc ©¥¤©¨§©£¨§©£¥§¨¨¨¨¦¨§¦©©¨¤©©
!"äweç" déa áéúëc áb¯"dì" :àø÷ øîà¯.äîáéì àìå dì¯"dì" :àîéàå¯ì.dîL ©¦§¦¥¨¨©§¨¨¨§Ÿ¦¨¨§¥¨¨¦§¨

¯.éáéúk "dì" éøz¯"dì" ãç ;déì éòaéî ézkàå¯ì"dì" Cãéàå ,dîL¯dì àìå §¥¨§¦¦§©©¦¦¨¥¥©¨¦§¨§¦¨¨§Ÿ¨
!dzøéáçìå¯ìòð "ìòð" :àø÷ øîà àlà¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯.àì¯éëäì "ìòð" éàäå §©£¤§¨¤¨¨©§¨©©©©¦¦¥©£¦¨¨§©©©§¨¦

"Bìòð" :àéðúãëì déì éòaéî éàä ?àúàc àeä¯íãà ìk ìL ìòð ,Bìòð àlà éì ïéà §¨¨©¦¨¥¥§¦§©§¨©£¥¦¤¨©£©©¤¨¨¨
déì àðî¯"Bìòð" ¯ øîBì ãeîìz äî ïk íà .äaéø "ìòð" "ìòð" øîBì ãeîìz¯Bìòð §¨¥©§©©©©©¦¨¦¥©©§©©£©£

èøt ,Bìâø áBø úà äôBç ïéàL ïè÷ì èøt ,Ba Cläì ìBëé ïéàL ìBãâì èøt ,Bì éeàøä̈¨§¨§¨¤¥¨§©¥§¨§¨¨¤¥¤¤©§§¨
íéìåñîì
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קידושין. האשה נקנית - פרק ראשון דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc oiyeciw(iyiy meil)

,'äMàì Bì dç÷ìe äéìò àáé äîáé'jxcd `id d`iay xnelk §¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨
.dze` gwel maidy

:`xnbd zl`eyàîéàådnaiy weqtdn wiecnàúléî dleëì- §¥¨§¨¦§¨
`id xac lka,äMàkdgwle' aezk ixdy ,xhye sqka mb zipwpe §¦¨

:`xnbd daiyn .'dy`l elCzòc à÷ìñ àì,jk xnelìBëé ,àéðúc Ÿ©§¨©§¨§©§¨¨
eäéda íéøîBb øèLe óñk,dnaia -,da úøîBb äàéaäL Cøãk §¤¤§¨§¦¨§¤¤¤©¦¨¤¤¨

øîBì ãeîìz(my),'dîaéå'weqta aezky dfne ,d`ia oeyl epiidc ©§©§¦§¨
wxy rnyn d`ia oeyl miinrtøèLe óñk ïéàå da úøîBb äàéa¦¨¤¤¨§¥¤¤§¨

.da íéøîBb:`xnbd zl`eyàîéàå`pipg xa iqei ax ixack cnlp §¦¨§¥¨
,(:g zenai)íaéî dçøk ìòác ,'dîaéå' éàîezy` `ide dze` dpwe ©§¦§¨¦§©¨§¨§©¥

z` 'dnaie' dlindn cenll xyt` :`xnbd daiyn .xac lkl
y ,mdipyïk íà,d`iaa `weec zipwpy wx micnelyàø÷ àîéì- ¦¥¥¨§¨

weqta aezk zeidl jixv didéàî ,'íaéå','dîaéå'`l`úòîL §¦¥©§¦§¨¨§©
ézøz dpéî:mipicd ipy z` - ¦¨©§¥

dnvr z` dpewe ,d`iaa zipwp dnaid ,(.a lirl) dpyna epipy
äöéìçadvilgy oicd xewn z` zxxan `xnbd ,lrad zzinae ©£¦¨

:`xnbd zl`ey .mlerd lkl dnaid z` dxiznïìðîepl oipn - §¨¨
devn wx `id `ny ,mlerd lkl dnaid z` dxizn dvilgy

:`xnbd daiyn .maid lr dlihd dxezdyáéúëc(i dk mixac) ¦§¦
,'ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå'l`xyia' milinn miyxece §¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©

'uelg ziaxnelk ,dvlgy dryn zial `iadl die`x l`xyiay
yäøzeä ìòð da õìçL ïåék.ìàøNé ìëìike :`xnbd zl`eyéàä ¥¨¤¨©¨©©§¨§¨¦§¨¥©

àúàc àeä éëäì 'ìàøNé',`ypidl zxzen dvelgy cnll `a - ¦§¨¥§¨¦§¨¨
`lddéì éòaéî éàäjxvp `ed -éðúãëì,äãeäé øa ìàeîL áø ©¦¨¥¥§¦§¨¥©§¥©§¨

y'ìàøNéa'wxy cnlnìàøNé ìL ïéc úéáa,uelgl dlekiàìå §¦§¨¥§¥¦¤¦§¨¥§Ÿ
.[íéøb] (íéáëBk éãáBò) ìL ïéc úéáa:`xnbd daiynéøz[ipy Î] §¥¦¤§¥¨¦¥¦§¥

,éáéúk 'ìàøNéa'mixac) weqta ztqep mrte df weqta zg` mrt §¦§¨¥§¦¥
dvelgy miyxec cg` weqtn ,'l`xUiA mW eig`l miwdl' (f dk§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥
ly oic ziaa zvleg dpi`y miyxec ipy weqtne ,`ypidl zxzen

.mixb
:`xnbd zl`eydéì éòaéî ézkàåweqtd z` mikixv oiicr - §©©¦¦¨¥¥

'l`xyia'éðôì íéáLBé eðééä úçà íòt ,äãeäé éaø øîà ,àéðúãëì§¦§©§¨¨©©¦§¨©©©©¨¦§¦¦§¥
eðì øîàå ,õBìçì äîáé äúàáe ,ïBôøè éaø,oetxh iaxíëlek eðò ©¦©§¨¨§¨¨©£§¨©¨£§¤

.'ìòpä õeìç' 'ìòpä õeìç' eøîàåcnl oetxh iaxy `xnbd dpiade §¦§£©¨©£©¨©
uelg' xnel mikixv dvilga mi`vnpd lky ,'l`xyia'n df oic

:`xnbd daiyn .'lrpdàeää`l` 'l`xyia'n cnlp epi` df oic - ©
à÷ôð 'BîL àø÷ðå'î-mikixv eid mipiicd wx m`y ,cnlp `ed ¥§¦§¨§©§¨

:'eny e`xwe' aezk zeidl jixv did 'lrpd uelg' xnel
dnvr z` dpewe ,d`iaa zipwp dnaid (.a lirl) dpyna epipy

dvilga,íáiä úúéîáezziny oicd xewn z` zxxan `xnbd §¦©©¨¨
:`xnbd zl`ey .mlerd lkl dnaid z` dxizn maidïìðîoipn - §¨¨

:`xnbd daiyn .mlerd lkl dnaid z` dxizn maid zziny epl
micneløîBçå ì÷,yi` zy`nLéà úLà äîexeng dypery ©¨¤¨¥¤¦

÷ðça àéäLe ,dzpif m`dúøézî ìòaä úúéî,mlerd lkläîáé ¤¦§¤¤¦©©©©©¦¨¨§¨¨
àéäLwx mlerd lkl dxeq`,åàìadpi` e`ld lr dxar m`e ¤¦§©

,wpg zaiigïkL ìk àì.maid zzina zxzen didzy Ÿ¨¤¥
:`xnbd zkxetïkL Léà úLàì äîBæa øîàz ,èâa äàöBé- ©§¥¤¦¤¥§¨§¥Ÿ©§

dnaia,èâa äàöBé dðéàLzy`n xnege lwa dnai cenll oi`e ¤¥¨§¨§¥
zy`n xzei dxeng dpi` dnai :`kxitd z` `xnbd dgec .yi`

,hba z`vei yi` zy`y enky oeik ,yi`énð àädnai mb -äàöBé ¨©¦§¨
,äöéìçaxnege lwa dnai cenll xyt`e ,hb mewna `id dvilge ©£¦¨

.yi` zy`n
:xg` ote`a `xnbd zkxetLéà úLàl äî ,àlà`idy xazqny ¤¨©§¥¤¦

,lrad zzina zxzenïkLdlradøñBà`ed okle,døézîla` ¤¥§¨©¦¨
xizz maid zziny xnel `xaq oi` ,lrad `ed xqe`dy dnaia

:`xnbd dgec .dze`énð àä ,éMà áø øîàxazqn dnaia mb - ¨©©©¦¨©¦
dy oeik ,maid zzina zxzen `idydøñBàd `ed,äøézîxnelk §¨©¦¨

d,døñBà íáézzina zxzen dnaid dzid maid `lel ixdy ¨¨§¨
okle ,dlraddì éøL íáéaeye .ezzin ici lr dze` xizn - ¨¨¨¥¨

.dy`n xnege lwa dnai cenll xyt`
zl`ey .dvilg ici lr zxzen yi` zy` m`d dpc `xnbd

:`xnbdäàöBé Léà úLà àäúemlerd lkl zxzene dlran §¥¥¤¦§¨
,äöéìça äàöBé ,èâa äàöBé dðéàL äîái äîe ,øîBçå ìwî ,äöéìça©£¦¨¦©¨¤©§¨¨¤¥¨§¨§¥§¨©£¦¨

Bæyi` zy` -,èâa äàöBiLm`d.äöéìça äàöBiL ïéc Bðéà ¤§¨§¥¥¦¤§¨©£¦¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàDl azke' (` ck mixac),'úeúéøk øôñ ¨©§¨§¨©¨¥¤§¦

wxy miyxec 'zezixk'l 'xtq' zekinqneøôñhb -dúøBk ¥¤§¨
,lradndúøBk øçà øác ïéàå.lradn §¥¨¨©¥§¨

:`xnbd zl`ey .hb ici lr zxzen dnai m`d dpc `xnbdàäúe§¥
úàöBé äîáémlerd lkl zxzene maidnäîe ,øîBçå ìwî ,èâa §¨¨¥§¥¦©¨¤¨

,äöéìça äàöBé ïéàL Léà úLà,lirl x`eankBæ ,èâa äàöBé- ¥¤¦¤¥§¨©£¦¨§¨§¥
dnai.èba äàöBiL ïéc ïéà ,äöéìça äàöBiL:`xnbd daiynøîà ¤§¨©£¦¨¥¦¤§¨§¥¨©
àø÷dxn`e 'ebe FYnai dWBpe' (h dk mixac)äëkWi`l dUri §¨§¦§¨§¦§§¨§¨¨¨¥¨¤¨¦

,'eig` ziA z` dpai `l xW`ådlind'äëk'l d`aàáekéòwxy £¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦§¨¨¦¨
.hba `le ,z`vei `id dvilga

:`xnbd dywnàkéàc àëéä ìëåyiy mewn lka ike -àì àáekéò §¨¥¨§¦¨¦¨Ÿ
àäå ,øîBçå ì÷ éLøciablíéøetkä íBélr s`e akrl herin yi ¨§¥©¨¤§¨©¦¦

,xnege lw yexcl xyt`y rnyn ok itáéúëcozpe' (g fh `xwie) ¦§¦§¨©
'ebe oxd`ìøBb'lf`frl cg` lxFbe 'dl cg`åmb aezk'äweç' ©£Ÿ¨¤¨©§¨¤¨©£¨¥§¨

xn`py mewn lke ,'mlFr zTgl mkl dzide' (hk my) xn`py§¨§¨¨¤§ª©¨
,akrl dpeekd 'dweg'àéðúå(h my) weqtd lr,'úàhç eäNòå' §©§¨§¨¨©¨

wxyäNBò ìøBbäl xiryd z`ïéàå ,úàhçz`ixwíMä'z`hg' ©¨¤©¨§¥©¥
lxeb ilaäNBòL ,úàhçiziidìBëixnelïéc àìäåxnege lw - ¤©¨¤¨©£Ÿ¦

íB÷îa äîe ,àeäipa ipy e` mixez izy `iadl aiegnd iabl - ©§¨
,dlerl cg`e z`hgl cg` dpeiìøBbä Lcé÷ àlLdyr m`y - ¤Ÿ¦¥©¨

,lxebd lg `l ,dlerl dfi`e z`hgl dfi` lxebíMä Lcé÷m` - ¦¥©¥
dlg 'dler' mye 'z`hg' my mdilr `xw mgwly drya

,ezxin`íB÷îmixetikd meia -,ìøBbä LcéwLm`dïéc Bðéà ¨¤¦¥©¨¥¦
øîBì ãeîìz ,íMä Lc÷iLsqep herin,'úàhç eäNòå'wxyìøBbä ¤§©¥©¥©§©§¨¨©¨©¨

.úàhç äNBò íMä ïéàå úàhç äNBò,`xnbd zwiicneàîòèå ¤©¨§¥©¥¤©¨§©§¨
meyn ,xnege lw miyxec `lyàø÷ déèòîc,'z`hg edyre'àä §©£¥§¨¨

ïðéLøc éëä åàì'äweç' déa áéúëc áb ìò óà øîBçå ì÷herin dfy ©¨¦©§¦¨©¨¤©©©¦§¦¥¨
lw cenll xyt` akrl herin yiy s` dnaia mb ok m`e .akrl

.hba z`veiy yi` zy`n xnege
:hb ici lr zxzen dpi` dnaiy zxg` dyxc d`ian `xnbdøîà̈©

àø÷azke' (` ck mixac)dìwxy miyxece ,'zzixM xtq'dì'- §¨§¨©¨¥¤§¦ª¨
,liren hb azek dlibx yi` zy`l.äîáéì àìå:`xnbd zl`ey §Ÿ¦¨¨

àîéàån micnely'dì'hbd z` aezkl jixvyìdîL,dy`d ly §¥¨¨¦§¨
:`xnbd daiyn .zxg` dy` myl `leéáéúk 'dì' éøz,hb iabl §¥¨§¦¥

oFxg`d Wi`d D`pUE' (b my) ztqep mrte ,df weqta zg` mrt§¥¨¨¦¨©£
mipicd ipy z` miweqtd ipyn micnele ,'zzixM xtq Dl azke§¨©¨¥¤§¦ª

:`xnbd zl`ey .ellddéì éòaéî ézkàåipy z` mikixv oiicr - §©©¦¦¨¥¥
,zexg` zeyxcl miweqtd'dì' ãçy cenllhbd z` aezkl jixv ©¨

ì'dì' Cãéàå ,dîL'dl'y micneldzøéáçìå dì àìåyiy mc`y - ¦§¨§¦¨¨§Ÿ¨§©£¤§¨
i`e .cg` hba oze` yxbl leki epi` miey odizenyy miyp izy el

.hb ici lr zxzen dpi` dnaiy yexcl xyt`
:hb ici lr zxzen dpi` dnaiy zxg` dyxc d`ian `xnbdàlà¤¨

àø÷ øîàuElg ziA l`xUiA FnW `xwpe' (i dk mixac)d,'ìòp ¨©§¨§¦§¨§§¦§¨¥¥£©¨©
eny `xwpe' wx aezkl dxezd dlkiy oeik ,zxzein 'lrp' dlinde

,miyxece ,'uelgd zia l`xyiaïéà 'ìòð',dnaid z` dxizn [okÎ] ©©¥
la`àðéøçà éãéî,hb xnelk ,xg` xac -àìzl`ey .dze` xizn ¦¦©£¦¨Ÿ

:`xnbdéàäåàúàc àeä éëäì 'ìòð'`ld ,`a `ed df cenill - §©©©§¨¦§¨¨
déì éòaéî éàäjxvp df weqt -àéðúãëì(h dk mixac) weqtd lr ©¦¨¥¥§¦§©§¨

dvlge','Bìòðy weqta rnyneBìòð àlà éì ïéàmle` ,maid ly §¨§¨©£¥¦¤¨©£
a dvlg m`íãà ìk ìL ìòð,xg`déì àðî,dlg dvilgdy oipn - ©©¤¨¨¨§¨¥
øîBì ãeîìzmiinrt,'ìòð' 'ìòð'eäaéømc` ly lrpa s`y aezkd ©§©©©©©¦¨

,`ziixad zl`ey .dvilgd dlg xg`øîBì ãeîìz äî ,ïk íà¦¥©©§©
'Bìòð'daiyne ,dvilgd dlg maid ly lrpa wxy rnyny ©£

jixvy miyxecy ,`ziixadBì éeàøä Bìòð,maid ly ezcina - ©£¨¨
Ba Cläì ìBëé ïéàL ìBãâì èøtleki epi` mc`y dlecb lrpl - §¨§¨¤¥¨§©¥

e ,dvilgd dlg `l da dvlg m`y ,dnir zkllïéàL ïè÷ì èøt§¨§¨¨¤¥
äôBçdqkn dpi`y dphw lrpl -Bìâø áBø úàm`y ,maid ly ¤¤©§

e ,dvilgd dlg `l da dvlgèøt§¨
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xcde"רנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oiyeciw(iyiy meil)

íéìeñîìdzgtpy lrp -Bì ïéàL,á÷òdlg `l da dvlg m`y ¦§©¦¤¥¨¥
lrp zvilg ici lr `weecy yexcl xyt` i` ok m`e .dvilgd

:`xnbd daiyn .xg` xac ici lr `le zxzen dnaidïk íà¦¥
àø÷ áBzëéðézøz dpéî zòîL ,'ìòpä' éàî ,'ìòð'xyt` `l` - ¦§§¨¨©©©¨©¨§©§¦¨©§¥

,xg` mc` ly lrpa dlg dvilgy ,mipicd ipy z` cenll
:hb ici lr `le dvilg ici lr wx zxzen dnaiye

äðùî
cvike dy` ziipw ikxc md dn zncewd dpyna x`azdy xg`l
mipiipw ikxc x`al dpynd jiynn ,dlra zeyxn z`vei `id

.mitqepøèLáe óñëa äð÷ð éøáò ãáò,Bîöò äðB÷åzexigl z`vl ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤¦§¨§¤©§
íéðLa,ezxiknn mipy yy xeark ±ìáBéáem` laeid zpya e` ± §¨¦§¥

,mipy yy jeza dlgóñk ïBòøâáesqka envr z` dcet e` ± §¦§¤¤
.dxzid z` oec`l ozepe car xaky mipyd z` eieeyn dkpne

äiøáòä äîà åéìò äøéúé,ixar car lr dixard dn`l oexzi ± §¥¨¨¨¨¨¨¦§¦¨
Ls` ,ea exn`py mipiipwd lka dnvr z` dpewe zipwpy caln ¤

ïéðnéña dîöò úà äðBwzexry izy d`iad m`y ,zexrp ipniq - ¨¤©§¨§¦¨¦
.zexigl z`veie dxrp ziyrp ,mirecid zenewnaòöøpäcar ± ©¦§¨

,rvxpe mipy yy seqa zexigl z`vl dvex epi`yäòéöøa äð÷ð¦§¤¦§¦¨
.car zeidl jiyndl efBîöò úà äðB÷åzexigl z`vlìáBéa, §¤¤©§§¥

ïBãàä úúéîáe. §¦©¨¨

àøîâ
zl`eye ,dpyna mixen`d mipipwl xewnd z` zxxan `xnbd

ïìðî óñëa äð÷ð éøáò ãáò,`xnbd daiyn .àø÷ øîàixar cara ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤§¨¨¨©§¨
FzN`B aiWi' (`p dk `xwie) zectidl `ae ixkpl xknpyóñkî ¨¦§ª¨¦¤¤

'Búð÷î,ãnìîmicnl epivnp -óñëa äð÷pLdgec `xnbd mle` . ¦§¨§©¥¤¦§¤§¤¤
zxne`e ,ef di`xïçkLàwx sqk oipw lireny ep`vn df weqta ± ©§§¨

ak ãáBòì økîpä éøáò ãáòíéáëBok xnel xazqn eae ,ìëå ìéàBä ¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦¦§¨
Bðéð÷`ed oilhlhna ixkp lyóñëad ixar car mle` ,økîð ¦§¨§¤¤¦§¨

ìàøNéìdkiyna epipwyïìðî`xnbd .sqka el dpwp ixar cary §¦§¨¥§¨¨
,jkl xg` xewn d`ianàø÷ øîàzectl d`ad dixard dn`a ¨©§¨

(d `k zeny) dnvr z`'Dcri Fl xW` dipc` ipirA drx m ¦̀¨¨§¥¥£Ÿ¤¨£¤§¨¨
'dcôäåxn`p `l ixdy] ,zectidl dl riiqn oec`dy rnyn , §¤§¨

[cal dnvr z` dcet `idy ernyny 'zictpe'úòøânL ãnìî§©¥¤§¨©©
äàöBéå dðBéãt,dcary onfd xky z` dieeyn dkpn dn`dy - ¦§¨§§¨

,ok m` .zexigl z`veie ,dxzid z` oec`l zpzepe ,oeayg itl
sqka zipwp dpi` m` ik ,sqka mipwp [ixar car oke] dn`y gken

,dfd xewnd lr s` dywn `xnbd .zrxbn `id okidnïçkLà©§§¨
äiøáòä äîàok xnel ozep oicde ,sqka zipwpyäLc÷éîe ìéàBä ¨¨¨¦§¦¨¦¦©§¨

óñëa àéðwéî óñëas` `id okl sqka zycwzn `ide xg`n - §¤¤¦©§¨§¤¤
la` ,sqka zipwpéøáò ãáò,xg` mewna sqk oipw ea liren `ly ¤¤¦§¦

ïìðî,`xnbd zvxzn .sqka dpwpyàø÷ øîà(ai eh mixac)ék' §¨¨¨©§¨¦
éçà Eì øëné'íéðL LL Eãáòå äiøáòä Bà éøáòä E,éøáò Léwî ¦¨¥§¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨©£¨§¥¨¦©¦¦§¦

äiøáòìdpwp ixar car jk sqka zipwp dixard dn`y myk , §¦§¦¨
,dywne dkiynn `xnbd .sqkaïçkLàepl oi` df ywidn - ©§§¨
y car `l` sqka dpwpy cenllïéc úéa eäeøëîik' weqtd oky , §¨¥¦

sqka dpwpy ea xnel ozep oicd mbe ,c"ia i"r xknpa xacn 'xkni
å ìéàBäoky ,xknp `ed zelwaøkîðc"ia i"rBçøBk ìòala` , ¦§¦§¨§©§

ïìðî Bîöò øëBî,`xnbd zvxzn .sqka dpwp `ed s`yéìéó± ¥©§§¨¨¨¦
' dey dxifba cnlp envr xkenøéëN''øéëNedexkny carn ' ¨¦¨¦

'xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) xn`p c"ia edexknay ,c"ia¦¦§¤§©¨¦
xkenae ,'ebe'ebe Lig` KEni ike' (hl dk `xwie) xn`p envr§¦¨¨¦

,uexizd lr dywn `xnbd .'KOr didi aWFzM xikUMàçéðä §¨¦§¨¦§¤¦¨¨¦¨
éìéc ïàîìó' dey dxifbd z` cnely inl `gip df uexiz ±øéëN' §©§¨¦¨¦

'øéëN'éìé àìc ïàîì àlà ,ódey dxfb cnel epi`y in mle` ± ¨¦¤¨§©§Ÿ¨¦

'øéëN''øéëN,'øîéîì àkéà éàîenvr xken cnlp ezrcl okidn - ¨¦¨¦©¦¨§¥©
,`xnbd zvxzn .sqka dpwpyàø÷ øîàxknp iabl xn`p - ¨©§¨

ixkpl' (fn dk `xwie)âéOú éëåxknp oicy xnel e"`e ztqeza ' §¦©¦
ixkplïBLàø ïéðò ìò óñeîxkfend oicd mr axrzne sqeezn ± ¨©¦§¨¦

,l`xyil xknp `ede ,eiptlïBzçzî ïBéìò ãîìéåxken cnli ± §¦§©¤§¦©§
myk ,eixg` xkfend ixkpl xknpn dligz xkfend l`xyil envr

.sqka dpwp l`xyil xknp s` sqka dpwp ixkpl xknpy
'xiky' dey dxifb yxec epi`y `pz yiy mcewn dxikfd `xnbd

`xnbd zxxan zrk ,'xiky'éìé àìc àpz ïàîeó`pzd edine - ©©¨§Ÿ¨¦
' dey dxifbd z` cnel epi`yøéëN''øéëN,`xnbd daiyn .'éàä ¨¦¨¦©

àeä àpz,àéðúcedexknl envr xken oia mipic iwelig mpyi , ©¨§©§¨
y ,c"iaì økîð Bîöò øëBnäLLmipyLL ìò øúéåepzdy itk ©¥©§¦§¨§¥§¨¥©¥

eli`e ,dpewde xkend mdipiaàlà økîð Bðéà ïéc úéa eäeøëî§¨¥¦¥¦§¨¤¨
ìLLWW Lcare 'ebe Lig` Ll xkOi iM' (ai eh mixac) ea xn`py , §¥¦¦¨¥§¨¦©£¨§¥

,'cari mipW WW ixar car dpwz iM' (a `k zeny) oke 'mipẄ¦¦¦§¤¤¤¦§¦¥¨¦©£Ÿ
dpwpae mixg` i"r xknpa rnyn 'dpwz ik'e 'xkni ik' zepeyle

y ,sqep welig .c"ia epiidc mixg` z`nBîöò øëBnäepi` m` ©¥©§
yy xg`l zexigl z`vl dvexòöøð Bðéàeli`e ,ïéc úéa eäeøëî ¥¦§¨§¨¥¦

òöøðe `k zeny) ea xn`py ,oec`d z` cearl jiynnervxe' ( ¦§¨§¨©
dy ,welig cer .'mlrl Fcare rvxOA Fpf` z` eipc`Bîöò øëBî £Ÿ¨¤¨§©©§¥©©£¨§Ÿ¨¥©§

Bì íé÷éðòî ïéàla` ,exexgy zra zepzn el zzl daeg oi` ± ¥©£¦¦
Bì íé÷éðòî ïéc úéa eäeøëî'Fl wiprY wiprd' (ci my) ea xn`py , §¨¥¦©£¦¦©£¥©£¦

y ,sqep welige .'ebeBì øñBî Baø ïéà Bîöò øëBnäditkaäçôL ©¥©§¥©¥¦§¨
úéðòðkeli`e ,dpnn micar el ecleiy ick dilr `ealeäeøëî §©£¦§¨

úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéc úéa.egxk lraøæòìà éaøwleg ¥¦©¥¦§¨§©£¦©¦¤§¨¨
e w"z ixac lk lrøîBà,äæå äæc"ia edexkne envr xken ±Bðéà ¥¤§¤¥

ì àlà økîðLLe ,òöøð äæå äæ,Bì íé÷éðòî äæå äæå,Baø äæå äæå ¦§¨¤¨§¥¤§¤¦§¨§¤§¤©£¦¦§¤§¤©
úéðòðk äçôL Bì øñBî.éâìôéî÷ àäa åàì éàîjkay xazqn ± ¥¦§¨§©£¦©©§¨¨¦§§¥

,`"xe w"z ewlgpéìé àì àn÷ àpúcódey dxifbd z` xaeq epi` ± §©¨©¨Ÿ¨¦
'øéëN''øéëNmpi` c"ia edexkna exn`py mipicd lk okle ,' ¨¦¨¦

,envr xkena mibdepéìé øæòìà éaøåøéëN øéëN ódgec `xnbd . §©¦¤§¨¨¨¦¨¦¨¦
,df oipra `"xe w"z zwelgn z` yxtl zexyt`d z`áø øîà̈©©

àîìò éleëc éiaàc déîMî éîBéáè`"xe w"z ±éìéóz` micnel ± ©§¥¦§¥§©©¥§¥¨§¨¨¦
dey dxifbdøéëN øéëN,xg` oiprlàëäåef `ziixaa ±àø÷ éàäa ¨¦¨¦§¨¨§©§¨

éâìôéî÷axe .el` mipipra mixen`d miweqtd xe`iaa ewlgp ± ¨¦§§¥
,`ziixaay oey`xd oica ewlgp dna yxtn ineiahàîòè éàî©©§¨

ì økîð Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúcLL ìò øúéå LLcnel epi`e , §©¨©¨§¨©¥©§¦§¨§¥§¨¥©¥
y meyn ,yyl `l` xknp epi`y c"ia edexknn dey dxifbaèòéî¦¥

àðîçø'íéðL LL Eãáòå' ïéc úéa eäeøëî éab`weecy rnyne ,äæ ©£¨¨©¥§¨¥¦©£¨§¥¨¦¤
,mipy yy wx caer ,c"ia edexkny car ±Bîöò øëBî àìå.Cãéàå §Ÿ¥©§§¦¨

' herindy xaeq ,yya `vei envr xken s`y xn`y `"x ±Eãáòå' ©£¨§
xnel `aEìLøBéì àìåcard `vei oa el oi`e oec`d zn m`y , §§Ÿ§¥

.miyxeid x`y z` caer epi`e zexiglCãéàåxaeq ,w"z ± §¦¨
'yEãáò'áéúk àðéøçàiM' (gi eh mixac) aey xn`p xg` mewna ± £¨§©£¦¨§¦¦

z` caer ixar car oi`y cnlp epnne ,'Lcar xikU xkU dpWn¦§¤§©¨¦£¨§
.miyxeidCãéàå,`"x ±àeäämy xn`py 'jcar' ±ïBãà úàöøäì §¦¨©§©§¨©¨

àúàc àeäecarl wiprdl el dywi `ly oec`d z` zevxl ± §¨¨
dpWn iM 'ebe LgNWA Lpira dWwi `l' dxezd el dxn`e ,ez`iviaŸ¦§¤§¥¤§©¥£¦¦§¤

.'ebe 'Liwl` 'd LkxaE mipW WW Lcar xikU xkU§©¨¦£¨§¥¨¦¥©§¡Ÿ
.`ziixaay ipyd oica ewlgp dna x`al jiynn ineiah axéàî©

òöøð Bðéà Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúc àîòèdxifba cnel epi`e , ©§¨§©¨©¨§¨©¥©§¥¦§¨
.rvxpy c"ia edexknn deyàðîçø èòéîcîdhriny jkn ± ¦§¦¥©£¨¨

dazke dxezd'òöøna Bðæà úà åéðãà òöøå' ïéc úéa eäeøëî éab, ©¥§¨¥¦§¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©
(fi eh mixac) xg` mewna xn`p ixdy zxzein 'epf`' zaize

a `l` dxen` drivx oi`y epcnln ,'epf`a dzzpe'BlL Bðæàly ± ¨§¤
,oipra xen`d c"ia edexknàìåaBîöò øëBî ìL Bðæàxkeny , §Ÿ¨§¤¥©§

.rvxp epi` envr
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oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtoihib
àééìåñîawr el oi`y ,lif`e miiqnck .zgtp Ð=`"ley*.frlaäðùîóñëá äð÷ð

øèùáå.dl sili `xnba Ðíéðùá.iytg `vei mipy yy seql Ðìáåéáåea rbt m` Ð

.yy jeza laeióñë ïåòøâáåceariy inc epeictn epec` el rxbne ,envr z` dcet Ð

aizkck ,ezpwn inc oeayg itl lkde ,exary mipyd(dk `xwie)exknn sqk dide"

e`pw ."mipyd xtqnaz`vl cizre mipn yya

.dpna dpy lk zcear dpew `vnp Ð yy seqa

åéìò äøéúéipniqae ,dl` lka dnvr dpewy Ð

lirl opitlick ,zexrp(`,c)."mpg d`vie"n

ïåãàä úúéîáåla` .eiyxei z` caer epi`e Ð

Ð yy jeza oec`d zne ,ezligza xknpd car

.`xnba sili edleke .eiyxeil onilyn

àøîâåúð÷î óñëîxknpd ixar cara Ð

."ayeze xb ci biyz ike" xacn aezkd ixkpl

åðééð÷ ìëå ìéàåä`ly .sqka ixkp ly Ð

l`xyia `l` ,oilhlhna dkiyn ea dxn`p

aizk(my `xwie)cin jeyniy cr "jzinr cin"

.sqka el dpwp car jkitl ,ciläðåéãô úòøâîù
s`y "dctde" rnyn "dctpe" aizk `lcn Ð

i`c ,dpwp sqka `nl` .dpeicta riiqn lrad

drxbn i`n Ð minca d`pw `l?äîà ïçëùà
óñëá àéð÷îã äéøáòäli`ed :ozep oicde Ð

.sqka dpipw Ð sqka diyeciweïéã úéá åäåøëî
.rnyn mixg` ici lr "xkni ik"c .ezaipba Ð

li`ed ,dwfg `la sqka dpwp `diy ozep oicde

.egxk lra xknpy lw cv ea yieøéëù øéëùÐ

envr xkena xn`p(my)"xknpe jig` jeni ik"

xn`pe ,"jnr didi ayezk xikyk" ,xnebe

.xnebe "xiky xky dpyn ik" oic zia edexkna

aizk "xkni ik" zyxta(eh mixac).àìã ïàîì
éìéóyxtn dinwle .dey dxifb jd dil zilc Ð

.edip o`nâéùú éëå.ixkpl envr xkena Ð

cnlie ,l`xyil envr xken zyxtl deknqe

xknpae ,`yiwida ixkpl xknpn l`xyil xknp

sqkn" aizk ixkpl."ezpwnùù ìò øúéåm` Ð

.mipy xyrl xknil dpzdïéã úéá åäåøëîÐ

aizkc(my)xkena la` ."mipy yy jcare"

"ixar car dpwz ik"c ,yy aizk `l Ð envr

oic zia edexkna drivxe .rnyn mixg` cin Ð

.iaizk "jl xkni" iabc dwprd oke ,`aizkåáø
úéðòðë äçôù åì øñåî.dpnn zecle el ediy Ð

úéðòðë äçôù åì øñåî åáø ïéà.el dxeq`e Ð

aizk oic zia edexkna la`(`k zeny)m`"

."dy` el ozi eipec`éìé àìøéëù øëù óÐ

.dia aizk `l Ð dia aizk `lc ,jklidéìåëã
éìé àîìòøéëù øéëù óipde .ilin x`yl Ð

ipd` `le ediiherin aizk `icda `nw `pzl

.dey dxifb dilïéùøåéì àìå`l caer epi`c Ð

caer la` .oa el oi` m` g`d z` `le zad z`

onwlck oad z` `ed(a,fi).áéúë àðéøçà êãáòå
."jcar xiky xky dpyn ik" Ðïåãà úàöøäì

,eipira dywi `ly ,ezwprd lr zevxdl Ð

.`xw yxtnckåðæà`xizi `xwc .`ed herin Ð

."epf`a zzpe" aizk `dc ,`yxcl
øîàðå
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ìéàåäaizkc ,l`xyik dkiyn ea xn`p `le li`ed :qxhpewd yxit Ð sqka epipw lke

,mz epiaxl dywe .dkiyn epiidc ,cil cin dpwpd xac Ð "jzinr cin dpw e`"

:(a,fn `rivn `aa) "adfd" wxta xn`c opgei iaxlc .yiwl yixck `xnbc `nzq `diy itl

ixkpl `d ,sqka Ð "jzinr cin" :(a,bi) zexekac ipy wxta opiyxc ,zepew zern dxez xac

yix iabl opgei iaxk ol `niiwe ,dkiyna Ð

opixn` (`,ar) dxf dcear zkqnac cere !yiwl

d`xp jkl !dpew ixkpa dkiyn `nlr ileklc

ixkpc epiipw lke li`ed :eyexit ikdc mz epiaxl

,"ezpwn sqkn" dia aizkc ,sqka ixar cara

ipw `l diteb l`xyic ,xhya dpew epi`y iwet`l

,dn`l ywzi`c meyn `l` xhya ixar car

zxg` dn :(`,fh oiyecw) opiyxcc ,zxg`l dn`e

i`d jiiy `l ixkpae .'eke ef s` Ð xhya `ipwn

cere .oiyeciwe oihib zxeza epi` ixdy ,`nrh

epi` ixkp Ð zerwxwa elit`c :mz epiaxl d`xp

`xza `aa) "mizad zwfg"a xn`ck ,xhya dpew

,dil wlzqi` dicil ifef `hn ikn Ð ixkp :(a,cp

rnyn .dicil `xhy `hnc cr ipw `l l`xyie

xnege lw e`l :xn`z m`e .ixkpl xhy oipw oi`c

Ð xhya ixar car dpew epi`y ixkp dne ?`ed

`xazqnc :xnel yie !'ek l`xyi ,sqka dpew

ipy wxta ogky`ck ,envrl oipw yi cg` lklc

Ð `cga l`xyicn ,oilhlhn iab (`,bi) zexekac

.`cga inp ixkp

øëåîyxit Ð xiky xiky sili olpn envr

xikyk" envr xkena xn`p :qxhpewa

ik" oic zia edexkna xn`pe "jnr didi ayezk

xiky silic oeik :xn`z m`e ."xiky xky dpyn

?ixkp iab "ezpwn sqkn" jixhvi` dnl Ð xiky

xikyk" ,(dk `xwie) ixkp iab aizkc xiky slip

'ebe dpya dpy"l`xyil xknpe ,l`xyil xknpn

:xnel yie !lirl `xnb yxtnck ,dn`n

sqka :(`,g) lirl opiyxcckl dil jixhvi`c

:xn`z m`e .milke d`eaza dpwp epi`e ,dpwp `ed

wezyil ?sqk oiprl "dctde" jixhvi` i`n`

,l`xyil xknpd ixar carn dixar slipe ,dipin

ixkpl xknpd ixarn l`xyil xknpd ixare

,inp ikd oi` :xnel yie !xiky xikyc dey dxifbn

m`e .sqk oerxbl ,`pixg` dyxcl jixhvi` `l`

ixar carc `yiwid jixhvi` i`n` :xn`z

xknpn xiky xiky slip ?sqk oipwl dixare

dixarl ixar carc `yiwidc :xnel yie !ixkpl

iy`xa d`vei dpi` dixar dn :xninl ,jixhvi`

`vei ixar dne ,`vei epi` ixar s` Ð mixai`

.'ek dixar s` Ð laeie yyaêìÐ yxeil `le

,oad z` `ed caer la` ,g`e za oebk :yexit

.(a,fi) onwlckàìåm`e Ð envr xken ly epf`

epi` envr xkenc ihernl "epf`" il dnl :xn`z

oi`c Ð rvxp epi` envr xkenc dil wetiz ,rvxp

,(a,`k) onwlck ,ziprpk dgty el xqen eax

:xnel yie !"ipa z`e izy` z` izad`" opirac

xikyc dey dxifbn opitli ded Ð "epf`" e`l i`c

ivn `lc ab lr s`c ;oic zia edexknn ,xiky

`w ,rvxpc `pin` ded "izy` z` izad`" xn`

.rvxp oi`c "epf`" ol rnyn
jci`e
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!á÷ò Bì ïéàL íéìeñîì¯àø÷ áBzëéð ïk íà ¦§©¦¤¥¨¥¦¥¦§§¨
"ìòpä" éàî ,"ìòð"¯.ézøz dpéî zòîLäðùî ©©©©¨©¨§©§¦¨©§¥

,íéðLa Bîöò äðB÷å ,øèLáe óñëa äð÷ð éøáò ãáò¤¤¦§¦¦§¤§¤¤¦§¨§¤©§§¨¦
äiøáòä äîà åéìò äøéúé .óñk ïBòøâáe ,ìáBiáe©¥§¥§¤¤§¥¨¨¨¨¨¨¦§¦¨
,äòéöøa äð÷ð òöøpä .ïéðîéña dîöò úà äðBwL¤¨¤©§¨§¦¨¦©¦§¨¦§¤¦§¦¨

.ïBãàä úúéîáe ìáBia Bîöò úà äðB÷åàøîâãáò §¤¤©§©¥§¦©¨¨¤¤
?ïìðî óñëa äð÷ð éøáò¯"Búð÷î óñkî" àø÷ øîà ¦§¦¦§¤§¤¤§¨©¨©§¨¦¤¤¦§¨

¯.óñëa äð÷pL ãnìî¯økîpä éøáò ãáò ïçkLà §©¥¤¦§¤§¤¤©§©©¤¤¦§¦©¦§¨
?ïìðî ìàøNéì økîð .óñëa Bðéð÷ ìëå ìéàBä éøëðì§¨§¦¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¦§¨¥§¨©

¯"dcôäå" àø÷ øîà¯dðBéãt úòøâîL ãnìî ¨©§¨§¤§¨§©¥¤§¨©©¦§¨
.äàöBéå¯äLcwéîe ìéàBä ,äiøáòä äîà ïçkLà §§¨©§©©¨¨¨¦§¦¨¦¦©§¨
óñëa¯?ïìðî éøáò ãáò .óñëa àéð÷éî¯àø÷ øîà §¤¤¦§§¨§¤¤¤¤¦§¦§¨©¨©§¨

éçà Eì øëné ék"LL Eãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨©£¨§¥
"íéðL¯.äiøáòì éøáò Léwî¯úéa eäeøëî ïçkLà ¨¦©¦¦§¦§¦§¦¨©§©©§¨¥

økîðå ìéàBä ,ïéc?ïìðî Bîöò øëBî .BçøBk ìòa¯ ¦¦§¦§¨§©§¥©§§¨©
éìé."øéëN" "øéëN" ó¯éìéc ïàîì àçéðä"øéëN" ó ¨¥¨¦¨¦¨¦¨§©§¨¥¨¦

éìé àìc ïàîì àlà ,"øéëN"éàî "øéëN" "øéëN" ó ¨¦¤¨§©§¨¨¥¨¦¨¦©
"âéOú éëå" :àø÷ øîà ¯ ?øîéîì àkéà¯óñeî ¦¨§¥©¨©§¨§¦©¦¨

àpz ïàîe .ïBzçzî ïBéìò ãîìéå ,ïBLàø ïéðò ìò©¦§¨¦§¦§©¤§¦©§©©¨
éìé àìc"øéëN" "øéëN" ó¯:àéðúc ,àeä àpz éàä §¨¨¥¨¦¨¦©©¨§©§¨

Bîöò øëBnä¯økîðìeäeøëî ,LL ìò øúéå LL ©¥©§¦§¨§¥§¨¥©¥§¨
ïéc úéa¯ì àlà økîð BðéàBîöò øëBnä .LL¯ ¥¦¥¦§¨¤¨§¥©¥©§

ïéc úéa eäeøëî ,òöøð Bðéà¯Bîöò øëBî .òöøð ¥¦§©§¨¥¦¦§©¥©§
¯ïéc úéa eäeøëî ,Bì íé÷éðòî ïéà¯.Bì íé÷éðòî ¥©£¦¦§¨¥¦©£¦¦

Bîöò øëBnä¯,úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà ©¥©§¥©¥¦§¨§©£¦
ïéc úéa eäeøëî¯.úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø §¨¥¦©¥¦§¨§©£¦

ì àlà økîð Bðéà äæå äæ :øîBà øæòìà éaøäæ ,LL ©¦¤§¨¨¥¤§¤¥¦§¨¤¨§¥¤
øñBî Baø äæå äæå ,Bì íé÷éðòî äæå äæå ,òöøð äæå§¤¦§©§¤§¤©£¦¦§¤§¤©¥
àpúc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî .úéðòðk äçôL Bì¦§¨§©£¦©¨§¨¨¦©§¦§©¨

éìé àì àn÷éìé øæòìà éaøå ,"øéëN" "øéëN" óó ©¨¨¨¥¨¦¨¦§©¦¤§¨¨¨¥
?"øéëN" "øéëN"¯:ééaàc déîMî éîeéáè áø øîà ¨¦¨¦£©©©§¥¦§¥§©©¥
éìé àîìò éleëcàø÷ éàäa àëäå ,"øéëN" "øéëN" ó §¥¨§¨¨¥¨¦¨¦§¨¨§©§¨

Bîöò øëBî :øîàc àn÷ àpúc àîòè éàî ;éâìtéî÷̈¦©§¦©©£¨§©¨©¨§¨©¥©§
ì økîðLL ìò øúéå LL¯éab àðîçø èòéî ¦§¨§¥§¨¥©¥¦¥©£¨¨©¥

"íéðL LL Eãáòå" :ïéc úéa eäeøëî¯àìå ,äæ §¨¥¦©£¨§¥¨¦¤§Ÿ
¯ .Bîöò øëBî"Eãáòå" :Cãéàå¯.LøBéì àìå Eì ¥©§§¦¨©£¨§§§Ÿ§¥

¯" :Cãéàå.áéúk àðéøçà "Eãáòå¯àeää :Cãéàå §¦¨©£¨§©£¦¨§¦§¦¨©
àpúc àîòè éàî .àúàc àeä ïBãà úàöøäìàn÷ §©§¨©¨©£¨©©£¨§©¨©¨

éab àðîçø èòéîcî ¯ òöøð Bðéà Bîöò øëBî øîàc§¨©¥©§¥¦§©¦§¦¥©£¨¨©¥
"òöøna Bðæà úà åéðãà òöøå" ïéc úéa eäeøëî¯.Bîöò øëBî ìL Bðæà àìå ,BlL Bðæà §¨¥¦§¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©¨§¤§Ÿ¨§¤¥©§
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רנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc oiyeciw(iyiy meil)

íéìeñîìdzgtpy lrp -Bì ïéàL,á÷òdlg `l da dvlg m`y ¦§©¦¤¥¨¥
lrp zvilg ici lr `weecy yexcl xyt` i` ok m`e .dvilgd

:`xnbd daiyn .xg` xac ici lr `le zxzen dnaidïk íà¦¥
àø÷ áBzëéðézøz dpéî zòîL ,'ìòpä' éàî ,'ìòð'xyt` `l` - ¦§§¨¨©©©¨©¨§©§¦¨©§¥

,xg` mc` ly lrpa dlg dvilgy ,mipicd ipy z` cenll
:hb ici lr `le dvilg ici lr wx zxzen dnaiye

äðùî
cvike dy` ziipw ikxc md dn zncewd dpyna x`azdy xg`l
mipiipw ikxc x`al dpynd jiynn ,dlra zeyxn z`vei `id

.mitqepøèLáe óñëa äð÷ð éøáò ãáò,Bîöò äðB÷åzexigl z`vl ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤¦§¨§¤©§
íéðLa,ezxiknn mipy yy xeark ±ìáBéáem` laeid zpya e` ± §¨¦§¥

,mipy yy jeza dlgóñk ïBòøâáesqka envr z` dcet e` ± §¦§¤¤
.dxzid z` oec`l ozepe car xaky mipyd z` eieeyn dkpne

äiøáòä äîà åéìò äøéúé,ixar car lr dixard dn`l oexzi ± §¥¨¨¨¨¨¨¦§¦¨
Ls` ,ea exn`py mipiipwd lka dnvr z` dpewe zipwpy caln ¤

ïéðnéña dîöò úà äðBwzexry izy d`iad m`y ,zexrp ipniq - ¨¤©§¨§¦¨¦
.zexigl z`veie dxrp ziyrp ,mirecid zenewnaòöøpäcar ± ©¦§¨

,rvxpe mipy yy seqa zexigl z`vl dvex epi`yäòéöøa äð÷ð¦§¤¦§¦¨
.car zeidl jiyndl efBîöò úà äðB÷åzexigl z`vlìáBéa, §¤¤©§§¥

ïBãàä úúéîáe. §¦©¨¨

àøîâ
zl`eye ,dpyna mixen`d mipipwl xewnd z` zxxan `xnbd

ïìðî óñëa äð÷ð éøáò ãáò,`xnbd daiyn .àø÷ øîàixar cara ¤¤¦§¦¦§¤§¤¤§¨¨¨©§¨
FzN`B aiWi' (`p dk `xwie) zectidl `ae ixkpl xknpyóñkî ¨¦§ª¨¦¤¤

'Búð÷î,ãnìîmicnl epivnp -óñëa äð÷pLdgec `xnbd mle` . ¦§¨§©¥¤¦§¤§¤¤
zxne`e ,ef di`xïçkLàwx sqk oipw lireny ep`vn df weqta ± ©§§¨

ak ãáBòì økîpä éøáò ãáòíéáëBok xnel xazqn eae ,ìëå ìéàBä ¤¤¦§¦©¦§¨§¥¨¦¦§¨
Bðéð÷`ed oilhlhna ixkp lyóñëad ixar car mle` ,økîð ¦§¨§¤¤¦§¨

ìàøNéìdkiyna epipwyïìðî`xnbd .sqka el dpwp ixar cary §¦§¨¥§¨¨
,jkl xg` xewn d`ianàø÷ øîàzectl d`ad dixard dn`a ¨©§¨

(d `k zeny) dnvr z`'Dcri Fl xW` dipc` ipirA drx m ¦̀¨¨§¥¥£Ÿ¤¨£¤§¨¨
'dcôäåxn`p `l ixdy] ,zectidl dl riiqn oec`dy rnyn , §¤§¨

[cal dnvr z` dcet `idy ernyny 'zictpe'úòøânL ãnìî§©¥¤§¨©©
äàöBéå dðBéãt,dcary onfd xky z` dieeyn dkpn dn`dy - ¦§¨§§¨

,ok m` .zexigl z`veie ,dxzid z` oec`l zpzepe ,oeayg itl
sqka zipwp dpi` m` ik ,sqka mipwp [ixar car oke] dn`y gken

,dfd xewnd lr s` dywn `xnbd .zrxbn `id okidnïçkLà©§§¨
äiøáòä äîàok xnel ozep oicde ,sqka zipwpyäLc÷éîe ìéàBä ¨¨¨¦§¦¨¦¦©§¨

óñëa àéðwéî óñëas` `id okl sqka zycwzn `ide xg`n - §¤¤¦©§¨§¤¤
la` ,sqka zipwpéøáò ãáò,xg` mewna sqk oipw ea liren `ly ¤¤¦§¦

ïìðî,`xnbd zvxzn .sqka dpwpyàø÷ øîà(ai eh mixac)ék' §¨¨¨©§¨¦
éçà Eì øëné'íéðL LL Eãáòå äiøáòä Bà éøáòä E,éøáò Léwî ¦¨¥§¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨©£¨§¥¨¦©¦¦§¦

äiøáòìdpwp ixar car jk sqka zipwp dixard dn`y myk , §¦§¦¨
,dywne dkiynn `xnbd .sqkaïçkLàepl oi` df ywidn - ©§§¨
y car `l` sqka dpwpy cenllïéc úéa eäeøëîik' weqtd oky , §¨¥¦

sqka dpwpy ea xnel ozep oicd mbe ,c"ia i"r xknpa xacn 'xkni
å ìéàBäoky ,xknp `ed zelwaøkîðc"ia i"rBçøBk ìòala` , ¦§¦§¨§©§

ïìðî Bîöò øëBî,`xnbd zvxzn .sqka dpwp `ed s`yéìéó± ¥©§§¨¨¨¦
' dey dxifba cnlp envr xkenøéëN''øéëNedexkny carn ' ¨¦¨¦

'xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) xn`p c"ia edexknay ,c"ia¦¦§¤§©¨¦
xkenae ,'ebe'ebe Lig` KEni ike' (hl dk `xwie) xn`p envr§¦¨¨¦

,uexizd lr dywn `xnbd .'KOr didi aWFzM xikUMàçéðä §¨¦§¨¦§¤¦¨¨¦¨
éìéc ïàîìó' dey dxifbd z` cnely inl `gip df uexiz ±øéëN' §©§¨¦¨¦

'øéëN'éìé àìc ïàîì àlà ,ódey dxfb cnel epi`y in mle` ± ¨¦¤¨§©§Ÿ¨¦

'øéëN''øéëN,'øîéîì àkéà éàîenvr xken cnlp ezrcl okidn - ¨¦¨¦©¦¨§¥©
,`xnbd zvxzn .sqka dpwpyàø÷ øîàxknp iabl xn`p - ¨©§¨

ixkpl' (fn dk `xwie)âéOú éëåxknp oicy xnel e"`e ztqeza ' §¦©¦
ixkplïBLàø ïéðò ìò óñeîxkfend oicd mr axrzne sqeezn ± ¨©¦§¨¦

,l`xyil xknp `ede ,eiptlïBzçzî ïBéìò ãîìéåxken cnli ± §¦§©¤§¦©§
myk ,eixg` xkfend ixkpl xknpn dligz xkfend l`xyil envr

.sqka dpwp l`xyil xknp s` sqka dpwp ixkpl xknpy
'xiky' dey dxifb yxec epi`y `pz yiy mcewn dxikfd `xnbd

`xnbd zxxan zrk ,'xiky'éìé àìc àpz ïàîeó`pzd edine - ©©¨§Ÿ¨¦
' dey dxifbd z` cnel epi`yøéëN''øéëN,`xnbd daiyn .'éàä ¨¦¨¦©

àeä àpz,àéðúcedexknl envr xken oia mipic iwelig mpyi , ©¨§©§¨
y ,c"iaì økîð Bîöò øëBnäLLmipyLL ìò øúéåepzdy itk ©¥©§¦§¨§¥§¨¥©¥

eli`e ,dpewde xkend mdipiaàlà økîð Bðéà ïéc úéa eäeøëî§¨¥¦¥¦§¨¤¨
ìLLWW Lcare 'ebe Lig` Ll xkOi iM' (ai eh mixac) ea xn`py , §¥¦¦¨¥§¨¦©£¨§¥

,'cari mipW WW ixar car dpwz iM' (a `k zeny) oke 'mipẄ¦¦¦§¤¤¤¦§¦¥¨¦©£Ÿ
dpwpae mixg` i"r xknpa rnyn 'dpwz ik'e 'xkni ik' zepeyle

y ,sqep welig .c"ia epiidc mixg` z`nBîöò øëBnäepi` m` ©¥©§
yy xg`l zexigl z`vl dvexòöøð Bðéàeli`e ,ïéc úéa eäeøëî ¥¦§¨§¨¥¦

òöøðe `k zeny) ea xn`py ,oec`d z` cearl jiynnervxe' ( ¦§¨§¨©
dy ,welig cer .'mlrl Fcare rvxOA Fpf` z` eipc`Bîöò øëBî £Ÿ¨¤¨§©©§¥©©£¨§Ÿ¨¥©§

Bì íé÷éðòî ïéàla` ,exexgy zra zepzn el zzl daeg oi` ± ¥©£¦¦
Bì íé÷éðòî ïéc úéa eäeøëî'Fl wiprY wiprd' (ci my) ea xn`py , §¨¥¦©£¦¦©£¥©£¦

y ,sqep welige .'ebeBì øñBî Baø ïéà Bîöò øëBnäditkaäçôL ©¥©§¥©¥¦§¨
úéðòðkeli`e ,dpnn micar el ecleiy ick dilr `ealeäeøëî §©£¦§¨

úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéc úéa.egxk lraøæòìà éaøwleg ¥¦©¥¦§¨§©£¦©¦¤§¨¨
e w"z ixac lk lrøîBà,äæå äæc"ia edexkne envr xken ±Bðéà ¥¤§¤¥

ì àlà økîðLLe ,òöøð äæå äæ,Bì íé÷éðòî äæå äæå,Baø äæå äæå ¦§¨¤¨§¥¤§¤¦§¨§¤§¤©£¦¦§¤§¤©
úéðòðk äçôL Bì øñBî.éâìôéî÷ àäa åàì éàîjkay xazqn ± ¥¦§¨§©£¦©©§¨¨¦§§¥

,`"xe w"z ewlgpéìé àì àn÷ àpúcódey dxifbd z` xaeq epi` ± §©¨©¨Ÿ¨¦
'øéëN''øéëNmpi` c"ia edexkna exn`py mipicd lk okle ,' ¨¦¨¦

,envr xkena mibdepéìé øæòìà éaøåøéëN øéëN ódgec `xnbd . §©¦¤§¨¨¨¦¨¦¨¦
,df oipra `"xe w"z zwelgn z` yxtl zexyt`d z`áø øîà̈©©

àîìò éleëc éiaàc déîMî éîBéáè`"xe w"z ±éìéóz` micnel ± ©§¥¦§¥§©©¥§¥¨§¨¨¦
dey dxifbdøéëN øéëN,xg` oiprlàëäåef `ziixaa ±àø÷ éàäa ¨¦¨¦§¨¨§©§¨

éâìôéî÷axe .el` mipipra mixen`d miweqtd xe`iaa ewlgp ± ¨¦§§¥
,`ziixaay oey`xd oica ewlgp dna yxtn ineiahàîòè éàî©©§¨

ì økîð Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúcLL ìò øúéå LLcnel epi`e , §©¨©¨§¨©¥©§¦§¨§¥§¨¥©¥
y meyn ,yyl `l` xknp epi`y c"ia edexknn dey dxifbaèòéî¦¥

àðîçø'íéðL LL Eãáòå' ïéc úéa eäeøëî éab`weecy rnyne ,äæ ©£¨¨©¥§¨¥¦©£¨§¥¨¦¤
,mipy yy wx caer ,c"ia edexkny car ±Bîöò øëBî àìå.Cãéàå §Ÿ¥©§§¦¨

' herindy xaeq ,yya `vei envr xken s`y xn`y `"x ±Eãáòå' ©£¨§
xnel `aEìLøBéì àìåcard `vei oa el oi`e oec`d zn m`y , §§Ÿ§¥

.miyxeid x`y z` caer epi`e zexiglCãéàåxaeq ,w"z ± §¦¨
'yEãáò'áéúk àðéøçàiM' (gi eh mixac) aey xn`p xg` mewna ± £¨§©£¦¨§¦¦

z` caer ixar car oi`y cnlp epnne ,'Lcar xikU xkU dpWn¦§¤§©¨¦£¨§
.miyxeidCãéàå,`"x ±àeäämy xn`py 'jcar' ±ïBãà úàöøäì §¦¨©§©§¨©¨

àúàc àeäecarl wiprdl el dywi `ly oec`d z` zevxl ± §¨¨
dpWn iM 'ebe LgNWA Lpira dWwi `l' dxezd el dxn`e ,ez`iviaŸ¦§¤§¥¤§©¥£¦¦§¤

.'ebe 'Liwl` 'd LkxaE mipW WW Lcar xikU xkU§©¨¦£¨§¥¨¦¥©§¡Ÿ
.`ziixaay ipyd oica ewlgp dna x`al jiynn ineiah axéàî©

òöøð Bðéà Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúc àîòèdxifba cnel epi`e , ©§¨§©¨©¨§¨©¥©§¥¦§¨
.rvxpy c"ia edexknn deyàðîçø èòéîcîdhriny jkn ± ¦§¦¥©£¨¨

dazke dxezd'òöøna Bðæà úà åéðãà òöøå' ïéc úéa eäeøëî éab, ©¥§¨¥¦§¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©
(fi eh mixac) xg` mewna xn`p ixdy zxzein 'epf`' zaize

a `l` dxen` drivx oi`y epcnln ,'epf`a dzzpe'BlL Bðæàly ± ¨§¤
,oipra xen`d c"ia edexknàìåaBîöò øëBî ìL Bðæàxkeny , §Ÿ¨§¤¥©§

.rvxp epi` envr
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oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtoihib
àééìåñîawr el oi`y ,lif`e miiqnck .zgtp Ð=`"ley*.frlaäðùîóñëá äð÷ð

øèùáå.dl sili `xnba Ðíéðùá.iytg `vei mipy yy seql Ðìáåéáåea rbt m` Ð

.yy jeza laeióñë ïåòøâáåceariy inc epeictn epec` el rxbne ,envr z` dcet Ð

aizkck ,ezpwn inc oeayg itl lkde ,exary mipyd(dk `xwie)exknn sqk dide"

e`pw ."mipyd xtqnaz`vl cizre mipn yya

.dpna dpy lk zcear dpew `vnp Ð yy seqa

åéìò äøéúéipniqae ,dl` lka dnvr dpewy Ð

lirl opitlick ,zexrp(`,c)."mpg d`vie"n

ïåãàä úúéîáåla` .eiyxei z` caer epi`e Ð

Ð yy jeza oec`d zne ,ezligza xknpd car

.`xnba sili edleke .eiyxeil onilyn

àøîâåúð÷î óñëîxknpd ixar cara Ð

."ayeze xb ci biyz ike" xacn aezkd ixkpl

åðééð÷ ìëå ìéàåä`ly .sqka ixkp ly Ð

l`xyia `l` ,oilhlhna dkiyn ea dxn`p

aizk(my `xwie)cin jeyniy cr "jzinr cin"

.sqka el dpwp car jkitl ,ciläðåéãô úòøâîù
s`y "dctde" rnyn "dctpe" aizk `lcn Ð

i`c ,dpwp sqka `nl` .dpeicta riiqn lrad

drxbn i`n Ð minca d`pw `l?äîà ïçëùà
óñëá àéð÷îã äéøáòäli`ed :ozep oicde Ð

.sqka dpipw Ð sqka diyeciweïéã úéá åäåøëî
.rnyn mixg` ici lr "xkni ik"c .ezaipba Ð

li`ed ,dwfg `la sqka dpwp `diy ozep oicde

.egxk lra xknpy lw cv ea yieøéëù øéëùÐ

envr xkena xn`p(my)"xknpe jig` jeni ik"

xn`pe ,"jnr didi ayezk xikyk" ,xnebe

.xnebe "xiky xky dpyn ik" oic zia edexkna

aizk "xkni ik" zyxta(eh mixac).àìã ïàîì
éìéóyxtn dinwle .dey dxifb jd dil zilc Ð

.edip o`nâéùú éëå.ixkpl envr xkena Ð

cnlie ,l`xyil envr xken zyxtl deknqe

xknpae ,`yiwida ixkpl xknpn l`xyil xknp

sqkn" aizk ixkpl."ezpwnùù ìò øúéåm` Ð

.mipy xyrl xknil dpzdïéã úéá åäåøëîÐ

aizkc(my)xkena la` ."mipy yy jcare"

"ixar car dpwz ik"c ,yy aizk `l Ð envr

oic zia edexkna drivxe .rnyn mixg` cin Ð

.iaizk "jl xkni" iabc dwprd oke ,`aizkåáø
úéðòðë äçôù åì øñåî.dpnn zecle el ediy Ð

úéðòðë äçôù åì øñåî åáø ïéà.el dxeq`e Ð

aizk oic zia edexkna la`(`k zeny)m`"

."dy` el ozi eipec`éìé àìøéëù øëù óÐ

.dia aizk `l Ð dia aizk `lc ,jklidéìåëã
éìé àîìòøéëù øéëù óipde .ilin x`yl Ð

ipd` `le ediiherin aizk `icda `nw `pzl

.dey dxifb dilïéùøåéì àìå`l caer epi`c Ð

caer la` .oa el oi` m` g`d z` `le zad z`

onwlck oad z` `ed(a,fi).áéúë àðéøçà êãáòå
."jcar xiky xky dpyn ik" Ðïåãà úàöøäì

,eipira dywi `ly ,ezwprd lr zevxdl Ð

.`xw yxtnckåðæà`xizi `xwc .`ed herin Ð

."epf`a zzpe" aizk `dc ,`yxcl
øîàðå
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ìéàåäaizkc ,l`xyik dkiyn ea xn`p `le li`ed :qxhpewd yxit Ð sqka epipw lke

,mz epiaxl dywe .dkiyn epiidc ,cil cin dpwpd xac Ð "jzinr cin dpw e`"

:(a,fn `rivn `aa) "adfd" wxta xn`c opgei iaxlc .yiwl yixck `xnbc `nzq `diy itl

ixkpl `d ,sqka Ð "jzinr cin" :(a,bi) zexekac ipy wxta opiyxc ,zepew zern dxez xac

yix iabl opgei iaxk ol `niiwe ,dkiyna Ð

opixn` (`,ar) dxf dcear zkqnac cere !yiwl

d`xp jkl !dpew ixkpa dkiyn `nlr ileklc

ixkpc epiipw lke li`ed :eyexit ikdc mz epiaxl

,"ezpwn sqkn" dia aizkc ,sqka ixar cara

ipw `l diteb l`xyic ,xhya dpew epi`y iwet`l

,dn`l ywzi`c meyn `l` xhya ixar car

zxg` dn :(`,fh oiyecw) opiyxcc ,zxg`l dn`e

i`d jiiy `l ixkpae .'eke ef s` Ð xhya `ipwn

cere .oiyeciwe oihib zxeza epi` ixdy ,`nrh

epi` ixkp Ð zerwxwa elit`c :mz epiaxl d`xp

`xza `aa) "mizad zwfg"a xn`ck ,xhya dpew

,dil wlzqi` dicil ifef `hn ikn Ð ixkp :(a,cp

rnyn .dicil `xhy `hnc cr ipw `l l`xyie

xnege lw e`l :xn`z m`e .ixkpl xhy oipw oi`c

Ð xhya ixar car dpew epi`y ixkp dne ?`ed

`xazqnc :xnel yie !'ek l`xyi ,sqka dpew

ipy wxta ogky`ck ,envrl oipw yi cg` lklc

Ð `cga l`xyicn ,oilhlhn iab (`,bi) zexekac

.`cga inp ixkp

øëåîyxit Ð xiky xiky sili olpn envr

xikyk" envr xkena xn`p :qxhpewa

ik" oic zia edexkna xn`pe "jnr didi ayezk

xiky silic oeik :xn`z m`e ."xiky xky dpyn

?ixkp iab "ezpwn sqkn" jixhvi` dnl Ð xiky

xikyk" ,(dk `xwie) ixkp iab aizkc xiky slip

'ebe dpya dpy"l`xyil xknpe ,l`xyil xknpn

:xnel yie !lirl `xnb yxtnck ,dn`n

sqka :(`,g) lirl opiyxcckl dil jixhvi`c

:xn`z m`e .milke d`eaza dpwp epi`e ,dpwp `ed

wezyil ?sqk oiprl "dctde" jixhvi` i`n`

,l`xyil xknpd ixar carn dixar slipe ,dipin

ixkpl xknpd ixarn l`xyil xknpd ixare

,inp ikd oi` :xnel yie !xiky xikyc dey dxifbn

m`e .sqk oerxbl ,`pixg` dyxcl jixhvi` `l`

ixar carc `yiwid jixhvi` i`n` :xn`z

xknpn xiky xiky slip ?sqk oipwl dixare

dixarl ixar carc `yiwidc :xnel yie !ixkpl

iy`xa d`vei dpi` dixar dn :xninl ,jixhvi`

`vei ixar dne ,`vei epi` ixar s` Ð mixai`

.'ek dixar s` Ð laeie yyaêìÐ yxeil `le

,oad z` `ed caer la` ,g`e za oebk :yexit

.(a,fi) onwlckàìåm`e Ð envr xken ly epf`

epi` envr xkenc ihernl "epf`" il dnl :xn`z

oi`c Ð rvxp epi` envr xkenc dil wetiz ,rvxp

,(a,`k) onwlck ,ziprpk dgty el xqen eax

:xnel yie !"ipa z`e izy` z` izad`" opirac

xikyc dey dxifbn opitli ded Ð "epf`" e`l i`c

ivn `lc ab lr s`c ;oic zia edexknn ,xiky

`w ,rvxpc `pin` ded "izy` z` izad`" xn`

.rvxp oi`c "epf`" ol rnyn
jci`e
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!á÷ò Bì ïéàL íéìeñîì¯àø÷ áBzëéð ïk íà ¦§©¦¤¥¨¥¦¥¦§§¨
"ìòpä" éàî ,"ìòð"¯.ézøz dpéî zòîLäðùî ©©©©¨©¨§©§¦¨©§¥

,íéðLa Bîöò äðB÷å ,øèLáe óñëa äð÷ð éøáò ãáò¤¤¦§¦¦§¤§¤¤¦§¨§¤©§§¨¦
äiøáòä äîà åéìò äøéúé .óñk ïBòøâáe ,ìáBiáe©¥§¥§¤¤§¥¨¨¨¨¨¨¦§¦¨
,äòéöøa äð÷ð òöøpä .ïéðîéña dîöò úà äðBwL¤¨¤©§¨§¦¨¦©¦§¨¦§¤¦§¦¨

.ïBãàä úúéîáe ìáBia Bîöò úà äðB÷åàøîâãáò §¤¤©§©¥§¦©¨¨¤¤
?ïìðî óñëa äð÷ð éøáò¯"Búð÷î óñkî" àø÷ øîà ¦§¦¦§¤§¤¤§¨©¨©§¨¦¤¤¦§¨

¯.óñëa äð÷pL ãnìî¯økîpä éøáò ãáò ïçkLà §©¥¤¦§¤§¤¤©§©©¤¤¦§¦©¦§¨
?ïìðî ìàøNéì økîð .óñëa Bðéð÷ ìëå ìéàBä éøëðì§¨§¦¦§¨¦§¨§¤¤¦§¨§¦§¨¥§¨©

¯"dcôäå" àø÷ øîà¯dðBéãt úòøâîL ãnìî ¨©§¨§¤§¨§©¥¤§¨©©¦§¨
.äàöBéå¯äLcwéîe ìéàBä ,äiøáòä äîà ïçkLà §§¨©§©©¨¨¨¦§¦¨¦¦©§¨
óñëa¯?ïìðî éøáò ãáò .óñëa àéð÷éî¯àø÷ øîà §¤¤¦§§¨§¤¤¤¤¦§¦§¨©¨©§¨

éçà Eì øëné ék"LL Eãáòå äiøáòä Bà éøáòä E ¦¦¨¥§¨¦¨¦§¦¨¦§¦¨©£¨§¥
"íéðL¯.äiøáòì éøáò Léwî¯úéa eäeøëî ïçkLà ¨¦©¦¦§¦§¦§¦¨©§©©§¨¥

økîðå ìéàBä ,ïéc?ïìðî Bîöò øëBî .BçøBk ìòa¯ ¦¦§¦§¨§©§¥©§§¨©
éìé."øéëN" "øéëN" ó¯éìéc ïàîì àçéðä"øéëN" ó ¨¥¨¦¨¦¨¦¨§©§¨¥¨¦

éìé àìc ïàîì àlà ,"øéëN"éàî "øéëN" "øéëN" ó ¨¦¤¨§©§¨¨¥¨¦¨¦©
"âéOú éëå" :àø÷ øîà ¯ ?øîéîì àkéà¯óñeî ¦¨§¥©¨©§¨§¦©¦¨

àpz ïàîe .ïBzçzî ïBéìò ãîìéå ,ïBLàø ïéðò ìò©¦§¨¦§¦§©¤§¦©§©©¨
éìé àìc"øéëN" "øéëN" ó¯:àéðúc ,àeä àpz éàä §¨¨¥¨¦¨¦©©¨§©§¨

Bîöò øëBnä¯økîðìeäeøëî ,LL ìò øúéå LL ©¥©§¦§¨§¥§¨¥©¥§¨
ïéc úéa¯ì àlà økîð BðéàBîöò øëBnä .LL¯ ¥¦¥¦§¨¤¨§¥©¥©§

ïéc úéa eäeøëî ,òöøð Bðéà¯Bîöò øëBî .òöøð ¥¦§©§¨¥¦¦§©¥©§
¯ïéc úéa eäeøëî ,Bì íé÷éðòî ïéà¯.Bì íé÷éðòî ¥©£¦¦§¨¥¦©£¦¦

Bîöò øëBnä¯,úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà ©¥©§¥©¥¦§¨§©£¦
ïéc úéa eäeøëî¯.úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø §¨¥¦©¥¦§¨§©£¦

ì àlà økîð Bðéà äæå äæ :øîBà øæòìà éaøäæ ,LL ©¦¤§¨¨¥¤§¤¥¦§¨¤¨§¥¤
øñBî Baø äæå äæå ,Bì íé÷éðòî äæå äæå ,òöøð äæå§¤¦§©§¤§¤©£¦¦§¤§¤©¥
àpúc ,éâìtéî÷ àäa åàì éàî .úéðòðk äçôL Bì¦§¨§©£¦©¨§¨¨¦©§¦§©¨

éìé àì àn÷éìé øæòìà éaøå ,"øéëN" "øéëN" óó ©¨¨¨¥¨¦¨¦§©¦¤§¨¨¨¥
?"øéëN" "øéëN"¯:ééaàc déîMî éîeéáè áø øîà ¨¦¨¦£©©©§¥¦§¥§©©¥
éìé àîìò éleëcàø÷ éàäa àëäå ,"øéëN" "øéëN" ó §¥¨§¨¨¥¨¦¨¦§¨¨§©§¨

Bîöò øëBî :øîàc àn÷ àpúc àîòè éàî ;éâìtéî÷̈¦©§¦©©£¨§©¨©¨§¨©¥©§
ì økîðLL ìò øúéå LL¯éab àðîçø èòéî ¦§¨§¥§¨¥©¥¦¥©£¨¨©¥

"íéðL LL Eãáòå" :ïéc úéa eäeøëî¯àìå ,äæ §¨¥¦©£¨§¥¨¦¤§Ÿ
¯ .Bîöò øëBî"Eãáòå" :Cãéàå¯.LøBéì àìå Eì ¥©§§¦¨©£¨§§§Ÿ§¥

¯" :Cãéàå.áéúk àðéøçà "Eãáòå¯àeää :Cãéàå §¦¨©£¨§©£¦¨§¦§¦¨©
àpúc àîòè éàî .àúàc àeä ïBãà úàöøäìàn÷ §©§¨©¨©£¨©©£¨§©¨©¨

éab àðîçø èòéîcî ¯ òöøð Bðéà Bîöò øëBî øîàc§¨©¥©§¥¦§©¦§¦¥©£¨¨©¥
"òöøna Bðæà úà åéðãà òöøå" ïéc úéa eäeøëî¯.Bîöò øëBî ìL Bðæà àìå ,BlL Bðæà §¨¥¦§¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©¨§¤§Ÿ¨§¤¥©§
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oiglbnרס el`e` cenr eh sc ± iyily wxtxifp
ïæåà ïìäì øîàðårxevna dnvrl dxn`p ixdy ,dyxcl dyxtd lky .ipr rxevna Ð

zegpna opixn` ikde .dltkede ,xiyr(`,i).àåääaizkcn ol `wtp `herine ,[ofe`n] Ð

.xg` ly `le df ly epf` rnync Ð "epf`"äðæà àìå`de .zrvxp dixard dn` ly Ð

aizkc(eh mixac)onwlck ,i`w dwprd` Ð "ok dyrz jzn`l s`e"(a,fi).ãáò àåäùëÐ

izad`" xn` `l m`y ,`wtp "card xn`i m`e"n

,eipy yy elkiy cr "iytegl `v` `l ipec` z`

.rvxp epi`ãáòä ãáòxn`iy cr Ð "car" Ð

`xizi `"dn dil `wtp Ð "card" ,car `edyk

.dn` ihernlùéøã àì`xwc `gxe`c Ð

.ikd irzyi`låéùøåéì àìåwitqd `l m` Ð

.zny cr ewiprdlåúìåòô.ezlert xky Ðàìå
åáåç ìòáìewprd zeabdl aiiegn oec`d oi` Ð

,ozp iaxk `nlra ol `xiaqc meyne .eaeg lral

Ð exaga exage dpn exaga dyepd :xn`c

dwprd ihernl jixhvi` ,dfl oipzepe dfn oi`iven

.`pic i`dnà÷ôð "øéëù øëù äðùî éë"îÐ

ozi eipec`" `xw dia `pz ike .egxk lra opixnbel

.envr xken ihernl Ð "'ekåúçôùî ìà áùåÐ

.laeia `viy xnel ,aizk envr xkenaøëåîá íà
åîöòlaei Ð yy jeza laei erbt m`y cnlle Ð

.e`ivenøåîà øáë éøäcr" dipin lirl aizkcÐ

."jnr ceari laeid zpyòöøðá íàs`y cnllÐ

.laeia `vei rvxpdøåîà øáë éøäira dinwl Ð

.`id i`n dlàøåñéà ãáò àìã.melk apb `lc Ð

diqpwp `nip Ð ezaipba oic zia edexkn la`

.yy cr cearlåúæåçà ìà ùéà íúáùåÐ

.aizk laei zyxtaøåîà øáë éøäxn`ck Ð

."jnr ceari laeid zpy cr" lirlåäåøëîá éà
øåîà øáë éøä ïéã úéá,"ezgtyn l` aye" Ð

.lirl `pniwe`ckäéðîéæ àèî àìãe`ln `l Ð

.z`vl eipy yyäéñð÷éì,`v` `l xn`y lr Ð

"md icar ik" lr xare(dk `xwie)oec` dpew `ede

.mpg envrlùù äéì ãáòã íåùî,okl mcew Ð

,oic zia edexkn la` .egeliya ciqtn eax oi`e

dicqtp `lc `ni` Ð yy jeza laei ea rbty

.ol rnyn `w ,oec`líìåòì."mlerl ecare" Ð

,xninl `kil ikdn ithc ,laei ly enlerl `ede

"'ebe yi` mzaye" `pixg` `xw aizk `dc

.rvxpa `pniwe`eéìéî éðälaeia rvxp `veic Ð

idÐ okl mcew `le,drivx xg`yy car`lc `k

wetip `ni`Ð ezrivx xg` yy carc `kid la`

.exknn zligzn dxeng drivx `dz `lc ,yya

íìåòì ïì òîùî÷.mlerl cr aeygc icin Ð
íàå
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êãéàådpten dpi` i`c .oiccv ipyn dpten `dzy jixve :yexit Ð `z`c `ed dey dxifbl

Ð oiaiyn i`ne .oiaiyne oicinlc (a,ak dcp) xn`c o`n `ki` Ð cg` cvn `l`

.zrlez ipye aef`e fx` ur oerh oky rxevnl dn :jxtinl `ki`cêãéàå,`nw `pz :yexit Ð

opaxe xfril` iax `dc ,ozp iaxk dkld oi`c oiwcwcn o`kn .ozp iaxk dil `xiaq `l inp `nlra

xaq `ed izenyc xfril` iaxe .ozp iaxca ibilt

`dn mz epiax wcwcn cere .opaxk dklde ,ozp iaxk

dipkiftye` iab (`,hq) "xne`d" wxt onwl xn`c

jznicw i` :dil xn` ,ded `xifnn i`lny iaxc

aepb lif :dil xn`c meyn yxtne .jpal edpizxdh

el xqen eax envr xken i`e .ixar carl oacfi`e

dil ded ?aepb lif xninl dil dnl Ð ziprpk dgty

dkld oi`c dpin rny ,`l` .jnvr oeaf lif xninl

el xqen eax oi` envr xken i`cec ,xfril` iaxk

dizeek `zklid zil `dac ikid ike .ziprpk dgty

,dizeek `zklid zil inp el oiwiprn xn`wc `daÐ

:di`x cere .`nw `pzk ,el oiwiprn oi` i`ce `l`

xn`c ,`id i`hez ipn `d :(a,fh) onwl xn`c `dn

.dizeek dkld oi`c rnyn ,eaeg lral `le Ð "el"

;ozp iaxk dkldc :eyxit wgvi epiaxe mz epiaxe

"dry lk" wxta `axe iia`c `zbelt iab `dc

,daeb `ed `adle o`kn :`ax xn`c (`,`l migqt)

xn`c ongp axc `ail` ayiil `axl xyt` i`

xfeg aeg lra odia` zaega rwxw eaby minezi

axk ol `niiwe ,ozp iaxk `l` ,odn dze` daebe

`niiwe ,ezenk dcinrdl wgc inp `axe .ipica ongp

`zklid zilcnc ,iz`ady dne .iia` iab `axk ol

Ð ziprpk dgty el xqen eaxc `da xfril` iaxk

`idda dizeek `zklid zilc `nip inp ikd

oi` `idda `nlic ;di`x df oi` Ð el oiwiprnc

:cere .dizeek `zkld ipixg`a la` Ð ezenk dkld

dgty el xqen eax envr xkenc `da mb `nyc

aepb lif mzd hwpc `de .dizeek `zklid inp ziprpk

ilek oic zia edexknc ,hwp `zlinc `geexl Ð

dne .ziprpk dgty el xqen eaxc ecen `nlr

mixtq aexa Ð `ed izeny xfril` iaxc xne`y

`nlic Ð `id i`hez xn`wc `de .xfrl` iax qxb

axde .dizeek ol `xiaqe ,`id i`hez :xn`w ikd

edl zi` `nlr ilek deln iabl :yxtn l`pzp epiax

.xfril` iaxc `ail` lirl yxtp ikde ,ozp iaxk

ol `xiaqc meyn Ð eaeg lral `le "el" `l`

dfn oi`iveny ,zexiky x`ya ozp iaxk `nlra

mlyn epi`y :yexit ,diwt`e "el" `z` ,dfl oipzepe

,inp `nlra ,`nw `pz jci`e .aeg lral dwprd

yn ,ozp iaxk ol `niiw `l ,zexiky x`ya yxitme

edl zi` `nlr ilek aeg lraa la` ,eteba gxhc

.izyxitck ozp iaxc

êãéàådizrcn ilin ipd `pin` ded mzdn i`

ozi eipec` m`e"n ezrcnc ab lr s` Ð

z`vxdlc `pin` ded mewn lkn ,`wtp "dy` el

.iz`w oec`

éëxikyk" :qixb mdxa` epiax axd Ð jnr el aeh

opitli mzdnc ,(dk `xwie) "jnr didi ayezk

aeh ik"n icin yixc `l ixtqa la` .mipdk zxeza

.`nlra mixac xetiq `l` ieev df oi`c ,"jnr el

åäæéàÐ dy`a bdep epi`e yi`a bdepy xac

,oic zia edexkn ef `ni`e :xn`z m`e

`le "ezaipba" (ak zeny) aizkc ,dy`a jiiy `lc

zbdep dxikn my mewn lknc :xnel yie !dzaipba¥

:dnize] .dy`a bdep epi` drivx my la` ,dy`a¥

i`nl ,rvxpa `l` rnzyn `l `xwc oeikc

xak ixd Ð oic zia edexkna i` xninl jixhvi`

.mipyi zetqez [!xen`̈
i`n`

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

Cãéàå¯øæòéìà éaø ,àéðúc .àúàc àeä äåL äøéæâì àéää §¦¨©¦¦§¥¨¨¨§¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤
"ïæà" ïàk øîàð ?úéðîé ïæàa àéäL äòéöøì ïépî :øîBà¥¦©¦¦§¦¨¤¦§Ÿ¤§¨¦¤¡©¨Ÿ¤

ïéîé ïläl äî ,"ïæà" ïläì øîàðå¯.ïéîé ïàk óà¯:Cãéàå §¤¡©§©¨Ÿ¤©§©¨¨¦©¨¨¦§¦¨
?"Bðæà" éàî ,"ïæà" àø÷ àîéì ïk íà¯àeää :Cãéàå ¦¥¥¨§¨Ÿ¤©¨§§¦¨©

"Bðæà" :déì éòaéî¯.dðæà àìå¯íàå"î dì à÷ôð :Cãéàå ¦¨¥¥¨§§Ÿ¨§¨§¦¨¨§¨¨¦§¦
"ãáòä øîàé¯.äîà àìå ãáòä¯ãò déì éòaéî :Cãéàå Ÿ©¨¤¤¨¤¤§Ÿ¨¨§¦¨¦¨¥¥©

.ãáò àeäLk øîàiL¯.à÷ôð "ãáòä" "ãáò"î :Cãéàå ¤Ÿ©§¤¤¤§¦¨¥¤¤¨¤¤¨§¨
¯àpúc àîòè éàî .Léøc àì "ãáòä" "ãáò" :Cãéàå§¦¨¤¤¨¤¤¨¨¥©©£¨§©¨

éab àðîçø èòéî ?Bì ïé÷éðòî ïéà Bîöò øëBî øîàc àn÷©¨§¨©¥©§¥©£¦¦¦¥©£¨¨©¥
Bì ,"Bì ÷éðòz ÷éðòä" ïéc úéa eäeøëî¯.Bîöò øëBîì àìå §¨¥¦©£¥©£¦§Ÿ§¥©§

¯"Bì" déì éòaéî àeää :Cãéàå¯åéLøBé .åéLøBéì àìå §¦¨©¦¨¥¥§Ÿ§§¨§¨
Búìeòt øéëO äî ,àðîçø dééø÷ "øéëN" ?àì éànà©©¨¨¦¨§¥©£¨¨©¨¦§¨

åéLøBéì¯!åéLøBéì Búìeòt éàä óà¯"Bì" :àlà¯àìå §§¨©©§¨§§¨¤¨§Ÿ
øîà ,àéðúc ,ïúð éaøk àîìòa ïì àøéáñcî .BáBç ìòáì§©©¦¦§¦¨¨§¨§¨§©¦¨¨§©§¨¨©
ïépî ,Bøáça Bøáçå ,äðî Bøáça äLBðì ïépî :ïúð éaø©¦¨¨¦©¦§¤©£¥¨¤©£¥©£¥¦©¦

äæì ïéðúBðå äfî ïéàéöBnL¯øLàì ïúðå" øîBì ãeîìz ¤¦¦¦¤§§¦§¤©§©§¨©©£¤
.é÷etàì "Bì" àúà ,"Bì íLà¯àì éîð àîìòa :Cãéàå ¨©£¨§©¥§¦¨§¨§¨©¦¨

øëBî :øîàc àn÷ àpúc àîòè éàî .ïúð éaøk ïì àøéáñ§¦¨¨§©¦¨¨©©£¨§©¨©¨§¨©¥
úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà Bîöò¯àðîçø èòéî ©§¥©¥¦§¨§©£¦¦¥©£¨¨

Bì ,"äMà Bì ïzé åéðãà íà" ïéc úéa eäeøëî éab¯àìå ©¥§¨¥¦¦£Ÿ¨¦¥¦¨§Ÿ
.Bîöò øëBîì¯"Bì" :Cãéàå¯.Bçøk ìòa¯ék"î :Cãéàå §¥©§§¦¨§©¨§§¦¨¦¦

øéëN øëN äðLî ék" :àéðúc .à÷ôð "øéëN øëN äðLî¦§¤§©¨¦¨§¨§©§¨¦¦§¤§©¨¦
,íBia àlà ãáBò Bðéà øéëN ,"Eãáòéøáò ãáò¯ïéa ãáBò £¨§¨¦¥¥¤¨©¤¤¦§¦¥¥

ãáBò éøáò ãáòL Czòc ìò äìòz éëå .äìéla ïéáe íBia©¥©©§¨§¦©£¤©©§¨¤¤¤¦§¦¥
"Cnò Bì áBè ék" øîàð øák àìäå ?äìéla ïéáe íBia ïéa¥©¥©©§¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¦¨
BaøL ïàkî :÷çöé éaø øîàå !äzLîa Enò ,ìëàîa Enò¦§§©£¨¦§§¦§¤§¨©©¦¦§¨¦¨¤©

.úéðòðk äçôL Bì øñBî¯:àðéîà äåä íúäî éà :Cãéàå ¥¦§¨§©£¦§¦¨¦¥¨¨£¨¨¦¨
òîLî à÷ ,àì àîéà Bçøk ìòa ìáà ,dézòcî éléî éðä̈¥¦¥¦©§¥£¨§©¨§¥¨¨¨©§©

éìé àìc àpz ïàî àlà .ïì"øéëN" "øéëN" ó¯àpz éàä ¨¤¨©©¨§¨¨¥¨¦¨¦©©¨
øæòéìà éaø øîà ."'åâå BzçtLî ìà áLå" :àéðúc ,àeä§©§¨§¨¤¦§©§¨©©¦¡¦¤¤

Bîöò øëBîa éà ?øaãî áeúkä äna :á÷òé ïa¯øák éøä ¤©£Ÿ©¤©¨§©¥¦§¥©§£¥§¨
òöøða éà ,øeîà¯ìLå íézL ïéc úéa eäeøëîa àlà øaãî áeúkä ïéà àä ,øeîà øák éøäíéðL L ¨¦§¦§¨£¥§¨¨¨¥©¨§©¥¤¨¦§¨¥¦§©¦§¨¨¦

éìé Czòc à÷ìñ éàå .BàéöBî ìáBiäL ,ìáBiä éðôì"øéëN" "øéëN" ó¯!"øéëN" "øéëN" óìéð ?éì änì ¦§¥©¥¤©¥¦§¦¨§¨©§¨¨¥¨¦¨¦¨¨¦¥©¨¦¨¦
¯éìé íìBòì :÷çöé øa ïîçð áø øîàéøèöéàå ,"øéëN" "øéëN" óøëBî :àðéîà Czòc à÷ìñ ;C £©©©§¨©¦§¨§¨¨¥¨¦¨¦§¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¥

àeä Bîöò¯àøeqéà ãáòc ,ïéc úéa eäeøëî ìáà ,àøeqéà ãáò àìc¯òîLî à÷ ,déñð÷éð àîéà ©§§¨£©¦¨£¨§¨¥¦©£©¦¨¥¨¦§§¥¨©§©
òöøða éà :øî øîà .ïì¯ìà Léàå Búfçà ìà Léà ízáLå" :àéðúc ?àéä éàî .øeîà øák éøä ¨¨©¨¦§¦§¨£¥§¨¨©¦§©§¨§©§¤¦¤£ª¨§¦¤

Bîöò øëBîa éà ?øaãî áeúkä äna "'åâå BzçtLî¯ïéc úéa eäeøëîa éà ,øeîà øák éøä¯éøä ¦§©§©¤©¨§©¥¦§¥©§£¥§¨¨¦¦§¨¥¦£¥
ìLå íézL òöøða àlà øaãî áeúkä ïéà àä .øeîà øákéàî .BàéöBî ìáBiäL ,ìáBiä éðôì íéðL L §¨¨¨¥©¨§©¥¤¨§¦§¨§©¦§¨¨¦¦§¥©¥¤©¥¦©

?òîLî¯äMàa âäBð ïéàå Léàa âäBpL øác eäæéà ,"Léà" àø÷ øîà :àìéL øa àáø øîà¯éåä ©§©£©¨¨©¥¨¨©§¨¦¥¤¨¨¤¥§¦§¥¥§¦¨¡¥
éøèöéàå .äòéöø Bæ øîBàéøèöéàå ,ïéc úéa eäeøëî ázëéîì Ceäeøëî ïðéòîLà éàc ;òöøð ázëéîì C ¥§¦¨§¦§§¦§¦§©§¨¥¦§¦§§¦§¦§©¦§¨§¦©§©¦©§¨

ïéc úéa¯déðîæ éàèîc òöøð ìáà ,déðîæ éàèî àìc íeMî¯òöøð ïðéòîLà éàå .déñð÷éð àîéà ¥¦¦§¨§©¦§¥£¨¦§¨¦§©¦§¥¥¨¦§§¥§¦©§©¦©¦§¨
¯LL déì ãáò àìc ïéc úéa eäeøëî ìáà ,LL déì ãáòc íeMî¯éøèöéàå .àëéøö ,àì àîéàC ¦©£©¥¥£¨§¨¥¦§¨£©¥¥¥¨¨§¦¨§¦§§¦

éøèöéàå "ízáLå" ázëéîì"íìBòì" àðîçø áúk éàc ;"íìBòì" ázëéîì C¯íìBòì :àðéîà äåä §¦§©§©§¤§¦§§¦§¦§©§¨§¦¨©©£¨¨§¨£¨¨¦¨§¨
"ízáLå" àðîçø áúk éàå ."ízáLå" àðîçø áúk ,Lnî¯éléî éðä :àðéîà äåä¯ãáò àìc àëéä ©¨¨©©£¨¨§©§¤§¦¨©©£¨¨§©§¤£¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¨©

LL ãáòc àëéä ìáà ,LL¯LL Búlçz äî ,Búlçzî øeîç BôBñ àäé àì¯,LL éîð BôBñ óà ¥£¨¥¨§¨©¥Ÿ§¥¨¦§¦¨©§¦¨¥©©¦¥
"íìBòì" :ïì òîLî÷¯éìé àìc àpz ïàî àlà .ìáBé ìL BîìBòì"øéëN" "øéëN" ó¯:àéðúc ,àéä éaø ¨©§©¨§¨§¨¤¥¤¨©©¨§¨¨¥¨¦¨¦©¦¦§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oiyeciw(ycew zay meil)

Cãéàå,xaeq xfrl` iax ±àéää'epf`' zaiz ±àeä äåL äøéæâì §¦¨©¦¦§¥¨¨¨
àúàc.dxn`py `ed ±àéðúc,øîBà øæòéìà éaø,äòéöøì ïépî §¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦¦§¦¨
caraàéäLziyrpúéðîé ïæàa,ïàk øîàð' rvxp cara ±ïæà,' ¤¦§Ÿ¤§¨¦¤¡©¨Ÿ¤

(e `k zeny),'rvxOA Fpf` z` eipc` rvxe'ïläì øîàðå± §¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©§¤¡©§©¨
KEpY lr ozpe' (dk ci `xwie) ipr rxevnaïæà,'zipnid xdHOdäî §¨©©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦©

ïläla d`fdd ziyrpïéîé,weqta my yxetnk zipnid epf`a -óà §©¨¨¦©
ïàka drivxd ziyrpïéîé.Cãéàå,xne` w"z ±ïk íàzaizy ¨¨¦§¦¨¦¥

,dey dxifbd lr cnll ick wx dxn`p 'epf`'àø÷ àîéìxn`z ± ¥¨§¨
' rvxp cara dxezdïæàe ,'éàî'Bðæài`cea `l` ,e"`e ztqeza ' Ÿ¤©¨§

.rvxp epi`y envr xken hrnl s` dxezd zpeekCãéàåiax ± §¦¨
,xfrl`àeää,'of`' zaiz lr dtqepy e"`e ze`d ±déì éòaéî± ©¦¨¥¥

hrnl ick el jxvpBðæàcar lydðæà àìåoi`y xnele ,dn` ly ¨§§Ÿ¨§¨
.zrvxp dixard dn`Cãéàåzrvxp dixard dn` oi`y df ,w"z ± §¦¨

dì à÷ôðz`f cnel `ed ±î(d `k zeny) weqtdíàå'xn`øîàé ©§¨¨¦§¦¨ŸŸ©
ãáòä' rnyn ,'ebeãáòä'äîà àìå.Cãéàåyxec epi` xfrl` iax ± ¨¤¤¨¤¤§Ÿ¨¨§¦¨

ik ,'card' zaizn okdéì éòaéîick ezrcl jxvp 'card' zaiz ± ¦¨¥¥
rvxp car oi`y xneløîàiL ãòzeny) dyxta my xen`d z` ©¤Ÿ©

'iWtg `v` `l 'ebe ipc` z` iYad`' (myãáò àeäLkecera ± ¨©§¦¤£Ÿ¦Ÿ¥¥¨§¦§¤¤¤
,carrvxp epi` mipy yy elk xaky xg`l wx z`f xn` m` j`

.zexigl `veieCãéàådpi`y dn`] zeyxcd izyy ,xne` w"z ± §¦¨
[car ecera xn`iy jixvye ,zrvxpà÷ôð ãáòä ãáòîzaizn ± ¥¤¤¨¤¤©§¨

odizyy itl ,zecnlp od dzligzay `"d ze`d ztqezne 'car'
.zexzeinCãéàå,xfrl` iax ±Léøc àì ãáòä ãáòel rnyn `l ± §¦¨¤¤¨¤¤Ÿ¨¦

.aezkl jxcd jky oeik ,ztqep dyxc `"d ze`dn yexcl
,`ziixaay iyilyd oica zwelgnd z` x`an ineiah axéàî©

Bì ïé÷éðòî ïéà Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúc àîòè.àðîçø èòéî ©§¨§©¨©¨§¨©¥©§¥©£¦¦¦¥©£¨¨
ïéc úéa eäeøëî éab' (ci eh mixac)Bì ÷éðòz ÷éðòä' rnyn ,'Bì± ' ©¥§¨¥¦©£¥©£¦

,c"ia edexknlBîöò øëBîì àìå.Cãéàå,`"x ±àeää'el' zaiz ± §Ÿ§¥©§§¦¨©
déì éòaéî' xnel ick ezrcl jxvp ±Bì,dwprdd zpzip carl ± ' ¦¨¥¥

åéLøBéì àìå,`xnbd dywn .àì éànà åéLøBéelawi `ly recn ± §Ÿ§§¨§¨©©Ÿ
`ld ,eil` zcreind dwprdd z`àðîçø dééø÷ øéëNdxezd ± ¨¦©§¥©£¨¨

,ziad lra lv` caery xiky xkyk carl dwprd z` dznic
,jkitl ,'ebe jcar xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) xn`pyäî ¦¦§¤§©¨¦£¨§©

[y myk]øéëOxky exky z` laiwy mcew znyåéLøBéì Búleòt, ¨¦§¨§§¨
éàä óàxky dwprdd laiwy mcew zny car ±Búleòtepiidc] ©©§¨

[dwprddåéLøBéìdyxcd z` xg` ote`a zx`an `xnbd ,jkitl . §§¨
.`"x zrcl 'el' zaiznàlà' xnel dxezd zpeekBì'ìòáì àìå ¤¨§Ÿ§©©

BáBçdxezd dkixve .card ly eaeg lral zpzip dwprd oi`y ±
,z`f xnelàîìòa ïì àøéáñcîmixaeq ep` mewn lkay oeikn ± ¦¦§¦¨¨§¨§¨

ïúð éaøk,df oipraïúð éaø øîà àéðúc,äðî Bøáça äLBðì ïépî, §©¦¨¨§©§¨¨©©¦¨¨¦©¦§¤©£¥¨¤
Bøáçå`ed s` dyep dfBøáça,dpn [xg`]äfî ïéàéöBnL ïépî- ©£¥©£¥¦©¦¤¦¦¦¤

,oexg`d aiigdnäæì ïéðúBðå,oey`xd dyepl ±øîBì ãeîìz §§¦¨¤©§©
' (f d xacna)Bì íLà øLàì ïúðå,el zkiiy oxwdy inl xnelk ,' §¨©©£¤¨©

dwprdd s`y mixne` epiid ,oky oeikne .oey`xd dyepl epiidc
jkitl ,card ly eaeg lral ozpizàúà'Bì'é÷etàìxnele ¨¨§©¥

.carl zpzip dwprddyCãéàå,jkl herin jixvn epi`y w"z ± §¦¨
y xaeqénð àîìòaexaga dyep lka s` ±ïúð éaøk ïì àøéáñ àì, §¨§¨©¦Ÿ§¦¨¨§©¦¨¨

.eaeg lral zpzip dwprdd oi` cara s`y xacd heyt `linne
,`ziixaay iriaxd oica zwelgnd z` x`an ineiah axéàî©

äçôL Bì øñBî Baø ïéà Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúc àîòè©§¨§©¨©¨§¨©¥©§¥©¥¦§¨
úéðòðky oeik .ïéc úéa eäeøëî éab àðîçø èòéî(c `k zeny)íà' §©£¦¦¥©£¨¨©¥§¨¥¦¦

'äMà Bì ïzé åéðãàrnyn ,Bì,`edd oicd xn`p c"ia edexknl ± £Ÿ¨¦¤¦¨
Bîöò øëBîì àìå.Cãéàå' zaizay xaeq xfrl` iax ±Bìdcnil ' §Ÿ§¥©§§¦¨

elit` dgty el xqen oec`dy dxezdBçøk ìòa. §©¨§
Cãéàå,w"z ±'øéëN øëN äðLî ék'î(fh eh mixac)à÷ôðmyn ± §¦¨¦¦¦§¤§©¨¦©§¨

,egxk lra elit` dgtyd z` el xqen oec`dy cnel `ed
.oldlckeàéðúc' ,Eãáò øéëN øëN äðLî ékcar card xnelk ,' §©§¨¦¦§¤§©¨¦£¨§

ixdy ,ziad lral xiky ly ezcearn mipy it jze`Bðéà øéëN̈¦¥
íBia àlà ãáBòeli`e ,äìéla ïéáe íBia ïéa ãáBò éøáò ãáòyie . ¥¤¨©¤¤¦§¦¥¥©¥©©§¨

,zeywdlïéáe íBia ïéa ãáBò éøáò ãáòL Czòc ìò äìòz éëå§¦©£¤©©§§¤¤¤¦§¦¥¥©¥

äìéla,øîàð øák àìäå' (fh eh mixac) eilrCnò Bì áBè ék' ©©§¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¦¨
' rnyneCnò'ìëàîa'Cnò'äzLîadcin dze`a eqpxtl jl yi ± ¦¨§©£¨¦¨§¦§¤

i`yx jpi`y ,dpiyl oicd `ede .jnvr z` qpxtn jpidy
.dcear zry dpi`y dlila eciardl÷çöé éaø øîàåz` x`al §¨©©¦¦§¨

,o`k dxezd zpeekïàkîcearl `ed aiigy weqtd zernynn ± ¦¨
micnl ep` ,dlila s`úéðòðk äçôL Bì øñBî BaøLdnr xebl ¤©¥¦§¨§©£¦

ixdy dlila s` eze` caer `ed jkae ,ezy`e yi` jxck zelila
dgtyd zxiqn z` daiygn dxezde xg`ne .el mikiiy zecled
`edy xacd xexa ,epec`l zeyrl card aiigy zecear x`yk
eilr dtek `edy zecear x`yk egxk lra dze` el xeqnl leki

.mzeyrlCãéàå,xne` xfrl` iax ±íúäî éàik' weqtdn ± §¦¨¦¥¨¨
,'jcar xiky xky dpynàðéîà äåäxnel xeaq iziid ±éléî éðä £¨£¦¨¨¥¦¥
,dgty el xqen oec`dydézòcî,card ly epevxn ±ìòa ìáà ¦©§¥£¨§©

àì àîéà Bçøkjkitl .ïì òîLî à÷leki `edy 'el' zaiza dxezd ¨§¥¨Ÿ¨©§©¨
.egxk lra elit` el xeqnl

day ,xg` ote`a `ziixad z` x`al ineiah ax miiqy xg`l
zxxane `xnbdéìé àìc àpz ïàî àlàó`pzd ok m` edin ± ¤¨©©¨§Ÿ¨¦

dey dxifbd z` yxec epi`y'øéëN øéëN',`xnbd daiyn .éàä ¨¦¨¦©
àeä àpz,àéðúclaeia `veid ixar car iabl dxeza xn`p ©¨§©§¨

' (`n dk `xwie)'åâå 'BzçtLî ìà áLå,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà §¨¤¦§©§¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
øaãî áeúkä äna,weqta o`k xaecn car dfi`a ±éàxn`p m` ± ©¤©¨§©¥¦

Bîöò øëBîa,øeîà øák éøäcr' (n my) mcewd weqta my epic §¥©§£¥§¨¨©
e .'KOr cari laId zpWéàxaecny xn`pòöøpa,øeîà øák éøä §©©Ÿ¥©£Ÿ¦¨¦©¦§¨£¥§¨¨

jynda x`eank ,'EaWY FYgRWn l` Wi`e' (i my) weqta epic§¦¤¦§©§¨ª
.`ibeqdàä`l` ±a àlà øaãî áeúkä ïéày carïéc úéa eäeøëî ¨¥©¨§©¥¤¨§¨¥¦

ìLå íézLìáBiä éðôì íéðL Ldxezd epzrinyde ,BàéöBî ìáBiäL. §©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥¤©¥¦
,di`xd z` zniiqn `xnbdCzòc à÷ìñ éàålr dler m`e ± §¦©§¨©§¨

awri oa xfril` iaxy xnel jzrcéìéó'øéëN''øéëN,'él äîì± ¨¦¨¦¨¦¨¨¦
edexkn s`y cgein weqta cnll dxezd dkixv eixacl recn

,laeia `vei c"iaóìéðdxifba envr xkenn c"ia edexkn cnlp ± ¥©
' deyøéëN''øéëN`pzd `ed awri ea xfril` iax i`cea `l` ,' ¨¦¨¦

,`xnbd dgec .efd dey dxifbd z` yxec epi`yøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
÷çöé,íìBòìawri oa xfril` iax s`éìéó'øéëN''øéëN,'éøèöéàåC ¦§¨§¨¨¦¨¦¨¦§¦§§¦

c"ia edexkny cara mb aezkl dxezd dkixv ok it lr s`e ±
y meyn .laeia `veiyàðéîà Czòc à÷ìñepzrc lr dler did ± ©§¨©§¨£¦¨

,xnelàeä Bîöò øëBîmeyn laeia `veiyàøeqéà ãáò àìc± ¥©§§Ÿ¨©¦¨
,apb `le xeqi` dyr `lyàøeqéà ãáòc ïéc úéa eäeøëî ìáà± £¨§¨¥¦§¨©¦¨

,xknp ok zngne apbe xeqi` dyrydéñð÷éð àîéàmixne` epiid ± ¥¨¦§§¥
` dqpw dxezdy,laeia `vei epi`e mipy yy cearl ezeà÷̈

ïì òîLî`vei `ed s`y sqep weqta dxezd epzrinyd okl ± ©§©¨
.laeia

mircei ep` laeia `vei rvxpy dny ,epipy zncewd `ziixaa
.weqtd edn zxxan `xnbd ,xg` weqtnøî øîà'òöøða éàéøä ¨©©¦§¦§¨£¥

øeîà øák,`xnbd zxxan .'àéä éàî`vei rvxpy xn`p okid ± §¨¨©¦
,`xnbd daiyn .laeiaàéðúcoia dxeza xn`p laei oic iabl , §©§¨

(i dk `xwie) xzidBzçtLî ìà Léàå Búfçà ìà Léà ízáLå'§©§¤¦¤£ª¨§¦¤¦§©§
'EaWY'Bâåxxal yie ,øaãî áeúkä änao`k xaecn car dfi`a ± ¨ª§©¤©¨§©¥

.weqtaøeîà øák éøä Bîöò øëBîa éàzpW cr' (n my) weqta ¦§¥©§£¥§¨¨©§©
e ,'KOr cari laIdøeîà øák éøä ïéc úéa eäeøëîa éàmy) weqta ©Ÿ¥©£Ÿ¦¨¦¦§¨¥¦£¥§¨¨

.zncewd `ziixaa x`eank 'FYgRWn l` aWe' (`nàä`l` ± §¨¤¦§©§¨
i`ceaìLå íézL òöøða àlà øaãî áeúkä ïéàìáBiä éðôì íéðL L, ¥©¨§©¥¤¨§¦§¨§©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥

o`k eprinydeBàéöBî ìáBiäL,`xnbd zl`ey .òîLî éàîcvik , ¤©¥¦©©§©
mYaWe' weqtd eli`e rvxpa xaecny 'mYaWe' weqtdn gken§©§¤§©§¤

,`xnbd daiyn .jtidl `le ,c"ia edexkna 'FzGg` l` Wi`øîà ¦¤£ª¨¨©
àìéL øa àáøy dfn `id di`xd ,àø÷ øîà' 'mYaWe' weqtaLéà' ¨¨©¦¨¨©§¨§©§¤¦

,dy`a `le yi`a `l` bdep `edd oicd oi`y xnelk ,xkf oeyla
eäMàa âäBð ïéàå Léàa âäBpL øác eäæéà,äòéöø Bæ øîBà éåäoky , ¥¤¨¨¤¥§¦§¥¥§¦¨¡¥¥§¦¨

weqtde xg`ne .lirl `xnba x`eank zrvxp dpi` dixard dn`
'FYgRWn l` aWe' weqtd z` cinrdl yi ,rvxpa xn`p 'mYaWe'§©§¤§¨¤¦§©§
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המשך בעמרד קל



רסי oiglbn el`e` cenr eh sc ± iyily wxtxifp
ïæåà ïìäì øîàðårxevna dnvrl dxn`p ixdy ,dyxcl dyxtd lky .ipr rxevna Ð

zegpna opixn` ikde .dltkede ,xiyr(`,i).àåääaizkcn ol `wtp `herine ,[ofe`n] Ð

.xg` ly `le df ly epf` rnync Ð "epf`"äðæà àìå`de .zrvxp dixard dn` ly Ð

aizkc(eh mixac)onwlck ,i`w dwprd` Ð "ok dyrz jzn`l s`e"(a,fi).ãáò àåäùëÐ

izad`" xn` `l m`y ,`wtp "card xn`i m`e"n

,eipy yy elkiy cr "iytegl `v` `l ipec` z`

.rvxp epi`ãáòä ãáòxn`iy cr Ð "car" Ð

`xizi `"dn dil `wtp Ð "card" ,car `edyk

.dn` ihernlùéøã àì`xwc `gxe`c Ð

.ikd irzyi`låéùøåéì àìåwitqd `l m` Ð

.zny cr ewiprdlåúìåòô.ezlert xky Ðàìå
åáåç ìòáìewprd zeabdl aiiegn oec`d oi` Ð

,ozp iaxk `nlra ol `xiaqc meyne .eaeg lral

Ð exaga exage dpn exaga dyepd :xn`c

dwprd ihernl jixhvi` ,dfl oipzepe dfn oi`iven

.`pic i`dnà÷ôð "øéëù øëù äðùî éë"îÐ

ozi eipec`" `xw dia `pz ike .egxk lra opixnbel

.envr xken ihernl Ð "'ekåúçôùî ìà áùåÐ

.laeia `viy xnel ,aizk envr xkenaøëåîá íà
åîöòlaei Ð yy jeza laei erbt m`y cnlle Ð

.e`ivenøåîà øáë éøäcr" dipin lirl aizkcÐ

."jnr ceari laeid zpyòöøðá íàs`y cnllÐ

.laeia `vei rvxpdøåîà øáë éøäira dinwl Ð

.`id i`n dlàøåñéà ãáò àìã.melk apb `lc Ð

diqpwp `nip Ð ezaipba oic zia edexkn la`

.yy cr cearlåúæåçà ìà ùéà íúáùåÐ

.aizk laei zyxtaøåîà øáë éøäxn`ck Ð

."jnr ceari laeid zpy cr" lirlåäåøëîá éà
øåîà øáë éøä ïéã úéá,"ezgtyn l` aye" Ð

.lirl `pniwe`ckäéðîéæ àèî àìãe`ln `l Ð

.z`vl eipy yyäéñð÷éì,`v` `l xn`y lr Ð

"md icar ik" lr xare(dk `xwie)oec` dpew `ede

.mpg envrlùù äéì ãáòã íåùî,okl mcew Ð

,oic zia edexkn la` .egeliya ciqtn eax oi`e

dicqtp `lc `ni` Ð yy jeza laei ea rbty

.ol rnyn `w ,oec`líìåòì."mlerl ecare" Ð

,xninl `kil ikdn ithc ,laei ly enlerl `ede

"'ebe yi` mzaye" `pixg` `xw aizk `dc

.rvxpa `pniwe`eéìéî éðälaeia rvxp `veic Ð

idÐ okl mcew `le,drivx xg`yy car`lc `k

wetip `ni`Ð ezrivx xg` yy carc `kid la`

.exknn zligzn dxeng drivx `dz `lc ,yya

íìåòì ïì òîùî÷.mlerl cr aeygc icin Ð
íàå
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êãéàådpten dpi` i`c .oiccv ipyn dpten `dzy jixve :yexit Ð `z`c `ed dey dxifbl

Ð oiaiyn i`ne .oiaiyne oicinlc (a,ak dcp) xn`c o`n `ki` Ð cg` cvn `l`

.zrlez ipye aef`e fx` ur oerh oky rxevnl dn :jxtinl `ki`cêãéàå,`nw `pz :yexit Ð

opaxe xfril` iax `dc ,ozp iaxk dkld oi`c oiwcwcn o`kn .ozp iaxk dil `xiaq `l inp `nlra

xaq `ed izenyc xfril` iaxe .ozp iaxca ibilt

`dn mz epiax wcwcn cere .opaxk dklde ,ozp iaxk

dipkiftye` iab (`,hq) "xne`d" wxt onwl xn`c

jznicw i` :dil xn` ,ded `xifnn i`lny iaxc

aepb lif :dil xn`c meyn yxtne .jpal edpizxdh

el xqen eax envr xken i`e .ixar carl oacfi`e

dil ded ?aepb lif xninl dil dnl Ð ziprpk dgty

dkld oi`c dpin rny ,`l` .jnvr oeaf lif xninl

el xqen eax oi` envr xken i`cec ,xfril` iaxk

dizeek `zklid zil `dac ikid ike .ziprpk dgty

,dizeek `zklid zil inp el oiwiprn xn`wc `daÐ

:di`x cere .`nw `pzk ,el oiwiprn oi` i`ce `l`

xn`c ,`id i`hez ipn `d :(a,fh) onwl xn`c `dn

.dizeek dkld oi`c rnyn ,eaeg lral `le Ð "el"

;ozp iaxk dkldc :eyxit wgvi epiaxe mz epiaxe

"dry lk" wxta `axe iia`c `zbelt iab `dc

,daeb `ed `adle o`kn :`ax xn`c (`,`l migqt)

xn`c ongp axc `ail` ayiil `axl xyt` i`

xfeg aeg lra odia` zaega rwxw eaby minezi

axk ol `niiwe ,ozp iaxk `l` ,odn dze` daebe

`niiwe ,ezenk dcinrdl wgc inp `axe .ipica ongp

`zklid zilcnc ,iz`ady dne .iia` iab `axk ol

Ð ziprpk dgty el xqen eaxc `da xfril` iaxk

`idda dizeek `zklid zilc `nip inp ikd

oi` `idda `nlic ;di`x df oi` Ð el oiwiprnc

:cere .dizeek `zkld ipixg`a la` Ð ezenk dkld

dgty el xqen eax envr xkenc `da mb `nyc

aepb lif mzd hwpc `de .dizeek `zklid inp ziprpk

ilek oic zia edexknc ,hwp `zlinc `geexl Ð

dne .ziprpk dgty el xqen eaxc ecen `nlr

mixtq aexa Ð `ed izeny xfril` iaxc xne`y

`nlic Ð `id i`hez xn`wc `de .xfrl` iax qxb

axde .dizeek ol `xiaqe ,`id i`hez :xn`w ikd

edl zi` `nlr ilek deln iabl :yxtn l`pzp epiax

.xfril` iaxc `ail` lirl yxtp ikde ,ozp iaxk

ol `xiaqc meyn Ð eaeg lral `le "el" `l`

dfn oi`iveny ,zexiky x`ya ozp iaxk `nlra

mlyn epi`y :yexit ,diwt`e "el" `z` ,dfl oipzepe

,inp `nlra ,`nw `pz jci`e .aeg lral dwprd

yn ,ozp iaxk ol `niiw `l ,zexiky x`ya yxitme

edl zi` `nlr ilek aeg lraa la` ,eteba gxhc

.izyxitck ozp iaxc

êãéàådizrcn ilin ipd `pin` ded mzdn i`

ozi eipec` m`e"n ezrcnc ab lr s` Ð

z`vxdlc `pin` ded mewn lkn ,`wtp "dy` el

.iz`w oec`

éëxikyk" :qixb mdxa` epiax axd Ð jnr el aeh

opitli mzdnc ,(dk `xwie) "jnr didi ayezk

aeh ik"n icin yixc `l ixtqa la` .mipdk zxeza

.`nlra mixac xetiq `l` ieev df oi`c ,"jnr el

åäæéàÐ dy`a bdep epi`e yi`a bdepy xac

,oic zia edexkn ef `ni`e :xn`z m`e

`le "ezaipba" (ak zeny) aizkc ,dy`a jiiy `lc

zbdep dxikn my mewn lknc :xnel yie !dzaipba¥

:dnize] .dy`a bdep epi` drivx my la` ,dy`a¥

i`nl ,rvxpa `l` rnzyn `l `xwc oeikc

xak ixd Ð oic zia edexkna i` xninl jixhvi`

.mipyi zetqez [!xen`̈
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Cãéàå¯øæòéìà éaø ,àéðúc .àúàc àeä äåL äøéæâì àéää §¦¨©¦¦§¥¨¨¨§¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤
"ïæà" ïàk øîàð ?úéðîé ïæàa àéäL äòéöøì ïépî :øîBà¥¦©¦¦§¦¨¤¦§Ÿ¤§¨¦¤¡©¨Ÿ¤

ïéîé ïläl äî ,"ïæà" ïläì øîàðå¯.ïéîé ïàk óà¯:Cãéàå §¤¡©§©¨Ÿ¤©§©¨¨¦©¨¨¦§¦¨
?"Bðæà" éàî ,"ïæà" àø÷ àîéì ïk íà¯àeää :Cãéàå ¦¥¥¨§¨Ÿ¤©¨§§¦¨©

"Bðæà" :déì éòaéî¯.dðæà àìå¯íàå"î dì à÷ôð :Cãéàå ¦¨¥¥¨§§Ÿ¨§¨§¦¨¨§¨¨¦§¦
"ãáòä øîàé¯.äîà àìå ãáòä¯ãò déì éòaéî :Cãéàå Ÿ©¨¤¤¨¤¤§Ÿ¨¨§¦¨¦¨¥¥©

.ãáò àeäLk øîàiL¯.à÷ôð "ãáòä" "ãáò"î :Cãéàå ¤Ÿ©§¤¤¤§¦¨¥¤¤¨¤¤¨§¨
¯àpúc àîòè éàî .Léøc àì "ãáòä" "ãáò" :Cãéàå§¦¨¤¤¨¤¤¨¨¥©©£¨§©¨

éab àðîçø èòéî ?Bì ïé÷éðòî ïéà Bîöò øëBî øîàc àn÷©¨§¨©¥©§¥©£¦¦¦¥©£¨¨©¥
Bì ,"Bì ÷éðòz ÷éðòä" ïéc úéa eäeøëî¯.Bîöò øëBîì àìå §¨¥¦©£¥©£¦§Ÿ§¥©§

¯"Bì" déì éòaéî àeää :Cãéàå¯åéLøBé .åéLøBéì àìå §¦¨©¦¨¥¥§Ÿ§§¨§¨
Búìeòt øéëO äî ,àðîçø dééø÷ "øéëN" ?àì éànà©©¨¨¦¨§¥©£¨¨©¨¦§¨

åéLøBéì¯!åéLøBéì Búìeòt éàä óà¯"Bì" :àlà¯àìå §§¨©©§¨§§¨¤¨§Ÿ
øîà ,àéðúc ,ïúð éaøk àîìòa ïì àøéáñcî .BáBç ìòáì§©©¦¦§¦¨¨§¨§¨§©¦¨¨§©§¨¨©
ïépî ,Bøáça Bøáçå ,äðî Bøáça äLBðì ïépî :ïúð éaø©¦¨¨¦©¦§¤©£¥¨¤©£¥©£¥¦©¦

äæì ïéðúBðå äfî ïéàéöBnL¯øLàì ïúðå" øîBì ãeîìz ¤¦¦¦¤§§¦§¤©§©§¨©©£¤
.é÷etàì "Bì" àúà ,"Bì íLà¯àì éîð àîìòa :Cãéàå ¨©£¨§©¥§¦¨§¨§¨©¦¨

øëBî :øîàc àn÷ àpúc àîòè éàî .ïúð éaøk ïì àøéáñ§¦¨¨§©¦¨¨©©£¨§©¨©¨§¨©¥
úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà Bîöò¯àðîçø èòéî ©§¥©¥¦§¨§©£¦¦¥©£¨¨

Bì ,"äMà Bì ïzé åéðãà íà" ïéc úéa eäeøëî éab¯àìå ©¥§¨¥¦¦£Ÿ¨¦¥¦¨§Ÿ
.Bîöò øëBîì¯"Bì" :Cãéàå¯.Bçøk ìòa¯ék"î :Cãéàå §¥©§§¦¨§©¨§§¦¨¦¦

øéëN øëN äðLî ék" :àéðúc .à÷ôð "øéëN øëN äðLî¦§¤§©¨¦¨§¨§©§¨¦¦§¤§©¨¦
,íBia àlà ãáBò Bðéà øéëN ,"Eãáòéøáò ãáò¯ïéa ãáBò £¨§¨¦¥¥¤¨©¤¤¦§¦¥¥

ãáBò éøáò ãáòL Czòc ìò äìòz éëå .äìéla ïéáe íBia©¥©©§¨§¦©£¤©©§¨¤¤¤¦§¦¥
"Cnò Bì áBè ék" øîàð øák àìäå ?äìéla ïéáe íBia ïéa¥©¥©©§¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¦¨
BaøL ïàkî :÷çöé éaø øîàå !äzLîa Enò ,ìëàîa Enò¦§§©£¨¦§§¦§¤§¨©©¦¦§¨¦¨¤©

.úéðòðk äçôL Bì øñBî¯:àðéîà äåä íúäî éà :Cãéàå ¥¦§¨§©£¦§¦¨¦¥¨¨£¨¨¦¨
òîLî à÷ ,àì àîéà Bçøk ìòa ìáà ,dézòcî éléî éðä̈¥¦¥¦©§¥£¨§©¨§¥¨¨¨©§©

éìé àìc àpz ïàî àlà .ïì"øéëN" "øéëN" ó¯àpz éàä ¨¤¨©©¨§¨¨¥¨¦¨¦©©¨
øæòéìà éaø øîà ."'åâå BzçtLî ìà áLå" :àéðúc ,àeä§©§¨§¨¤¦§©§¨©©¦¡¦¤¤

Bîöò øëBîa éà ?øaãî áeúkä äna :á÷òé ïa¯øák éøä ¤©£Ÿ©¤©¨§©¥¦§¥©§£¥§¨
òöøða éà ,øeîà¯ìLå íézL ïéc úéa eäeøëîa àlà øaãî áeúkä ïéà àä ,øeîà øák éøäíéðL L ¨¦§¦§¨£¥§¨¨¨¥©¨§©¥¤¨¦§¨¥¦§©¦§¨¨¦

éìé Czòc à÷ìñ éàå .BàéöBî ìáBiäL ,ìáBiä éðôì"øéëN" "øéëN" ó¯!"øéëN" "øéëN" óìéð ?éì änì ¦§¥©¥¤©¥¦§¦¨§¨©§¨¨¥¨¦¨¦¨¨¦¥©¨¦¨¦
¯éìé íìBòì :÷çöé øa ïîçð áø øîàéøèöéàå ,"øéëN" "øéëN" óøëBî :àðéîà Czòc à÷ìñ ;C £©©©§¨©¦§¨§¨¨¥¨¦¨¦§¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¥

àeä Bîöò¯àøeqéà ãáòc ,ïéc úéa eäeøëî ìáà ,àøeqéà ãáò àìc¯òîLî à÷ ,déñð÷éð àîéà ©§§¨£©¦¨£¨§¨¥¦©£©¦¨¥¨¦§§¥¨©§©
òöøða éà :øî øîà .ïì¯ìà Léàå Búfçà ìà Léà ízáLå" :àéðúc ?àéä éàî .øeîà øák éøä ¨¨©¨¦§¦§¨£¥§¨¨©¦§©§¨§©§¤¦¤£ª¨§¦¤

Bîöò øëBîa éà ?øaãî áeúkä äna "'åâå BzçtLî¯ïéc úéa eäeøëîa éà ,øeîà øák éøä¯éøä ¦§©§©¤©¨§©¥¦§¥©§£¥§¨¨¦¦§¨¥¦£¥
ìLå íézL òöøða àlà øaãî áeúkä ïéà àä .øeîà øákéàî .BàéöBî ìáBiäL ,ìáBiä éðôì íéðL L §¨¨¨¥©¨§©¥¤¨§¦§¨§©¦§¨¨¦¦§¥©¥¤©¥¦©

?òîLî¯äMàa âäBð ïéàå Léàa âäBpL øác eäæéà ,"Léà" àø÷ øîà :àìéL øa àáø øîà¯éåä ©§©£©¨¨©¥¨¨©§¨¦¥¤¨¨¤¥§¦§¥¥§¦¨¡¥
éøèöéàå .äòéöø Bæ øîBàéøèöéàå ,ïéc úéa eäeøëî ázëéîì Ceäeøëî ïðéòîLà éàc ;òöøð ázëéîì C ¥§¦¨§¦§§¦§¦§©§¨¥¦§¦§§¦§¦§©¦§¨§¦©§©¦©§¨

ïéc úéa¯déðîæ éàèîc òöøð ìáà ,déðîæ éàèî àìc íeMî¯òöøð ïðéòîLà éàå .déñð÷éð àîéà ¥¦¦§¨§©¦§¥£¨¦§¨¦§©¦§¥¥¨¦§§¥§¦©§©¦©¦§¨
¯LL déì ãáò àìc ïéc úéa eäeøëî ìáà ,LL déì ãáòc íeMî¯éøèöéàå .àëéøö ,àì àîéàC ¦©£©¥¥£¨§¨¥¦§¨£©¥¥¥¨¨§¦¨§¦§§¦

éøèöéàå "ízáLå" ázëéîì"íìBòì" àðîçø áúk éàc ;"íìBòì" ázëéîì C¯íìBòì :àðéîà äåä §¦§©§©§¤§¦§§¦§¦§©§¨§¦¨©©£¨¨§¨£¨¨¦¨§¨
"ízáLå" àðîçø áúk éàå ."ízáLå" àðîçø áúk ,Lnî¯éléî éðä :àðéîà äåä¯ãáò àìc àëéä ©¨¨©©£¨¨§©§¤§¦¨©©£¨¨§©§¤£¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨§¨¨©

LL ãáòc àëéä ìáà ,LL¯LL Búlçz äî ,Búlçzî øeîç BôBñ àäé àì¯,LL éîð BôBñ óà ¥£¨¥¨§¨©¥Ÿ§¥¨¦§¦¨©§¦¨¥©©¦¥
"íìBòì" :ïì òîLî÷¯éìé àìc àpz ïàî àlà .ìáBé ìL BîìBòì"øéëN" "øéëN" ó¯:àéðúc ,àéä éaø ¨©§©¨§¨§¨¤¥¤¨©©¨§¨¨¥¨¦¨¦©¦¦§©§¨
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קידושין. האשה נקנית - פרק ראשון דף טו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc oiyeciw(ycew zay meil)

Cãéàå,xaeq xfrl` iax ±àéää'epf`' zaiz ±àeä äåL äøéæâì §¦¨©¦¦§¥¨¨¨
àúàc.dxn`py `ed ±àéðúc,øîBà øæòéìà éaø,äòéöøì ïépî §¨¨§©§¨©¦¡¦¤¤¥¦©¦¦§¦¨
caraàéäLziyrpúéðîé ïæàa,ïàk øîàð' rvxp cara ±ïæà,' ¤¦§Ÿ¤§¨¦¤¡©¨Ÿ¤

(e `k zeny),'rvxOA Fpf` z` eipc` rvxe'ïläì øîàðå± §¨©£Ÿ¨¤¨§©©§¥©§¤¡©§©¨
KEpY lr ozpe' (dk ci `xwie) ipr rxevnaïæà,'zipnid xdHOdäî §¨©©§Ÿ¤©¦©¥©§¨¦©

ïläla d`fdd ziyrpïéîé,weqta my yxetnk zipnid epf`a -óà §©¨¨¦©
ïàka drivxd ziyrpïéîé.Cãéàå,xne` w"z ±ïk íàzaizy ¨¨¦§¦¨¦¥

,dey dxifbd lr cnll ick wx dxn`p 'epf`'àø÷ àîéìxn`z ± ¥¨§¨
' rvxp cara dxezdïæàe ,'éàî'Bðæài`cea `l` ,e"`e ztqeza ' Ÿ¤©¨§

.rvxp epi`y envr xken hrnl s` dxezd zpeekCãéàåiax ± §¦¨
,xfrl`àeää,'of`' zaiz lr dtqepy e"`e ze`d ±déì éòaéî± ©¦¨¥¥

hrnl ick el jxvpBðæàcar lydðæà àìåoi`y xnele ,dn` ly ¨§§Ÿ¨§¨
.zrvxp dixard dn`Cãéàåzrvxp dixard dn` oi`y df ,w"z ± §¦¨

dì à÷ôðz`f cnel `ed ±î(d `k zeny) weqtdíàå'xn`øîàé ©§¨¨¦§¦¨ŸŸ©
ãáòä' rnyn ,'ebeãáòä'äîà àìå.Cãéàåyxec epi` xfrl` iax ± ¨¤¤¨¤¤§Ÿ¨¨§¦¨

ik ,'card' zaizn okdéì éòaéîick ezrcl jxvp 'card' zaiz ± ¦¨¥¥
rvxp car oi`y xneløîàiL ãòzeny) dyxta my xen`d z` ©¤Ÿ©

'iWtg `v` `l 'ebe ipc` z` iYad`' (myãáò àeäLkecera ± ¨©§¦¤£Ÿ¦Ÿ¥¥¨§¦§¤¤¤
,carrvxp epi` mipy yy elk xaky xg`l wx z`f xn` m` j`

.zexigl `veieCãéàådpi`y dn`] zeyxcd izyy ,xne` w"z ± §¦¨
[car ecera xn`iy jixvye ,zrvxpà÷ôð ãáòä ãáòîzaizn ± ¥¤¤¨¤¤©§¨

odizyy itl ,zecnlp od dzligzay `"d ze`d ztqezne 'car'
.zexzeinCãéàå,xfrl` iax ±Léøc àì ãáòä ãáòel rnyn `l ± §¦¨¤¤¨¤¤Ÿ¨¦

.aezkl jxcd jky oeik ,ztqep dyxc `"d ze`dn yexcl
,`ziixaay iyilyd oica zwelgnd z` x`an ineiah axéàî©

Bì ïé÷éðòî ïéà Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúc àîòè.àðîçø èòéî ©§¨§©¨©¨§¨©¥©§¥©£¦¦¦¥©£¨¨
ïéc úéa eäeøëî éab' (ci eh mixac)Bì ÷éðòz ÷éðòä' rnyn ,'Bì± ' ©¥§¨¥¦©£¥©£¦

,c"ia edexknlBîöò øëBîì àìå.Cãéàå,`"x ±àeää'el' zaiz ± §Ÿ§¥©§§¦¨©
déì éòaéî' xnel ick ezrcl jxvp ±Bì,dwprdd zpzip carl ± ' ¦¨¥¥

åéLøBéì àìå,`xnbd dywn .àì éànà åéLøBéelawi `ly recn ± §Ÿ§§¨§¨©©Ÿ
`ld ,eil` zcreind dwprdd z`àðîçø dééø÷ øéëNdxezd ± ¨¦©§¥©£¨¨

,ziad lra lv` caery xiky xkyk carl dwprd z` dznic
,jkitl ,'ebe jcar xikU xkU dpWn iM' (gi eh mixac) xn`pyäî ¦¦§¤§©¨¦£¨§©

[y myk]øéëOxky exky z` laiwy mcew znyåéLøBéì Búleòt, ¨¦§¨§§¨
éàä óàxky dwprdd laiwy mcew zny car ±Búleòtepiidc] ©©§¨

[dwprddåéLøBéìdyxcd z` xg` ote`a zx`an `xnbd ,jkitl . §§¨
.`"x zrcl 'el' zaiznàlà' xnel dxezd zpeekBì'ìòáì àìå ¤¨§Ÿ§©©

BáBçdxezd dkixve .card ly eaeg lral zpzip dwprd oi`y ±
,z`f xnelàîìòa ïì àøéáñcîmixaeq ep` mewn lkay oeikn ± ¦¦§¦¨¨§¨§¨

ïúð éaøk,df oipraïúð éaø øîà àéðúc,äðî Bøáça äLBðì ïépî, §©¦¨¨§©§¨¨©©¦¨¨¦©¦§¤©£¥¨¤
Bøáçå`ed s` dyep dfBøáça,dpn [xg`]äfî ïéàéöBnL ïépî- ©£¥©£¥¦©¦¤¦¦¦¤

,oexg`d aiigdnäæì ïéðúBðå,oey`xd dyepl ±øîBì ãeîìz §§¦¨¤©§©
' (f d xacna)Bì íLà øLàì ïúðå,el zkiiy oxwdy inl xnelk ,' §¨©©£¤¨©

dwprdd s`y mixne` epiid ,oky oeikne .oey`xd dyepl epiidc
jkitl ,card ly eaeg lral ozpizàúà'Bì'é÷etàìxnele ¨¨§©¥

.carl zpzip dwprddyCãéàå,jkl herin jixvn epi`y w"z ± §¦¨
y xaeqénð àîìòaexaga dyep lka s` ±ïúð éaøk ïì àøéáñ àì, §¨§¨©¦Ÿ§¦¨¨§©¦¨¨

.eaeg lral zpzip dwprdd oi` cara s`y xacd heyt `linne
,`ziixaay iriaxd oica zwelgnd z` x`an ineiah axéàî©

äçôL Bì øñBî Baø ïéà Bîöò øëBî øîàc àn÷ àpúc àîòè©§¨§©¨©¨§¨©¥©§¥©¥¦§¨
úéðòðky oeik .ïéc úéa eäeøëî éab àðîçø èòéî(c `k zeny)íà' §©£¦¦¥©£¨¨©¥§¨¥¦¦

'äMà Bì ïzé åéðãàrnyn ,Bì,`edd oicd xn`p c"ia edexknl ± £Ÿ¨¦¤¦¨
Bîöò øëBîì àìå.Cãéàå' zaizay xaeq xfrl` iax ±Bìdcnil ' §Ÿ§¥©§§¦¨

elit` dgty el xqen oec`dy dxezdBçøk ìòa. §©¨§
Cãéàå,w"z ±'øéëN øëN äðLî ék'î(fh eh mixac)à÷ôðmyn ± §¦¨¦¦¦§¤§©¨¦©§¨

,egxk lra elit` dgtyd z` el xqen oec`dy cnel `ed
.oldlckeàéðúc' ,Eãáò øéëN øëN äðLî ékcar card xnelk ,' §©§¨¦¦§¤§©¨¦£¨§

ixdy ,ziad lral xiky ly ezcearn mipy it jze`Bðéà øéëN̈¦¥
íBia àlà ãáBòeli`e ,äìéla ïéáe íBia ïéa ãáBò éøáò ãáòyie . ¥¤¨©¤¤¦§¦¥¥©¥©©§¨

,zeywdlïéáe íBia ïéa ãáBò éøáò ãáòL Czòc ìò äìòz éëå§¦©£¤©©§§¤¤¤¦§¦¥¥©¥

äìéla,øîàð øák àìäå' (fh eh mixac) eilrCnò Bì áBè ék' ©©§¨©£Ÿ§¨¤¡©¦¦¨
' rnyneCnò'ìëàîa'Cnò'äzLîadcin dze`a eqpxtl jl yi ± ¦¨§©£¨¦¨§¦§¤

i`yx jpi`y ,dpiyl oicd `ede .jnvr z` qpxtn jpidy
.dcear zry dpi`y dlila eciardl÷çöé éaø øîàåz` x`al §¨©©¦¦§¨

,o`k dxezd zpeekïàkîcearl `ed aiigy weqtd zernynn ± ¦¨
micnl ep` ,dlila s`úéðòðk äçôL Bì øñBî BaøLdnr xebl ¤©¥¦§¨§©£¦

ixdy dlila s` eze` caer `ed jkae ,ezy`e yi` jxck zelila
dgtyd zxiqn z` daiygn dxezde xg`ne .el mikiiy zecled
`edy xacd xexa ,epec`l zeyrl card aiigy zecear x`yk
eilr dtek `edy zecear x`yk egxk lra dze` el xeqnl leki

.mzeyrlCãéàå,xne` xfrl` iax ±íúäî éàik' weqtdn ± §¦¨¦¥¨¨
,'jcar xiky xky dpynàðéîà äåäxnel xeaq iziid ±éléî éðä £¨£¦¨¨¥¦¥
,dgty el xqen oec`dydézòcî,card ly epevxn ±ìòa ìáà ¦©§¥£¨§©

àì àîéà Bçøkjkitl .ïì òîLî à÷leki `edy 'el' zaiza dxezd ¨§¥¨Ÿ¨©§©¨
.egxk lra elit` el xeqnl

day ,xg` ote`a `ziixad z` x`al ineiah ax miiqy xg`l
zxxane `xnbdéìé àìc àpz ïàî àlàó`pzd ok m` edin ± ¤¨©©¨§Ÿ¨¦

dey dxifbd z` yxec epi`y'øéëN øéëN',`xnbd daiyn .éàä ¨¦¨¦©
àeä àpz,àéðúclaeia `veid ixar car iabl dxeza xn`p ©¨§©§¨

' (`n dk `xwie)'åâå 'BzçtLî ìà áLå,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà §¨¤¦§©§¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
øaãî áeúkä äna,weqta o`k xaecn car dfi`a ±éàxn`p m` ± ©¤©¨§©¥¦

Bîöò øëBîa,øeîà øák éøäcr' (n my) mcewd weqta my epic §¥©§£¥§¨¨©
e .'KOr cari laId zpWéàxaecny xn`pòöøpa,øeîà øák éøä §©©Ÿ¥©£Ÿ¦¨¦©¦§¨£¥§¨¨

jynda x`eank ,'EaWY FYgRWn l` Wi`e' (i my) weqta epic§¦¤¦§©§¨ª
.`ibeqdàä`l` ±a àlà øaãî áeúkä ïéày carïéc úéa eäeøëî ¨¥©¨§©¥¤¨§¨¥¦

ìLå íézLìáBiä éðôì íéðL Ldxezd epzrinyde ,BàéöBî ìáBiäL. §©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥¤©¥¦
,di`xd z` zniiqn `xnbdCzòc à÷ìñ éàålr dler m`e ± §¦©§¨©§¨

awri oa xfril` iaxy xnel jzrcéìéó'øéëN''øéëN,'él äîì± ¨¦¨¦¨¦¨¨¦
edexkn s`y cgein weqta cnll dxezd dkixv eixacl recn

,laeia `vei c"iaóìéðdxifba envr xkenn c"ia edexkn cnlp ± ¥©
' deyøéëN''øéëN`pzd `ed awri ea xfril` iax i`cea `l` ,' ¨¦¨¦

,`xnbd dgec .efd dey dxifbd z` yxec epi`yøa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©
÷çöé,íìBòìawri oa xfril` iax s`éìéó'øéëN''øéëN,'éøèöéàåC ¦§¨§¨¨¦¨¦¨¦§¦§§¦

c"ia edexkny cara mb aezkl dxezd dkixv ok it lr s`e ±
y meyn .laeia `veiyàðéîà Czòc à÷ìñepzrc lr dler did ± ©§¨©§¨£¦¨

,xnelàeä Bîöò øëBîmeyn laeia `veiyàøeqéà ãáò àìc± ¥©§§Ÿ¨©¦¨
,apb `le xeqi` dyr `lyàøeqéà ãáòc ïéc úéa eäeøëî ìáà± £¨§¨¥¦§¨©¦¨

,xknp ok zngne apbe xeqi` dyrydéñð÷éð àîéàmixne` epiid ± ¥¨¦§§¥
` dqpw dxezdy,laeia `vei epi`e mipy yy cearl ezeà÷̈

ïì òîLî`vei `ed s`y sqep weqta dxezd epzrinyd okl ± ©§©¨
.laeia

mircei ep` laeia `vei rvxpy dny ,epipy zncewd `ziixaa
.weqtd edn zxxan `xnbd ,xg` weqtnøî øîà'òöøða éàéøä ¨©©¦§¦§¨£¥

øeîà øák,`xnbd zxxan .'àéä éàî`vei rvxpy xn`p okid ± §¨¨©¦
,`xnbd daiyn .laeiaàéðúcoia dxeza xn`p laei oic iabl , §©§¨

(i dk `xwie) xzidBzçtLî ìà Léàå Búfçà ìà Léà ízáLå'§©§¤¦¤£ª¨§¦¤¦§©§
'EaWY'Bâåxxal yie ,øaãî áeúkä änao`k xaecn car dfi`a ± ¨ª§©¤©¨§©¥

.weqtaøeîà øák éøä Bîöò øëBîa éàzpW cr' (n my) weqta ¦§¥©§£¥§¨¨©§©
e ,'KOr cari laIdøeîà øák éøä ïéc úéa eäeøëîa éàmy) weqta ©Ÿ¥©£Ÿ¦¨¦¦§¨¥¦£¥§¨¨

.zncewd `ziixaa x`eank 'FYgRWn l` aWe' (`nàä`l` ± §¨¤¦§©§¨
i`ceaìLå íézL òöøða àlà øaãî áeúkä ïéàìáBiä éðôì íéðL L, ¥©¨§©¥¤¨§¦§¨§©¦§¨Ÿ¨¦¦§¥©¥

o`k eprinydeBàéöBî ìáBiäL,`xnbd zl`ey .òîLî éàîcvik , ¤©¥¦©©§©
mYaWe' weqtd eli`e rvxpa xaecny 'mYaWe' weqtdn gken§©§¤§©§¤

,`xnbd daiyn .jtidl `le ,c"ia edexkna 'FzGg` l` Wi`øîà ¦¤£ª¨¨©
àìéL øa àáøy dfn `id di`xd ,àø÷ øîà' 'mYaWe' weqtaLéà' ¨¨©¦¨¨©§¨§©§¤¦

,dy`a `le yi`a `l` bdep `edd oicd oi`y xnelk ,xkf oeyla
eäMàa âäBð ïéàå Léàa âäBpL øác eäæéà,äòéöø Bæ øîBà éåäoky , ¥¤¨¨¤¥§¦§¥¥§¦¨¡¥¥§¦¨

weqtde xg`ne .lirl `xnba x`eank zrvxp dpi` dixard dn`
'FYgRWn l` aWe' weqtd z` cinrdl yi ,rvxpa xn`p 'mYaWe'§©§¤§¨¤¦§©§

.c"ia edexkna
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xcde"רסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oiyeciw(ycew zay meil)

weqta xen`k] eiaexw edel`b `le ixkpl xknpd ixar car iabl
(cp dk `xwie) xn`p [mcewdälàa ìàbé àì íà'zpWA `vie ¦Ÿ¦¨¥§¥¤§¨¨¦§©

,'laIdøîBà éaø' wxy zcnln daizd xeziälàaxnelk ,' ©Ÿ¥©¦¥§¥¤
,eiaexw zle`baìàâð àeä,LLa ìàâð ïéàåxknpy ixar car lkk ¦§¨§¥¦§¨§¥

meyn ,jk epcnll dkixv dxezde .l`xyilìBëiLxnel iziid ¤¨
àeä ïéc àìäå,xnege lwa df xac cenll il yi ±BðéàL éî äîe ©£Ÿ¦©¦¤¥

älàa ìàâðdle`b ea dxn`p `ly ,l`xyil xknpd epiidc , ¦§¨§¥¤
`ed ok it lr s` ,miaexwaLLa ìàâð(ai eh mixac) xn`py ¦§¨§¥

,'mipW WW Lcare'äæixkpl xknpd ±älàa ìàâpLike ,ïéc Bðéà ©£¨§¥¨¦¤¤¦§¨§¥¤¥¦
ìàâpLs`LLa.øîBì ãeîìz' xn`p okl ±älàay xnel 'älàa ¤¦§¨§¥©§©§¥¤§¥¤

LLa ìàâð ïéàå ìàâð àeäixacn dgkedd z` zniiqn `xnbd . ¦§¨§¥¦§¨§¥
,iaxCzòc à÷ìñ éàåiaxyéìéó'øéëN''øéëN,'øîà÷ éànàlr §¦©§¨©§¨¨¦¨¦¨¦©©¨¨©

' l`xyil xknpdälàa ìàâð BðéàL én äîel`bp epi`y epiidc ' ©¦¤¥¦§¨§¥¤
,miaexwaóìéðxknpn miaexwa l`bpy l`xyil xknp cnliy ± ¥©

' dey dxifba ixkpløéëN''øéëNmixac) xn`p l`xyil xknpay .' ¨¦¨¦
xn`p ixkpl xknpae ,'ebe 'Lcar xikU xkU dpyn iM' (gi eh¦¦§¤§©¨¦£¨§
yxec epi` iax ,i`cea `l` .'Fnr didi xikU iniM' (p dk `xwie)¦¥¨¦¦§¤¦

,`xnbd dgec .ef dey dxifbíìBòì ÷çöé øa ïîçð áø øîàiax s` ¨©©©§¨©¦§¨§¨
éìéó'øéëN''øéëN,zenewn x`ya 'àëä éðàLåoiprl xacd dpey ± ¨¦¨¦¨¦§©¦¨¨

,miaexw zle`bàø÷ øîàc' (hn dk `xwie) ixkpl xknpaepìàâé' §¨©§¨¦§¨¤
rnynwxäæì,ixkpl xknpl ±øçàì àìå.l`xyil xknpl± ¨¤§Ÿ§©¥

.iax zrc lr miwlegd mi`pz zehiy d`ian `xnbdàpz ïàîe©©¨
éaøc déìò âéìôc,é÷ò éaøå éìéìbä éñBé éaøàáz` eyxcy ,md §¨¦£¥§©¦©¦¥©§¦¦§©¦£¦¨

.xg` oiprl 'dl`a' zaizàéðúcm`e' ,älàa ìàbé àìzpWA `vie §©§¨§¦Ÿ¦¨¥§¥¤§¨¨¦§©
,'laIdøîBà éìéìbä éñBé éaøcard l`bp m`älàaici lr epiidc , ©Ÿ¥©¦¥©§¦¦¥§¥¤

,eiaexwìøeøçLixkpdn l`bp `ed m` la` .zexigl `vei `ed - §¦§
íãà ìk øàLa,ìãeaòLcr eze` l`by dfl careyn `ed ± ¦§¨¨¨¨§¦§

.laeidøîBà àáé÷ò éaø,jtidlälàamiaexwa ±ìãeaòLeli`e , ©¦£¦¨¥§¥¤§¦§
íãà ìk øàLal`bp `edìøeøçL.éìéìbä éñBé éaøc àîòè éàî, ¦§¨¨¨¨§¦§©©§¨§©¦¥©§¦¦

àø÷ øîà' ,jk `id weqtd zernyn ±älàa ìàbé àì íà' ¨©§¨¦Ÿ¦¨¥§¥¤
,eiaexw epiidc ,mcewn mixen`dàlàl`biøçàa' if` ,úðLa àöéå ¤¨§©¥§¨¨¦§©

ìáBiä.eil` careyn `ed f` cre 'øîBà àáé÷ò éaøåweqtd yexit , ©¥§©¦£¦¨¥
' ,jk `edìàbé àì íà'àlà'älàa`le ,[miaexw] mcewn mixen`d ' ¦Ÿ¦¨¥¤¨§¥¤

' if` ,mc` x`yaìáBiä úðLa àöéå,f` cr mdl careyn didie ' §¨¨¦§©©¥
yexit dgec `xnbd .zexigl `vei `ed mc` x`ya l`bp m` la`

xg`n ,weqta dféìéìbä éñBé éaøå,`aiwr iax lr dnziéãéîike ± §©¦¥©§¦¦¦¦
'älàa àlà'áéúk. ¤¨§¥¤§¦

.sqep ote`a zwelgnd z` x`al dqpn `xnbdàø÷ éàäa àlà¤¨§©§¨
éâìôéî÷iaxe ililbd iqei iax ewlgp oldlc weqtd yexita ± ¨¦§§¥

,dyly md ixkpd epec`n car l`bp mda mipte`d .`aiwr
wie) xn`py(hn dk `xíéáBø÷ úleàb äæ 'epìàâé Bãc ïá Bà Bãã Bà'Ÿ¤Ÿ¦§¨¤¤§©§¦

,eiaexw ici lr l`bpy ±Bîöò úleàb äæ 'Bãé äâéOä Bà'lekiy ± ¦¦¨¨¤§©©§
' ,envra l`bidlìàâðå'íéøçà úleàb Bæeaexw epi`y mc` lky ± §¦§¨§©£¥¦

,zexigl da `vei cardy xexa xacd envr zle`ba .el`bl leki
.ef dle`bl jenqa exn`py zele`bd lr ewlgpy `l`éñBé éaø©¦¥

åéðôì Løãð àø÷î øáñ éìéìbälr cnln cnll `ad weqt lk ± ©§¦¦¨©¦§¨¦§¨§¨¨
jkitl .epnn dlrnl xn`py dnéãLoic deyd xnelk ,lhd ± §¥¥

íéáBø÷ úleàbdligz xn`pyBîöò úleàbàeixg`l xn`py ± §©§¦©§©©§
,eiptl xen`d lr cnln 'envr zle`b'y `vnpeäîmykÎ] ©

[yì Bîöò úleàbì íéáBø÷ úleàb óà øeøçLøeøçL.àáé÷ò éaøå §©©§§¦§©§©§¦§¦§§©¦£¦¨
åéøçàì Løãð àø÷î øáñjkitl ,éãLoic deyd ±íéøçà úleàb ¨©¦§¨¦§¨§©£¨§¥§©£¥¦

seqa xn`pyBîöò úleàbà'envr zle`b'y `vnpe ,eiptl xn`py ©§©©§
,eixg`l xen`d lr cnlnì Bîöò úleàb äîúleàb óà øeøçL ©§©©§§¦§©§©

ì íéøçàøeøçL,`xnbd dywn .éëä éà`id mzwelgn ok` m` ± £¥¦§¦§¦¨¦
' ,eixg`l e` eiptl yxcp `xwn m` oipraälàa'él änìrecn ± §¥¤¨¨¦

zvxzn .lirl `ziixaa rnyny itk 'dl`a' zaizn ok eyxc
,`xnbdåàì éà'älàawlgl yiy cnll 'dl`a' xn`p `l m` ± ' ¦©§¥¤

,mixg` zle`bl miaexw zle`b oiaàðéîà äåädyàø÷îdfd £¨£¦¨¦§¨
åéðôì ïéa Løãðeåéøçàì ïéa,dxezay ze`xwnd lkak ,ìkäå ¦§¨¥§¨¨¥§©£¨§©Ÿ

ìøeøçL`veiy itk zexigl `vi card l`bpy ote` lkae ± §¦§
oky ,zwelgna df yexit mb dgec `xnbd mle` .envr zle`ba

éëä éàmeyn wxe ,eixg`le eiptl yxcp `xwn `xaqny ,jk m` ± ¦¨¦
eiptl e` `l` yxcp epi` df weqty mixne` ep` 'dl`a' xn`py

xg`l e`,eidézëeãì àéLe÷ øãä,xnelk .dnewnl `iyewd day ± ¨©§¨§§¥
zernyn ixdy ,'aizk dl`a `l` icin' `aiwr iax lr dyw aey
,miaexwa ,'dl`a l`bp `l m`'] iqei iax ixack xzei d`xp weqtd
carzyi f` cre ,'laeid zpya `vie' if` ,mixg` ici lr `l`

.xg` ote`a yxtl `aiwr iax wgcp recne ,[dfd l`ebl
iaxe ililbd iqei iax zwelgna xg` xe`ia drivn `xnbd

.`aiwréâìôéî÷ àøáña àlàiaxe ililbd iqei iax ewlgp ± ¤¨¦§¨¨¨¦§§¥
xn`p dilre ,cearyl `idy xzei xazqn dle`b dfi`a ,`aiwr
dler dpi` 'dl`a' zaiz `linne ,'laeid zpya `vie' weqtd meiq

.dilràøazñî øáñ éìéìbä éñBé éaøay xnel xazqn ±úleàb ©¦¥©§¦¦¨©¦§©§¨§©
íéøçà`idy dxezd dxn`ìãeaòéL,zøîà éàcxn`z m` oky ± £¥¦§¦§§¦¨§©§
`idyìøeøçL,déì é÷øt àìå éòðnéî eåä`le mixg`d erpni ± §¦§£¦©§¥§Ÿ¨§¥¥

l`bi `l m`e' ,jk `ed weqtd xe`ia jkitl .ixkpdn eze` ecti§¦Ÿ¦¨¥
,mze` caer epi`y elit` eze` ectiy miaexwa xnelk ,'dl`A§¥¤
eze`iy ick 'laid zpUA `vie' if` ,ezectl mi`a mixg` `l`§¨¨¦§©©Ÿ

.ezectl elldàøazñî øáñ àáé÷ò éaøåay xnel xazqn ±úleàb §©¦£¦¨¨©¦§©§¨§©
íéáBø÷`idy dxezd dxn`ìãeaòéL,zøîà éàcxn`z m` oky ± §¦§¦§§¦¨§©§
`idyìøeøçLae edectiy eiaexwa card ghai ,àîBéå àîBé ìk §¦§¨¨§¨

déLôð ïéaæîe ìæà-ick envr z` xeknie jli meie mei lka ¨©§©¥©§¥
'dl`A l`bi `l m`e' ,jk `ed weqtd xe`ia jkitl .oenn gieexdl§¦Ÿ¦¨¥§¥¤
zpUA `vie' if` ,eiaexw ici lr l`bp `l` ,mixg` ici lr xnelk§¨¨¦§©
xekni `ly ick edel`by eiaexwl careyn didi f` cre ,'laid©Ÿ

.aey envr z`
.mixg` zle`be miaexw zle`b oipra ziyily dhiyéaø øîà̈©©¦

ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç`ziixaa ,Bæz` epipyéñBé éaø éøác ¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦¥
àáé÷ò éaøå éìéìbäcareyn card zele`bdn zg`ay mixaeqd , ©§¦¦§©¦£¦¨

.eze` l`by dflíéîëç ìáàe miwlegíéøîBà,ì ìkäøeøçL± £¨£¨¦§¦©Ÿ§¦§
,`xnbd zxxan .zexigl `ed `vei `ed card l`bpy ote` lka

íéîëç ïàî,`xnbd daiyn ,ef dhiy ep`vn okid ±àéä éaø, ©£¨¦©¦¦
éàäì déì ÷étîc'älàa'àðéøçà äLøãì'dl`a' zaizn yxecy ± §©¦¥§©§¥¤¦§¨¨©£¦¨

xknpdy ,cenrd zligza `xnbd d`iady itk] ,zxg` dyxc
,[yya `vei epi` ixkplåy xaeq okïéáe åéðôì ïéa Løãð àø÷î¦§¨¦§¨¥§¨¨¥

åéøçàìmiaexw zle`b lr od zcnln envr zle`b jkitl , §©£¨
lkay ,dixg` dxn`py mixg` zle`b lr ode diptl dxn`py

.zexigl card `vei ote`
,`xnbd zl`eyéaøå,zexigl card `vei ote` lkay xaeqdéàä §©¦©

weqtd ±'ìáiä úðLa àöéå'iaxe ililbd iqei iax eyxc epnn , §¨¨¦§©©Ÿ¥
,ixnbl zexigl `vei card oi` zele`bd on zg`ay `aiwréàî©

déì ãéáò,`xnbd daiyn .epnn yxec `ed dn ±déì éòaéî ¨¦¥¦¨¥¥
àéðúãëì`ziixaa yxcpd z` cnll ick ezrcl jxvp df weqt ± §¦§©§¨

z`vle zeleagza eilr mixrdl i`yx epi` ixkpl xknpdy ,oldl
' ,`ziixaa epipy jke .epnf mcew iytglìáiä úðLa àöéåweqt ,' §¨¨¦§©©Ÿ¥
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oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtoihib
äìàá ìàâé àì íàå.aizk ixkpl xknpa Ðäìàáe`" dipin lirl aizkc ,miaexwa Ð

.'ebe "ececäìàá ìàâð åðéàù éî äîå`lc ,miaexw zle`b dia aizk `l l`xyil xknp Ð

ol `wtp(a,ci oiyecw).dnvr zle`b `l` "dctde"nøéëù øéëù óìéðmiaexw zle`b Ð

."enr didi dpya dpy xikyk" aizk inp ixkpl xknpac ,ixkpl xknpn l`xyil xknpl

éáøã äéìò éâéìôã`vei ixkpl xknpc ixn`e Ð

.yyl'åë éìéìâä éñåé éáø"dl`a" i`d witnc Ð

.izixg` dyxcløåøçéùì äìàáedel`b Ð

.mdl carzyn epi` Ð miaexwìáåéä úðùá àöéå
el`b ,`nl` .ixkpd on edl`biy xg` eze`n Ð©¥

.el carzyn Ð mc` lk x`yúìåàâ åæ ìàâðå
íéøçàcin el`eb l`xyia mc` lky jcnile Ð

ixkpae .eilr akrl leki ixkpd oi`e ,ixkpd

.xacn aezkd epici zgzyî øáñ éñåé éáøàø÷
åéðôì ùøãð`iedc ol `hiyt envr zle`b Ð

iaxl .zele`b x`y lr zcnln `ide ,xexgyl

miaexw zle`b lr `l` zcnln dpi` iqei

yxcp Ð cnll yxcpd `xwne ,diptl `idy

.epnid dlrnl aezkd ,eiptly lr cnlléãù
åîöò úìåàâà íéáåø÷ úìåàâ,epnid cnll Ð

miaexw zle`b jklid .eiptly lr cnlny itl

.dixg` daezkd envr zle`bn ecnlåéøçàì
envr zle`b jklid .epnid dhnl daezkd Ð

zle`b cenl `nl` ,mixg` zle`b lr zcnln

.envr zle`bn mixg`'åë àðéîà äåäla` Ð

oia welig yiy xnel "dl`a" aizkc `zyd

zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,mixg`l dl`

.diléëä éà,eixg`le eiptl yxcp `nlrac Ð

`iyew xcd ,`ed "dl`a" aizkc meyn `kde

rnzyn ikid `aiwr iaxc :dizkeclceary

miaexw` "laeid zpya `vie"c?äøáñá àìà
éâéìô"dl`a" i`dc ol `hiyt i` ,xnelk Ð

zpya `vie"c ceary jgxk lr Ð i`w miaexw`

,ibilt `xaqa `l` .rnzyn mixg`` "laeid

,i`w mixg`` e` i`w miaexw` "dl`a" i`d i`

.iaizk `xw `edda inp mixg` `dcéñåé éáø
àøáúñî øáñ éìéìâäi`dc ,cearyl mixg` Ð

zpya `vie"c cearyc ,i`w miaexw` "dl`a"

.'ek zxn` i`c ,mixg`` "laeidàáé÷ò éáøå
àøáúñî øáñ"dl`" i`de .ceary miaexw` Ð

Ð "laeia `vie"c cearye .i`w mixg`` Ð

.'ek zxn` i`c ,i`w miaexw`àéðúãëìÐ

`l m` ,jci zgz ixkpdy it lr s`y jcnll

i`yx dz` i`e ,laeid cr ea carzyi Ð l`bi

.oitiwra eilr `al
úøçàì
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éàîàenvr xken `diy :yexit Ð xiky xiky slip dl`a l`bp epi`y in dne xn`w

xken `diy "xiky" "xiky" opitli `l inp ik :xn`z m`e .dl`a l`bp l`xyil

oipr lr siqen e"ie "biyz ike"n slip mewn lkn ,ixkpl xknpn dl`a l`bp l`xyil envr

xnege lw ciarc :xnel yie !ixkpl xknpn dl`a l`bp l`xyil envr xken cnlie ,oey`x

xknpa dlrnl aezk epi`y oic zia edexknn

slipc oizrc` wqiz ikid :xn`z m`e .ixkpl

dey dxifba ixkpl xknpn oic zia edexkn

iab xnel `xaqc zxn` `d ?"xiky" "xiky"c

!`xeqi` carc meyn diqpwilc oic zia edexkn

s` laeia `veiy lirl `xw ilbc xzac :xnel yie

slinl ira ded ,yxtnck `xeqi` carc ab lr

.`xw ded e`l i` ,dl`a l`biy "xiky" "xiky"

"xiky" slinl ira ikid izk` :xn`z m`e

xknpl dn ?ixkpl xknpn dl`a l`biy "xiky"

rnhi `ly ick dl`a l`biy `ed oic Ð ixkpl

rnhi `ly `xaq i`dc :xnel yie !mixkepd oia

.`xaq jdn xezql oi`e ,daezk dpi`øîà
i`nl :xi`n epiax axd dywd Ð epl`bi `xw

i`d Ð `herin opirci `lc jzrc `wlqc

zia edexkny xnege lw sili `l i`n` ,"epl`bi"

epi`y ixkpl xknp dne :dl`a l`bp didi oic

oic zia edexkn ,dl`a l`bp Ð yya l`bp

uxize ?dl`a l`biy oic epi` Ð yya l`bpy

`vei oky Ð ixkpl xknpl dn :jxtinl `ki`c

xn`z ,dl`a l`biy `ed oic okle ,oec`d zzina

ixdy ,oec`d zzina `vei epi`y l`xyil xknpl

.dl`a l`bi `ly `ed oic jkle Ð oad z` caer

slinl epivn dixar dn` `dc :dyw mewn lkne

zcaer dpi` ixdy ,ixkpl xknpc xnege lw i`dn

ixar car slip xcde ,zad z` `le oad z` `l

epxene !dixarl ixarc `yiwdn l`xyil xknpd

`pin` ded "epl`bi" `l i`c :uxiz wgvi iax axd

:eyexit ikde ,dl`a l`bp inp l`xyil xknpc

aizk `lc yexit ,dl`a l`bp epi`y in dne

xknp ,yya l`bp Ð dl`a l`biy `icda `xwa

epi` Ð dl`a l`bpy `xwa `icda aizkc ixkpl

xkeyd" wxta opixn` inp ikde ?yya l`biy oic

xninl irac (a,gt `rivn `aa) "milretd z`

;mc`n xnege lwn xaegna elit` lke` xeyc

,xaegna lke` Ð yelza lke` epi`y mc` dne

.xaegna lke`y oic epi` ,yelza lke`y xey

lke` epi`y mc`n xnege lw ciar `nl`

!yelza s` lke`y `ed zn`y it lr s` ,yelza

`lc Ð yelza lke` epi`y :eyexit ikd `l`

,yelza lke` mc`y `xwa `icda aizk

.`kd izyxitckäîådl`a l`bp epi`y in

,gikei dfeg` dcy :xn`z m`e Ð 'ek yya `vei

`ia` ip` s` ,yya zl`bp dpi`e dl`a zl`bpy

dgked ciar (a,k) onwl inp ikdc ?ixkpl xknp

`ki`c :xnel yie !carl dcyne ,dcyl carn

zzina d`vei dpi` oky Ð dcyl dn :jxtnl

xknpa xn`z ,yya d`vei dpi` ikdl ,oec`d

`ed oic ok lr Ð oec`d zzina `veiy ixkpl

.yya `veiyéáøå.`aiwr iaxl oia ililbd iqei iaxl oia `iyw `idd `vxzn `l `pwqnac :cere .`ed ikd `xwc dihytc Ð dil qxb `lc d`xp Ð aizk [xg`a] `l` icin ililbd iqei

mc` lk x`yac ililbd iqei iaxl dilpn Ð miaexwn `l` llk ixii` `lc oeik ?aizk [xg`a] `l` icin :eyexit ikdc dyn epiax axdl d`xp ,dil iqxbc mixtqle .epi` mixtq aexae

,`ed ikd `xwc dihyt ok m`e ,miwegx zle`b` inp `xw ixiinc ,`pwqn` xity `vxzn ikdae !cearyl elit` diwxtnl evn `l mixg` la` ,diwxtnl evn miaexw `nlic ?cearyl

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnlàìà,rnzyin mixg`` "laeid zpya `vie"c ceary jgxk lr Ð i`w miaexw` "dl`a" i`dc ol `hiyt i` :qxhpewa yxit Ð ibltinw `xaqa

i`da aizk inp mixg` `dc ,i`w mixg`` e` i`w miaexw` "dl`a" i`d i` ,ibilt `xaqa `l` ?aizk "dl`a `l`" icin :`aiwr iaxl zeywdl zivnc meyn ,ililbd iqei iax xn`wck

lirl xn`w ikid ,xexgyle ,mixg` el` "dl`a" i`dc `aiwr iaxl dil zi`c oeik :jexa epiax dywde .mixg` el` Ð "dl`a" :xaq `aiwr iaxe ,miaexw el` Ð "dl`a" :xaq iqei iax .`xw

Ð miaexw epiidc ,"dl`a" `xew dz`y dn ,xnelk .xn`w ililbd iqei iax ixacl :xnel yie !xexgyl Ð mixg` epiid ,"dl`a" xninl dil ded `axc` ?cearyl "dl`a" `aiwr iax

.cearyléáøåaizk `de ?laeid zpya hwp i`n` :ira ikd `l` .laeid cr ixkp ci zgzn `vei epi`y dil irain `dc ,`z` i`nl ira `l Ð dil ciar i`n laeid zpya `vie i`d

!"laeid zpy cr" `pixg` `xwa
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,ìàâð àeä älàa :øîBà éaø "älàa ìàbé àì íàå"§¦Ÿ¦¨¥§¥¤©¦¥§¥¤¦§¨
én äîe :àeä ïéc àìäå ,ìBëiL .LLa ìàâð ïéàå§¥¦§¨§¥¤¨©£Ÿ¦©¦
älàa ìàâpL äæ ,LLa ìàâð älàa ìàâð BðéàL¤¥¦§¨§¥¤¦§¨§¥¤¤¦§¨§¥¤

LLa ìàâpL ïéc Bðéà¯"älàa" øîBì ãeîìz ¥¦¤¦§¨§¥©§©§¥¤
¯à÷ìñ éàå .LLa ìàâð ïéàå ,ìàâð àeä älàa§¥¤¦§¨§¥¦§¨§¥§¦¨§¨

éìé Czòc"øéëN" "øéëN" ó¯én äîe" øîà÷ éànà ©§¨¨¥¨¦¨¦©©¨¨©©¦
!"øéëN" "øéëN" óìéð ?"älàa ìàâð BðéàL¯øîà ¤¥¦§¨§¥¤¥©¨¦¨¦£©

éìé íìBòì :÷çöé øa ïîçð áø,"øéëN" "øéëN" ó ©©§¨©¦§¨§¨¨¥¨¦¨¦
"epìàâé" àø÷ øîàc àëä éðàLå¯.øçàì àìå äæì §¨¥¨¨§¨©§¨¦§¨¤§¤§Ÿ§©¥

éaøc déìò âéìôc àpz ïàîe¯éìéìbä éñBé éaø ©©¨§¨¥£¥§©¦©¦¥©§¦¦
éñBé éaø ;"älàa ìàbé àì" :àéðúc .àáé÷ò éaøå§©¦£¦¨§©§¨Ÿ¦¨¥§¥¤©¦¥

älàa :øîBà éìéìbä¯ìíãà ìk øàLa ,øeøçL ©§¦¦¥§¥¤§¦§¦§¨¨¨¨
¯ìì ¯ älàa :øîBà àáé÷ò éaø .ãeaòL,ãeaòL §¦§©¦£¦¨¥§¥¤§¦§

ì íãà ìk øàLaéñBé éaøc àîòè éàî .øeøçL ¦§¨¨¨¨§¦§©©£¨§©¦¥
éìéìbä¯àlà "älàa ìàbé àì íà" :àø÷ øîà ©§¦¦¨©§¨¦Ÿ¦¨¥§¥¤¤¨
øçàa¯:øîBà àáé÷ò éaøå ."ìáBiä úðLa àöéå" §©¥§¨¨¦§©©¥§©¦£¦¨¥

"älàa" àlà "ìàbé àì íà"¯."ìáBiä úðLa àöéå" ¦Ÿ¦¨¥¤¨§¥¤§¨¨¦§©©¥
¯:éìéìbä éñBé éaøå?áéúk "älàa àlà" éãéî §©¦¥©§¦¦¦¥¤¨§¥¤§¦
¯Bãc ïá Bà Bãã Bà" :éâìtéî÷ àø÷ éàäa àlà¤¨§©§¨¨¦©§¦Ÿ¤Ÿ

"epìàâé¯"Bãé äâéOä Bà" ,íéáBø÷ úleàb äæ¯ ¦§¨¤¤§©§¦¦¦¨¨
"ìàâðå" ,Bîöò úleàb äæ¯éaø .íéøçà úleàb Bæ ¤§©©§§¦§©§©£¥¦©¦

úleàb éãL ,åéðôì Løãð àø÷î :øáñ éìéìbä éñBé¥©§¦¦¨©¦§¨¦§¨§¨¨§¥§©
Bîöò úleàb äî ;Bîöò úleàbà íéáBø÷¯ì,øeøçL §¦©§©©§©§©©§§¦§

íéáBø÷ úleàb óà¯ì:øáñ àáé÷ò éaøå .øeøçL ©§©§¦§¦§§©¦£¦¨¨©
úleàbà íéøçà úleàb éãL ,åéøçàì Løãð àø÷î¦§¨¦§¨§©£¨§¥§©£¥¦©§©

Bîöò úleàb äî ;Bîöò¯ìúleàb óà ,øeøçL ©§©§©©§§¦§©§©
íéøçà¯ì.øeøçL¯?éì änì "älàa" éëä éà £¥¦§¦§¦¨¦§¥¤¨¨¦

¯ïéa Løãð àø÷î àðéîà äåä "älàa" åàì éà¦¨§¥¤£¨¨¦¨¦§¨¦§¨¥
ì ìkäå ,åéøçàì ïéa åéðôìøãä éëä éà ¯ .øeøçL §¨¨¥§©£¨§©Ÿ§¦§¦¨¦£©

!dézëeãì àéLe÷¯éñBé éaø ;éâìtéî÷ àøáña àlà §¨§§¥¤¨¦§¨¨¨¦©§¦©¦¥
ì íéøçà úleàb àøazñî :øáñ éìéìbä,ãeaòéL ©§¦¦¨©¦§©§¨§©£¥¦§¦§

ì zøîà éàcøeøçL¯.déì é÷øt àìå éòðîéî eåä §¦¨§©§§¦§¨¦§§¦§¨¨§¥¥
ì íéáBø÷ úleàb àøazñî :øáñ àáé÷ò éaøåì zøîà éàc ,ãeaòéLøeøçL¯àîBé ìk §©¦£¦¨¨©¦§©§¨§©§¦§¦§§¦¨§©§§¦§¨¨

éñBé éaø éøác Bæ :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà .déLôð ïéaæîe ìæà àîBéå§¨£©§©¥©§¥¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦¥
ì ìkä :íéøîBà íéîëç ìáà ,àáé÷ò éaøå éìéìbäíéîëç ïàî .øeøçL¯,àéä éaø ©§¦¦§©¦£¦¨£¨£¨¦§¦©Ÿ§¦§©£¨¦©¦¦

.åéøçàì ïéáe åéðôì ïéa Løãð àø÷îe ,àðéøçà äLøãì "älàa" éàäì déì ÷étîc,éaøå §©¥¥§©§¥¤¦§¨¨©£¦¨¦§¨¦§¨¥§¨¨¥§©£¨§©¦
"ìáBiä úðLa àöéå" :àéðúãëì déì éòaéî ?déì ãéáò éàî "ìáiä úðLa àöéå" éàä©§¨¨¦§©©Ÿ¥©¨¥¥¦¨¥¥§¦§©§¨§¨¨¦§©©¥
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רסג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc oiyeciw(ycew zay meil)

weqta xen`k] eiaexw edel`b `le ixkpl xknpd ixar car iabl
(cp dk `xwie) xn`p [mcewdälàa ìàbé àì íà'zpWA `vie ¦Ÿ¦¨¥§¥¤§¨¨¦§©

,'laIdøîBà éaø' wxy zcnln daizd xeziälàaxnelk ,' ©Ÿ¥©¦¥§¥¤
,eiaexw zle`baìàâð àeä,LLa ìàâð ïéàåxknpy ixar car lkk ¦§¨§¥¦§¨§¥

meyn ,jk epcnll dkixv dxezde .l`xyilìBëiLxnel iziid ¤¨
àeä ïéc àìäå,xnege lwa df xac cenll il yi ±BðéàL éî äîe ©£Ÿ¦©¦¤¥

älàa ìàâðdle`b ea dxn`p `ly ,l`xyil xknpd epiidc , ¦§¨§¥¤
`ed ok it lr s` ,miaexwaLLa ìàâð(ai eh mixac) xn`py ¦§¨§¥

,'mipW WW Lcare'äæixkpl xknpd ±älàa ìàâpLike ,ïéc Bðéà ©£¨§¥¨¦¤¤¦§¨§¥¤¥¦
ìàâpLs`LLa.øîBì ãeîìz' xn`p okl ±älàay xnel 'älàa ¤¦§¨§¥©§©§¥¤§¥¤

LLa ìàâð ïéàå ìàâð àeäixacn dgkedd z` zniiqn `xnbd . ¦§¨§¥¦§¨§¥
,iaxCzòc à÷ìñ éàåiaxyéìéó'øéëN''øéëN,'øîà÷ éànàlr §¦©§¨©§¨¨¦¨¦¨¦©©¨¨©

' l`xyil xknpdälàa ìàâð BðéàL én äîel`bp epi`y epiidc ' ©¦¤¥¦§¨§¥¤
,miaexwaóìéðxknpn miaexwa l`bpy l`xyil xknp cnliy ± ¥©

' dey dxifba ixkpløéëN''øéëNmixac) xn`p l`xyil xknpay .' ¨¦¨¦
xn`p ixkpl xknpae ,'ebe 'Lcar xikU xkU dpyn iM' (gi eh¦¦§¤§©¨¦£¨§
yxec epi` iax ,i`cea `l` .'Fnr didi xikU iniM' (p dk `xwie)¦¥¨¦¦§¤¦

,`xnbd dgec .ef dey dxifbíìBòì ÷çöé øa ïîçð áø øîàiax s` ¨©©©§¨©¦§¨§¨
éìéó'øéëN''øéëN,zenewn x`ya 'àëä éðàLåoiprl xacd dpey ± ¨¦¨¦¨¦§©¦¨¨

,miaexw zle`bàø÷ øîàc' (hn dk `xwie) ixkpl xknpaepìàâé' §¨©§¨¦§¨¤
rnynwxäæì,ixkpl xknpl ±øçàì àìå.l`xyil xknpl± ¨¤§Ÿ§©¥

.iax zrc lr miwlegd mi`pz zehiy d`ian `xnbdàpz ïàîe©©¨
éaøc déìò âéìôc,é÷ò éaøå éìéìbä éñBé éaøàáz` eyxcy ,md §¨¦£¥§©¦©¦¥©§¦¦§©¦£¦¨

.xg` oiprl 'dl`a' zaizàéðúcm`e' ,älàa ìàbé àìzpWA `vie §©§¨§¦Ÿ¦¨¥§¥¤§¨¨¦§©
,'laIdøîBà éìéìbä éñBé éaøcard l`bp m`älàaici lr epiidc , ©Ÿ¥©¦¥©§¦¦¥§¥¤

,eiaexwìøeøçLixkpdn l`bp `ed m` la` .zexigl `vei `ed - §¦§
íãà ìk øàLa,ìãeaòLcr eze` l`by dfl careyn `ed ± ¦§¨¨¨¨§¦§

.laeidøîBà àáé÷ò éaø,jtidlälàamiaexwa ±ìãeaòLeli`e , ©¦£¦¨¥§¥¤§¦§
íãà ìk øàLal`bp `edìøeøçL.éìéìbä éñBé éaøc àîòè éàî, ¦§¨¨¨¨§¦§©©§¨§©¦¥©§¦¦

àø÷ øîà' ,jk `id weqtd zernyn ±älàa ìàbé àì íà' ¨©§¨¦Ÿ¦¨¥§¥¤
,eiaexw epiidc ,mcewn mixen`dàlàl`biøçàa' if` ,úðLa àöéå ¤¨§©¥§¨¨¦§©

ìáBiä.eil` careyn `ed f` cre 'øîBà àáé÷ò éaøåweqtd yexit , ©¥§©¦£¦¨¥
' ,jk `edìàbé àì íà'àlà'älàa`le ,[miaexw] mcewn mixen`d ' ¦Ÿ¦¨¥¤¨§¥¤

' if` ,mc` x`yaìáBiä úðLa àöéå,f` cr mdl careyn didie ' §¨¨¦§©©¥
yexit dgec `xnbd .zexigl `vei `ed mc` x`ya l`bp m` la`

xg`n ,weqta dféìéìbä éñBé éaøå,`aiwr iax lr dnziéãéîike ± §©¦¥©§¦¦¦¦
'älàa àlà'áéúk. ¤¨§¥¤§¦

.sqep ote`a zwelgnd z` x`al dqpn `xnbdàø÷ éàäa àlà¤¨§©§¨
éâìôéî÷iaxe ililbd iqei iax ewlgp oldlc weqtd yexita ± ¨¦§§¥

,dyly md ixkpd epec`n car l`bp mda mipte`d .`aiwr
wie) xn`py(hn dk `xíéáBø÷ úleàb äæ 'epìàâé Bãc ïá Bà Bãã Bà'Ÿ¤Ÿ¦§¨¤¤§©§¦

,eiaexw ici lr l`bpy ±Bîöò úleàb äæ 'Bãé äâéOä Bà'lekiy ± ¦¦¨¨¤§©©§
' ,envra l`bidlìàâðå'íéøçà úleàb Bæeaexw epi`y mc` lky ± §¦§¨§©£¥¦

,zexigl da `vei cardy xexa xacd envr zle`ba .el`bl leki
.ef dle`bl jenqa exn`py zele`bd lr ewlgpy `l`éñBé éaø©¦¥

åéðôì Løãð àø÷î øáñ éìéìbälr cnln cnll `ad weqt lk ± ©§¦¦¨©¦§¨¦§¨§¨¨
jkitl .epnn dlrnl xn`py dnéãLoic deyd xnelk ,lhd ± §¥¥

íéáBø÷ úleàbdligz xn`pyBîöò úleàbàeixg`l xn`py ± §©§¦©§©©§
,eiptl xen`d lr cnln 'envr zle`b'y `vnpeäîmykÎ] ©

[yì Bîöò úleàbì íéáBø÷ úleàb óà øeøçLøeøçL.àáé÷ò éaøå §©©§§¦§©§©§¦§¦§§©¦£¦¨
åéøçàì Løãð àø÷î øáñjkitl ,éãLoic deyd ±íéøçà úleàb ¨©¦§¨¦§¨§©£¨§¥§©£¥¦

seqa xn`pyBîöò úleàbà'envr zle`b'y `vnpe ,eiptl xn`py ©§©©§
,eixg`l xen`d lr cnlnì Bîöò úleàb äîúleàb óà øeøçL ©§©©§§¦§©§©

ì íéøçàøeøçL,`xnbd dywn .éëä éà`id mzwelgn ok` m` ± £¥¦§¦§¦¨¦
' ,eixg`l e` eiptl yxcp `xwn m` oipraälàa'él änìrecn ± §¥¤¨¨¦

zvxzn .lirl `ziixaa rnyny itk 'dl`a' zaizn ok eyxc
,`xnbdåàì éà'älàawlgl yiy cnll 'dl`a' xn`p `l m` ± ' ¦©§¥¤

,mixg` zle`bl miaexw zle`b oiaàðéîà äåädyàø÷îdfd £¨£¦¨¦§¨
åéðôì ïéa Løãðeåéøçàì ïéa,dxezay ze`xwnd lkak ,ìkäå ¦§¨¥§¨¨¥§©£¨§©Ÿ

ìøeøçL`veiy itk zexigl `vi card l`bpy ote` lkae ± §¦§
oky ,zwelgna df yexit mb dgec `xnbd mle` .envr zle`ba

éëä éàmeyn wxe ,eixg`le eiptl yxcp `xwn `xaqny ,jk m` ± ¦¨¦
eiptl e` `l` yxcp epi` df weqty mixne` ep` 'dl`a' xn`py

xg`l e`,eidézëeãì àéLe÷ øãä,xnelk .dnewnl `iyewd day ± ¨©§¨§§¥
zernyn ixdy ,'aizk dl`a `l` icin' `aiwr iax lr dyw aey
,miaexwa ,'dl`a l`bp `l m`'] iqei iax ixack xzei d`xp weqtd
carzyi f` cre ,'laeid zpya `vie' if` ,mixg` ici lr `l`

.xg` ote`a yxtl `aiwr iax wgcp recne ,[dfd l`ebl
iaxe ililbd iqei iax zwelgna xg` xe`ia drivn `xnbd

.`aiwréâìôéî÷ àøáña àlàiaxe ililbd iqei iax ewlgp ± ¤¨¦§¨¨¨¦§§¥
xn`p dilre ,cearyl `idy xzei xazqn dle`b dfi`a ,`aiwr
dler dpi` 'dl`a' zaiz `linne ,'laeid zpya `vie' weqtd meiq

.dilràøazñî øáñ éìéìbä éñBé éaøay xnel xazqn ±úleàb ©¦¥©§¦¦¨©¦§©§¨§©
íéøçà`idy dxezd dxn`ìãeaòéL,zøîà éàcxn`z m` oky ± £¥¦§¦§§¦¨§©§
`idyìøeøçL,déì é÷øt àìå éòðnéî eåä`le mixg`d erpni ± §¦§£¦©§¥§Ÿ¨§¥¥

l`bi `l m`e' ,jk `ed weqtd xe`ia jkitl .ixkpdn eze` ecti§¦Ÿ¦¨¥
,mze` caer epi`y elit` eze` ectiy miaexwa xnelk ,'dl`A§¥¤
eze`iy ick 'laid zpUA `vie' if` ,ezectl mi`a mixg` `l`§¨¨¦§©©Ÿ

.ezectl elldàøazñî øáñ àáé÷ò éaøåay xnel xazqn ±úleàb §©¦£¦¨¨©¦§©§¨§©
íéáBø÷`idy dxezd dxn`ìãeaòéL,zøîà éàcxn`z m` oky ± §¦§¦§§¦¨§©§
`idyìøeøçLae edectiy eiaexwa card ghai ,àîBéå àîBé ìk §¦§¨¨§¨

déLôð ïéaæîe ìæà-ick envr z` xeknie jli meie mei lka ¨©§©¥©§¥
'dl`A l`bi `l m`e' ,jk `ed weqtd xe`ia jkitl .oenn gieexdl§¦Ÿ¦¨¥§¥¤
zpUA `vie' if` ,eiaexw ici lr l`bp `l` ,mixg` ici lr xnelk§¨¨¦§©
xekni `ly ick edel`by eiaexwl careyn didi f` cre ,'laid©Ÿ

.aey envr z`
.mixg` zle`be miaexw zle`b oipra ziyily dhiyéaø øîà̈©©¦

ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç`ziixaa ,Bæz` epipyéñBé éaø éøác ¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¥©¦¥
àáé÷ò éaøå éìéìbäcareyn card zele`bdn zg`ay mixaeqd , ©§¦¦§©¦£¦¨

.eze` l`by dflíéîëç ìáàe miwlegíéøîBà,ì ìkäøeøçL± £¨£¨¦§¦©Ÿ§¦§
,`xnbd zxxan .zexigl `ed `vei `ed card l`bpy ote` lka

íéîëç ïàî,`xnbd daiyn ,ef dhiy ep`vn okid ±àéä éaø, ©£¨¦©¦¦
éàäì déì ÷étîc'älàa'àðéøçà äLøãì'dl`a' zaizn yxecy ± §©¦¥§©§¥¤¦§¨¨©£¦¨

xknpdy ,cenrd zligza `xnbd d`iady itk] ,zxg` dyxc
,[yya `vei epi` ixkplåy xaeq okïéáe åéðôì ïéa Løãð àø÷î¦§¨¦§¨¥§¨¨¥

åéøçàìmiaexw zle`b lr od zcnln envr zle`b jkitl , §©£¨
lkay ,dixg` dxn`py mixg` zle`b lr ode diptl dxn`py

.zexigl card `vei ote`
,`xnbd zl`eyéaøå,zexigl card `vei ote` lkay xaeqdéàä §©¦©

weqtd ±'ìáiä úðLa àöéå'iaxe ililbd iqei iax eyxc epnn , §¨¨¦§©©Ÿ¥
,ixnbl zexigl `vei card oi` zele`bd on zg`ay `aiwréàî©

déì ãéáò,`xnbd daiyn .epnn yxec `ed dn ±déì éòaéî ¨¦¥¦¨¥¥
àéðúãëì`ziixaa yxcpd z` cnll ick ezrcl jxvp df weqt ± §¦§©§¨

z`vle zeleagza eilr mixrdl i`yx epi` ixkpl xknpdy ,oldl
' ,`ziixaa epipy jke .epnf mcew iytglìáiä úðLa àöéåweqt ,' §¨¨¦§©©Ÿ¥
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oiglbn el`ea cenr eh sc ± iyily wxtoihib
äìàá ìàâé àì íàå.aizk ixkpl xknpa Ðäìàáe`" dipin lirl aizkc ,miaexwa Ð

.'ebe "ececäìàá ìàâð åðéàù éî äîå`lc ,miaexw zle`b dia aizk `l l`xyil xknp Ð

ol `wtp(a,ci oiyecw).dnvr zle`b `l` "dctde"nøéëù øéëù óìéðmiaexw zle`b Ð

."enr didi dpya dpy xikyk" aizk inp ixkpl xknpac ,ixkpl xknpn l`xyil xknpl

éáøã äéìò éâéìôã`vei ixkpl xknpc ixn`e Ð

.yyl'åë éìéìâä éñåé éáø"dl`a" i`d witnc Ð

.izixg` dyxcløåøçéùì äìàáedel`b Ð

.mdl carzyn epi` Ð miaexwìáåéä úðùá àöéå
el`b ,`nl` .ixkpd on edl`biy xg` eze`n Ð©¥

.el carzyn Ð mc` lk x`yúìåàâ åæ ìàâðå
íéøçàcin el`eb l`xyia mc` lky jcnile Ð

ixkpae .eilr akrl leki ixkpd oi`e ,ixkpd

.xacn aezkd epici zgzyî øáñ éñåé éáøàø÷
åéðôì ùøãð`iedc ol `hiyt envr zle`b Ð

iaxl .zele`b x`y lr zcnln `ide ,xexgyl

miaexw zle`b lr `l` zcnln dpi` iqei

yxcp Ð cnll yxcpd `xwne ,diptl `idy

.epnid dlrnl aezkd ,eiptly lr cnlléãù
åîöò úìåàâà íéáåø÷ úìåàâ,epnid cnll Ð

miaexw zle`b jklid .eiptly lr cnlny itl

.dixg` daezkd envr zle`bn ecnlåéøçàì
envr zle`b jklid .epnid dhnl daezkd Ð

zle`b cenl `nl` ,mixg` zle`b lr zcnln

.envr zle`bn mixg`'åë àðéîà äåäla` Ð

oia welig yiy xnel "dl`a" aizkc `zyd

zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,mixg`l dl`

.diléëä éà,eixg`le eiptl yxcp `nlrac Ð

`iyew xcd ,`ed "dl`a" aizkc meyn `kde

rnzyn ikid `aiwr iaxc :dizkeclceary

miaexw` "laeid zpya `vie"c?äøáñá àìà
éâéìô"dl`a" i`dc ol `hiyt i` ,xnelk Ð

zpya `vie"c ceary jgxk lr Ð i`w miaexw`

,ibilt `xaqa `l` .rnzyn mixg`` "laeid

,i`w mixg`` e` i`w miaexw` "dl`a" i`d i`

.iaizk `xw `edda inp mixg` `dcéñåé éáø
àøáúñî øáñ éìéìâäi`dc ,cearyl mixg` Ð

zpya `vie"c cearyc ,i`w miaexw` "dl`a"

.'ek zxn` i`c ,mixg`` "laeidàáé÷ò éáøå
àøáúñî øáñ"dl`" i`de .ceary miaexw` Ð

Ð "laeia `vie"c cearye .i`w mixg`` Ð

.'ek zxn` i`c ,i`w miaexw`àéðúãëìÐ

`l m` ,jci zgz ixkpdy it lr s`y jcnll

i`yx dz` i`e ,laeid cr ea carzyi Ð l`bi

.oitiwra eilr `al
úøçàì
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éàîàenvr xken `diy :yexit Ð xiky xiky slip dl`a l`bp epi`y in dne xn`w

xken `diy "xiky" "xiky" opitli `l inp ik :xn`z m`e .dl`a l`bp l`xyil

oipr lr siqen e"ie "biyz ike"n slip mewn lkn ,ixkpl xknpn dl`a l`bp l`xyil envr

xnege lw ciarc :xnel yie !ixkpl xknpn dl`a l`bp l`xyil envr xken cnlie ,oey`x

xknpa dlrnl aezk epi`y oic zia edexknn

slipc oizrc` wqiz ikid :xn`z m`e .ixkpl

dey dxifba ixkpl xknpn oic zia edexkn

iab xnel `xaqc zxn` `d ?"xiky" "xiky"c

!`xeqi` carc meyn diqpwilc oic zia edexkn

s` laeia `veiy lirl `xw ilbc xzac :xnel yie

slinl ira ded ,yxtnck `xeqi` carc ab lr

.`xw ded e`l i` ,dl`a l`biy "xiky" "xiky"

"xiky" slinl ira ikid izk` :xn`z m`e

xknpl dn ?ixkpl xknpn dl`a l`biy "xiky"

rnhi `ly ick dl`a l`biy `ed oic Ð ixkpl

rnhi `ly `xaq i`dc :xnel yie !mixkepd oia

.`xaq jdn xezql oi`e ,daezk dpi`øîà
i`nl :xi`n epiax axd dywd Ð epl`bi `xw

i`d Ð `herin opirci `lc jzrc `wlqc

zia edexkny xnege lw sili `l i`n` ,"epl`bi"

epi`y ixkpl xknp dne :dl`a l`bp didi oic

oic zia edexkn ,dl`a l`bp Ð yya l`bp

uxize ?dl`a l`biy oic epi` Ð yya l`bpy

`vei oky Ð ixkpl xknpl dn :jxtinl `ki`c

xn`z ,dl`a l`biy `ed oic okle ,oec`d zzina

ixdy ,oec`d zzina `vei epi`y l`xyil xknpl

.dl`a l`bi `ly `ed oic jkle Ð oad z` caer

slinl epivn dixar dn` `dc :dyw mewn lkne

zcaer dpi` ixdy ,ixkpl xknpc xnege lw i`dn

ixar car slip xcde ,zad z` `le oad z` `l

epxene !dixarl ixarc `yiwdn l`xyil xknpd

`pin` ded "epl`bi" `l i`c :uxiz wgvi iax axd

:eyexit ikde ,dl`a l`bp inp l`xyil xknpc

aizk `lc yexit ,dl`a l`bp epi`y in dne

xknp ,yya l`bp Ð dl`a l`biy `icda `xwa

epi` Ð dl`a l`bpy `xwa `icda aizkc ixkpl

xkeyd" wxta opixn` inp ikde ?yya l`biy oic

xninl irac (a,gt `rivn `aa) "milretd z`

;mc`n xnege lwn xaegna elit` lke` xeyc

,xaegna lke` Ð yelza lke` epi`y mc` dne

.xaegna lke`y oic epi` ,yelza lke`y xey

lke` epi`y mc`n xnege lw ciar `nl`

!yelza s` lke`y `ed zn`y it lr s` ,yelza

`lc Ð yelza lke` epi`y :eyexit ikd `l`

,yelza lke` mc`y `xwa `icda aizk

.`kd izyxitckäîådl`a l`bp epi`y in

,gikei dfeg` dcy :xn`z m`e Ð 'ek yya `vei

`ia` ip` s` ,yya zl`bp dpi`e dl`a zl`bpy

dgked ciar (a,k) onwl inp ikdc ?ixkpl xknp

`ki`c :xnel yie !carl dcyne ,dcyl carn

zzina d`vei dpi` oky Ð dcyl dn :jxtnl

xknpa xn`z ,yya d`vei dpi` ikdl ,oec`d

`ed oic ok lr Ð oec`d zzina `veiy ixkpl

.yya `veiyéáøå.`aiwr iaxl oia ililbd iqei iaxl oia `iyw `idd `vxzn `l `pwqnac :cere .`ed ikd `xwc dihytc Ð dil qxb `lc d`xp Ð aizk [xg`a] `l` icin ililbd iqei

mc` lk x`yac ililbd iqei iaxl dilpn Ð miaexwn `l` llk ixii` `lc oeik ?aizk [xg`a] `l` icin :eyexit ikdc dyn epiax axdl d`xp ,dil iqxbc mixtqle .epi` mixtq aexae

,`ed ikd `xwc dihyt ok m`e ,miwegx zle`b` inp `xw ixiinc ,`pwqn` xity `vxzn ikdae !cearyl elit` diwxtnl evn `l mixg` la` ,diwxtnl evn miaexw `nlic ?cearyl

.dil zi`ck xnle dil zi`ck xnlàìà,rnzyin mixg`` "laeid zpya `vie"c ceary jgxk lr Ð i`w miaexw` "dl`a" i`dc ol `hiyt i` :qxhpewa yxit Ð ibltinw `xaqa

i`da aizk inp mixg` `dc ,i`w mixg`` e` i`w miaexw` "dl`a" i`d i` ,ibilt `xaqa `l` ?aizk "dl`a `l`" icin :`aiwr iaxl zeywdl zivnc meyn ,ililbd iqei iax xn`wck

lirl xn`w ikid ,xexgyle ,mixg` el` "dl`a" i`dc `aiwr iaxl dil zi`c oeik :jexa epiax dywde .mixg` el` Ð "dl`a" :xaq `aiwr iaxe ,miaexw el` Ð "dl`a" :xaq iqei iax .`xw

Ð miaexw epiidc ,"dl`a" `xew dz`y dn ,xnelk .xn`w ililbd iqei iax ixacl :xnel yie !xexgyl Ð mixg` epiid ,"dl`a" xninl dil ded `axc` ?cearyl "dl`a" `aiwr iax

.cearyléáøåaizk `de ?laeid zpya hwp i`n` :ira ikd `l` .laeid cr ixkp ci zgzn `vei epi`y dil irain `dc ,`z` i`nl ira `l Ð dil ciar i`n laeid zpya `vie i`d

!"laeid zpy cr" `pixg` `xwa
ixkpa
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ויהי רצון שבעמדנו בסיום חותם חדש אדר ומתקרבים לחדש ניסן, חדש הגאולה, הנה יבשר 

טוב בטוב האמיתי כהוראת חז"ל, טוב לשמים וטוב לבריות וטוב העושה פירות...

בברכה לבשו"ט.

המשך מעמרד ונה



רסד

 ב"ה,  י"ב אדר, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב משה שי'

המכונה ד"ר מונק

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ' שבט והקודמו, ת"ח על שימת לבבו לכתוב לי בנוגע מוסדות חנוך חב"ד 

באה"ק ת"ו, ותקותי אשר גם להבא ימשיך בכגון דא, ות"ח מראש. ובודאי ובודאי שגם להבא יושיט 

עזרתו לכל מוסדות אלו ואיביזרייהו ככל יכלתו, ובזה גם להשפיע ככל אשר ידו מגעת על המוסדות 

בגודל  צריך להאריך  לא  ולדכוותי'  והתפתחות המוסדות האלו.  לביסוס  בידם לעשות  ואישים שיש 

הענין של חינוך על טהרת הקדש דוקא.

ובמענה על הנקודות שנוגע בהן -

מה שמגיב שאפשר להיות שבמוסדות חב"ד דורשים מרובה מהתלמידים בנוגע רמת הלמודים 

ובנוגע להנהגה וכו', ואפשר שיש כאלו שיפחדו לקבל עליהם עול זה וסכנה שילכו לחינוך בלתי רצוי 

או עכ"פ לא רצוי כל כך.

הנה נוסף על מה שגם כ' כותב שבאם יגרעו בתביעות האמורות ברמת הלמודים וכו' הרי 

ישפיע זה גם על שאר התלמידים הטובים והבינונים, שקרוב לומר שיצא שכרו בהפסדו, הרי עוד 

נקודה עקרית בזה. כי הנה מוסדות חב"ד יש להם אופי מיוחד והשם עצמו מורה ומשמיע לכל שומע 

כי במוסד זה מתנהגים באופן מסויים ולומדים ברמה מסויימת, ובמדה הכי חשובה משתווים בזה, 

והרמה  כולו. זאת אומרת שהנמכת הקבע  כל מוסדות חב"ד שבכל העולם  יסודיים,  עכ"פ בקוים 

במקום אחד מכריחה תוצאות בכיוון זה בשאר מוסדות חב"ד, ולא רק במדינה זו עצמה אלא גם 

מחוצה לה.

מסויימת  השתלשלות  שיש  אדמו"ר,  מו"ח  מכ"ק  ששמעתי  סיפור  פי  על  בזה,  נקודה  ועוד 

במבנה חברת בני אדם, ואם בשלב מיוחד מתחילה ירידה בדרגא אחת, עלול זה לגרום לירידה מדרגא 

לדרגא בכל השלבים שלאחרי זה, ולכן אפילו אם הירידה בשלב הראשון היתה מקדש הקדשים לקדש, 

הרי באופן אוטומאטי תגרום ירידה בשלבים שלאחרי זה מקדש לחול ולמטה יותר - מהיתר לאיסור. 

וכ"ק מו"ח אדמו"ר הסביר בהאמור איך שכל אחד במעמדו ומצבו צריך להעלות בקדש ופשיטא שלא 

בנוגע למוסדות הנ"ל  והנמשל  יהי' מורם מכל סביבתו.  להוריד אפילו אם גם לאחרי הירידה עדיין 

מובן.

כל הנ"ל אמור אפילו באם לא הי' נוהג מסויים במשך כמה שנים שני חזקה על אחת כמה וכמה 

שמשך הרבה שנים התנהגו באופן מיוחד שאין כדאית כלל ירידה בזה. ובפרט שקרוב לומר שיפרשוה 

שנשתנו הזמנים ומשתנים המנהגים וממילא גם הדרישות וכו'. ובפרט באה"ק ת"ו - שבכמה מוסדות 

חינוך רצויים הנה מסבות שונות אין דורשים מהתלמידים אותם הענינים שמזכיר כ' במכתבו ובמילא 

יהיו להקלט למוסד שונה  לתוך מוסדות חב"ד מוכרחים  יתקבלו  אין סכנה ח"ו שהמועמדים שלא 

בתכלית, שהרי אפשר שיקובלו במוסד שרק דרישות האמורות אין בתכניתו.

לפני זמן היתה לי שיחה מעין האמור, ועניתי לשואל שגם בזה הוראה מפורשת בדברי חכמינו 

ז"ל, וכדרכם בפתגם קצר אבל קולע להמטרה, והוא: רב בקעה מצא וגדר בה גדר. ופירושו, כשראה רב 

שישנו ענין שמזלזלין בו, החמיר והוסיף בגדר וגזירות דוקא בענין זה. זאת אומרת, שכשרואים שישנו 

חוג בו נמצאת פרצה בענין מסויים, שלכאורה יש חשש כנ"ל שבאם יקפידו עליהם בענין זה ירחיקום 

בכלל או ידחפום לענינים גרועים עוד יותר, ההוראה היא לעשות דוקא בהיפך, לזרזם ולהחמיר עליהם 

דוקא בענין הפרוץ, וק"ל.

ב( בנוגע להסברה לצעירים וצעירות בגיל הבגרות בנוגע לנושא ובעיות הקשורות ביצר וחיי 

המין, קשה לקבוע עמדה מסויימת בהאמור שהרי למרות מאמר רז"ל בהפסוק שמצטטו במכתבו 

אגרות קודש



רסה
יש  ז"ל אבר קטן  נראה שבאותו השטח אמרו חכמינו  ישיחנה לאחרים, הרי   - )הנוער(  דאגה בלב 

לו לאדם מרעיבו שבע משביעו רעב, שלכאורה בגדר משביעו הוא גם שיחה ע"ד האמור, פרט באם 

השיחה מתנהלת ממומחה הכי מצויין למנוע בטויים ואסוסיאציות מסוימות. וכפי שראיתי בכמה 

מקומות המוצא המתאים הוא שבהתיעצות המורים במקום יקבעו ההנהגה ואופן שיחה עם תלמיד 

פלוני )או תלמידה פלונית( ולכל היותר יצרפו ב' או ג' מהם המתאימים זה לזה, כמובן בכל אופן 

להזהר  צע"ג  אז  וגם  מקומות[.  בכמה  שנוהגים  כפי  בפרסום  לא  ]אבל  לחוד  ונערות  לחוד  נערים 

מלהכשיל ומלהכשל בהאיסור )מה"ת, ועכ"פ מדרבנן( דאל יביא לידי הרהור כו' )שו"ע אה"ע סכ"ג, 

ס"ג וראה תניא פי"א(.

בני  אחינו  של  בהמונים  העלי'  שכשהתחילה  שנים  מכמה  זה  העמוק  צערי  להביע  עלי  וכאן 

גיל הנשואין בהיפך ממה שנהגו בהן בארצות  ישראל הספרדים לאה"ק ת"ו, מצאו "לנכון" להגבי' 

משם באו. ואם כשיצאה גזירה האמורה בספק הי' מה גדול, השכר או ההפסד, הנה התוצאות המרות 

שהביאה גזירה זו משך שנים אלו בעוה"ר ולצערנו הרב הוכיחו על ההיזק הכי גדול בזה. פשוט שאין 

או  הגיל  להוריד  אם  האמור,  בשטח  סברות  מתחדשות  לזמן  שמזמן  אלא  העבר,  על  לצעוק  כוונתי 

להגבי', ודעתי בהחלט מובנה מהאמור, והלואי שגם האשכנזים היו מתרגלים לנשואין בגיל הכי רך, 

וכדברי רב חסדא )קדושין כט, ב(.

המבלבלים  הענינים  שכל  רצון  יהי  הוא,  ונהפוך  שהיה  עת  הפורים,  ימי  בערב  ובהמצאנו 

והשליליים יהפכו לאורה ושמחה וששון ויקר כפשוטם וכמשמעם על פי דרשת רבותינו ז"ל: אורה זו 

תורה וכו'.

בכבוד ובברכת חג פורים שמח.

 ב"ה,  י"ב אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ בעל מדות עסקן רב פעלים

איש המעלה בנש"ק וכו' מוה"ר יצחק מאיר

שי' הכהן

שלום וברכה!

מועתק להלן נוסח שני המברקים שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח לכת"ר א( במוצש"ק. 

ב( היום.

המחוייבים  ונערות  שהנערים  שישתדלו  שבחינוך  למוסדות  הצעתי  שמח.  פורים  א( 

במצות וטוב אשר גם קטנים מהם יקיימו בעצמם משלוח מנות ומתנות לאביונים. בכבוד. מנחם 

שניאורסאהן

ב( תודה ובמענה למברקו - בהוספה לקיום המצות ונוסף לערך החינוכי הגדול, הכוונה - הפגנה 

כלפי מטה והדגשה כביכול כלפי מעלה, דאחדות עמנו המופרד, ושהאחדות בת קיימא רק בקיום דתנו 

השונות מכל עם. וגם - להמשיך הנוער, ובאמצעותם - אבותם, שילכו בדרכי מרדכי היהודי הכופר בכל 

העבודות זרות. בכבוד ובברכה. מנחם שניאורסאהן

בכבוד ובברכת פורים שמח

מזכיר

אגרות קודש
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ה  סעיף בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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äìôú òîåù [åè שחתם לאחר נזכר שאם משמע -

צריך  - רצה התחיל לא שעדיין אף תפלה שומע ברכת
חונן  אתה ברכת לראש .27לחזור

äìôú òîåùá [æè הדעת חונן ברכת חתם לא אם גם -
שסיים  כמי דינו - הדעת חונן דברכת 'השם' אמר אלא

תפלה  בשומע ויאמר .28הברכה

zetqede mipeiv
חוזר 26) רגליו עקר אם ... מטר שאל לא אם ה: סעיף

תחנונים  לומר רגיל ואינו תפלתו השלים ואם התפלה לראש
אם  וה"ה כעקר דינו רגליו עקר שלא אע"פ תפלתו אחר
לרצון  יהיו אחריהם ואמר תחנוניו וסיים תחנונים לומר רגיל
עוד  מלומר הדעת היסח עשה זה פסוק שבאמירת וגו'

תפלתו. ונשלמה תחנונים
כך 27) על תמה ו ס"ק לדוד ובתהלה הלשון, משמעות כן

כשחתם  גם הרוח' 'משיב אומרים ס"ה קיז דבסי' מהא
'רצה'. שהתחיל קודם הברכה

חתם  כאילו נחשב 'השם' שאמר שכיון מס"ז משמע עוד
סי' המשנ"ב כעצת (דלא חוקיך' 'למדני יאמר ולא הברכה,

לב). ס"ק קיד
ס"ק 28) קיד סי' כמשנ"ב (ודלא חוקיך' 'למדני יאמר לא

חוננתנו' 'אתה יאמר לא וכן חוקיך'), 'למדני שיאמר לב
השיבנו. ברכת קודם

לומר  שכתב ח ס"ק תהל"ד וראה ס"ז), להלן משמע ((כן
לסיים  מוטב שכשאפשר אלא הברכות, בין חוננתנו' 'אתה
גם  לברכה, ברכה בין לאומרה מאשר חוקיך' 'למדני
משמע  תפילה) שומע לענין זה ובסעיף (ס"ז משוע"ר
(אלא  הברכות בין חוננתנו' 'אתה אמירת לגמרי לשלול

לומר)). אין חוקיך למדני שגם משמע משוע"ר שכנ"ל
שם.29) קיז סי' כדלעיל

•
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Â ובלבד לחי משום עולה רביעית ברוח כותל קצת יש אם
למעלה  שנתבאר כמו היכר משום טפח רוחב בו שיהא
מג' פחות מזו למעלה זו הכותל מן היוצאים אבנים ואפילו

טפח: רחבן אם לחי משום עולין טפחים

Ê יכולה שאינה פי על אף להנידו יכול מצוייה שרוח לחי
כמחי  הוא שהלחי לחי משום חשוב אינו וכל להפילו צה

שנתבאר  כמו מחיצה אינה מנידתה מצויה שרוח מחיצה
שס"ב: בסי'

Á חלל לתוך בין טפחים ג' הכותל מן הלחי הרחיק אם
כלום  ולא עשה לא חוץ לצד להלאה בין המבוי רוחב

הוא: כלבוד טפחים מג' פחות אבל

Ë בו כשרים מדובקים שברים ושברי שברים אפילו לחי
מסיד  לחי עושים ולכן מצויה ברוח לעמוד שיכולים כל
לעמוד  ראוי הוא הכותל ידי שעל בכותל טחוי (תחוח)
שלחי  לארץ סמוך טפחים ג' יתמחה שלא שיזהר ובלבד
שלאחר  ואף שיתבאר כמו פסול הארץ מן טפחים ג' הגבוה
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זה  אין הכותל פני על ניכר מראיהו שם נשאר שנתמחה
קצת  ועב ממש דבר קצת הלחי שיהא צריך כי כלום מועיל

הכותל: מן בולט

È צריך שהלחי פי על ואף כשר אשרה מעצי שעשאו לחי
כל  ועובי ורוחב טפחים י' גובה דהיינו שיעור בו שיהא
אשרה  מעצי אותו עושין אין שיעור הצריך דבר וכל שהוא
ונכתת  אפר ונעשו נשרפו וכאילו לשריפה שעומדים מפני
שהיה  דהיינו כתיתותם מדבק היה אילו מכלֿמקום שיעורם,
ועובי  טפחים י' גובה ממנו לעשות יכול היה האפר מגבל

כשר: הוא לפיכך משהו

‡È ואינה המבוי בתוך לעומדים הלחי בליטת שנראה בין
רחבו  הלחי שהעמיד כגון למבוי חוץ לעומדים נראית
חוץ  כלפי קימעא רחבו קצה משך ולא מבוי של ארכו לצד
כמי  ודומה המבוי כותל לעובי החיצון חודו השוה אלא
חודו  אבל כלחי מבחוץ נראה ואינו הכותל עובי על שמוסיף

כזה. בפנים שם לעומדים נראה הפנימי

בפנים  לעומדים ולא בחוץ לעומדים בליטתו שנראית ובין
בעובי  נכנס הפנימית וחודו לחוץ הלחי כל שמשך כגון
על  כמוסיפו דומה אלא כלחי מבפנים נראה ואינו הכותל
שהרי  המבוי מכותל שאינו ניכר מבחוץ אבל הכותל אורך

כשר. כזה הכותל מעובי להלאה נמשך

כשר  אינו מבפנים ולא מבחוץ הנראה שהלחי אומרים ויש
בסמוך  המבוי חלל נגד בחוץ לעומדים נראה כן אם אלא
בעובי  נכנס הפנימי וחודו לחוץ שמשכו שהלחי כגון לו
בענין  המבוי צד של עובי לשפת העמידו לא הכותל
גם  שאז הכותל אורך על כמוסיף נראה בפנים שלהעומדים
כן  להם נראה לו בסמוך המבוי חלל נגד בחוץ להעומדים
(וכן  כזה המבוי אחורי צד של עובי לשפת העמידו אלא

עיקר):

·È כמחיצה הוא שהלחי פסול טפחים ג' מהארץ הגביהו
מפני  מחיצה אינה הארץ מן טפחים ג' הגבוה ומחיצה
משלשה  פחות הגביהו ואם תחתיה לבקוע יכולים שהגדיים
רואין  לבוד שכל לפי כשר ומשהו ז' אלא בו שאין פי על אף

כמלא: אותו

‚È שם לו שנזדמן אלא לחי לשם שם העמידו לא אפילו
ומחיצה  מחיצה משום הוא שהלחי כשר מאליו
שבת  מערב עליו שיסמכו ובלבד כשרה מאליה העומדת
אחר  לחי שם שהיה כגון שבת מערב עליו סמכו לא אבל

מועיל. אינו זה על לסמוך עכשיו ובאים בשבת ונפל

סמכו  שלא פי על אף שבת מערב אחר לחי שם היה לא אבל
הסתם. מן עליו סמכו כאילו זה הרי בפירוש זה על

לחי  שם היה שלא כגון עליו סמכו לא בפירוש אם אבל
מועיל  אינו זה לחי ידי על שעברה בשבת טלטלו ולא אחר

בפירוש: שבת מערב עליו שיסמכו עד הבאה לשבת

„È ברוחב המבוי לתוך אמות ד' ובולט מאליו העומד לחי
לחי  משום נידון אינו שבת מערב עליו שסמכו אע"פ

לחי  שהוא היכר כאן ואין מבוי שיעור הוא אמות שד' מפני
בו  שיהא צריך מכלֿמקום גמורה, כמחיצה שהלחי ואע"פ
ויעמידנו  זה מבוי להתיר אחר לחי וצריך קצת היכר ג"כ
מעט  יעשנו אצלו להעמידו ירצה ואם זה לחי שכנגד ברוח
יהיה  ולא לחי משום שהוא ניכר שיהא כדי ממנו דק או עב

הראשון. על כמוסיף

מבוי  אבל אמות מח' יותר הרחב במבוי אמורים דברים במה
אע"פ  להתירו אחר לחי צריך אין אמות ח' אלא רחב שאינו
דהיינו  כפרוץ בעומד ניתר אלא שבת מערב עליו סמכו שלא
בהפרוץ  שיש כמו אמות ד' בו שיש מאליו העומד לחי
של  רביעית ברוח מתיר כפרוץ ועומד שכנגדו לכותל שממנו

בס  כמ"ש חצר של רוחות בד' שמתיר כמו שס"ב.מבוי י'

לחי  לשם העמידו אם אבל מאליו העומד בלחי זה וכל
שיש  מפני לחי משום נידון אמות מד' יותר בו יש אפילו
שרחב  אף היכר בו ויש זה למבוי לחי שתקנוהו קול לו

הרבה:

ÂË שהעמיד מבוי של דפנו אורך עם ברחבו המושך לחי
את  מכסה חודו שאין מבחוץ הכותל עובי כנגד חודו
לפי  המבוי החלל צד של עביו מקצת אלא הכותל עובי כל
עביו  מקצת או יא) (סעיף למעלה שנתבאר הראשונה סברא
שם  שנתבאר האחרונה סברא לפי המבוי אחורי צד של
אבל  בחוץ להעומדים אלא וניכר נראה הלחי שאין דהיינו
לפי  המבוי מכותל הוא כאילו הוא נראה בפנים להעומדים
לפי  המבוי אחורי לעומדים כן שנראה או הראשונה סברא
כמבוי  נעשה אמות ד' זה לחי ברוחב יש אם האחרונה סברא
אמות  מד' פחות לחי לשם שהועמד אע"פ לחי מתורת ויצא
שהרי  הפנימי חודו עד אלא משתמשין ואין לחי משום נידון

השני: בצד כותל כנגדו אין ואילך משם

ÊË עיקרו מכלֿמקום היכר, בו שיהא צריך שהלחי (אעפ"י
מועיל  ולכן היכר קצת אלא וא"צ מחיצה משום
אבל) מבחוץ אפילו המבוי לכותל טפחים ג' בתוך כשהוא
לפיכך) היכר משום אלא התירה (אין במבוי המתרת קורה
יתידות  ב' נעץ אם אבל המבוי כתלי על שיניחנה צריך
הקורה  והניח ממש לו בסמוך אפילו בחוץ המבוי בכותלי

פסולה: עליהן

ÊÈ הונחה לא אם אבל המבוי להתיר כדי שיניחנה וצריך
פסולה  שבת מערב עליה סמכו אפילו כך בשביל שם
הקורה  אבל מחיצה משום הוא שהלחי ללחי דומה ואינו
בה  אין כך בשביל הונחה לא ואם בלבד היכר משום הוא

כך: כל היכר

ÁÈ מעצי עשאה אם ולפיכך שיעור צריכה שאמרו זו קורה
כאלו  היא הרי עומדת שלשריפה שכיון פסולה אשרה

שיעורה: ונכתת נשרפה כבר

ËÈ הוא ואריח אריחים של קירוי לקבל כדי הקורה שיעור
ג  של לבנה אורך חצי נמצא טפחים ג' על טפחים '

שתהא  לקורה דיה ומחצה טפח ורחבו טפחים ג' אריח
וחצי  טפח לרחבו אריח לקבל ראויה היא שאז טפח רחבה
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.äéøö æàå Búlôz íeiñ øçà økæpLk íéøeîà íéøác äîaBà åéìâø ø÷ò øák íà äìôzä Làøì øæçì C ©¤§¨¦£¦§¤¦§©©©¦§¦¨§¨¨¦©£Ÿ§Ÿ©§¦¨¦§¨¨©©§¨
æ"é÷ ïîéña øàaúpL Bîk Búlôz øçàì øîBì ìéâøL íéðeðçzä íiñ øákL26òöîàa økæð íà elôà Bà ¤§¨¦¥©©£¦¤¨¦©§©©§¦¨§¤¦§¨¥§¦¨£¦¦¦§©§¤§©

äìôz òîBL úëøa íiñ øákL àlà Búlôz[ehéøö æàåíã÷ økæð íà ìáà ïðBç äzà úëøa Làøì øæçì C §¦¨¤¨¤§¨¦¥¦§©¥©§¦¨§¨¨¦©£Ÿ§Ÿ¦§©©¨¥£¨¦¦§©Ÿ¤
äìôz òîBLa äðøîàé älôz òîBL úëøa íiqL[fhòîBLa døîBàL íéðMä úëøáa äìàL çëML éî Bîk ¤¦¥¦§©¥©§¦¨Ÿ§¤¨§¥©§¦¨§¦¤¨©§¥¨§¦§©©¨¦¤§¨§¥©

älôz29. §¦¨
ì äîBc dðéàL íéøîBà LiL óàåíb àéäL älôz òîBL úëøáa ïéðò dì Léå äLwáe älôz àéäL äìàL §©¤¥§¦¤¥¨¨¦§¥¨¤¦§¦¨©¨¨§¥¨¦§¨§¦§©¥©§¦¨¤¦©

ì ììk ïéðò dì ïéà äìcáä ïk ïéàL äî äLwáe älôz ïkñBk Bì LiL éî ïëìå øwò íäéøáãå älôz òîBL ¥§¦¨©¨¨©¤¥¥©§¨¨¥¨¦§¨§¨§¥©§¦¨§¦§¥¤¦¨§¨¥¦¤¥
töîL Bàéî íB÷î-ìkî ,älôz òîBLa äðøîàé àì älôz òîBL íã÷ økæpL óà øçîì ñBk Bì äéäiL ä ¤§©¤¤¦§¤§¨¨©¤¦§©Ÿ¤¥©§¦¨ŸŸ§¤¨§¥©§¦¨¦¨¨¦

òîBLa døîàì äðBLàø àøáñ ìò CBîñì Bì Lé ìltúäìe øæçì Cøèöéå øçîì ñBëì ììk ätöî BðéàL¤¥§©¤§¨§§¨¨§¦§¨¥©£Ÿ§¦§©¥¥¦§©§¨¨¦¨§¨§¨§¥©
:íéëéøö íðéàL úBëøa ÷ôñì ñðkì àlL ïðBç äzà úëøáì øæçì àìå älôz§¦¨§Ÿ©£Ÿ§¦§©©¨¥¤Ÿ¦¨¥§¨¥§¨¤¥¨§¦¦

ה  סעיף בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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äìôú òîåù [åè שחתם לאחר נזכר שאם משמע -

צריך  - רצה התחיל לא שעדיין אף תפלה שומע ברכת
חונן  אתה ברכת לראש .27לחזור

äìôú òîåùá [æè הדעת חונן ברכת חתם לא אם גם -
שסיים  כמי דינו - הדעת חונן דברכת 'השם' אמר אלא

תפלה  בשומע ויאמר .28הברכה

zetqede mipeiv
חוזר 26) רגליו עקר אם ... מטר שאל לא אם ה: סעיף

תחנונים  לומר רגיל ואינו תפלתו השלים ואם התפלה לראש
אם  וה"ה כעקר דינו רגליו עקר שלא אע"פ תפלתו אחר
לרצון  יהיו אחריהם ואמר תחנוניו וסיים תחנונים לומר רגיל
עוד  מלומר הדעת היסח עשה זה פסוק שבאמירת וגו'

תפלתו. ונשלמה תחנונים
כך 27) על תמה ו ס"ק לדוד ובתהלה הלשון, משמעות כן

כשחתם  גם הרוח' 'משיב אומרים ס"ה קיז דבסי' מהא
'רצה'. שהתחיל קודם הברכה

חתם  כאילו נחשב 'השם' שאמר שכיון מס"ז משמע עוד
סי' המשנ"ב כעצת (דלא חוקיך' 'למדני יאמר ולא הברכה,

לב). ס"ק קיד
ס"ק 28) קיד סי' כמשנ"ב (ודלא חוקיך' 'למדני יאמר לא

חוננתנו' 'אתה יאמר לא וכן חוקיך'), 'למדני שיאמר לב
השיבנו. ברכת קודם

לומר  שכתב ח ס"ק תהל"ד וראה ס"ז), להלן משמע ((כן
לסיים  מוטב שכשאפשר אלא הברכות, בין חוננתנו' 'אתה
גם  לברכה, ברכה בין לאומרה מאשר חוקיך' 'למדני
משמע  תפילה) שומע לענין זה ובסעיף (ס"ז משוע"ר
(אלא  הברכות בין חוננתנו' 'אתה אמירת לגמרי לשלול

לומר)). אין חוקיך למדני שגם משמע משוע"ר שכנ"ל
שם.29) קיז סי' כדלעיל

•

"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

Â ובלבד לחי משום עולה רביעית ברוח כותל קצת יש אם
למעלה  שנתבאר כמו היכר משום טפח רוחב בו שיהא
מג' פחות מזו למעלה זו הכותל מן היוצאים אבנים ואפילו

טפח: רחבן אם לחי משום עולין טפחים

Ê יכולה שאינה פי על אף להנידו יכול מצוייה שרוח לחי
כמחי  הוא שהלחי לחי משום חשוב אינו וכל להפילו צה

שנתבאר  כמו מחיצה אינה מנידתה מצויה שרוח מחיצה
שס"ב: בסי'

Á חלל לתוך בין טפחים ג' הכותל מן הלחי הרחיק אם
כלום  ולא עשה לא חוץ לצד להלאה בין המבוי רוחב

הוא: כלבוד טפחים מג' פחות אבל

Ë בו כשרים מדובקים שברים ושברי שברים אפילו לחי
מסיד  לחי עושים ולכן מצויה ברוח לעמוד שיכולים כל
לעמוד  ראוי הוא הכותל ידי שעל בכותל טחוי (תחוח)
שלחי  לארץ סמוך טפחים ג' יתמחה שלא שיזהר ובלבד
שלאחר  ואף שיתבאר כמו פסול הארץ מן טפחים ג' הגבוה
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זה  אין הכותל פני על ניכר מראיהו שם נשאר שנתמחה
קצת  ועב ממש דבר קצת הלחי שיהא צריך כי כלום מועיל

הכותל: מן בולט

È צריך שהלחי פי על ואף כשר אשרה מעצי שעשאו לחי
כל  ועובי ורוחב טפחים י' גובה דהיינו שיעור בו שיהא
אשרה  מעצי אותו עושין אין שיעור הצריך דבר וכל שהוא
ונכתת  אפר ונעשו נשרפו וכאילו לשריפה שעומדים מפני
שהיה  דהיינו כתיתותם מדבק היה אילו מכלֿמקום שיעורם,
ועובי  טפחים י' גובה ממנו לעשות יכול היה האפר מגבל

כשר: הוא לפיכך משהו

‡È ואינה המבוי בתוך לעומדים הלחי בליטת שנראה בין
רחבו  הלחי שהעמיד כגון למבוי חוץ לעומדים נראית
חוץ  כלפי קימעא רחבו קצה משך ולא מבוי של ארכו לצד
כמי  ודומה המבוי כותל לעובי החיצון חודו השוה אלא
חודו  אבל כלחי מבחוץ נראה ואינו הכותל עובי על שמוסיף

כזה. בפנים שם לעומדים נראה הפנימי

בפנים  לעומדים ולא בחוץ לעומדים בליטתו שנראית ובין
בעובי  נכנס הפנימית וחודו לחוץ הלחי כל שמשך כגון
על  כמוסיפו דומה אלא כלחי מבפנים נראה ואינו הכותל
שהרי  המבוי מכותל שאינו ניכר מבחוץ אבל הכותל אורך

כשר. כזה הכותל מעובי להלאה נמשך

כשר  אינו מבפנים ולא מבחוץ הנראה שהלחי אומרים ויש
בסמוך  המבוי חלל נגד בחוץ לעומדים נראה כן אם אלא
בעובי  נכנס הפנימי וחודו לחוץ שמשכו שהלחי כגון לו
בענין  המבוי צד של עובי לשפת העמידו לא הכותל
גם  שאז הכותל אורך על כמוסיף נראה בפנים שלהעומדים
כן  להם נראה לו בסמוך המבוי חלל נגד בחוץ להעומדים
(וכן  כזה המבוי אחורי צד של עובי לשפת העמידו אלא

עיקר):

·È כמחיצה הוא שהלחי פסול טפחים ג' מהארץ הגביהו
מפני  מחיצה אינה הארץ מן טפחים ג' הגבוה ומחיצה
משלשה  פחות הגביהו ואם תחתיה לבקוע יכולים שהגדיים
רואין  לבוד שכל לפי כשר ומשהו ז' אלא בו שאין פי על אף

כמלא: אותו

‚È שם לו שנזדמן אלא לחי לשם שם העמידו לא אפילו
ומחיצה  מחיצה משום הוא שהלחי כשר מאליו
שבת  מערב עליו שיסמכו ובלבד כשרה מאליה העומדת
אחר  לחי שם שהיה כגון שבת מערב עליו סמכו לא אבל

מועיל. אינו זה על לסמוך עכשיו ובאים בשבת ונפל

סמכו  שלא פי על אף שבת מערב אחר לחי שם היה לא אבל
הסתם. מן עליו סמכו כאילו זה הרי בפירוש זה על

לחי  שם היה שלא כגון עליו סמכו לא בפירוש אם אבל
מועיל  אינו זה לחי ידי על שעברה בשבת טלטלו ולא אחר

בפירוש: שבת מערב עליו שיסמכו עד הבאה לשבת

„È ברוחב המבוי לתוך אמות ד' ובולט מאליו העומד לחי
לחי  משום נידון אינו שבת מערב עליו שסמכו אע"פ

לחי  שהוא היכר כאן ואין מבוי שיעור הוא אמות שד' מפני
בו  שיהא צריך מכלֿמקום גמורה, כמחיצה שהלחי ואע"פ
ויעמידנו  זה מבוי להתיר אחר לחי וצריך קצת היכר ג"כ
מעט  יעשנו אצלו להעמידו ירצה ואם זה לחי שכנגד ברוח
יהיה  ולא לחי משום שהוא ניכר שיהא כדי ממנו דק או עב

הראשון. על כמוסיף

מבוי  אבל אמות מח' יותר הרחב במבוי אמורים דברים במה
אע"פ  להתירו אחר לחי צריך אין אמות ח' אלא רחב שאינו
דהיינו  כפרוץ בעומד ניתר אלא שבת מערב עליו סמכו שלא
בהפרוץ  שיש כמו אמות ד' בו שיש מאליו העומד לחי
של  רביעית ברוח מתיר כפרוץ ועומד שכנגדו לכותל שממנו

בס  כמ"ש חצר של רוחות בד' שמתיר כמו שס"ב.מבוי י'

לחי  לשם העמידו אם אבל מאליו העומד בלחי זה וכל
שיש  מפני לחי משום נידון אמות מד' יותר בו יש אפילו
שרחב  אף היכר בו ויש זה למבוי לחי שתקנוהו קול לו

הרבה:

ÂË שהעמיד מבוי של דפנו אורך עם ברחבו המושך לחי
את  מכסה חודו שאין מבחוץ הכותל עובי כנגד חודו
לפי  המבוי החלל צד של עביו מקצת אלא הכותל עובי כל
עביו  מקצת או יא) (סעיף למעלה שנתבאר הראשונה סברא
שם  שנתבאר האחרונה סברא לפי המבוי אחורי צד של
אבל  בחוץ להעומדים אלא וניכר נראה הלחי שאין דהיינו
לפי  המבוי מכותל הוא כאילו הוא נראה בפנים להעומדים
לפי  המבוי אחורי לעומדים כן שנראה או הראשונה סברא
כמבוי  נעשה אמות ד' זה לחי ברוחב יש אם האחרונה סברא
אמות  מד' פחות לחי לשם שהועמד אע"פ לחי מתורת ויצא
שהרי  הפנימי חודו עד אלא משתמשין ואין לחי משום נידון

השני: בצד כותל כנגדו אין ואילך משם

ÊË עיקרו מכלֿמקום היכר, בו שיהא צריך שהלחי (אעפ"י
מועיל  ולכן היכר קצת אלא וא"צ מחיצה משום
אבל) מבחוץ אפילו המבוי לכותל טפחים ג' בתוך כשהוא
לפיכך) היכר משום אלא התירה (אין במבוי המתרת קורה
יתידות  ב' נעץ אם אבל המבוי כתלי על שיניחנה צריך
הקורה  והניח ממש לו בסמוך אפילו בחוץ המבוי בכותלי

פסולה: עליהן

ÊÈ הונחה לא אם אבל המבוי להתיר כדי שיניחנה וצריך
פסולה  שבת מערב עליה סמכו אפילו כך בשביל שם
הקורה  אבל מחיצה משום הוא שהלחי ללחי דומה ואינו
בה  אין כך בשביל הונחה לא ואם בלבד היכר משום הוא

כך: כל היכר

ÁÈ מעצי עשאה אם ולפיכך שיעור צריכה שאמרו זו קורה
כאלו  היא הרי עומדת שלשריפה שכיון פסולה אשרה

שיעורה: ונכתת נשרפה כבר

ËÈ הוא ואריח אריחים של קירוי לקבל כדי הקורה שיעור
ג  של לבנה אורך חצי נמצא טפחים ג' על טפחים '

שתהא  לקורה דיה ומחצה טפח ורחבו טפחים ג' אריח
וחצי  טפח לרחבו אריח לקבל ראויה היא שאז טפח רחבה
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c"agרסח i`iyp epizeax zxezn

וכאצבע  מכאן בטיט ממנו כאצבע לחבר יוכל הנשאר טפח
שתהא  רק שהוא בכל די הקורה ועובי מכאן בטיט ממנו
רוחב  כשיעור ארכה בכל עליה שוכבים אריחים לקבל חזקה
שאם  להם שצריך מה כפי בטיט שם מודבקים המבוי פתח
שלפי  הרבים רשות בני סבורים כי היכר בה יהיה לא כן לא
כזה  בנין לקבל ועבה בריאה כשהיא אבל שם ניתנה שעה

שם. הונחה שלקביעות לכל ומפורסם ניכר

בכל  שוכבים אריחים לקבל ראויה שתהא א"צ מכלֿמקום
המבוי  פתח רוחב משיעור מאמה כפחות אלא ממש ארכה
ט' באורך אריחים תקבל אם דיה אמות עשר רחבו אם כגון
ט' שקורת לפי לארכן אריחים י"ח שהן משהויין וב' אמות
לבוד  מדין אמות עשר במבוי מתרת משהויין וב' אמות
מג' ופחות זה לכותל טפחים מג' פחות תגיע שלא דהיינו
טפחים  ד' רחבה הקורה ואם שיתבאר כמו זה לכותל טפחים

אריחים: לקבל חזקה להיות א"צ

Î היתידות על נסמכת היא אם דהיינו הקורה מעמידי
טפח  ברחבן ואין המבוי רוחב לתוך הכותל מן היוצאים
ג' בארכן ואין עליהן קורה תורת עצמן הן הרי כן לא שאם
כמו  המבוי מתרת שעליהן הקורה אין כן לא שאם טפחים
חזקים  שיהיו צריכין אלו שמעמידים אומרים יש שיתבאר
צריכים  שאינן אומרים ויש האריחים עם הקורה לקבל כדי
אין  שהרי בלבדה הקורה לקבל כדי אלא חזקים  להיות
שצריך  הוא בלבדה ובקורה אריחים כלל עליה נותנים
היכר  אין מעמידיה אבל מעולה היכר שתהא כדי קביעות
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין כלל בהם תלוי

המיקל):

‡Î טפחים ג' בהקיפה שיהיה צריך עגולה הקורה היתה
טפח: רוחב בה יש שאז

·Î אין ששם למבוי לחוץ נוטה ועקמימותה עקומה היתה
שנוטה  או למעלה שנתבאר כמו קורה הנחת מקום
מקום  אין ג"כ ששם אמה מכ' למעלה או טפחים מי' למטה
העקמומית  ינטל שאלו כל רואין שיתבאר כמו קורה הנחת
לאו  ואם לבוד משום כשרה טפחים ג' לזה זה בין ואין

פסולה:

‚Î שכנגדה לכותל מגעת ואינה זה מכותל יוצאת היתה
על  שהניחם כגון לשניהם מגעת אינה אפילו או
אחת  קורות ב' וכן טפחים מג' פחות לכתלים סמוך עמודים
בזו  זו ופגעו זה מכותל יוצאה ואחת זה מכותל יוצאה
ג' ביניהן יש כשרה טפחים ג' ביניהם ואין המבוי באמצע

פסולה: טפחים

„Î בזו ולא טפח רוחב בזו לא זו אצל זו קורות ב' הניח
לזו  זו בין ואין טפח רוחב בשתיהן יש אם  טפח רוחב
אחת  היתה ואפילו אחרת קורה להביא א"צ טפחים שלשה

למטה  היא כאילו העליונה את רואין למטה ואחת למעלה
תהא  שלא ובלבד למעלה היא כאילו התחתונה ואת
למטה  התחתונה ולא אמה מעשרים למעלה העליונה
לא  טפחים ג' ביניהן יהיה ולא הארץ מן טפחים מעשרה
ועלתה  זו שירדה אותן כשרואין דהיינו במשך ולא בגובה
אבל  טפחים ג' לזו מזו יהיה לא זו בצד זו שנעשו עד זו
זו  ירדה כאילו אותן רואין אין בגובה טפחים ג' ביניהם יש
טפח  רוחב בו שיש בדבר אלא כן רואין שאין לפי זו ועלתה
טפחים  מג' פחות מהֿשאיןֿכן תרל"א סי' שיתבאר כמו

הוא. כלבוד

מצטרפין  אינן ובשוה זו בצד זו הן שאפילו אומרים יש
שאף  טפח בתוך לזו זו קרובות הן כן אם אלא טפח לרוחב
אינן  הרי מכלֿמקום הוא, כלבוד טפחים מג' פחות שכל
לזו  זו טפח בתוך הן כן אם אלא לרחבו אריח לקבל ראויות
על  ממנו כאצבע שתיהן על האריח רוחב להניח יכול שאז
מזו  למעלה זו הן ואם באמצע וטפח זו על ממנו וכאצבע זו
כאן  ואין אריח לקבל ראויות שאינן כיון ענין בכל פסולות

כדבריהם: להחמיר ויש שם הונחו שלקביעות כלל היכר

‰Î אלא הקרקע עד מגעת ואינה מחצלת הקורה על פירש
הקורה  את כיסה שהרי פסולה טפחים ג' גבוה היא
היכר  בה שאין כיון קורה מהיות ובטלה נראית ואינה
בענין  שם חיברה אם אף כמחיצה אינה והמחצלת לרואים

הארץ. מן טפחים ג' שגבוה כיון מנידה הרוח שאין

טפחים  י' בעוביה שיש ביותר עבה הקורה הניח אם אבל
מתור  בטלה לא למטה שגובה מלמעלה פי על אף קורה ת

ואין  טפחים י' שהוא מחיצה גובה כשיעור הוא עצמה
שתהא  רק שלשה הארץ מן גבוה כמחיצה שהיא אומרים
שמקצתה  קורה אבל הארץ מן טפחים מי' למעלה כולה
עשרה  בו אין שתחתיו שהחלל שכיון פסולה עשרה בתוך

מבוי: גבי על להיות צריכה והקורה עליו מבוי שם אין

ÂÎ ועקמימותם המבוי כתלי על עקומות יתידות ב' נעץ
מב' הקורה להאריך סניף להיותן המבוי לתוך נוטה
קורה  להכשר ראויות אינן עצמן והן עליהן כשתנתן צדיה
טפחים  ג' עקמימותן בנטיית אין אם טפח רוחב בהן שאין
של  בגובהן ואין ולכתלים הקורה מראשי לבוד לומר שיש
כאילו  רואים שאנו כשרה טפחים ג' לכתלים ממעל יתידות
שיש  או ג' בנטייתן יש אם אבל המבוי כתלי על מונחת היא
על  אף הכתלים על היא כאילו אותה רואין אין ג' בגובהן
רואים  שאנו בו אומרים טפח רוחב בו שיש דבר שכל פי
שיתבאר  כמו טפחים מג' ביותר אפילו למטה ירד כאילו
גבי  על להיות שצריך בקורה כאן מכלֿמקום תרל"א בסי'
שהוא  טפחים מג' בפחות אלא כן אומרים אין ממש המבוי

כלבוד:

ולחי: מבוי דיני שסג סימן ב חלק
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dxez ihewl

הכתוב  ופירוש עקב; י' אותיות – יעקב שם ביאור

יכול  אינו שה"און" – ביעקב" און הביט "לא

ביעקב  להביט

ה  וענין פירוש שנתבאר (עבודת עבודה "[לאחר "

הקב  לגבי הטעם "עבד) את זה) (בפרק יבאר ה,

"עבודה "ש  למדריגת שייכת זו כמ יעקב " דוקא, ש ""

עבדי " יעקב אלי ]."שמע

,éãáò á÷òé úâøãîå úðéçá àåä äæ ìë äðäå
íéðåúçúá äøéã úðéçá úåéäì êéùîîä àåäù

.úåöîå äìôú éãé ìò
ה"עבודה" ענין – הנה עד שנתבאר מה כל
על  למטה ית' אורו להמשיך שהוא הקב"ה, לגבי
דירה  ית' לו לעשות המצוות, וקיום התפילה ידי
"יעקב  של והבחינה המדריגה היא – בתחתונים

עבדי".

יעקב:] בשם נק' זו מדריגה מדוע [ומבאר

.á÷ò 'é úðéçá àåäù ,á÷òé àø÷ð ïëì

çåîäî êùîðä äøãùä èåç ìùî êøã ìò åðééäå
ãéâ ãò òéâî èåçäù éôì ,íéìâøä ãò èùôúîå
,íéìâøå íéëøéá ãøåéå ìöôúî àåä íùå ,äùðä

.á÷ò úðéçá ãò êùîðù ã"åéä ïéðò åäæå
במשל  וענינו עקב", "י' אותיות הוא "יעקב"

הנ"ל: השדרה חוט

על  רומזת בלבד, נקודה שהיא – יו"ד אות
השוכנת נקודת  הנפש, ועצמיות מהות של החיות

– "י' וענין האדם; על עקב במוח מורה "
השדרה  חוט דרך (ה"יו"ד") זו חיות התפשטות
ולרגלים  לירכים מגיעה שהיא עד הגוף, אברי לכל

ה" "יעקב", ענין וזהו האדם. של "יו"ד (עקב)
" בחינת עד ".עקב שנמשך

úéìã [äøåçù] àîëåà äãå÷ð àåä ã"åéä äðäå
.ììë [ïáåì] àøååéç äéá

בשונה  ולכן, בלבד, נקודה היא יו"ד אות
או  (לאורך התפשטות להן שיש האותיות משאר
ה"שחרות" מלבד וממילא מסוימת וצורה לרוחב)
בבחינת  האות] קוי [בין "חלל בכולם יש שבאות
– בלבד נקודה שהיא – היו"ד הנה בתוכם", לובן

לבד, שחרות אלא בה לובן.אין שום בלי

נקודת  על רומזת "יו"ד" דאות זו ונקודה
האדם, במוח השוכנת הנפש, מעצמיות החיות
שמגיעה  עד השדרה, חוט דרך המתפשטת והיא

ל"עקב".

דנקודת  – האדם בעבודת בנמשל, גם הוא [וכך

" וכפי ד "יו אות ית', ועצמותו מהותו על רומזת "

שממשיך:]

äøåîù ,åøúñ êùç úùé úðéçáî êùîð àåäå
.ììë âùåî åðéàù åîéúñ úðéçá ìò

(שחרות, ה"אוכמא" אות חושך נקודת של (
כי  עצמו, ב"ה מאיןֿסוף המשכה על רומזת יו"ד
מאחר  סתימין", דכל "סתימו נקרא יתברך הוא
תפיסא  מחשבה ולית השגה מגדר למעלה שהוא

"ישת נאמר ועליו כלל, היינו חשך בי' סתרו",
בבחינת  ו"חשך", "סתר" בבחינת הוא שהקב"ה

כלל. להשיגו אפשר שאי סתום

זו. מבחינה נמשכת היו"ד ונקודת

הנפש  שחיות במשל, משנת"ל ע"ד [והוא
היא  השדרה, חוט דרך האדם ממוח הנמשכת

החיות ועצמותנקודת היא ממהות (שלכן הנפש
הוא  וכך – ממש) לו בדומה להוליד הכח מקור
איןֿסוף  המשכת על שמורה למעלה, יו"ד אות ענין

].עצמו ב"ה

åðééäã ,äèîì åæ äðéçá êéùîäì àåä äãåáòäå
úðéçá àåäù ,ùîî äæä íìåòá íâ ùáìúäì

.íééá÷ò
בחינה  להמשיך הוא, עקב" – "י' עבודת ענין
לתוך  למטה, סתרו") חשך ("ישת יו"ד דאות זו

"עקביים". בחינת שהוא ממש, הזה עולם

ד"דירה הענין גילוי בתחתונים וזהו – (כנ"ל) "
שהוא  הגשמי, הזה בעולם עצמו ב"ה איןֿסוף אור
נקרא  ולכן ממנו", למטה תחתון שאין . . "התחתון

" בחינת הזה שהם עקביים עולם העקביים כמו ,"
שבגוף. תחתון היותר חלק

íéøáãî åùòðù ,úåéùòî úåöîä éãé ìò åðééäå
óåñ-ïéà øåàå ,íééá÷ò úðéçáã ùîî íééîùâ

.ïäá ùáìúîå êùîðå äøåù ä"á

.íééá÷ò úðéçáá ùáìúî ã"åéäù ,á÷ò 'é åäæå
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכאצבע  מכאן בטיט ממנו כאצבע לחבר יוכל הנשאר טפח
שתהא  רק שהוא בכל די הקורה ועובי מכאן בטיט ממנו
רוחב  כשיעור ארכה בכל עליה שוכבים אריחים לקבל חזקה
שאם  להם שצריך מה כפי בטיט שם מודבקים המבוי פתח
שלפי  הרבים רשות בני סבורים כי היכר בה יהיה לא כן לא
כזה  בנין לקבל ועבה בריאה כשהיא אבל שם ניתנה שעה

שם. הונחה שלקביעות לכל ומפורסם ניכר

בכל  שוכבים אריחים לקבל ראויה שתהא א"צ מכלֿמקום
המבוי  פתח רוחב משיעור מאמה כפחות אלא ממש ארכה
ט' באורך אריחים תקבל אם דיה אמות עשר רחבו אם כגון
ט' שקורת לפי לארכן אריחים י"ח שהן משהויין וב' אמות
לבוד  מדין אמות עשר במבוי מתרת משהויין וב' אמות
מג' ופחות זה לכותל טפחים מג' פחות תגיע שלא דהיינו
טפחים  ד' רחבה הקורה ואם שיתבאר כמו זה לכותל טפחים

אריחים: לקבל חזקה להיות א"צ

Î היתידות על נסמכת היא אם דהיינו הקורה מעמידי
טפח  ברחבן ואין המבוי רוחב לתוך הכותל מן היוצאים
ג' בארכן ואין עליהן קורה תורת עצמן הן הרי כן לא שאם
כמו  המבוי מתרת שעליהן הקורה אין כן לא שאם טפחים
חזקים  שיהיו צריכין אלו שמעמידים אומרים יש שיתבאר
צריכים  שאינן אומרים ויש האריחים עם הקורה לקבל כדי
אין  שהרי בלבדה הקורה לקבל כדי אלא חזקים  להיות
שצריך  הוא בלבדה ובקורה אריחים כלל עליה נותנים
היכר  אין מעמידיה אבל מעולה היכר שתהא כדי קביעות
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין כלל בהם תלוי

המיקל):

‡Î טפחים ג' בהקיפה שיהיה צריך עגולה הקורה היתה
טפח: רוחב בה יש שאז

·Î אין ששם למבוי לחוץ נוטה ועקמימותה עקומה היתה
שנוטה  או למעלה שנתבאר כמו קורה הנחת מקום
מקום  אין ג"כ ששם אמה מכ' למעלה או טפחים מי' למטה
העקמומית  ינטל שאלו כל רואין שיתבאר כמו קורה הנחת
לאו  ואם לבוד משום כשרה טפחים ג' לזה זה בין ואין

פסולה:

‚Î שכנגדה לכותל מגעת ואינה זה מכותל יוצאת היתה
על  שהניחם כגון לשניהם מגעת אינה אפילו או
אחת  קורות ב' וכן טפחים מג' פחות לכתלים סמוך עמודים
בזו  זו ופגעו זה מכותל יוצאה ואחת זה מכותל יוצאה
ג' ביניהן יש כשרה טפחים ג' ביניהם ואין המבוי באמצע

פסולה: טפחים

„Î בזו ולא טפח רוחב בזו לא זו אצל זו קורות ב' הניח
לזו  זו בין ואין טפח רוחב בשתיהן יש אם  טפח רוחב
אחת  היתה ואפילו אחרת קורה להביא א"צ טפחים שלשה

למטה  היא כאילו העליונה את רואין למטה ואחת למעלה
תהא  שלא ובלבד למעלה היא כאילו התחתונה ואת
למטה  התחתונה ולא אמה מעשרים למעלה העליונה
לא  טפחים ג' ביניהן יהיה ולא הארץ מן טפחים מעשרה
ועלתה  זו שירדה אותן כשרואין דהיינו במשך ולא בגובה
אבל  טפחים ג' לזו מזו יהיה לא זו בצד זו שנעשו עד זו
זו  ירדה כאילו אותן רואין אין בגובה טפחים ג' ביניהם יש
טפח  רוחב בו שיש בדבר אלא כן רואין שאין לפי זו ועלתה
טפחים  מג' פחות מהֿשאיןֿכן תרל"א סי' שיתבאר כמו

הוא. כלבוד

מצטרפין  אינן ובשוה זו בצד זו הן שאפילו אומרים יש
שאף  טפח בתוך לזו זו קרובות הן כן אם אלא טפח לרוחב
אינן  הרי מכלֿמקום הוא, כלבוד טפחים מג' פחות שכל
לזו  זו טפח בתוך הן כן אם אלא לרחבו אריח לקבל ראויות
על  ממנו כאצבע שתיהן על האריח רוחב להניח יכול שאז
מזו  למעלה זו הן ואם באמצע וטפח זו על ממנו וכאצבע זו
כאן  ואין אריח לקבל ראויות שאינן כיון ענין בכל פסולות

כדבריהם: להחמיר ויש שם הונחו שלקביעות כלל היכר

‰Î אלא הקרקע עד מגעת ואינה מחצלת הקורה על פירש
הקורה  את כיסה שהרי פסולה טפחים ג' גבוה היא
היכר  בה שאין כיון קורה מהיות ובטלה נראית ואינה
בענין  שם חיברה אם אף כמחיצה אינה והמחצלת לרואים

הארץ. מן טפחים ג' שגבוה כיון מנידה הרוח שאין

טפחים  י' בעוביה שיש ביותר עבה הקורה הניח אם אבל
מתור  בטלה לא למטה שגובה מלמעלה פי על אף קורה ת

ואין  טפחים י' שהוא מחיצה גובה כשיעור הוא עצמה
שתהא  רק שלשה הארץ מן גבוה כמחיצה שהיא אומרים
שמקצתה  קורה אבל הארץ מן טפחים מי' למעלה כולה
עשרה  בו אין שתחתיו שהחלל שכיון פסולה עשרה בתוך

מבוי: גבי על להיות צריכה והקורה עליו מבוי שם אין

ÂÎ ועקמימותם המבוי כתלי על עקומות יתידות ב' נעץ
מב' הקורה להאריך סניף להיותן המבוי לתוך נוטה
קורה  להכשר ראויות אינן עצמן והן עליהן כשתנתן צדיה
טפחים  ג' עקמימותן בנטיית אין אם טפח רוחב בהן שאין
של  בגובהן ואין ולכתלים הקורה מראשי לבוד לומר שיש
כאילו  רואים שאנו כשרה טפחים ג' לכתלים ממעל יתידות
שיש  או ג' בנטייתן יש אם אבל המבוי כתלי על מונחת היא
על  אף הכתלים על היא כאילו אותה רואין אין ג' בגובהן
רואים  שאנו בו אומרים טפח רוחב בו שיש דבר שכל פי
שיתבאר  כמו טפחים מג' ביותר אפילו למטה ירד כאילו
גבי  על להיות שצריך בקורה כאן מכלֿמקום תרל"א בסי'
שהוא  טפחים מג' בפחות אלא כן אומרים אין ממש המבוי

כלבוד:

ולחי: מבוי דיני שסג סימן ב חלק
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dxez ihewl

הכתוב  ופירוש עקב; י' אותיות – יעקב שם ביאור

יכול  אינו שה"און" – ביעקב" און הביט "לא

ביעקב  להביט

ה  וענין פירוש שנתבאר (עבודת עבודה "[לאחר "

הקב  לגבי הטעם "עבד) את זה) (בפרק יבאר ה,

"עבודה "ש  למדריגת שייכת זו כמ יעקב " דוקא, ש ""

עבדי " יעקב אלי ]."שמע

,éãáò á÷òé úâøãîå úðéçá àåä äæ ìë äðäå
íéðåúçúá äøéã úðéçá úåéäì êéùîîä àåäù

.úåöîå äìôú éãé ìò
ה"עבודה" ענין – הנה עד שנתבאר מה כל
על  למטה ית' אורו להמשיך שהוא הקב"ה, לגבי
דירה  ית' לו לעשות המצוות, וקיום התפילה ידי
"יעקב  של והבחינה המדריגה היא – בתחתונים

עבדי".

יעקב:] בשם נק' זו מדריגה מדוע [ומבאר

.á÷ò 'é úðéçá àåäù ,á÷òé àø÷ð ïëì

çåîäî êùîðä äøãùä èåç ìùî êøã ìò åðééäå
ãéâ ãò òéâî èåçäù éôì ,íéìâøä ãò èùôúîå
,íéìâøå íéëøéá ãøåéå ìöôúî àåä íùå ,äùðä

.á÷ò úðéçá ãò êùîðù ã"åéä ïéðò åäæå
במשל  וענינו עקב", "י' אותיות הוא "יעקב"

הנ"ל: השדרה חוט

על  רומזת בלבד, נקודה שהיא – יו"ד אות
השוכנת נקודת  הנפש, ועצמיות מהות של החיות

– "י' וענין האדם; על עקב במוח מורה "
השדרה  חוט דרך (ה"יו"ד") זו חיות התפשטות
ולרגלים  לירכים מגיעה שהיא עד הגוף, אברי לכל

ה" "יעקב", ענין וזהו האדם. של "יו"ד (עקב)
" בחינת עד ".עקב שנמשך

úéìã [äøåçù] àîëåà äãå÷ð àåä ã"åéä äðäå
.ììë [ïáåì] àøååéç äéá

בשונה  ולכן, בלבד, נקודה היא יו"ד אות
או  (לאורך התפשטות להן שיש האותיות משאר
ה"שחרות" מלבד וממילא מסוימת וצורה לרוחב)
בבחינת  האות] קוי [בין "חלל בכולם יש שבאות
– בלבד נקודה שהיא – היו"ד הנה בתוכם", לובן

לבד, שחרות אלא בה לובן.אין שום בלי

נקודת  על רומזת "יו"ד" דאות זו ונקודה
האדם, במוח השוכנת הנפש, מעצמיות החיות
שמגיעה  עד השדרה, חוט דרך המתפשטת והיא

ל"עקב".

דנקודת  – האדם בעבודת בנמשל, גם הוא [וכך

" וכפי ד "יו אות ית', ועצמותו מהותו על רומזת "

שממשיך:]

äøåîù ,åøúñ êùç úùé úðéçáî êùîð àåäå
.ììë âùåî åðéàù åîéúñ úðéçá ìò

(שחרות, ה"אוכמא" אות חושך נקודת של (
כי  עצמו, ב"ה מאיןֿסוף המשכה על רומזת יו"ד
מאחר  סתימין", דכל "סתימו נקרא יתברך הוא
תפיסא  מחשבה ולית השגה מגדר למעלה שהוא

"ישת נאמר ועליו כלל, היינו חשך בי' סתרו",
בבחינת  ו"חשך", "סתר" בבחינת הוא שהקב"ה

כלל. להשיגו אפשר שאי סתום

זו. מבחינה נמשכת היו"ד ונקודת

הנפש  שחיות במשל, משנת"ל ע"ד [והוא
היא  השדרה, חוט דרך האדם ממוח הנמשכת

החיות ועצמותנקודת היא ממהות (שלכן הנפש
הוא  וכך – ממש) לו בדומה להוליד הכח מקור
איןֿסוף  המשכת על שמורה למעלה, יו"ד אות ענין

].עצמו ב"ה

åðééäã ,äèîì åæ äðéçá êéùîäì àåä äãåáòäå
úðéçá àåäù ,ùîî äæä íìåòá íâ ùáìúäì

.íééá÷ò
בחינה  להמשיך הוא, עקב" – "י' עבודת ענין
לתוך  למטה, סתרו") חשך ("ישת יו"ד דאות זו

"עקביים". בחינת שהוא ממש, הזה עולם

ד"דירה הענין גילוי בתחתונים וזהו – (כנ"ל) "
שהוא  הגשמי, הזה בעולם עצמו ב"ה איןֿסוף אור
נקרא  ולכן ממנו", למטה תחתון שאין . . "התחתון

" בחינת הזה שהם עקביים עולם העקביים כמו ,"
שבגוף. תחתון היותר חלק

íéøáãî åùòðù ,úåéùòî úåöîä éãé ìò åðééäå
óåñ-ïéà øåàå ,íééá÷ò úðéçáã ùîî íééîùâ

.ïäá ùáìúîå êùîðå äøåù ä"á

.íééá÷ò úðéçáá ùáìúî ã"åéäù ,á÷ò 'é åäæå
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(דירה  עקב" – "י' דעבודת הענין עיקר
מעשיו  מצוות קיום ידי על נפעל ת,בתחתונים)

"אברין  נק' – אחד מצד קצוות: שני בהן שיש
איןֿסוף  אור להשראת ה"כלים הן שהרי דמלכא"
בדברים  מלובשות המצוות – ומאידך עצמו", ב"ה
ולכן  עקביים), (בחינת הזה עולם וענייני גשמיים
ממש", ב"תחתונים ב"ה איןֿסוף אור נמשך ידן על

העולם. גשמיות בתוך

äìçúá ì"ö úåöîä éãé ìò äæ êéùîäì éãë êà
àúåòø úåøøåòúä úðéçá àéäù ,äìéôúä

.àáéìã
התעוררות  (שהיא התפלה הקדמת לאחר דוקא

– דלבא" איןֿסוף רצון מ"רעותא אור נמשך הלב)
מעשיות. מצוות ידי על עקב") – ("י' למטה ב"ה

הדבר:] [וטעם

.äùòîå øåáã äáùçîå ïåöø ,úåâøãî 'ã ùé éë
ד' בדוגמת מדריגות, ד' בנשמה יש כידוע,
שבנפש  כלליות מדריגות ד' והם הוי', שם אותיות

ומעשה. דיבור מחשבה, רצון, –

היא  הלב) (רצון דלבא" ד"רעותא והעבודה
ומעשה  דיבור מחשבה כי הוי', דשם י' אות כנגד
למשל  כמו הנפש, של הגלויים ה"ביטויים" הם
בו  לדבר או בו, לחשוב יכול שהאדם שכלי ענין
או  זולתו), לאדם גם אותו ימסור הדיבור ידי (ועל
השכל  פי על למתחייב בהתאם מעשה איזה לעשות

ההוא.

עצמה  הנשמה "רצון" הוא מזה למעלה אך
האדם, של הגלויות מהמחשבות למעלה שהוא כפי
יו"ד  אות והוא בנפש, מאד עמוק עמוק הנעוץ

שבנפש.

àåäù ,äèîì ã"åéä úðéçáî êéùîäì éãëå
ùáåìîä ïåéìòä ïåöø úëùîäå éåìéâ úðéçá
àúåòø éãé ìò à÷åã àéä ,äàìéò äîëçá

.éúöôç àì êîòå úðéçá ,àáéìã
באופן  נמשכים שלמעלה הגילויים כל כידוע,
התורה, עסק ידי על ולדוגמא: מדה", כנגד ד"מדה
נמשכים  האדם, במוח והשגה הבנה שענינו
נמשכים  חסד עשיית ידי על דלמעלה; "מוחין"

וכו'. עליונים חסדים

איןֿסוף  אור את להמשיך כדי בעניננו: וכך

כלל", מושג שאינו סתימו "בחינת עצמו, ב"ה
להיות  צריכה ית' בו ודביקותו לקונו האדם עבודת
דלבא" "רעותא שהוא לבבו, נקודת עצמיות עם

רצון  זה שאין היינו כנ"ל, הלב) טעם (רצון פי על
נמשך  שהאדם מה אלא גלוי, רצון שהוא ודעת,
כל  ממילא (ובדרך ועצמותו מהותו בכל ית' אליו

ה'). אחרי נמשכים נפשו כוחות

ית' בו הדביקות – הנשמה של זו עבודה על
ועמך  בשמים לי "מי נאמר – דלבא" "רעותא מצד
דבר  שום רוצה האדם שאין בארץ", חפצתי לא
. . וכל מכל רצון "ביטול שזהו אלקות, מלבד

היו"ד". של הנקודה כדוגמת

צריך  שבה התפילה, עבודת של ענינה וזהו
ב"רעותא  ית' אליו להתקרב להתעורר האדם
"רצון  גילוי נמשך עלֿידיֿזה ודוקא דלבא",

העליון".

ב"חכמה  מלובשת העליון" "רצון [בחינת
רצון  נמשך ידה ועל ית'), חכמתו (היא עילאה"
נפשו  שחיי להבדיל, באדם, כמו למטה; העליון

דרך הגוף בכל כנ"ל].מוחו נמשכים ,

ïåöø úðéçá éåìéâ êë øçà íéëéùîî äæ éãé ìòå
åðùã÷ øùà úåéäì ,úåöîä éãé ìò ïåéìòä
,"ïåéìòä ùã÷" úðéçá êùîåéù ,åðåöå åéúåöîá

.äèîì ,ì"ðä ã"åé úðéçá àåäù
ידי  על – העליון רצון לבחינת שמגיעים לאחר
אפשר  – דליבא" "רעותא בבחינת התפילה עבודת

הגילוי את ֿ למטה להמשיך מצוות רמ"ח בקיום ,
כנ"ל  ב"ה, איןֿסוף לאור "כלים" (שהם עשה

באריכות).

"אשר המצוות ברכת נוסח ענין קדשנו וזהו

ב"ה,וצונו במצותיו העליון רצון הוא – "וצונו" :"
היינו  העליון", "קדש בחינת הוא – ו"קדשנו"
והיא  העליון", קודש "שנק' עילאה חכמה בחינת

הנ"ל; יו"ד בחינת

קדשנו  "אשר המצוות ברכת תוכן וזהו
"רצון  הנה המצוות קיום ידי שעל וצונו", במצותיו
אלינו  נמשך עילאה" בחכמה המלובש העליון

למטה.
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היום, בתחילת להיות התפלה צריכה זה מטעם
למטתי"), ("סמוכה משינתו האדם קימת לאחר מיד
לימוד  (כמו ה' עבודת עניני שאר כל קודם ואפילו
של  ה"המשכות" כל כי המצוות), וקיום התורה
לימוד  ידי על העליון) (רצון ב"ה איןֿסוף אור
התפלה  בעבודת תלויות המצוות וקיום התורה

דלבא"). רעותא ("התעוררות

[לסיכום:

" הנקראת ה' בעבודת עבדי הבחינה היא יעקב – "

דוקא,העבודה  בתחתונים דירה ית' לו לעשות

כנרמז  הגשמי, הזה בעולם למטה אלקות להמשיך

" היו יעקב בשם המשכת – עקב י' – על "" (המורה ד

ב  איןֿסוף ל "אור עד עצמו) (המדריגה עקב "ה "

ממש. ביותר) התחתונה

נגד  מלחמה עם קשורה זו שעבודה מובן ומזה

אשר  מסביב, ובעולם שבאדם והסטראֿאחרא הרע

ענין  היפך – ולהעלימה הקדושה את להסתיר טבעם

האור. גילוי

" הכתוב לפירוש חוזר און ועתה הביט לא

:]"ביעקב 

øîàð "éãáò á÷òé"ã åæ äâøãîå äðéçá ìò äðäå
.á÷òéá ïåà èéáä àì

ùéàå" åîë ,úåàîøäå äîøîä àåä ïåà ,ùåøéô
ïéøåäøäå úåáùçî àåäù ,"åéúåáùçî ïåà
äáåè äáùçî úðéçá úîåòìù ,[íéòø] ïéùéá
äáùçî úðéçáå áìáù äãåáò àéäù äìôúã

."éáìá éúéàø íà ïåà" åäæå ,äùåã÷ã
האלקים", עשה זה לעומת זה את "כי כתיב:
מדה  יש – בקדושה שיש ובחינה מדה שכל פירוש,
וסטראֿאחרא. בקליפה גם כנגדה זו ובחינה
ועבודה  טובה" "מחשבה בחינת לעומת לדוגמא,
רעים  והרהורים מחשבות יש בתפלה ש"בלב"
און  "ואיש כמ"ש "און", הנקראים והם – בקליפה

ראיתימחשבותיו  אם "און נאמר וכן –בלבי ", "
"עבודה לעומת דייקא, תפלה".שבלב "בלבי" זו

כפי  ומעשה, דיבור בבחינות גם [ועלֿדרךֿזה

שממשיך:]

ïåà åéô éøáã" ù"îë äæ-úîåòìù øåáãá ïëå
."ïåà éìòåô" ù"îë äùòîá ïëå ,"äîøîå

וכן  "און", נק' פיו") ("דברי רעים דיבורים גם
") רעים מעשים און").פועלי גם

úòã äðéá äîëçá äìôúá ïðåáúî íãàäùëå
úåáùçî åãâðë íéãîåò ,'ä úìåãâá åùôðáù
ïåà ùéà úåáùçî íäù ,àøçà-àøèñã úåøæ

.íéòøä ïéøåäøäå ì"ðä

÷éîòîå" åúìôúá ïðåáúî íãàä øùàë ,êëéôì
,åáìá 'ä úáäà øøåòì éãë 'ä úìåãâá "åìëù
äîëç" åãâðì úøáâúî Y äæ úîåòì äæ Y éæà
úòùá úåìôåðù úåøæ úåáùçî ïäù "äôéì÷ã

.á÷òé úðéçá çë ìåãâ íðîà äìôúä
מכלֿמקום  אלקים", עשה זה לעומת ש"זה אף
 ֿ הסטרא מכח יותר וחזק גדול הוא יעקב של כחו

שכנגדו. אחרא

" של כחו שגודל רבינו, מצד יעקב [ומבאר הן הוא "

שהקב  מאחר – ובעיקר – והן לו:]"עצמו, עוזר ה

ìò äùåã÷äì ïåøúé ùé éë ,åîöò ãöî íâ
.'åë øåàä ïåøúéë àøçà-àøèñ

אור  בין מלחמה שום להיות יכולה שלא כשם
הרי  חשוך למקום אור שמכניסים מיד כי וחשך,

מפניו נדחה וממילאהחשך "יתרון מאליו (וזהו
החושך  ממילא" נדחה "כך החשך"), מן האור
הנפש  קדושת אור מפני הקליפה של והסכלות
עצמו". "מצד יעקב בחינת כח גודל וזהו האלקית.

.äìòîìî øæòä àåäå ,åîò åé÷ìà 'ä éë ,ø÷éòäå
הוא  יעקב של כחו ותוקף גודל עיקר אמנם
כי  עמו"; אלקיו "ה' מלמעלה, והסיוע העזר מחמת
להגבי' ויכולת "רשות לקליפה נתן שהקב"ה אף
רק  זה הרי האלקית, הנפש קדושת כנגד עצמה"
ישנו  ולכן עלי'", להתגבר יתעורר שהאדם "כדי
ליצר  עוזר שהקב"ה מלמעלה, לאדם מיוחד עזר
יכול  אין עוזרו הקב"ה "אלמלא (כמרז"ל הטוב
לה  להיות האלקית נפש על ה' אור "שמאיר לו"),
כיתרון  הרע ויצר הכסיל סכלות על ושליטה יתרון

החשך". מן האור

יעקב  בחינת כח – אלו דברים שני [ומחמת
מלמעלה  האלקי העזר מחמת ובעיקר, עצמו, מצד
בחינת  על להתגבר יכולות אינן האון מחשבות –

"יעקב"].
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(דירה  עקב" – "י' דעבודת הענין עיקר
מעשיו  מצוות קיום ידי על נפעל ת,בתחתונים)

"אברין  נק' – אחד מצד קצוות: שני בהן שיש
איןֿסוף  אור להשראת ה"כלים הן שהרי דמלכא"
בדברים  מלובשות המצוות – ומאידך עצמו", ב"ה
ולכן  עקביים), (בחינת הזה עולם וענייני גשמיים
ממש", ב"תחתונים ב"ה איןֿסוף אור נמשך ידן על

העולם. גשמיות בתוך

äìçúá ì"ö úåöîä éãé ìò äæ êéùîäì éãë êà
àúåòø úåøøåòúä úðéçá àéäù ,äìéôúä

.àáéìã
התעוררות  (שהיא התפלה הקדמת לאחר דוקא

– דלבא" איןֿסוף רצון מ"רעותא אור נמשך הלב)
מעשיות. מצוות ידי על עקב") – ("י' למטה ב"ה

הדבר:] [וטעם

.äùòîå øåáã äáùçîå ïåöø ,úåâøãî 'ã ùé éë
ד' בדוגמת מדריגות, ד' בנשמה יש כידוע,
שבנפש  כלליות מדריגות ד' והם הוי', שם אותיות

ומעשה. דיבור מחשבה, רצון, –

היא  הלב) (רצון דלבא" ד"רעותא והעבודה
ומעשה  דיבור מחשבה כי הוי', דשם י' אות כנגד
למשל  כמו הנפש, של הגלויים ה"ביטויים" הם
בו  לדבר או בו, לחשוב יכול שהאדם שכלי ענין
או  זולתו), לאדם גם אותו ימסור הדיבור ידי (ועל
השכל  פי על למתחייב בהתאם מעשה איזה לעשות

ההוא.

עצמה  הנשמה "רצון" הוא מזה למעלה אך
האדם, של הגלויות מהמחשבות למעלה שהוא כפי
יו"ד  אות והוא בנפש, מאד עמוק עמוק הנעוץ

שבנפש.

àåäù ,äèîì ã"åéä úðéçáî êéùîäì éãëå
ùáåìîä ïåéìòä ïåöø úëùîäå éåìéâ úðéçá
àúåòø éãé ìò à÷åã àéä ,äàìéò äîëçá

.éúöôç àì êîòå úðéçá ,àáéìã
באופן  נמשכים שלמעלה הגילויים כל כידוע,
התורה, עסק ידי על ולדוגמא: מדה", כנגד ד"מדה
נמשכים  האדם, במוח והשגה הבנה שענינו
נמשכים  חסד עשיית ידי על דלמעלה; "מוחין"

וכו'. עליונים חסדים

איןֿסוף  אור את להמשיך כדי בעניננו: וכך

כלל", מושג שאינו סתימו "בחינת עצמו, ב"ה
להיות  צריכה ית' בו ודביקותו לקונו האדם עבודת
דלבא" "רעותא שהוא לבבו, נקודת עצמיות עם

רצון  זה שאין היינו כנ"ל, הלב) טעם (רצון פי על
נמשך  שהאדם מה אלא גלוי, רצון שהוא ודעת,
כל  ממילא (ובדרך ועצמותו מהותו בכל ית' אליו

ה'). אחרי נמשכים נפשו כוחות

ית' בו הדביקות – הנשמה של זו עבודה על
ועמך  בשמים לי "מי נאמר – דלבא" "רעותא מצד
דבר  שום רוצה האדם שאין בארץ", חפצתי לא
. . וכל מכל רצון "ביטול שזהו אלקות, מלבד

היו"ד". של הנקודה כדוגמת

צריך  שבה התפילה, עבודת של ענינה וזהו
ב"רעותא  ית' אליו להתקרב להתעורר האדם
"רצון  גילוי נמשך עלֿידיֿזה ודוקא דלבא",

העליון".

ב"חכמה  מלובשת העליון" "רצון [בחינת
רצון  נמשך ידה ועל ית'), חכמתו (היא עילאה"
נפשו  שחיי להבדיל, באדם, כמו למטה; העליון

דרך הגוף בכל כנ"ל].מוחו נמשכים ,

ïåöø úðéçá éåìéâ êë øçà íéëéùîî äæ éãé ìòå
åðùã÷ øùà úåéäì ,úåöîä éãé ìò ïåéìòä
,"ïåéìòä ùã÷" úðéçá êùîåéù ,åðåöå åéúåöîá

.äèîì ,ì"ðä ã"åé úðéçá àåäù
ידי  על – העליון רצון לבחינת שמגיעים לאחר
אפשר  – דליבא" "רעותא בבחינת התפילה עבודת

הגילוי את ֿ למטה להמשיך מצוות רמ"ח בקיום ,
כנ"ל  ב"ה, איןֿסוף לאור "כלים" (שהם עשה

באריכות).

"אשר המצוות ברכת נוסח ענין קדשנו וזהו

ב"ה,וצונו במצותיו העליון רצון הוא – "וצונו" :"
היינו  העליון", "קדש בחינת הוא – ו"קדשנו"
והיא  העליון", קודש "שנק' עילאה חכמה בחינת

הנ"ל; יו"ד בחינת

קדשנו  "אשר המצוות ברכת תוכן וזהו
"רצון  הנה המצוות קיום ידי שעל וצונו", במצותיו
אלינו  נמשך עילאה" בחכמה המלובש העליון

למטה.

äëåîñ àäúù éúìôú ìò ì"æø åøîà ïëìå
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היום, בתחילת להיות התפלה צריכה זה מטעם
למטתי"), ("סמוכה משינתו האדם קימת לאחר מיד
לימוד  (כמו ה' עבודת עניני שאר כל קודם ואפילו
של  ה"המשכות" כל כי המצוות), וקיום התורה
לימוד  ידי על העליון) (רצון ב"ה איןֿסוף אור
התפלה  בעבודת תלויות המצוות וקיום התורה

דלבא"). רעותא ("התעוררות

[לסיכום:

" הנקראת ה' בעבודת עבדי הבחינה היא יעקב – "

דוקא,העבודה  בתחתונים דירה ית' לו לעשות

כנרמז  הגשמי, הזה בעולם למטה אלקות להמשיך

" היו יעקב בשם המשכת – עקב י' – על "" (המורה ד

ב  איןֿסוף ל "אור עד עצמו) (המדריגה עקב "ה "

ממש. ביותר) התחתונה

נגד  מלחמה עם קשורה זו שעבודה מובן ומזה

אשר  מסביב, ובעולם שבאדם והסטראֿאחרא הרע

ענין  היפך – ולהעלימה הקדושה את להסתיר טבעם

האור. גילוי

" הכתוב לפירוש חוזר און ועתה הביט לא

:]"ביעקב 

øîàð "éãáò á÷òé"ã åæ äâøãîå äðéçá ìò äðäå
.á÷òéá ïåà èéáä àì

ùéàå" åîë ,úåàîøäå äîøîä àåä ïåà ,ùåøéô
ïéøåäøäå úåáùçî àåäù ,"åéúåáùçî ïåà
äáåè äáùçî úðéçá úîåòìù ,[íéòø] ïéùéá
äáùçî úðéçáå áìáù äãåáò àéäù äìôúã

."éáìá éúéàø íà ïåà" åäæå ,äùåã÷ã
האלקים", עשה זה לעומת זה את "כי כתיב:
מדה  יש – בקדושה שיש ובחינה מדה שכל פירוש,
וסטראֿאחרא. בקליפה גם כנגדה זו ובחינה
ועבודה  טובה" "מחשבה בחינת לעומת לדוגמא,
רעים  והרהורים מחשבות יש בתפלה ש"בלב"
און  "ואיש כמ"ש "און", הנקראים והם – בקליפה

ראיתימחשבותיו  אם "און נאמר וכן –בלבי ", "
"עבודה לעומת דייקא, תפלה".שבלב "בלבי" זו

כפי  ומעשה, דיבור בבחינות גם [ועלֿדרךֿזה

שממשיך:]

ïåà åéô éøáã" ù"îë äæ-úîåòìù øåáãá ïëå
."ïåà éìòåô" ù"îë äùòîá ïëå ,"äîøîå

וכן  "און", נק' פיו") ("דברי רעים דיבורים גם
") רעים מעשים און").פועלי גם

úòã äðéá äîëçá äìôúá ïðåáúî íãàäùëå
úåáùçî åãâðë íéãîåò ,'ä úìåãâá åùôðáù
ïåà ùéà úåáùçî íäù ,àøçà-àøèñã úåøæ

.íéòøä ïéøåäøäå ì"ðä

÷éîòîå" åúìôúá ïðåáúî íãàä øùàë ,êëéôì
,åáìá 'ä úáäà øøåòì éãë 'ä úìåãâá "åìëù
äîëç" åãâðì úøáâúî Y äæ úîåòì äæ Y éæà
úòùá úåìôåðù úåøæ úåáùçî ïäù "äôéì÷ã

.á÷òé úðéçá çë ìåãâ íðîà äìôúä
מכלֿמקום  אלקים", עשה זה לעומת ש"זה אף
 ֿ הסטרא מכח יותר וחזק גדול הוא יעקב של כחו

שכנגדו. אחרא

" של כחו שגודל רבינו, מצד יעקב [ומבאר הן הוא "

שהקב  מאחר – ובעיקר – והן לו:]"עצמו, עוזר ה

ìò äùåã÷äì ïåøúé ùé éë ,åîöò ãöî íâ
.'åë øåàä ïåøúéë àøçà-àøèñ

אור  בין מלחמה שום להיות יכולה שלא כשם
הרי  חשוך למקום אור שמכניסים מיד כי וחשך,

מפניו נדחה וממילאהחשך "יתרון מאליו (וזהו
החושך  ממילא" נדחה "כך החשך"), מן האור
הנפש  קדושת אור מפני הקליפה של והסכלות
עצמו". "מצד יעקב בחינת כח גודל וזהו האלקית.

.äìòîìî øæòä àåäå ,åîò åé÷ìà 'ä éë ,ø÷éòäå
הוא  יעקב של כחו ותוקף גודל עיקר אמנם
כי  עמו"; אלקיו "ה' מלמעלה, והסיוע העזר מחמת
להגבי' ויכולת "רשות לקליפה נתן שהקב"ה אף
רק  זה הרי האלקית, הנפש קדושת כנגד עצמה"
ישנו  ולכן עלי'", להתגבר יתעורר שהאדם "כדי
ליצר  עוזר שהקב"ה מלמעלה, לאדם מיוחד עזר
יכול  אין עוזרו הקב"ה "אלמלא (כמרז"ל הטוב
לה  להיות האלקית נפש על ה' אור "שמאיר לו"),
כיתרון  הרע ויצר הכסיל סכלות על ושליטה יתרון

החשך". מן האור

יעקב  בחינת כח – אלו דברים שני [ומחמת
מלמעלה  האלקי העזר מחמת ובעיקר, עצמו, מצד
בחינת  על להתגבר יכולות אינן האון מחשבות –

"יעקב"].
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c"agרעב i`iyp epizeax zxezn

ïåàä ìëåé àìù ,á÷òéá ïåà èéáä àì åäæå
åì ìëåé àì éë ,åìáìáìå á÷òé úðéçáá èéáäì

:åéðôì ìåôé ìåôð àìà
און  הביט "לא בכתוב הפנימי הפירוש וזהו

ביעקב":

קאי  הביט" "לא בכתוב, הפשוט הפירוש לפי
שום  ביעקב רואה אינו שהקב"ה היינו הקב"ה, על

הביט" "לא הענינים, פנימיות פי על אבל "און";
כח  הוא ה"און", פירוש: – עצמו ה"און" על קאי
לבטלו  ביעקב, להביט יוכל לא אחרא, והסטרא הרע
דלעומתֿזה  שמחשבות היינו ה', מעבודת ולבלבלו
כי  בתפלה, מעבודתו יעקב את לבלבל יכולות אינן

החשך. מן האור כיתרון מפניו נדחות הן

e wxt awria oe` hiad `l d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

נח ÏÎ·Â(כב) נח תולדות אלה שכתוב מה יובן הנ"ל
ונייחא  תתאה נייחא דהיינו פעמים ב'
והמשכה  העלאה יש פרט ודרך כנ"ל בכללות עלאה
ישראל  שמרו אלמלי וכמארז"ל ועילאה תתאה בנייחא
אשר  מכל שבתא דמעלי שבת שזהו כהלכתן שבתות ב'
המלאכה  מן עצמותו אל וחזר ששבת העלאה עשה
ונחת  הנפש השבת שנקרא המשכה בחי' דיומא ושבת
וגמר  שפסק מה לבד נאה בנין לו שיש ממה כמו רוח
בו  שמשתעשע הבנין מעצם התענוג שזהו כנ"ל לעשות
זו  והמשכה והעלאה לעשות שפסק ממה ולא
כנ"ל  בכללו' תתא' שבת נקר' ושניהם יחד מתחברים
העלאה  בה יש הנ"ל עצמית מנוחה עילאה בשבת וכן
שבתו  לטוב בניינו גמר מסיבת זו מנוחה שבא ממה
תענוג  בבחי' שאנן בשבתו המשכה והב' במנוחה בה
כלל  השביתה מן שלא הד' במנוחה (וגם ממש עצמותו
נקרא  ולכך מעצמות וירידה בעצמו' עליה יש וכלל
שכתוב  כמו חוזר ואור או"י ש"ע ש"ע שעשועים
ונקרא  ממש בעצמותו שהכל אע"פ אחר במקום
לחירו  דנפקין דרור וקראתם עילאה יובלא וכמו קדושה
המשכה  ובחי' לעולם עוד יעצב שלא בעצמו' העלאה
ז' השמיטות ענין יובן זה ובכל כנ"ל. ממש שבעצמות
השנים  שבתות כל על עולה החמשים שנת ז' פעמים

השביעי  ואלף עלמא דהוי שני אלפי שתא כלל ודרך
שמטות  ו' עוד ויש אחת שמטה נק' הנ"ל עלאה שבת
יש  זה דרך ועל בכלל החמשים שנת כך ואחר כאלה
ב' וזהו סלה) ירוממוך וזהו כנ"ל יובלות אלפים נ'
אשר  האדמה מן ממעשינו ינחמנו זהו כי א' נח פעמים
לו  הונח אשר ונייחא שביתה כמו שזהו ה' אררה
וזהו  עשה אשר כל בעיניו והוטב שלו כוחות מירידו'

בהעלאה שעלה נח דקרבן הניחוח ריח ה' ואמ'וירח
ע"י  ממעשיו רוח נחת קיבל כי לקלל עוד אוסיף לא
רוח  נחת זה וריח עוד האדמה יקלל ולא דקרבן הריח
תתא' בשבת כנ"ל יחד והמשכה העלאה כולל הוא
לריח  יעלה הששי באלף נח לחיי ת"ר בשנת כן וכמו
לקלל  עוד יוסיף ולא התחתונים מעש' בלי ניחוח
(ולא  לבד ומרוגזך מעצבך דרוחא נייחא ואז האדמה
ואח"כ  לעולם) יעצב שלא הנ"ל עלאה דיובלא נייחא
ב' כן גם בזה ויש הנ"ל עלאה דשבת עלאה נייחא
וישבות  שכתוב וכמו יחד והמשכה העלאה מדרגות
כמו  עצמותו מצד העלאה זו שביתה הז' ביום
העצמו' רוממות מצד בעצם המלך ומתעלה שמתרומם
לפי  כן גם שזהו מעצמותו וירידה בעצם עילוי שנק'
ונחי' יקימנו השלישי ביום וזהו העצמי' גדולתו ערך

וד"ל. כנ"ל הבא העולם שזהו ממש לפניו

daeyzd xry zncwd
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÌÓ‡ שהקדוש אף מלמטלמ"ע הליכה רק הוא כ"ז
בחי' נעשה זו המשכה ע"י אבל המשכה, הוא
כי  רבים, ל' מהלכים ופי' מלמטלמ"ע, והליכה תשוקה

תומ"צ  ע"י הוא הב' והליכה הליכה, בחי' ב' יש
תר"ך  בחי' ממשיכין המצות ע"י הנה כי מלמעלמ"ט,
הוא  ועמודי ומקיף, כותרת ל' כתר תר"ך אור, עמודי

1
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6

c"ag i`iyp epizeax zxezn

כי  הארץ, על דוקא ועומדים הארץ, עם הגג  המחבר
תו' וכן וממלא, דסובב החיבור הוא גשמיות מצות ע"י
מעדן  יוצא ונהר כמ"ש מלמעלמ"ט, המשכה ג"כ הוא
בחי' רק שהם דאורייתא, סדרים ג"ן הג"ן את להשקות
העיקר  אבל לימוד, ג"כ הוא האותיות שלימוד אותיות,
פרש"י  עם חומש כמו בהאותיות שכלו שימשיך הוא
דקאי  בזה שהפי' הנרות את בהעלותך כמו או ואגדות,
לא  עין עדן מבחי' ממשיך ועי"ז אדם, נשמת ה' נר על
הלכות  ע' ג"כ וזהו ורצונו חכמתו המשכת כו', ראתה
ומה  איך פי' ולא לציצית לכם והי' פ' עד"מ הליכה, ל'
ורצונו  חכ' מבחי' ממשיך ציצית הלכות כללות אבל
הליכה  וע"י מלמעלמ"ט, הליכה ע"י וזהו בהאותיות,
כמ"ש  זו הליכה במלאכים ג"כ נמשך דנשמות זו
שמלאכים  לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבת
כתי' שבמלאכים אף הנשמות, ע"י זו הליכה מעלים
מן  האור יתרון דוקא שצ"ל ביניכם, יש יצה"ר כלום

שע" ההמשכה בהם ואין ע"י החשך, אבל התו', י
שב' העומדים, בין מהלכים וזהו ג"כ, מקבלים נשמות
הנשמות, ע"י במלאכים גם נמשך הנ"ל הליכה בחי'
בדרכי  אם בחי', ד' להקדים צריך כו', מהלכים לבחי'
הקצה  מן המבריח התיכון בריח נק' יעקב כי ופי' תלך
יעקב  וכמ"ש שבאבות בחיר הוא יעקב כי הקצה, אל
הוי', דרך בחי' הוא התיכון בריח ובחי' י', לו בחר
נק' התו' דהנה ואמת, חסד הוי' ארחות כל וכמ"ש
וגם  לשונה, על חסד ותורת וכמ"ש חסד בשם לפעמים
תו', אלא אמת ואין באמת כו' ה' קרוב כמ"ש אמת נק'
תר"ך  מלמעלמ"ט המשכה חסד בחי' הוא התו' הנה כי
ויכול  חסד, רב נק' הרי החסד מצד אך אור. עמודי
כי  אמת, בחי' צ"ל לכן ראוי, שאינו במקום אף לימשך
אינש  ליצלי לא (בר"ה) כמארז"ל דין קצת הוא אמת
שנק' תו' שאני כו' קמייתא שעי בתלת המוספין תפלת
הראוי. במקום רק יומשך לא דין בחי' וע"י כו', אמת

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

„ÂÚÂ עצמו בכח זה עשה אע"ה אברהם כי הפרש
יותר  לבוא מ"ת בלא עבודתו ע"י לנברא וא"א
ש"מ  בגמ' שאמרו ממה והראי' הנבראי', ומקור משרש
הי' דכה"ג המקוה שהרי אמה ך"ג עיטם דעין מעיין
אמה  ך' גבוהים היו הפתחים וכל העזרה פתח ע"ג
ואם  אמות, שלש ברום אמה על אמה הוי מקוה ושיעור
שהמעיין  מנ"ל משרשו יותר המעיין להגביה יכולים
והיותר  אמה עשר כ"א הוי לא דילמא אמה כ"ג
משרשו, יותר להגביה יכולים שאין ודאי אלא הגביהו,
דרך  נמשך הרי מ"מ באצי' שרשו הי' אברהם כי והגם
נברא, ונעשה כו' בראת אתה כמ"ש הבריאה מעבר
ואח"כ  דבריאה לחסד כ"א מרכבה הי' לא ובתחלה
שבאצי', לשרשו שיתחבר לך לך הקב"ה לו אמר
קדשנו  אשר אומרים אנו התורה לנו ניתן כאשר ועכשיו
תענוג  בנות, אשרוני כי באשרי מלשון אשר במצותיו,
גילוי  שע"י אלקיך הוי' אנכי כתיב במ"ת כי עליון,

בקודש  וקדשנו בכ"א, הוי' שם נעשה שאנכי מי אנכי
שא' מה וזהו תפילין, מניח הקב"ה במצותיו העליון
כל  שמך תורק שמן טובים שמניך לריח ע "פ במדרש
שמן  אנו אבל היו ריחות האבות שעשו ומע"ט מצות
עצמות  אינו ריח כי כלי אל מכלי שמריקין כדבר תורק
אבל  כלום, יחסר ולא היום כל להריח יכולים שהרי
שניתן  בתומ"צ כמ"כ עצמות, הוא הרי שמריקין דבר

עצמות. הוא לנו
‡ˆÓÂ שקיום הא' דברים, בשני הוא שההפרש

שהאכיל  כמו מס"נ ע"י היה דאבות התורה
והודיע  בתכלית בטל שהי' מפני לערביים אפי' לכל
ע"י  ויעקב אחרים, עובדות ע"י ויצחק בעולם, אלקותו
כ"א  צריכים אין דעכשיו תומ"צ אבל אחרים, עובדות
לא  העובדות מצד האבות כי ועוד ב"ה, רצה"ע לקיים
ממשיכים  תומ"צ וע"י הנבראים לשרש כ"א הגיעו

א"ס. עצמות

jl obn ikp`
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רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ïåàä ìëåé àìù ,á÷òéá ïåà èéáä àì åäæå
åì ìëåé àì éë ,åìáìáìå á÷òé úðéçáá èéáäì

:åéðôì ìåôé ìåôð àìà
און  הביט "לא בכתוב הפנימי הפירוש וזהו

ביעקב":

קאי  הביט" "לא בכתוב, הפשוט הפירוש לפי
שום  ביעקב רואה אינו שהקב"ה היינו הקב"ה, על

הביט" "לא הענינים, פנימיות פי על אבל "און";
כח  הוא ה"און", פירוש: – עצמו ה"און" על קאי
לבטלו  ביעקב, להביט יוכל לא אחרא, והסטרא הרע
דלעומתֿזה  שמחשבות היינו ה', מעבודת ולבלבלו
כי  בתפלה, מעבודתו יעקב את לבלבל יכולות אינן

החשך. מן האור כיתרון מפניו נדחות הן

e wxt awria oe` hiad `l d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

נח ÏÎ·Â(כב) נח תולדות אלה שכתוב מה יובן הנ"ל
ונייחא  תתאה נייחא דהיינו פעמים ב'
והמשכה  העלאה יש פרט ודרך כנ"ל בכללות עלאה
ישראל  שמרו אלמלי וכמארז"ל ועילאה תתאה בנייחא
אשר  מכל שבתא דמעלי שבת שזהו כהלכתן שבתות ב'
המלאכה  מן עצמותו אל וחזר ששבת העלאה עשה
ונחת  הנפש השבת שנקרא המשכה בחי' דיומא ושבת
וגמר  שפסק מה לבד נאה בנין לו שיש ממה כמו רוח
בו  שמשתעשע הבנין מעצם התענוג שזהו כנ"ל לעשות
זו  והמשכה והעלאה לעשות שפסק ממה ולא
כנ"ל  בכללו' תתא' שבת נקר' ושניהם יחד מתחברים
העלאה  בה יש הנ"ל עצמית מנוחה עילאה בשבת וכן
שבתו  לטוב בניינו גמר מסיבת זו מנוחה שבא ממה
תענוג  בבחי' שאנן בשבתו המשכה והב' במנוחה בה
כלל  השביתה מן שלא הד' במנוחה (וגם ממש עצמותו
נקרא  ולכך מעצמות וירידה בעצמו' עליה יש וכלל
שכתוב  כמו חוזר ואור או"י ש"ע ש"ע שעשועים
ונקרא  ממש בעצמותו שהכל אע"פ אחר במקום
לחירו  דנפקין דרור וקראתם עילאה יובלא וכמו קדושה
המשכה  ובחי' לעולם עוד יעצב שלא בעצמו' העלאה
ז' השמיטות ענין יובן זה ובכל כנ"ל. ממש שבעצמות
השנים  שבתות כל על עולה החמשים שנת ז' פעמים

השביעי  ואלף עלמא דהוי שני אלפי שתא כלל ודרך
שמטות  ו' עוד ויש אחת שמטה נק' הנ"ל עלאה שבת
יש  זה דרך ועל בכלל החמשים שנת כך ואחר כאלה
ב' וזהו סלה) ירוממוך וזהו כנ"ל יובלות אלפים נ'
אשר  האדמה מן ממעשינו ינחמנו זהו כי א' נח פעמים
לו  הונח אשר ונייחא שביתה כמו שזהו ה' אררה
וזהו  עשה אשר כל בעיניו והוטב שלו כוחות מירידו'

בהעלאה שעלה נח דקרבן הניחוח ריח ה' ואמ'וירח
ע"י  ממעשיו רוח נחת קיבל כי לקלל עוד אוסיף לא
רוח  נחת זה וריח עוד האדמה יקלל ולא דקרבן הריח
תתא' בשבת כנ"ל יחד והמשכה העלאה כולל הוא
לריח  יעלה הששי באלף נח לחיי ת"ר בשנת כן וכמו
לקלל  עוד יוסיף ולא התחתונים מעש' בלי ניחוח
(ולא  לבד ומרוגזך מעצבך דרוחא נייחא ואז האדמה
ואח"כ  לעולם) יעצב שלא הנ"ל עלאה דיובלא נייחא
ב' כן גם בזה ויש הנ"ל עלאה דשבת עלאה נייחא
וישבות  שכתוב וכמו יחד והמשכה העלאה מדרגות
כמו  עצמותו מצד העלאה זו שביתה הז' ביום
העצמו' רוממות מצד בעצם המלך ומתעלה שמתרומם
לפי  כן גם שזהו מעצמותו וירידה בעצם עילוי שנק'
ונחי' יקימנו השלישי ביום וזהו העצמי' גדולתו ערך

וד"ל. כנ"ל הבא העולם שזהו ממש לפניו

daeyzd xry zncwd
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÌÓ‡ שהקדוש אף מלמטלמ"ע הליכה רק הוא כ"ז
בחי' נעשה זו המשכה ע"י אבל המשכה, הוא
כי  רבים, ל' מהלכים ופי' מלמטלמ"ע, והליכה תשוקה

תומ"צ  ע"י הוא הב' והליכה הליכה, בחי' ב' יש
תר"ך  בחי' ממשיכין המצות ע"י הנה כי מלמעלמ"ט,
הוא  ועמודי ומקיף, כותרת ל' כתר תר"ך אור, עמודי
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כי  הארץ, על דוקא ועומדים הארץ, עם הגג  המחבר
תו' וכן וממלא, דסובב החיבור הוא גשמיות מצות ע"י
מעדן  יוצא ונהר כמ"ש מלמעלמ"ט, המשכה ג"כ הוא
בחי' רק שהם דאורייתא, סדרים ג"ן הג"ן את להשקות
העיקר  אבל לימוד, ג"כ הוא האותיות שלימוד אותיות,
פרש"י  עם חומש כמו בהאותיות שכלו שימשיך הוא
דקאי  בזה שהפי' הנרות את בהעלותך כמו או ואגדות,
לא  עין עדן מבחי' ממשיך ועי"ז אדם, נשמת ה' נר על
הלכות  ע' ג"כ וזהו ורצונו חכמתו המשכת כו', ראתה
ומה  איך פי' ולא לציצית לכם והי' פ' עד"מ הליכה, ל'
ורצונו  חכ' מבחי' ממשיך ציצית הלכות כללות אבל
הליכה  וע"י מלמעלמ"ט, הליכה ע"י וזהו בהאותיות,
כמ"ש  זו הליכה במלאכים ג"כ נמשך דנשמות זו
שמלאכים  לקולך מקשיבים חברים בגנים היושבת
כתי' שבמלאכים אף הנשמות, ע"י זו הליכה מעלים
מן  האור יתרון דוקא שצ"ל ביניכם, יש יצה"ר כלום

שע" ההמשכה בהם ואין ע"י החשך, אבל התו', י
שב' העומדים, בין מהלכים וזהו ג"כ, מקבלים נשמות
הנשמות, ע"י במלאכים גם נמשך הנ"ל הליכה בחי'
בדרכי  אם בחי', ד' להקדים צריך כו', מהלכים לבחי'
הקצה  מן המבריח התיכון בריח נק' יעקב כי ופי' תלך
יעקב  וכמ"ש שבאבות בחיר הוא יעקב כי הקצה, אל
הוי', דרך בחי' הוא התיכון בריח ובחי' י', לו בחר
נק' התו' דהנה ואמת, חסד הוי' ארחות כל וכמ"ש
וגם  לשונה, על חסד ותורת וכמ"ש חסד בשם לפעמים
תו', אלא אמת ואין באמת כו' ה' קרוב כמ"ש אמת נק'
תר"ך  מלמעלמ"ט המשכה חסד בחי' הוא התו' הנה כי
ויכול  חסד, רב נק' הרי החסד מצד אך אור. עמודי
כי  אמת, בחי' צ"ל לכן ראוי, שאינו במקום אף לימשך
אינש  ליצלי לא (בר"ה) כמארז"ל דין קצת הוא אמת
שנק' תו' שאני כו' קמייתא שעי בתלת המוספין תפלת
הראוי. במקום רק יומשך לא דין בחי' וע"י כו', אמת

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

„ÂÚÂ עצמו בכח זה עשה אע"ה אברהם כי הפרש
יותר  לבוא מ"ת בלא עבודתו ע"י לנברא וא"א
ש"מ  בגמ' שאמרו ממה והראי' הנבראי', ומקור משרש
הי' דכה"ג המקוה שהרי אמה ך"ג עיטם דעין מעיין
אמה  ך' גבוהים היו הפתחים וכל העזרה פתח ע"ג
ואם  אמות, שלש ברום אמה על אמה הוי מקוה ושיעור
שהמעיין  מנ"ל משרשו יותר המעיין להגביה יכולים
והיותר  אמה עשר כ"א הוי לא דילמא אמה כ"ג
משרשו, יותר להגביה יכולים שאין ודאי אלא הגביהו,
דרך  נמשך הרי מ"מ באצי' שרשו הי' אברהם כי והגם
נברא, ונעשה כו' בראת אתה כמ"ש הבריאה מעבר
ואח"כ  דבריאה לחסד כ"א מרכבה הי' לא ובתחלה
שבאצי', לשרשו שיתחבר לך לך הקב"ה לו אמר
קדשנו  אשר אומרים אנו התורה לנו ניתן כאשר ועכשיו
תענוג  בנות, אשרוני כי באשרי מלשון אשר במצותיו,
גילוי  שע"י אלקיך הוי' אנכי כתיב במ"ת כי עליון,

בקודש  וקדשנו בכ"א, הוי' שם נעשה שאנכי מי אנכי
שא' מה וזהו תפילין, מניח הקב"ה במצותיו העליון
כל  שמך תורק שמן טובים שמניך לריח ע "פ במדרש
שמן  אנו אבל היו ריחות האבות שעשו ומע"ט מצות
עצמות  אינו ריח כי כלי אל מכלי שמריקין כדבר תורק
אבל  כלום, יחסר ולא היום כל להריח יכולים שהרי
שניתן  בתומ"צ כמ"כ עצמות, הוא הרי שמריקין דבר

עצמות. הוא לנו
‡ˆÓÂ שקיום הא' דברים, בשני הוא שההפרש

שהאכיל  כמו מס"נ ע"י היה דאבות התורה
והודיע  בתכלית בטל שהי' מפני לערביים אפי' לכל
ע"י  ויעקב אחרים, עובדות ע"י ויצחק בעולם, אלקותו
כ"א  צריכים אין דעכשיו תומ"צ אבל אחרים, עובדות
לא  העובדות מצד האבות כי ועוד ב"ה, רצה"ע לקיים
ממשיכים  תומ"צ וע"י הנבראים לשרש כ"א הגיעו

א"ס. עצמות
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.äð ÷øô
ונמשך המאור מעין  שהוא האור ענין הפרק: תוכן
המתכת וחימום  השמש  מאור - לזה משל ממילא,

בנפש. הכללית ומהחיות
המקובלים כי  נ"ע הרבי הביא  המאמר, בתחילת
בלשון  והחוקרים 'אור' בלשון רוב פי  על משתמשים
יובן  ידו (שעל ביניהם החילוק את לבאר ובכדי 'שפע'.

השפ ענין מהו בהרחבה ביאר ֿ סוף) אין אור ע,ענין
האור: ענין  מהו מסביר להלן 

ïî åá ïéàù ãáì äøàä ÷ø åäæù àåä øåàä ïéðò íðîà
,íöòä,המשפיע ממהות המשכה שזו לשפע בניגוד

המקור, מעצמיות בו  אין הנמשך åéæåהאור øåà åîëå
íöò ïéà éøä ,ùîùäגוףøéàäì èùôúî ùîùäחלקי -

בעולם , מתפזרים אינם עצמם  ãáìהשמש  åúøàä íà éë
מהשמש.

,øáã úåäî úðéçáá åðéàù),היא האור של מציאותו -
עצמי , קיום לו שיש עצמו  בפני  משהו אינו שהוא 
ùîùä úòé÷ùá åîëå íöòä ÷ìúñî øùàëù äéàøäå
'åë ãáì äøàä ÷ø àåäù éôì åðééäå ,àöîð øåàä ïéà
להיות צריך היה עצמו, בפני דבר מהות הוא  היה אם
בענין  שהתבאר כמו  השמש , שקיעת לאחרי גם קיום לו

ההשפעה נשארת המשפיע בהסתלקות שגם  ),השפע,
ïë ìòå,דבר מהות  ולא הארה רק הוא שהאור כיון -

,íöòäá éåðéù íåù ìòåô øåàä ïéà,להשפעה בניגוד
ההשפעה, ֿ ידי על משתנה ùîùäáשהמשפיע éøäù

òâåð åðéà(אכפת íà(לא øéàî øåàä íà(או)àì
,ùîùäá úôñåú äùòð åðéà øåàä øéàî øùàëãהשמש

שיוצא האור בגלל יותר ומרובה שלימה נעשית לא
ùîùäá,ממנה, ïåòøâ äùòð åðéà øéàî åðéàùë ïë åîëå

אור. ממנה מאיר לא כאשר נחלשת  לא השמש
åîëå:לדוגמאùîùä øåà ãâð êñî ïéãéîòîùëבמטרה

אורה את øéàîלהסתיר øåàä ïéàù íéððò ùéùë åà
åà íìåòá האור מאיר  לא סיבה äæשמצד ïéà ,úéáá

.åúàî éåìéâäá àì íâå ,ùîùäá ïåòøâå éåðéù íåù äùåò
ג כזו - סיבה מצד אורה את  מקבלים לא כשהמקבלים ם

אורה, מהסתר מתפעלת לא  עצמה השמש  אחרת, או
והגילוי ההסתר, לפני כמו  בדיוק להאיר ממשיכה היא

שינוי . כל ללא כמקודם ממנה נמשך
להיפך: בדיוק הוא  בשפע, ìá÷îäùëואילו äòôùäáã

,òéôùäì ìåëé òéôùîä ïéà ìá÷ì éìë åðéà:ולדוגמא
- מאזינים  לו  יהיו  לא אם חכמה, דברי  שמדבר אדם

התלמידים שכאשר במוחש , שרואים וכמו לדבר. יפסיק 
וכאשר  ההשפעה, מתרבית - ומתעניינים מקשיבים

בכלל. נפסקת או ההשפעה מתמעטת - כן,להיפך אם
ותוספת. גרעון  שינוי , במשפיע פועלת  øåàáåההשפעה

,ùîùäá éåðéù íåù ïéà øéàî øåàä ïéàùë íâã ïë åðéà
íìåòá øéàî äéä íà åîë äåùá åéæäå øåàä åðîî êùîðå

åðééäå מאירשמאיר שהיה  כפי íéððòבדיוק åéä àì íà
.'åë

øåà øéàäì ãøèåî ùîùä ïéà íâåמוטרד המשפיע  -
באיזה - הקודם בפרק שנתבאר כפי - ההשפעה בזמן
מוטרדת אינה  השמש אך וכדומה, דבריו  לכלכל אופן

כיון האור, הארת  åá,בזמן  àìéîî øåàäùנמשך האור -
ממילא , øðäממנה øåà åîëå מאיר הוא עצמו שמצד

נמצא, הוא איפה לו אכפת úéááולא  åúåà íéñéðëîùë
øðäî úå÷ñòúä úåéäì êéøö ïéàå øéàî úéáä àìéîî

,úéáä úà øéàäìהבית לתוך נר שמכניסים זה -
שעד למרות שינוי , שום בו פועל לא בו, ומשתמשים
לא זה לנר בו, משתמשים ועכשיו בו  השתמשו לא  עתה

משנה.
ממילא: בדרך שנמשך לענין נוספת דוגמא åîëåומביא

àìéîî íîçúî úëúîä éøä ùàá úëúî íéîîçîù
àá íåçäã ,ùàäî úå÷ñòúä íåù éìá ùàä íåçî
ìà áø÷úîù éãé-ìò úëúîä ïëå àìéîî êøãá ùàäî

,'åë àìéîî íîçúî ùàäתועלת שיש  אף כלומר,
משתנית האש אין לאש, המתכת בקירוב מרובה
ֿ ידי ועל במהותה, מחממת האש  שהרי  ממהותה.
ממילא בדרך היא מתחממת אליה, בקירוב שהמתכת
פעולה שהיא איזו לעשות תצטרך שהאש מבלי 

נוספת. והתעסקות
ùàäá çåôîá íéçôåð íéçôðäù äîåרואים כן, ואם  -

פעולה איזו לעשות צריך  ואור חום בענין שגם לכאורה,
- øוהתעסקות åäæìéãâäì åà úëúîä ìà ùàä áø÷ì ÷

ìáà ,éåìéâä ìà íìòääî åàéöåäì ùàä úàבשביל לא 
שהרי עצמה, באש שינוי úëúîäלפעול íåîéçå íåçä

.àìéîî êøãá àáנוספת פעולה לעשות צריכה  לא האש  -
ומחממת, מאירה  היא  עניינה שמצד אלא המתכת, עבור
בניגוד מאליה. מתחממת היא  אליה בקירוב וכשהמתכת
שהמשפיע וכדומה, שכלי , לימוד כמו להשפעה - כנ "ל -

להשפיע. בשביל בעצמו  פעולה לעשות צריך
å, האש åë'כמו øåàá àåä ïëללא ממילא , בדרך הנמשך

במאור  ופעולה ,התעסקות
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ãáì äøàä àåäù éôì åðééäå דבר מהות המשכת ïéàולא
ñôúð åðéàù ,øåàîäá úåìòôúäå éåðéù äùåò äæ
úðëä êéøö ïéà íâå ,äæá øãâåîå ãøèåî úåéäì ùáìúîå

.'åë úåùáìúäá åá àá åðéàù ìá÷îäלא המאור גם
לא האור מקבל וגם  התעסקות, של פעולה לעשות  צריך
הענין  שכללות כיון לענין, בעצמו הכנה לעשות צריך

ממילא. בדרך נמשכת
האור, על השפע מעלת ניכרת כאן, עד שלמדנו מה לפי 
הבאות בשורות  הארה. רק ולא דבר מהות  שנשפע

השפע. על האור מעלת את נ"ע הרבי  מסביר 
íðîà מן בו שאין בלבד הארה הוא שהאור למרות

àåäהעצם , øåàäù òôù éáâì øåàá äøéúé äìòî ùé
,øåàîä ïéòî,המאור של ביטוי הוא øåàהאור åîëå

ïëìå éøéäá àåäù ùîùä ïéòî àåä éøä ùîùä åéæå
øåàäהשמש øåàשל åîë øåàá íé÷åìéç ùé ïëìå ,øéàî

íééîöòäù éôìã ,øðä øåàå äðáìä øåàå ùîùä
íé÷ìåçîהירח לגוף השמש  כדור גוף בין  הבדל שיש
הנר  úåøàääוגוף íâ ïë ìòעצמים אותם íðéàשל

.'åë íöòä åîë ïäù éôì äæì äæ íéîåã
íöòä ïôåà éôì ïë íâ àåä òôùã íâäå,המשפיעåîëå

íééìëù äìâî ìåãâ íëç àåäù éî éøä ìëùä úòôùäá
,øúåéá íéìòðש שכליםומי  מגלה קטן , חכם  הוא

מעין  היא  ההשפעה גם לכאורה כן, ואם נמוכים.
המאור? מעין הוא שהאור כמו המשפיע,

נ "ע: הרבי  íöòäמבאר ïôåà éôì äòôùääù ÷ø åäæ-
מעין  "אור הלשון  (כמו המשפיע מעין אינה ההשפעה
כמו  שהיא אלא עצמו, בפני דבר היא אלא  המאור"),

העצם. אופן
ïôåà éôìã ,äòôùääá åçë äàøî íöòäù äî åðééäå

äòôùääá åçë äàøî åúîëç çë íöòגם כלומר, -
היא כך המשפיע  דרגת לפי  - ה'שפע' בהמשכת
המשכת אופן לגבי יסודי חילוק בזה יש אבל ההשפעה,
במהותו, משתנה אינו  מהמאור שנמשך האור ה'אור'.
השפעה ואילו המאור, את לגלות הוא עניינו שכל כיון
אמנם, ההשפעה. המשכת בשעת משתנית שנמשכת,
שככל כיון המשפיע, דרגת לפי  הוא בהשפעה  השינוי
ההשפעה להמציא הוא יכול יותר גדול שהמשפיע
שאור  כפי  ממילא בדרך נעשה  זה  אין  אך יותר, נעלית 

מהמאור. נמשך
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רק  הוא והשימום וטהור. זך שלם, ער, הוא לבבו, פנימיות בנקודת מישראל, אחד כל
וישועה  העליונים פנים גילוי שע"י העשיה, עולם – אד' בשם דניאל תפלת מבחוץ.

והפרטי  הכללי השימום יתבטל כללית,

e‰ÊÂ,'ה עין ּבחינת ּוראה", עיני "ּפקח ּדנּיאל ּבּקׁשת ¿∆ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
היא  ּדנּיאל ּדבּקׁשת קּדיׁשא, ּדעּתיקא ּפקיחא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָעינא
על  ּפני "והאר היא ּדגלּות והּבּקׁשה הּגלּות, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּתפּלת
ּפנים  ּבב' היא ּדהּבּקׁשה אדנ"י", למען הּׁשמם ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹמקּדׁש

חד  וׁשכנּתי כג וכּלא מקּדׁש לי "ועׂשּו ּכתיב ּדהּנה . ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוכם",
ּתֹוכּיּות  הּנה מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל מּיׂשראל, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָואחד
והּנה  .יתּבר לׁשבּתֹו מקּדׁש הּוא לבבֹו ּפנימּיּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֻנקּדת
הּוא  והּׁשּמּום הּגלּות ּבזמן עּתה ּגם הּנה הּמקּדׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָמקֹום
וכדאיתא  קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשהיה ּבעת ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקדֹוׁש

רּבה ב)ּבמדרׁש ב, ּפרׁשה לעֹולם (ׁשמֹות אחא, רּבי "אמר ְְְְִִַַַָָָָָָָָָ
הּוא  הּׁשּמּום ענין וכל מערבי", מּכתל זזה הּׁשכינה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאין
אבל  מערבי, ּדכתל הּמקּדׁש יסֹוד ּגּבי ׁשעל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּדהּבנינים
ּכן  ּכמאז ּבקדּׁשתם הּמערבי ּכתל ויסֹוד הּבית הר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמקֹום
ּבּמקּדׁש ּגם הּוא ּכן הּכללי ּבּמקּדׁש ׁשהּוא ּוכׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָעּתה,
ז ׁשלם הּוא ּדהיסֹוד מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּפרטי
ואיתא  ער", ולּבי יׁשנה "אני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָוטהֹור,
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו לפני יׂשראל ּכנסת "אמרה רּבה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבמדרׁש
ער  ולּבי הּמצות מן יׁשנה אני עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹהּוא,
ער  ולּבי הּצדקֹות מן יׁשנה אני חסדים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָלגמילּות
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.äð ÷øô
ונמשך המאור מעין  שהוא האור ענין הפרק: תוכן
המתכת וחימום  השמש  מאור - לזה משל ממילא,

בנפש. הכללית ומהחיות
המקובלים כי  נ"ע הרבי הביא  המאמר, בתחילת
בלשון  והחוקרים 'אור' בלשון רוב פי  על משתמשים
יובן  ידו (שעל ביניהם החילוק את לבאר ובכדי 'שפע'.

השפ ענין מהו בהרחבה ביאר ֿ סוף) אין אור ע,ענין
האור: ענין  מהו מסביר להלן 

ïî åá ïéàù ãáì äøàä ÷ø åäæù àåä øåàä ïéðò íðîà
,íöòä,המשפיע ממהות המשכה שזו לשפע בניגוד

המקור, מעצמיות בו  אין הנמשך åéæåהאור øåà åîëå
íöò ïéà éøä ,ùîùäגוףøéàäì èùôúî ùîùäחלקי -

בעולם , מתפזרים אינם עצמם  ãáìהשמש  åúøàä íà éë
מהשמש.

,øáã úåäî úðéçáá åðéàù),היא האור של מציאותו -
עצמי , קיום לו שיש עצמו  בפני  משהו אינו שהוא 
ùîùä úòé÷ùá åîëå íöòä ÷ìúñî øùàëù äéàøäå
'åë ãáì äøàä ÷ø àåäù éôì åðééäå ,àöîð øåàä ïéà
להיות צריך היה עצמו, בפני דבר מהות הוא  היה אם
בענין  שהתבאר כמו  השמש , שקיעת לאחרי גם קיום לו

ההשפעה נשארת המשפיע בהסתלקות שגם  ),השפע,
ïë ìòå,דבר מהות  ולא הארה רק הוא שהאור כיון -

,íöòäá éåðéù íåù ìòåô øåàä ïéà,להשפעה בניגוד
ההשפעה, ֿ ידי על משתנה ùîùäáשהמשפיע éøäù

òâåð åðéà(אכפת íà(לא øéàî øåàä íà(או)àì
,ùîùäá úôñåú äùòð åðéà øåàä øéàî øùàëãהשמש

שיוצא האור בגלל יותר ומרובה שלימה נעשית לא
ùîùäá,ממנה, ïåòøâ äùòð åðéà øéàî åðéàùë ïë åîëå

אור. ממנה מאיר לא כאשר נחלשת  לא השמש
åîëå:לדוגמאùîùä øåà ãâð êñî ïéãéîòîùëבמטרה

אורה את øéàîלהסתיר øåàä ïéàù íéððò ùéùë åà
åà íìåòá האור מאיר  לא סיבה äæשמצד ïéà ,úéáá

.åúàî éåìéâäá àì íâå ,ùîùäá ïåòøâå éåðéù íåù äùåò
ג כזו - סיבה מצד אורה את  מקבלים לא כשהמקבלים ם

אורה, מהסתר מתפעלת לא  עצמה השמש  אחרת, או
והגילוי ההסתר, לפני כמו  בדיוק להאיר ממשיכה היא

שינוי . כל ללא כמקודם ממנה נמשך
להיפך: בדיוק הוא  בשפע, ìá÷îäùëואילו äòôùäáã

,òéôùäì ìåëé òéôùîä ïéà ìá÷ì éìë åðéà:ולדוגמא
- מאזינים  לו  יהיו  לא אם חכמה, דברי  שמדבר אדם

התלמידים שכאשר במוחש , שרואים וכמו לדבר. יפסיק 
וכאשר  ההשפעה, מתרבית - ומתעניינים מקשיבים

בכלל. נפסקת או ההשפעה מתמעטת - כן,להיפך אם
ותוספת. גרעון  שינוי , במשפיע פועלת  øåàáåההשפעה

,ùîùäá éåðéù íåù ïéà øéàî øåàä ïéàùë íâã ïë åðéà
íìåòá øéàî äéä íà åîë äåùá åéæäå øåàä åðîî êùîðå

åðééäå מאירשמאיר שהיה  כפי íéððòבדיוק åéä àì íà
.'åë

øåà øéàäì ãøèåî ùîùä ïéà íâåמוטרד המשפיע  -
באיזה - הקודם בפרק שנתבאר כפי - ההשפעה בזמן
מוטרדת אינה  השמש אך וכדומה, דבריו  לכלכל אופן

כיון האור, הארת  åá,בזמן  àìéîî øåàäùנמשך האור -
ממילא , øðäממנה øåà åîëå מאיר הוא עצמו שמצד

נמצא, הוא איפה לו אכפת úéááולא  åúåà íéñéðëîùë
øðäî úå÷ñòúä úåéäì êéøö ïéàå øéàî úéáä àìéîî

,úéáä úà øéàäìהבית לתוך נר שמכניסים זה -
שעד למרות שינוי , שום בו פועל לא בו, ומשתמשים
לא זה לנר בו, משתמשים ועכשיו בו  השתמשו לא  עתה

משנה.
ממילא: בדרך שנמשך לענין נוספת דוגמא åîëåומביא

àìéîî íîçúî úëúîä éøä ùàá úëúî íéîîçîù
àá íåçäã ,ùàäî úå÷ñòúä íåù éìá ùàä íåçî
ìà áø÷úîù éãé-ìò úëúîä ïëå àìéîî êøãá ùàäî

,'åë àìéîî íîçúî ùàäתועלת שיש  אף כלומר,
משתנית האש אין לאש, המתכת בקירוב מרובה
ֿ ידי ועל במהותה, מחממת האש  שהרי  ממהותה.
ממילא בדרך היא מתחממת אליה, בקירוב שהמתכת
פעולה שהיא איזו לעשות תצטרך שהאש מבלי 

נוספת. והתעסקות
ùàäá çåôîá íéçôåð íéçôðäù äîåרואים כן, ואם  -

פעולה איזו לעשות צריך  ואור חום בענין שגם לכאורה,
- øוהתעסקות åäæìéãâäì åà úëúîä ìà ùàä áø÷ì ÷

ìáà ,éåìéâä ìà íìòääî åàéöåäì ùàä úàבשביל לא 
שהרי עצמה, באש שינוי úëúîäלפעול íåîéçå íåçä

.àìéîî êøãá àáנוספת פעולה לעשות צריכה  לא האש  -
ומחממת, מאירה  היא  עניינה שמצד אלא המתכת, עבור
בניגוד מאליה. מתחממת היא  אליה בקירוב וכשהמתכת
שהמשפיע וכדומה, שכלי , לימוד כמו להשפעה - כנ "ל -

להשפיע. בשביל בעצמו  פעולה לעשות צריך
å, האש åë'כמו øåàá àåä ïëללא ממילא , בדרך הנמשך

במאור  ופעולה ,התעסקות
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ãáì äøàä àåäù éôì åðééäå דבר מהות המשכת ïéàולא
ñôúð åðéàù ,øåàîäá úåìòôúäå éåðéù äùåò äæ
úðëä êéøö ïéà íâå ,äæá øãâåîå ãøèåî úåéäì ùáìúîå

.'åë úåùáìúäá åá àá åðéàù ìá÷îäלא המאור גם
לא האור מקבל וגם  התעסקות, של פעולה לעשות  צריך
הענין  שכללות כיון לענין, בעצמו הכנה לעשות צריך

ממילא. בדרך נמשכת
האור, על השפע מעלת ניכרת כאן, עד שלמדנו מה לפי 
הבאות בשורות  הארה. רק ולא דבר מהות  שנשפע

השפע. על האור מעלת את נ"ע הרבי  מסביר 
íðîà מן בו שאין בלבד הארה הוא שהאור למרות

àåäהעצם , øåàäù òôù éáâì øåàá äøéúé äìòî ùé
,øåàîä ïéòî,המאור של ביטוי הוא øåàהאור åîëå

ïëìå éøéäá àåäù ùîùä ïéòî àåä éøä ùîùä åéæå
øåàäהשמש øåàשל åîë øåàá íé÷åìéç ùé ïëìå ,øéàî

íééîöòäù éôìã ,øðä øåàå äðáìä øåàå ùîùä
íé÷ìåçîהירח לגוף השמש  כדור גוף בין  הבדל שיש
הנר  úåøàääוגוף íâ ïë ìòעצמים אותם íðéàשל

.'åë íöòä åîë ïäù éôì äæì äæ íéîåã
íöòä ïôåà éôì ïë íâ àåä òôùã íâäå,המשפיעåîëå

íééìëù äìâî ìåãâ íëç àåäù éî éøä ìëùä úòôùäá
,øúåéá íéìòðש שכליםומי  מגלה קטן , חכם  הוא

מעין  היא  ההשפעה גם לכאורה כן, ואם נמוכים.
המאור? מעין הוא שהאור כמו המשפיע,

נ "ע: הרבי  íöòäמבאר ïôåà éôì äòôùääù ÷ø åäæ-
מעין  "אור הלשון  (כמו המשפיע מעין אינה ההשפעה
כמו  שהיא אלא עצמו, בפני דבר היא אלא  המאור"),

העצם. אופן
ïôåà éôìã ,äòôùääá åçë äàøî íöòäù äî åðééäå

äòôùääá åçë äàøî åúîëç çë íöòגם כלומר, -
היא כך המשפיע  דרגת לפי  - ה'שפע' בהמשכת
המשכת אופן לגבי יסודי חילוק בזה יש אבל ההשפעה,
במהותו, משתנה אינו  מהמאור שנמשך האור ה'אור'.
השפעה ואילו המאור, את לגלות הוא עניינו שכל כיון
אמנם, ההשפעה. המשכת בשעת משתנית שנמשכת,
שככל כיון המשפיע, דרגת לפי  הוא בהשפעה  השינוי
ההשפעה להמציא הוא יכול יותר גדול שהמשפיע
שאור  כפי  ממילא בדרך נעשה  זה  אין  אך יותר, נעלית 

מהמאור. נמשך
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רק  הוא והשימום וטהור. זך שלם, ער, הוא לבבו, פנימיות בנקודת מישראל, אחד כל
וישועה  העליונים פנים גילוי שע"י העשיה, עולם – אד' בשם דניאל תפלת מבחוץ.

והפרטי  הכללי השימום יתבטל כללית,

e‰ÊÂ,'ה עין ּבחינת ּוראה", עיני "ּפקח ּדנּיאל ּבּקׁשת ¿∆ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָ
היא  ּדנּיאל ּדבּקׁשת קּדיׁשא, ּדעּתיקא ּפקיחא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָעינא
על  ּפני "והאר היא ּדגלּות והּבּקׁשה הּגלּות, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָּתפּלת
ּפנים  ּבב' היא ּדהּבּקׁשה אדנ"י", למען הּׁשמם ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹמקּדׁש

חד  וׁשכנּתי כג וכּלא מקּדׁש לי "ועׂשּו ּכתיב ּדהּנה . ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹ
אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, אּלא נאמר לא ּבתֹוכֹו ְְְְֱֶֶֶַָָָָָֹּבתֹוכם",
ּתֹוכּיּות  הּנה מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל מּיׂשראל, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָואחד
והּנה  .יתּבר לׁשבּתֹו מקּדׁש הּוא לבבֹו ּפנימּיּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָֻנקּדת
הּוא  והּׁשּמּום הּגלּות ּבזמן עּתה ּגם הּנה הּמקּדׁש ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָמקֹום
וכדאיתא  קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשהיה ּבעת ׁשהיה ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקדֹוׁש

רּבה ב)ּבמדרׁש ב, ּפרׁשה לעֹולם (ׁשמֹות אחא, רּבי "אמר ְְְְִִַַַָָָָָָָָָ
הּוא  הּׁשּמּום ענין וכל מערבי", מּכתל זזה הּׁשכינה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹאין
אבל  מערבי, ּדכתל הּמקּדׁש יסֹוד ּגּבי ׁשעל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּדהּבנינים
ּכן  ּכמאז ּבקדּׁשתם הּמערבי ּכתל ויסֹוד הּבית הר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻמקֹום
ּבּמקּדׁש ּגם הּוא ּכן הּכללי ּבּמקּדׁש ׁשהּוא ּוכׁשם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָעּתה,
ז ׁשלם הּוא ּדהיסֹוד מּיׂשראל, ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּפרטי
ואיתא  ער", ולּבי יׁשנה "אני ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָוטהֹור,
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו לפני יׂשראל ּכנסת "אמרה רּבה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבמדרׁש
ער  ולּבי הּמצות מן יׁשנה אני עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹהּוא,
ער  ולּבי הּצדקֹות מן יׁשנה אני חסדים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָלגמילּות
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הּוא  יׂשראל ּבכל הּלב ּפנימּיּות נקּדת ּדתֹוכּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻלעׂשֹותן",
הּוא  ּביׂשראל ׁשּיׁשנֹו רחמנאֿלּצלן הּׁשּמּום ענין וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָער,
מקּדׁש ּבמקֹום להיסֹוד ׁשּמחּוץ הּבנינים ּכדגמת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֻרק
ואחד  אחד ׁשּבכל הּפרטי ּדמקּדׁש היסֹוד אבל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּכללי,
איׁש ּדנּיאל ּבּקׁשת הּוא זה ועל ּבקדּׁשתֹו, הּוא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּיׂשראל
למען  הּׁשמם מקּדׁש על ּפני "והאר ותחנּוניו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגלּות
הּוא  אדנ"י ׁשם ּדהּנה ּדוקא, אדנ"י ׁשם ּומזּכיר ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹאדנ"י",
אדנ"י, אֿל הּוא ּדעׂשּיה ּדהּׁשם וכּידּוע העׂשּיה, ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
היה  ּכן ועל ל, אֹות ּבתֹוספת אדנ"י אֹותּיֹות ּבֹו יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹודנּיאל
רחמים  ּובהתעֹוררּות ּבתחנּונים ּובּקׁשתֹו ּתפּלתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָענין

מּמק  ּגּלּוי רּבים להיֹות העליֹונים, והחסדים הרחמים ֹור ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָ
ּבית  ויּבנה מהּגֹולה יׂשראל ׁשּיּגאלּו למּטה, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאלקּות
ידי  ּדעל הּׁשמם", מקּדׁש על ּפני "והאר וזהּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמקּדׁש.
הרי  ּכללית, יׁשּועה אֹור ּבגּלּוי העליֹונים ּפנים הארת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּגּלּוי
הן  הּׁשּמּום, הענין ּכל ידחה ּומּמילא מאליו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּדר
ּדמאחר  והינּו הּפרטי, ּבהּמקּדׁש והן הּכללי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבהּמקדׁש
הם  ּוטהֹורים קדֹוׁשים והּפרטי הּכללי ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשהיסֹודֹות
ּכׁשּיהיה  הּנה ּומּקדם, ּכמאז עּתה ּגם העצמי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבקדּׁשתם
הּנעלם, הּפנימּיּות ויתגּלה העליֹונים ּפנים הארת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּגּלּוי

והּפרטי. הּכללי הּׁשּמּום ענין ּכל ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָיתּבּטל
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.‡È"ה"תניא את מראה בנימין יוסף ר' החסיד
זה, וב"תניא" שלו, מצוה הבר ביום סבו לו שהעניק
שתים־  יום, יום לומד שהוא שנים וחמש ששים כבר

יומי. היום מזונו המהוות תניא, שורות שלוש
.·È אנו נמצאים הרי לספר, בינינו לכם, אומר מה

חסידים  אנו חסידים־תמימים, של סגור עצמי בחוג
מאמרי  וללמוד לשמוע שזכינו תמימים, תלמידים
ועבודת  תורת של ושמנה מסולתה שהם חסידות
עממי  חסיד מפני באמת להתבייש עלינו החסידות,
בישוב  חי שנים עשרות שבמשך גרדי, ביותר, פשוט
תהלים  לומר לעיירה בהשכמה הולך יום כל נידח,
גשם, בוץ, בציבור, ביום פעמים שלש ולהתפלל
משום  בהם אין וסופות שלגים וברקים, רעמים
בעבודת  שלו ההנהגה בסדר לנהוג זה לגרדי מניעה
כוח  לו יש זה עממי וחסיד הוא. ברוך הבורא
הלימוד  בסדר להמשיך מוגבל בלתי חסידי־נשמתי
טובים, וימים שבתות החול, בימות יום, יום שלו,

שנים. וחמש ששים במשך
צריך  הזה, העממי החסיד הזה, הפשוט הגרדי
רק  לא החסידים, ותלמידי חסידים עבורנו להיות
צריך  הוא אלא ממנו, ללמוד שעלינו מוסר, ספר
ולהרכין  להתבייש וחרפה, כלימה ספר עבורנו להיות

זה. עממי חסיד בפני ראשינו את

.‚È בבית בנימין יוסף ר' היה שנה עשרה ארבע
הרבה  ממנו שמע הוא ראובן. אלי ' הר' החסיד סבו
אלי' ר' החסיד הרבי. של ילדותו משנות סיפורים
סבו   הגנן אברהם ר' הגאון את היטב הכיר ראובן
שקירב   רבקה הרבנית האם של אביה הרבי, של
למד  שנים משלש ולמעלה ראובן, אלי' ר' את מאד
בקשת  פי על ראובן אלי' ר' עם אברהם ר' הגאון
בעבודת  אברהם ר' הגאון של שותפו עזריאל, ר' סבו,

הגננות. ומסחר
.„È הסיפורים אצלו רשומים אם שאלתי על

בנימין  יוסף ר' לי ענה ראובן, אלי' הר' מסבו ששמע
רשומים  הם ששם ולבו, ראשו על והצביע כן, 

אצלו.
יוסף  הר' לי מספר  שלי מצוה הבר לקראת
אבי  עם הסבא  הלכנו תקצ"ט, בעומר בל''ג  בנימין
חתניו  וחמשת הסבא בני ששה דודיי, משה, אפרים ר'
הרבי  אל  אברכים נכדים עשר שנים עם יחד
המופלגת. זקנותו על הבט מבלי והסבא לליובאוויטש,
זקנים, בעצמם שהיו ודודיי, אביו וגם הסבא היו אז
ידענו, אנו אלא הסבא, של שנותיו על מלדבר נמנעים
לא  חזק די עדיין היה אך שנים, ועשר מאה בן שהוא
לדלג  גם אלא לליובאוויטש, מליאזנא רגלי ללכת רק

כאברך. בוץ שלולית מעל ובזריזות בקלות
y"z'd ,dlild zcerqa gqt ly iriay
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תרח"ץ  טבת, י"ז ב"ה,

אטוואצק 

וו"ח  תהלה לשם הנודע הרה"ג ידידי

שי' ישראל מוהר"ר אי"א

וברכה, שלום

שיפרין  שי' דוד מוהר"ר נעלים והכי הנכבדים ידידיי

בבשורתם  שמחוני קונין שו"ב שי' מענדיל מנחם ומוהר"ר

על  ועושה פועל ת"ל אשר הטוב הרושם אודות על הטובה

הנהגתם  יחיו עליהם ד' תורה בני כל ועל אנ"ש ידידנו

במכתבו  המפורטים שי' היקרים התלמידים של הטובה

בחג  קדש ברגש ושמחתם בפרטיות, שו"ב שי' הרמ"מ של

ומזונא  חיי בבני משולשת בברכה לברכו בזה הנני החגים,

ולברכה, לטובה לבבם משאלות השי"ת וימלא רוויחא,

בעבודתו  אומץ יוסיף אשר בריוח פרנסתו השי"ת לו ויתן

אנ"ש  ולידידנו ביתם ולבני לביתו לו לטוב הקדש עבודת

וברוחניות. בגשמיות יחיו עליהם ד' הטובה עדתו

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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הּוא  יׂשראל ּבכל הּלב ּפנימּיּות נקּדת ּדתֹוכּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֻלעׂשֹותן",
הּוא  ּביׂשראל ׁשּיׁשנֹו רחמנאֿלּצלן הּׁשּמּום ענין וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָער,
מקּדׁש ּבמקֹום להיסֹוד ׁשּמחּוץ הּבנינים ּכדגמת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָֻרק
ואחד  אחד ׁשּבכל הּפרטי ּדמקּדׁש היסֹוד אבל ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּכללי,
איׁש ּדנּיאל ּבּקׁשת הּוא זה ועל ּבקדּׁשתֹו, הּוא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּיׂשראל
למען  הּׁשמם מקּדׁש על ּפני "והאר ותחנּוניו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּגלּות
הּוא  אדנ"י ׁשם ּדהּנה ּדוקא, אדנ"י ׁשם ּומזּכיר ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָֹֹֹאדנ"י",
אדנ"י, אֿל הּוא ּדעׂשּיה ּדהּׁשם וכּידּוע העׂשּיה, ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹּבעֹולם
היה  ּכן ועל ל, אֹות ּבתֹוספת אדנ"י אֹותּיֹות ּבֹו יׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹודנּיאל
רחמים  ּובהתעֹוררּות ּבתחנּונים ּובּקׁשתֹו ּתפּלתֹו ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָענין

מּמק  ּגּלּוי רּבים להיֹות העליֹונים, והחסדים הרחמים ֹור ְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָ
ּבית  ויּבנה מהּגֹולה יׂשראל ׁשּיּגאלּו למּטה, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאלקּות
ידי  ּדעל הּׁשמם", מקּדׁש על ּפני "והאר וזהּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמקּדׁש.
הרי  ּכללית, יׁשּועה אֹור ּבגּלּוי העליֹונים ּפנים הארת ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּגּלּוי
הן  הּׁשּמּום, הענין ּכל ידחה ּומּמילא מאליו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּבּדר
ּדמאחר  והינּו הּפרטי, ּבהּמקּדׁש והן הּכללי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבהּמקדׁש
הם  ּוטהֹורים קדֹוׁשים והּפרטי הּכללי ּבּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשהיסֹודֹות
ּכׁשּיהיה  הּנה ּומּקדם, ּכמאז עּתה ּגם העצמי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבקדּׁשתם
הּנעלם, הּפנימּיּות ויתגּלה העליֹונים ּפנים הארת ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּגּלּוי

והּפרטי. הּכללי הּׁשּמּום ענין ּכל ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָיתּבּטל
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w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.‡È"ה"תניא את מראה בנימין יוסף ר' החסיד
זה, וב"תניא" שלו, מצוה הבר ביום סבו לו שהעניק
שתים־  יום, יום לומד שהוא שנים וחמש ששים כבר

יומי. היום מזונו המהוות תניא, שורות שלוש
.·È אנו נמצאים הרי לספר, בינינו לכם, אומר מה

חסידים  אנו חסידים־תמימים, של סגור עצמי בחוג
מאמרי  וללמוד לשמוע שזכינו תמימים, תלמידים
ועבודת  תורת של ושמנה מסולתה שהם חסידות
עממי  חסיד מפני באמת להתבייש עלינו החסידות,
בישוב  חי שנים עשרות שבמשך גרדי, ביותר, פשוט
תהלים  לומר לעיירה בהשכמה הולך יום כל נידח,
גשם, בוץ, בציבור, ביום פעמים שלש ולהתפלל
משום  בהם אין וסופות שלגים וברקים, רעמים
בעבודת  שלו ההנהגה בסדר לנהוג זה לגרדי מניעה
כוח  לו יש זה עממי וחסיד הוא. ברוך הבורא
הלימוד  בסדר להמשיך מוגבל בלתי חסידי־נשמתי
טובים, וימים שבתות החול, בימות יום, יום שלו,

שנים. וחמש ששים במשך
צריך  הזה, העממי החסיד הזה, הפשוט הגרדי
רק  לא החסידים, ותלמידי חסידים עבורנו להיות
צריך  הוא אלא ממנו, ללמוד שעלינו מוסר, ספר
ולהרכין  להתבייש וחרפה, כלימה ספר עבורנו להיות

זה. עממי חסיד בפני ראשינו את

.‚È בבית בנימין יוסף ר' היה שנה עשרה ארבע
הרבה  ממנו שמע הוא ראובן. אלי ' הר' החסיד סבו
אלי' ר' החסיד הרבי. של ילדותו משנות סיפורים
סבו   הגנן אברהם ר' הגאון את היטב הכיר ראובן
שקירב   רבקה הרבנית האם של אביה הרבי, של
למד  שנים משלש ולמעלה ראובן, אלי' ר' את מאד
בקשת  פי על ראובן אלי' ר' עם אברהם ר' הגאון
בעבודת  אברהם ר' הגאון של שותפו עזריאל, ר' סבו,

הגננות. ומסחר
.„È הסיפורים אצלו רשומים אם שאלתי על

בנימין  יוסף ר' לי ענה ראובן, אלי' הר' מסבו ששמע
רשומים  הם ששם ולבו, ראשו על והצביע כן, 

אצלו.
יוסף  הר' לי מספר  שלי מצוה הבר לקראת
אבי  עם הסבא  הלכנו תקצ"ט, בעומר בל''ג  בנימין
חתניו  וחמשת הסבא בני ששה דודיי, משה, אפרים ר'
הרבי  אל  אברכים נכדים עשר שנים עם יחד
המופלגת. זקנותו על הבט מבלי והסבא לליובאוויטש,
זקנים, בעצמם שהיו ודודיי, אביו וגם הסבא היו אז
ידענו, אנו אלא הסבא, של שנותיו על מלדבר נמנעים
לא  חזק די עדיין היה אך שנים, ועשר מאה בן שהוא
לדלג  גם אלא לליובאוויטש, מליאזנא רגלי ללכת רק

כאברך. בוץ שלולית מעל ובזריזות בקלות
y"z'd ,dlild zcerqa gqt ly iriay
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תרח"ץ  טבת, י"ז ב"ה,

אטוואצק 

וו"ח  תהלה לשם הנודע הרה"ג ידידי

שי' ישראל מוהר"ר אי"א

וברכה, שלום

שיפרין  שי' דוד מוהר"ר נעלים והכי הנכבדים ידידיי

בבשורתם  שמחוני קונין שו"ב שי' מענדיל מנחם ומוהר"ר

על  ועושה פועל ת"ל אשר הטוב הרושם אודות על הטובה

הנהגתם  יחיו עליהם ד' תורה בני כל ועל אנ"ש ידידנו

במכתבו  המפורטים שי' היקרים התלמידים של הטובה

בחג  קדש ברגש ושמחתם בפרטיות, שו"ב שי' הרמ"מ של

ומזונא  חיי בבני משולשת בברכה לברכו בזה הנני החגים,

ולברכה, לטובה לבבם משאלות השי"ת וימלא רוויחא,

בעבודתו  אומץ יוסיף אשר בריוח פרנסתו השי"ת לו ויתן

אנ"ש  ולידידנו ביתם ולבני לביתו לו לטוב הקדש עבודת

וברוחניות. בגשמיות יחיו עליהם ד' הטובה עדתו

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו,

הם  חיים  ז"ל,  חכמנו  להוראת  מתאים  בזה  העצה  ידועה  השכחה,  ענין  אודות  ולכתבו 

למוצאיהם בפה, ללמוד בדבור, ומה טוב בחברותא באופן של שקו"ט עם החבר, שכל זה מועיל לזכרון.

ועוד שיהי' בקי בעל פה המאמר ד"ה והדרת פני זקן, דסוף פרשת קדושים בלקוטי תורה.

וכן אשר יבדקו את התפילין שלו, ובכל יום חול קודם התפלה יפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בעת רצון יזכירו כל שכתוב אודותם על הציון הק',

ומובן אשר הנהגתו הוא בלימוד התמדה ושקידה תוסיף בברכת השי"ת במילוי משאלות לבבו 

לטובה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בטח שומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים.
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"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«…«»»

(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.
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ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות

העֹולם  חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - הּמזּבח" "אצל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשהם  ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק להיֹות הֹופכים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינם

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו קדּׁשה. לעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמׁשּמׁשים

על  לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה אפר הּדׁשן', 'הֹוצאת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצות

ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה
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(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. ע"ג ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא - הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.
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ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות

העֹולם  חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - הּמזּבח" "אצל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשהם  ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק להיֹות הֹופכים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינם

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו קדּׁשה. לעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמׁשּמׁשים

על  לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה אפר הּדׁשן', 'הֹוצאת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצות

ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה
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úà epàéáé äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ§¦¤½¥´
éðäì äæçä:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

àìäéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ
:åéðáìe ïøäàì äæçäáìeðzz ïéîiä ÷BL úàå ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬



iyingרפ ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º
Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯

:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧
úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ
˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ
ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈

Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈

-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤
:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤

øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́
ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³

ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²

çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«

Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈∆

מּדּוע  הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

יֹותר  מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻאֹותֹו

מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיעׂשּו

לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוכל

- לעׂשֹות צרי ּבאם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֻאם

למרֹות  העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשל  מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשאחת

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּכהן

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèèçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈

çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî çwiå©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈
:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé̈©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

:äçaænä äLî øè÷iåæéBøò-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

iriay ,iyy - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:ìéàä Làø-ìrèéícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå ©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²
çaænä-ìr:áéáñëåéçúðì çzð ìéàä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨®̈

-úàå íéçúpä-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤©§¨¦−§¤
:øãtäàëíéna õçø íérøkä-úàå áøwä-úàå ©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©®̈¦

àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³
ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'r ` jxk zegiy ihewl)

‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆
‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ירושלמי) »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  ה'ּירּוׁשלמי' מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת,

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה,

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת

éùùáëíéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

âëCeðz-ìr ïziå Bîcî äLî çwiå | èçLiå©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä ïøäà-ïæà«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©

:úéðîéä Bìâø ïäaãëïziå ïøäà éða-úà áø÷iå ¬Ÿ¤©§−©§¨¦«©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧
ïäa-ìrå úéðîéä íðæà Ceðz-ìr ícä-ïî äLî¤³¦©¨Æ©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä íãé̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úà äLîäëçwiå ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«©¦©º
øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´

úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ
:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàååëúBvnä ìqîe §¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧©©¹

úlçå úçà ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³©©Æ§©©̧
íéáìçä-ìr íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ©©´£¨¦½

:ïéîiä ÷BL ìråæëïøäà étk ìr ìkä-úà ïziå §©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ
ðiå åéðá étk ìrå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §©−©¥´¨®̈©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëøè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬
ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr äçaænä©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì àeä äMàèëäæçä-úà äLî çwiå ¦¤¬−©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½
íéàlnä ìéàî ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À

Lîì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðîì äéä ä §¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»
Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï . . ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈
האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ּכׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.

éòéáùìícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»
-ìrå åéãâa-ìr ïøäà-ìr æiå çaænä-ìr øLà£¤´©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©
ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa-ìrå åéðä¨²§©¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ
:Bzà åéðá éãâa-úàå åéða-úàå åéãâa-úà¤§¨½̈§¤¨¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

àì-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãrBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ

é åéðáe ïøäà øîàì:eäìëàáìøNaa øúBpäå ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬©¨−̈
:eôøNz Làa íçláeâìàì ãrBî ìäà çútîe ©®̈¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ

íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé úráL eàöú¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®



רפי iying ,iriax - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º
Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯

:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧
úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ
˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ
ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈

Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈

-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤
:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤

øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́
ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³

ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²

çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«

Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈∆

מּדּוע  הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

יֹותר  מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻאֹותֹו

מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיעׂשּו

לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוכל

- לעׂשֹות צרי ּבאם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֻאם

למרֹות  העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשל  מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשאחת

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּכהן

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèèçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈

çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî çwiå©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈
:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé̈©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

:äçaænä äLî øè÷iåæéBøò-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ
õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−

iriay ,iyy - g - ev zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾
íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−

:ìéàä Làø-ìrèéícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå ©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²
çaænä-ìr:áéáñëåéçúðì çzð ìéàä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨®̈

-úàå íéçúpä-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤©§¨¦−§¤
:øãtäàëíéna õçø íérøkä-úàå áøwä-úàå ©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©®̈¦

àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³
ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(217 'r ` jxk zegiy ihewl)

‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆
‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ירושלמי) »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  ה'ּירּוׁשלמי' מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת,

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה,

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת

éùùáëíéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

âëCeðz-ìr ïziå Bîcî äLî çwiå | èçLiå©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä ïøäà-ïæà«Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©

:úéðîéä Bìâø ïäaãëïziå ïøäà éða-úà áø÷iå ¬Ÿ¤©§−©§¨¦«©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧
ïäa-ìrå úéðîéä íðæà Ceðz-ìr ícä-ïî äLî¤³¦©¨Æ©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤
÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìrå úéðîéä íãé̈¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úà äLîäëçwiå ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«©¦©º
øLà áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»£¤´

úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìr©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ
:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàååëúBvnä ìqîe §¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧©©¹

úlçå úçà ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì | øLà£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³©©Æ§©©̧
íéáìçä-ìr íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ©©´£¨¦½

:ïéîiä ÷BL ìråæëïøäà étk ìr ìkä-úà ïziå §©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ
ðiå åéðá étk ìrå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §©−©¥´¨®̈©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëøè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬
ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr äçaænä©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì àeä äMàèëäæçä-úà äLî çwiå ¦¤¬−©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½
íéàlnä ìéàî ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À

Lîì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðîì äéä ä §¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»
Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï . . ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈
האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ּכׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.

éòéáùìícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»
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Búà eìëàz íLå ãrBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ

é åéðáe ïøäà øîàì:eäìëàáìøNaa øúBpäå ¥½Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«§©¨¬©¨−̈
:eôøNz Làa íçláeâìàì ãrBî ìäà çútîe ©®̈¤¨¥−¦§«Ÿ¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ

íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé úráL eàöú¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®
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ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'r ai jxk zegiyÎihewl)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆
Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»

‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó ÈÎÏ‰Â(רש"י) ¿…¿≈ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈
ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

ּתֹודה  קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ּדוקא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם

יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה ְְְִִִַַָָָָָָָהּוא

וזה  אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָאינֹו

הּצּוּוי  ּכי אּלּו, נּסים ד' ודוקא נס. - חריג ארּוע על ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָמביאים

ּגלּויים  נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה קרּבן ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָָלהביא

ואם  וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת - יֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכל

הּמדּבר  ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ּבקרּבן ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָהּכּונה

נּסים  ד' ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָצריכים

היּו. לא הּמדּבר ׁשּבדֹור ְְִֶַַָָָֹהּללּו,

øéèôîâìúráL eàöú àì ãrBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´
úráL ék íëéàlî éîé úàìî íBé ãr íéîé̈¦½©µ´§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´

:íëãé-úà àlîé íéîéãìíBia äNr øLàk ¨¦½§©¥−¤¤§¤«©«£¤¬¨−̈©´
:íëéìr øtëì úNrì ýåýé äeö äfääìçúôe ©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬£¥¤«¤Á©Á

íéîé úráL äìéìå íîBé eáLz ãrBî ìäà̧Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´¨¦½
ïë-ék eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®¦¥−

:éúéeöåìíéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nriå ª¥«¦©©¬©©«£−Ÿ¨®̈¥µ¨©§¨¦½
:äLî-ãéa ýåýé äeö-øLàqqq £¤¦¨¬§Ÿ̈−§©¤«
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יב  )(ח,

נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא
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ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'r ai jxk zegiyÎihewl)

ep·È¯˜È ‰„Bz ÏÚ Ì‡(יב (ז, ƒ«»«¿ƒ∆
Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»

‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó ÈÎÏ‰Â(רש"י) ¿…¿≈ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈
ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

ּתֹודה  קרּבן אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ד' ּדוקא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם

יֹום, ּכל ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה ְְְִִִַַָָָָָָָהּוא

וזה  אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָאינֹו

הּצּוּוי  ּכי אּלּו, נּסים ד' ודוקא נס. - חריג ארּוע על ְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַָָמביאים

ּגלּויים  נּסים קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה קרּבן ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָָלהביא

ואם  וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת - יֹום ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּכל

הּמדּבר  ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ּבקרּבן ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָהּכּונה

נּסים  ד' ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא ְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָָצריכים

היּו. לא הּמדּבר ׁשּבדֹור ְְִֶַַָָָֹהּללּו,

øéèôîâìúráL eàöú àì ãrBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´
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יב  )(ח,

נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא

.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 eðéäìà 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 åö úùøô úøèôä

ú"åîùìåæ ÷øô äéîøéá

àëìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà äk¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®
:øNá eìëàå íëéçáæ-ìr eôñ íëéúBìòŸ«¥¤²§¬©¦§¥¤−§¦§¬¨¨«

áëàìå íëéúBáà-úà ézøaã-àì ék¦Â«Ÿ¦©³§¦¤£«¥¤Æ§´Ÿ
õøàî íúBà éàéöBä íBéa íéúéeö¦¦¦½§²«¦¦¬¨−¥¤´¤

:çáæå äìBò éøác-ìr íéøöîâë-íà ék ¦§¨®¦©¦§¥¬−̈¨¨«©¦´¦
øîàì íúBà éúéeö äfä øácä-úà¤©¨¨´©Â¤Â¦¦̧¦¨³¥ŸÆ

ízëìäå írì éì-eéäz ízàå íéýìûì íëì éúééäå éìB÷á eòîL¦§´§¦½§¨¦³¦¨¤Æ¥«Ÿ¦½§©¤−¦«§¦´§¨®©«£©§¤À
:íëì áèéé ïrîì íëúà äeöà øLà Cøcä-ìëaãëeòîL àìå §¨©¤̧¤Æ£¤´£©¤´¤§¤½§©−©¦©¬¨¤«§³Ÿ¨«§Æ

eéäiå òøä íaì úeøøLa úBörîa eëìiå íðæà-úà ehä-àìå§«Ÿ¦´¤¨§½̈©¥«§Æ§´Ÿ¥½¦§¦−¦¨´¨¨®©¦«§¬
:íéðôì àìå øBçàìäëõøàî íëéúBáà eàöé øLà íBiä-ïîì §¨−§¬Ÿ§¨¦«§¦©À£¤̧¨«§³£«¥¤Æ¥¤´¤

íéàéápä éãár-ìk-úà íëéìà çìLàå äfä íBiä ãr íéøöî¦§©½¦©−©´©¤®¨«¤§©³£¥¤Æ¤¨£¨©´©§¦¦½
:çìLå íkLä íBéåëeòøä ítør-úà eL÷iå íðæà-úà ehä àìå éìà eòîL àBìå −©§¥¬§¨«Ÿ©§³¨«§Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ¤¨§½̈¥¥−

:íúBáàîæëéìà eòîLé àìå älàä íéøácä-ìk-úà íäéìà zøaãåíäéìà úàø÷å E ¥«£¨«§¦©§¨³£¥¤Æ¤¨©§¨¦´¨¥½¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®§¨¨¬¨£¥¤−

`xenl iy
,úBöòîa (ãëàì ,íälL úBöòa §Ÿ¥§¥¤¨¤Ÿ

éLînL éôëe ,éúöòaíaì úeøøLa" C ©£¨¦§¦¤©§¦¦§¦¦¨

."òøä,íaì úeøéøLaíalL éôk ¨¨¦§¦¦¨§¦¤¦¨

lî .äàBø"epøeLà" ïBLxacna) ¤¦§£¤

(fi,cklî ,íaì ó÷úa ,øçà Leøt .ïBL ¥©¥§Ÿ¤¦¨¦§

ïa ïúðBé íebøúáe ."íi÷å øéøL"¨¦§©¨§©§¨¨¤

.íaì øeäøäa ,ìàéfò,øBçàì eéäiå ª¦¥§¦§¦¨©¦§§¨
íéëìBäå íéúçBt eéä íBé ìëa ,øîBìk§©§¨¨£¦§§¦

.'ä úãBáòa,íéðôì àìåeéä àìå ©£©§Ÿ§¨¦§Ÿ¨

.íéëìBäå íéôéñBîíkLä íBé (äë ¦¦§§¦©§¥
,çìLå.çBìLå íkLä íBéa íBé écî §¨Ÿ©¦¥§©§¥§¨©

mixn zxhr
àëíëéúBìò ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà äkìéìk ílek änäLeôñíúBà eôéñBäíëéçáæ-ìríúBà eáéø÷úå íëéîìL éçáæ ìòeìëàåäøNá ¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®Ÿ«¥¤²¤¥¨¨¨¦§¬¦¨©¦§¥¤−©¦§¥©§¥¤§©§¦¨§¦§¬©¨¨«

øNaä eãéñôz änìå éðôì ïBöøì íðéà éøäL:áëäìBò éøác-ìr íéøöî õøàî íúBà éàéöBä íBéa íéúéeö àìå íëéúBáà-úà ézøaã-àì ék ¤£¥¥¨§¨§¨©§¨¨©§¦©¨¨¦Â«Ÿ¦©³§¦¤£«¥¤Æ§´Ÿ¦¦¦½§²«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦©¦§¥¬−̈
çáæå(èé úåîù) äleâñ éì íúééäå éúéøa úà ízøîLe éìB÷a eòîLz òBîL íà àlà äúéä àì éàðz úlçz ék:âëíúBà éúéeö äfä øácä-úà-íà ék ¨¨«©¦§¦©§¨¦Ÿ¨§¨¤¨¦¨©¦§§§¦§©§¤¤§¦¦¦§¦¤¦§¨¦´¦¤©¨¨´©Â¤Â¦¦̧¦¨³

íéýìûì íëì éúééäå éìB÷á eòîL øîàìéòöîà úìeæa äáBè íëì òétLà éîöòa éðàírì éì-eéäz ízàåìkî ãçàk àéä úBðaøwä úàáäå øwéòä äæ ¥ŸÆ¦§´§¦½§¨¦³¦¨¤Æ¥«Ÿ¦½£¦§©§¦©§¦©¨¤¨§©¤§¨¦§©¤−¦«§¦´§®̈¤¨¦¨©£¨©©¨§¨¦§¤¨¦¨

òBîL úìeæa íäa úçð ïéàL úBönä©¦§¤¥©©¨¤§©¨©

'ä ìB÷aCøcä-ìëa ízëìäå §©«£©§¤À§¨©¤̧¤Æ
íëúà äeöà øLàéì àBáé àì £¤´£©¤´¤§¤½Ÿ¨¦

÷ø äfî úìòBz:íëì áèéé ïrîì ¤¤¦¤©§©−©¦©¬¨¤«
ãë-úà ehä-àìå eòîL àìå§³Ÿ¨«§Æ§«Ÿ¦´¤

íðæà,íéøöî éàöBé óàeëìiå ¨§½̈©§¥¦§©¦©¥«§Æ
úBörîaíälL äöòaúeøøLa §´Ÿ¥½¨¥¨¤¨¤¦§¦−

òøä íaìeeàúäå eãîçM äîeéäiå ¦¨´¨¨®©¤¨§§¦§©©¦«§¬
øBçàìeéä íBé ìëa øBçàì eëìä §¨−¨§§¨§¨¨

'ä úãBáòa íéëìBäå íéúçBtàìå £¦§§¦©£©§¬Ÿ
:íéðôìäëeàöé øLà íBiä-ïîì §¨¦«§¦©À£¤̧¨«§³

ãr íéøöî õøàî íëéúBáà£«¥¤Æ¥¤´¤¦§©½¦©−
äfä íBiäíéëìBäå íéúçBt änä ©´©¤®¥¨£¦§§¦

éãár-ìk-úà íëéìà çìLàå̈«¤§©³£¥¤Æ¤¨£¨©´
çìLå íkLä íBé íéàéápäìëa ©§¦¦½−©§¥¬§¨«Ÿ©§¨

çlLîe íékLî éðà íBé:åëàBìå £¦©§¦§©¥©§³
éìà eòîLéLðàøBòå äfä øBcäàìå ¨«§Æ¥©½©§¥©©¤§§¬Ÿ

íðæà-úà ehäïBçáì ììk eöø àì ék ¦−¤¨§®̈¦Ÿ¨§¨¦§

íéàéápä éøácítør-úà eL÷iåíâå ¦§¥©§¦¦©©§Æ¤¨§½̈§©

äæáe ,úBàøì íäéøBçàì BúBà eañä àìŸ¥¥©£¥¤¦§¨¤

:íúBáàî eòøäæë'ä øîà ¥¥−¥«£¨«¨©

eäéîøéìzøaãåøaãz øLàkíäéìà §¦§§¨§¦©§¨³©£¤§©¥£¥¤Æ



רפד

:äëeðré àìåçëéBbä äæ íäéìà zøîàå §¬Ÿ©«£«¨§¨«©§¨´£¥¤À¤³©Æ
àìå åéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¬Ÿ

:íäétî äúøëðå äðeîàä äãáà øñeî eç÷ìèáëøîà | äk ¨«§−¨®¨«§¨Æ¨´¡½̈§¦§§−̈¦¦¤«´Ÿ¨©´
Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëç ìläúé-ìà ýåýé§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®

:BøLra øéLr ìläúé-ìàâëìläúnä ìläúé úàæa-íà ék ©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ¦§©¥´©¦§©¥À
õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ýåýé éðà ék éúBà rãéå ìkNä©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤

:ýåýé-íàð ézöôç älàá-ék¦«§¥¬¤¨©−§¦§ª§Ÿ̈«

`xenl iy
,íäétî äúøëðå (çëä÷ñôðå §¦§§¨¦¦¤§¦§§¨

.íäéôa dúøkæä©§¨¨¨§¦¤

mixn zxhr
älàä íéøácä-ìk-úàøLà ézòãééìà eòîLé àìåEíäì eçøáéåúàø÷åàø÷z íàåíäéìàézòãéäëeðré àìåEì eðòé àì ék:çëæàzøîàå ¤¨©§¨¦´¨¥½¤¨©§¦£¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®§¦§§¨¤§¨¨¬¨§¦¦§¨£¥¤−¨©§¦§¬Ÿ©«£«¨¦Ÿ©£§¨§¨«©§¨´

íäéìààlà ,éðéña 'ä øác eòîL øLà ìàøNé éðaî älà ïéàøñeî eç÷ì àìå åéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà éBbä äæíìBòîäðeîàä äãáà £¥¤À¥¥¤¦§¥¦§¨¥£¤¨§§©§¦©¤¨¤³©Æ£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¬Ÿ¨«§−®̈¥¨¨«§¨Æ¨´¡½̈
íalî äãáà ìàä úðeîàíäétî äúøëðåda eøëfé àìå:áëBúîëça íëç ìläúé-ìà ýåýé øîà | äkàìå 'ä úà òãé àlL ïåék Bì ìéòBz àì ék ¡©¨¥¨§¨¦¦¨§¦§§¨−¦¦¤«§Ÿ¦¨§¨´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½¦Ÿ¦¥¨¤Ÿ¨©¤§Ÿ

åéëøãa CìäøBabä ìläúé-ìàå ¨©¦§¨¨§©¦§©¥¬©¦−
Búøeáâaúånä ïî BLôð ìéväì ìëeiL ¦§«¨®¤©§©¦©§¦©¨¤

éáMä ïî BàøéLr ìläúé-ìà ¦©¤¦©¦§©¥¬¨¦−
BøLraBà úånä ïî BLôð Ba úBcôì §¨§«¦§©§¦©¨¤

éáMä ïî:âëìläúé úàæa-íà ék ¦©¤¦¦´¦§ºŸ¦§©¥´
ìläúnäBîöò úà çaLéìkNä ©¦§©¥À§©¥©¤©§©§¥»

ìékNäM äîaéðà ék éúBà rãéå §©¤¦§¦§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´
ýåýéä àeä éðàå ãBò ïéàåãñç äNò §Ÿ̈½§¥©£¦¨¬Ÿ¤¤²¤

ìe éáäBàìäNBòå ,éúBöî éøîBLètLî §£©§§¥¦§©§¤¦§¨¬
íéòLøä ïî òøtäìõøàa ä÷ãöe §¦¨©¦¨§¨¦§¨−̈¨®̈¤

íéáMä úà ìa÷ìézöôç älàá-ék §©¥¤©¨¦¦«§¥¬¤¨©−§¦
:ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨

dlibnd zekxa

Ceøaàø÷î ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§¨
:älâî§¦¨

Ceøaíää íéîéa eðéúBáàì íéqð äNòL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨¦¨¥
:äfä ïîæa¦§©©¤

פורים". "סעודת לאביונים", "מתנות מנות", "משלוח החג: מצוות שאר קיום על גם לכוון יש ביום, "שהחיינו" בברכת

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
זו: ברכה מברכים המגילה קריאת אחר

Ceøaí÷Bpäå ,eððéc úà ïcäå ,eðáéø úà áøä ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¤¦¥§©¨¤¦¥§©¥
,eðLôð éáéà ìëì ìeîb ílLîäå .eðéøvî eðì òøôpäå ,eðúî÷ð úà¤¦§¨¥§©¦§¨¨¦¨¥§©§©¥§§¨Ÿ§¥©§¥

:òéLBnä ìàä ,íäéøö ìkî ìàøNé Bnòì òøôpä ,éé äzà Ceøä©¨§¨©¦§¨§©¦§¨¥¦¨¨¥¤¨¥©¦©
úpLBLúééä íúòeLz :éëcøî úìëz ãçé íúBàøa .äçîNå äìäö á÷òé ©©©£Ÿ¨£¨§¨¥¨¦§¨©©§¥¤¨§§¨§¨¨¨¦¨

éå÷ ìkL òéãBäì :øBãå øBc ìëa íúå÷úå ,çöðìàìå ,eùBáé àì E ¨¤©§¦§¨¨§¨¨§¦©¤¨Ÿ¤Ÿ¥§Ÿ
éëcøî Ceøa ,éãaàì Lwa øLà ïîä øeøà :Ca íéñBçä ìk çöðì eîìké¦¨§¨¤©¨©¦¨¨¨¨£¤¦¥§©§¦¨¨§§©
ìk íéøeøà :éãòa øzñà äëeøa ,éãéçôî úLà Løæ äøeøà :éãeäiä©§¦£¨¤¤¥¤©§¦¦§¨¤§¥©£¦£¦¨

:áBhì øeëæ äðBáøç íâå ,íé÷écvä ìk íéëeøa ,íéòLøä̈§¨¦§¦¨©©¦¦§©©§¨¨©

סוף זמן קידוש לבנה לכתחילה - יום שלישי בערב, י"ב אדר ב'



רפה

:äëeðré àìåçëéBbä äæ íäéìà zøîàå §¬Ÿ©«£«¨§¨«©§¨´£¥¤À¤³©Æ
àìå åéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¬Ÿ

:íäétî äúøëðå äðeîàä äãáà øñeî eç÷ìèáëøîà | äk ¨«§−¨®¨«§¨Æ¨´¡½̈§¦§§−̈¦¦¤«´Ÿ¨©´
Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëç ìläúé-ìà ýåýé§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®

:BøLra øéLr ìläúé-ìàâëìläúnä ìläúé úàæa-íà ék ©¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ¦§©¥´©¦§©¥À
õøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ýåýé éðà ék éúBà rãéå ìkNä©§¥»§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤

:ýåýé-íàð ézöôç älàá-ék¦«§¥¬¤¨©−§¦§ª§Ÿ̈«

`xenl iy
,íäétî äúøëðå (çëä÷ñôðå §¦§§¨¦¦¤§¦§§¨

.íäéôa dúøkæä©§¨¨¨§¦¤

mixn zxhr
älàä íéøácä-ìk-úàøLà ézòãééìà eòîLé àìåEíäì eçøáéåúàø÷åàø÷z íàåíäéìàézòãéäëeðré àìåEì eðòé àì ék:çëæàzøîàå ¤¨©§¨¦´¨¥½¤¨©§¦£¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®§¦§§¨¤§¨¨¬¨§¦¦§¨£¥¤−¨©§¦§¬Ÿ©«£«¨¦Ÿ©£§¨§¨«©§¨´

íäéìààlà ,éðéña 'ä øác eòîL øLà ìàøNé éðaî älà ïéàøñeî eç÷ì àìå åéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà éBbä äæíìBòîäðeîàä äãáà £¥¤À¥¥¤¦§¥¦§¨¥£¤¨§§©§¦©¤¨¤³©Æ£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¬Ÿ¨«§−®̈¥¨¨«§¨Æ¨´¡½̈
íalî äãáà ìàä úðeîàíäétî äúøëðåda eøëfé àìå:áëBúîëça íëç ìläúé-ìà ýåýé øîà | äkàìå 'ä úà òãé àlL ïåék Bì ìéòBz àì ék ¡©¨¥¨§¨¦¦¨§¦§§¨−¦¦¤«§Ÿ¦¨§¨´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½¦Ÿ¦¥¨¤Ÿ¨©¤§Ÿ

åéëøãa CìäøBabä ìläúé-ìàå ¨©¦§¨¨§©¦§©¥¬©¦−
Búøeáâaúånä ïî BLôð ìéväì ìëeiL ¦§«¨®¤©§©¦©§¦©¨¤

éáMä ïî BàøéLr ìläúé-ìà ¦©¤¦©¦§©¥¬¨¦−
BøLraBà úånä ïî BLôð Ba úBcôì §¨§«¦§©§¦©¨¤

éáMä ïî:âëìläúé úàæa-íà ék ¦©¤¦¦´¦§ºŸ¦§©¥´
ìläúnäBîöò úà çaLéìkNä ©¦§©¥À§©¥©¤©§©§¥»

ìékNäM äîaéðà ék éúBà rãéå §©¤¦§¦§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´
ýåýéä àeä éðàå ãBò ïéàåãñç äNò §Ÿ̈½§¥©£¦¨¬Ÿ¤¤²¤

ìe éáäBàìäNBòå ,éúBöî éøîBLètLî §£©§§¥¦§©§¤¦§¨¬
íéòLøä ïî òøtäìõøàa ä÷ãöe §¦¨©¦¨§¨¦§¨−̈¨®̈¤

íéáMä úà ìa÷ìézöôç älàá-ék §©¥¤©¨¦¦«§¥¬¤¨©−§¦
:ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨

dlibnd zekxa

Ceøaàø÷î ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§¨
:älâî§¦¨

Ceøaíää íéîéa eðéúBáàì íéqð äNòL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨¦¨¥
:äfä ïîæa¦§©©¤

פורים". "סעודת לאביונים", "מתנות מנות", "משלוח החג: מצוות שאר קיום על גם לכוון יש ביום, "שהחיינו" בברכת

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
זו: ברכה מברכים המגילה קריאת אחר

Ceøaí÷Bpäå ,eððéc úà ïcäå ,eðáéø úà áøä ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¤¦¥§©¨¤¦¥§©¥
,eðLôð éáéà ìëì ìeîb ílLîäå .eðéøvî eðì òøôpäå ,eðúî÷ð úà¤¦§¨¥§©¦§¨¨¦¨¥§©§©¥§§¨Ÿ§¥©§¥

:òéLBnä ìàä ,íäéøö ìkî ìàøNé Bnòì òøôpä ,éé äzà Ceøä©¨§¨©¦§¨§©¦§¨¥¦¨¨¥¤¨¥©¦©
úpLBLúééä íúòeLz :éëcøî úìëz ãçé íúBàøa .äçîNå äìäö á÷òé ©©©£Ÿ¨£¨§¨¥¨¦§¨©©§¥¤¨§§¨§¨¨¨¦¨

éå÷ ìkL òéãBäì :øBãå øBc ìëa íúå÷úå ,çöðìàìå ,eùBáé àì E ¨¤©§¦§¨¨§¨¨§¦©¤¨Ÿ¤Ÿ¥§Ÿ
éëcøî Ceøa ,éãaàì Lwa øLà ïîä øeøà :Ca íéñBçä ìk çöðì eîìké¦¨§¨¤©¨©¦¨¨¨¨£¤¦¥§©§¦¨¨§§©
ìk íéøeøà :éãòa øzñà äëeøa ,éãéçôî úLà Løæ äøeøà :éãeäiä©§¦£¨¤¤¥¤©§¦¦§¨¤§¥©£¦£¦¨

:áBhì øeëæ äðBáøç íâå ,íé÷écvä ìk íéëeøa ,íéòLøä̈§¨¦§¦¨©©¦¦§©©§¨¨©

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מיו"ד אדר, ונעם לי לקרות בו בסיום מכתבו, אשר ישתדל 

להביא ברבים ובהרחבה ע"ד תורת החסידות וביחוד חסידות חב"ד, ואת"ל הרי גם זה מענין ימים 

הענינים  שכל  הפורים,  לאחר  הסמוכים  בימים  ונתקבל  הפורים  שלפני  בימים  מכתבו  שנכתב  אלו, 

ז' ושו"ע( והרי ברוחניות הרמז לרזין  והנסים היו ביין, שמזה גם הציווי לבסומי ביין )רש"י מגילה 

דאורייתא, נכנס יין יצא סוד, ונתבאר בארוכה בלקוטי תורה לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, שיר 

השירים כ"ו ג' ואילך, ויהי רצון שיעשה בזה באופן דמוסיף והולך.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל ובכללות הענין דהפצת המעינות חוצה מתוך שמחה ובפרט ע"פ ציווי 

רז"ל דמרבין בשמחה.



לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
05:4406:3708:1109:0608:4409:4009:4710:4317:5218:5618:1819:2218:3619:32באר שבע )ח(

05:4406:3608:0909:0408:4409:3909:4610:4217:5518:5918:1819:2218:2819:33חיפה )ח(

05:4306:3508:0909:0408:4309:3809:4510:4217:5519:0018:1719:2118:1919:31ירושלים )ח(

05:4406:3708:1009:0508:4409:4009:4710:4317:5318:5718:1919:2318:3719:33תל אביב )ח(

05:5705:4508:1308:0508:5808:5110:0109:5518:0818:1718:4118:5017:5719:03אוסטריה, וינה )ח(

07:2307:2909:4709:4910:2310:2511:2611:2719:3319:2319:5919:5019:0720:01אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:0005:4808:1708:1009:0008:5410:0309:5818:1018:1818:4218:5117:5919:03אוקראינה, אודסה )ח(

05:3105:1907:4807:4008:3208:2509:3509:3017:4217:5118:1518:2417:3118:37אוקראינה, דונייצק )ח(

05:4205:3007:5807:5008:4308:3609:4609:4117:5318:0218:2618:3517:4218:49אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:0805:5408:2208:1309:0809:0110:1110:0618:1918:2818:5319:0318:0919:17אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:0005:4708:1408:0609:0108:5310:0409:5818:1118:2118:4618:5618:0119:10אוקראינה, קייב )ח(

06:2606:1408:4408:3709:2609:2010:2910:2418:3818:4619:0819:1618:2719:28איטליה, מילאנו )ח(

06:1806:1608:4908:4709:1809:1610:2010:1818:2518:2318:4718:4518:0518:53אקוואדור, קיטו )ח(

06:5707:0209:2209:2409:5709:5811:0011:0019:0518:5719:3119:2318:4019:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:4907:5510:1010:1210:4810:5111:5111:5219:5619:4620:2520:1519:2920:26ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0907:0009:3209:2610:1010:0411:1211:0819:1919:2519:4719:5419:0620:05ארה״ב, בולטימור )ק(

06:5806:4809:2009:1409:5909:5311:0210:5719:0819:1519:3819:4418:5619:56ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:5906:4909:2109:1509:5909:5411:0210:5819:0919:1519:3819:4518:5619:56ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:3507:2409:5509:4910:3510:2911:3811:3319:4519:5220:1520:2219:3320:34ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2507:1709:5109:4710:2510:2011:2711:2419:3419:3819:5920:0219:1920:12ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5506:4709:2009:1509:5509:5010:5810:5419:0419:0919:3119:3518:5019:46ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2407:1809:5209:4810:2410:2011:2711:2419:3319:3519:5720:0019:1720:09ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5406:4409:1609:0909:5509:4910:5810:5319:0419:1119:3419:4018:5219:52ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:2307:1309:4509:3810:2310:1711:2611:2119:3319:3920:0220:0819:2020:20ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:5306:4309:1409:0809:5409:4710:5610:5219:0319:1019:3319:4018:5119:52ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3706:3809:0609:0609:3609:3610:3910:3818:4318:3819:0619:0118:2119:10בוליביה, לה-פס )ח(

06:4406:3108:5708:4909:4509:3810:4810:4218:5619:0619:3119:4218:4619:56בלגיה, אנטוורפן )ח(

06:4506:3108:5808:5009:4509:3810:4810:4318:5619:0619:3119:4118:4619:55בלגיה, בריסל )ח(

06:1006:1308:3908:3909:1009:1010:1310:1218:2118:1518:4118:3517:5818:45ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5906:0108:2708:2808:5808:5810:0110:0018:0517:5918:2918:2317:4218:33ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:0205:4908:1508:0709:0308:5610:0610:0018:1618:2618:5019:0018:0919:14בריטניה, לונדון )ח(

06:1105:5608:2108:1209:1209:0310:1510:0918:2318:3419:0019:1218:1719:27בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:0805:5408:2008:1109:0909:0110:1210:0618:2218:3218:5719:0818:1219:22גרמניה, ברלין )ח(

06:2806:1408:4208:3409:2809:2110:3110:2618:3918:4819:1319:2318:2919:37גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:1106:1408:3908:3909:1109:1110:1310:1318:2418:1818:4218:3618:0118:46דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4306:3709:1209:0909:4209:3910:4510:4218:5018:5119:1319:1418:3319:24הודו, מומבאי )ח(

06:3906:3409:0809:0509:3809:3510:4110:3818:4618:4719:0919:1018:2919:19הודו, פונה )ח(

05:4605:3408:0307:5508:4708:4009:5009:4417:5718:0518:3018:3817:4618:51הונגריה, בודפשט )ח(

06:0305:5308:2508:1909:0408:5810:0610:0218:1318:1918:4218:4918:0019:00טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2806:1908:5208:4609:2909:2310:3110:2718:3718:4319:0519:1118:2419:22יוון, אתונה )ח(

06:0705:5508:2408:1709:0809:0110:1110:0518:1818:2618:5018:5918:0719:12מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3906:3409:0909:0509:3909:3610:4210:3918:4718:4919:1019:1218:3019:21מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:3206:3908:5008:5409:3209:3510:3510:3618:4118:3019:1319:0118:1419:14ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0806:0108:3508:3009:0709:0310:1010:0718:1518:1818:4018:4318:0018:53נפאל, קטמנדו )ח(

07:0907:0709:4009:3810:0810:0611:1111:0919:1519:1419:3719:3618:5619:44סינגפור, סינגפור )ח(

05:3805:2407:5007:4108:3908:3109:4209:3617:5018:0018:2618:3717:4018:51פולין, ורשא )ח(

06:1206:1208:4308:4209:1209:1110:1410:1318:1918:1518:4118:3717:5718:46פרו, לימה )ח(

06:4306:3209:0108:5409:4409:3710:4710:4218:5419:0219:2519:3318:4219:46צרפת, ליאון )ח(

06:5306:4009:0809:0109:5409:4610:5710:5119:0619:1519:3819:4718:5520:00צרפת, פריז )ח(

06:0005:5808:3208:2909:0008:5810:0310:0118:0718:0618:2918:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2007:0909:4009:3310:2010:1411:2311:1919:3319:4020:0120:0819:2120:21קנדה, טורונטו )ק(

06:5606:4509:1509:0809:5709:5111:0010:5519:0919:1619:3919:4718:5720:00קנדה, מונטריאול )ק(

06:4906:4009:1409:0809:4909:4410:5210:4818:5719:0219:2419:2918:4319:40קפריסין, לרנקה )ק(

06:5806:4309:0608:5709:5909:5011:0210:5619:1019:2219:4920:0119:0220:16רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:3106:1508:3808:2809:3209:2410:3510:2918:4718:5919:2319:3618:3919:52רוסיה, מוסקבה )ח(

06:2406:1208:4108:3309:2409:1710:2710:2218:3418:4319:0719:1518:2319:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2806:1608:4508:3809:2909:2210:3210:2718:4318:5219:1219:2018:3219:33שוויץ, ציריך )ח(

06:2206:1808:5308:5009:2209:1910:2510:2218:2918:3018:5218:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רפז לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
05:4406:3708:1109:0608:4409:4009:4710:4317:5218:5618:1819:2218:3619:32באר שבע )ח(

05:4406:3608:0909:0408:4409:3909:4610:4217:5518:5918:1819:2218:2819:33חיפה )ח(

05:4306:3508:0909:0408:4309:3809:4510:4217:5519:0018:1719:2118:1919:31ירושלים )ח(

05:4406:3708:1009:0508:4409:4009:4710:4317:5318:5718:1919:2318:3719:33תל אביב )ח(

05:5705:4508:1308:0508:5808:5110:0109:5518:0818:1718:4118:5017:5719:03אוסטריה, וינה )ח(

07:2307:2909:4709:4910:2310:2511:2611:2719:3319:2319:5919:5019:0720:01אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:0005:4808:1708:1009:0008:5410:0309:5818:1018:1818:4218:5117:5919:03אוקראינה, אודסה )ח(

05:3105:1907:4807:4008:3208:2509:3509:3017:4217:5118:1518:2417:3118:37אוקראינה, דונייצק )ח(

05:4205:3007:5807:5008:4308:3609:4609:4117:5318:0218:2618:3517:4218:49אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:0805:5408:2208:1309:0809:0110:1110:0618:1918:2818:5319:0318:0919:17אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:0005:4708:1408:0609:0108:5310:0409:5818:1118:2118:4618:5618:0119:10אוקראינה, קייב )ח(

06:2606:1408:4408:3709:2609:2010:2910:2418:3818:4619:0819:1618:2719:28איטליה, מילאנו )ח(

06:1806:1608:4908:4709:1809:1610:2010:1818:2518:2318:4718:4518:0518:53אקוואדור, קיטו )ח(

06:5707:0209:2209:2409:5709:5811:0011:0019:0518:5719:3119:2318:4019:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:4907:5510:1010:1210:4810:5111:5111:5219:5619:4620:2520:1519:2920:26ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0907:0009:3209:2610:1010:0411:1211:0819:1919:2519:4719:5419:0620:05ארה״ב, בולטימור )ק(

06:5806:4809:2009:1409:5909:5311:0210:5719:0819:1519:3819:4418:5619:56ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:5906:4909:2109:1509:5909:5411:0210:5819:0919:1519:3819:4518:5619:56ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:3507:2409:5509:4910:3510:2911:3811:3319:4519:5220:1520:2219:3320:34ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2507:1709:5109:4710:2510:2011:2711:2419:3419:3819:5920:0219:1920:12ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5506:4709:2009:1509:5509:5010:5810:5419:0419:0919:3119:3518:5019:46ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:2407:1809:5209:4810:2410:2011:2711:2419:3319:3519:5720:0019:1720:09ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5406:4409:1609:0909:5509:4910:5810:5319:0419:1119:3419:4018:5219:52ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:2307:1309:4509:3810:2310:1711:2611:2119:3319:3920:0220:0819:2020:20ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:5306:4309:1409:0809:5409:4710:5610:5219:0319:1019:3319:4018:5119:52ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3706:3809:0609:0609:3609:3610:3910:3818:4318:3819:0619:0118:2119:10בוליביה, לה-פס )ח(

06:4406:3108:5708:4909:4509:3810:4810:4218:5619:0619:3119:4218:4619:56בלגיה, אנטוורפן )ח(

06:4506:3108:5808:5009:4509:3810:4810:4318:5619:0619:3119:4118:4619:55בלגיה, בריסל )ח(

06:1006:1308:3908:3909:1009:1010:1310:1218:2118:1518:4118:3517:5818:45ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5906:0108:2708:2808:5808:5810:0110:0018:0517:5918:2918:2317:4218:33ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:0205:4908:1508:0709:0308:5610:0610:0018:1618:2618:5019:0018:0919:14בריטניה, לונדון )ח(

06:1105:5608:2108:1209:1209:0310:1510:0918:2318:3419:0019:1218:1719:27בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:0805:5408:2008:1109:0909:0110:1210:0618:2218:3218:5719:0818:1219:22גרמניה, ברלין )ח(

06:2806:1408:4208:3409:2809:2110:3110:2618:3918:4819:1319:2318:2919:37גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:1106:1408:3908:3909:1109:1110:1310:1318:2418:1818:4218:3618:0118:46דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4306:3709:1209:0909:4209:3910:4510:4218:5018:5119:1319:1418:3319:24הודו, מומבאי )ח(

06:3906:3409:0809:0509:3809:3510:4110:3818:4618:4719:0919:1018:2919:19הודו, פונה )ח(

05:4605:3408:0307:5508:4708:4009:5009:4417:5718:0518:3018:3817:4618:51הונגריה, בודפשט )ח(

06:0305:5308:2508:1909:0408:5810:0610:0218:1318:1918:4218:4918:0019:00טורקיה, איסטנבול )ח(

06:2806:1908:5208:4609:2909:2310:3110:2718:3718:4319:0519:1118:2419:22יוון, אתונה )ח(

06:0705:5508:2408:1709:0809:0110:1110:0518:1818:2618:5018:5918:0719:12מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת צו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:3906:3409:0909:0509:3909:3610:4210:3918:4718:4919:1019:1218:3019:21מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:3206:3908:5008:5409:3209:3510:3510:3618:4118:3019:1319:0118:1419:14ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0806:0108:3508:3009:0709:0310:1010:0718:1518:1818:4018:4318:0018:53נפאל, קטמנדו )ח(

07:0907:0709:4009:3810:0810:0611:1111:0919:1519:1419:3719:3618:5619:44סינגפור, סינגפור )ח(

05:3805:2407:5007:4108:3908:3109:4209:3617:5018:0018:2618:3717:4018:51פולין, ורשא )ח(

06:1206:1208:4308:4209:1209:1110:1410:1318:1918:1518:4118:3717:5718:46פרו, לימה )ח(

06:4306:3209:0108:5409:4409:3710:4710:4218:5419:0219:2519:3318:4219:46צרפת, ליאון )ח(

06:5306:4009:0809:0109:5409:4610:5710:5119:0619:1519:3819:4718:5520:00צרפת, פריז )ח(

06:0005:5808:3208:2909:0008:5810:0310:0118:0718:0618:2918:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2007:0909:4009:3310:2010:1411:2311:1919:3319:4020:0120:0819:2120:21קנדה, טורונטו )ק(

06:5606:4509:1509:0809:5709:5111:0010:5519:0919:1619:3919:4718:5720:00קנדה, מונטריאול )ק(

06:4906:4009:1409:0809:4909:4410:5210:4818:5719:0219:2419:2918:4319:40קפריסין, לרנקה )ק(

06:5806:4309:0608:5709:5909:5011:0210:5619:1019:2219:4920:0119:0220:16רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:3106:1508:3808:2809:3209:2410:3510:2918:4718:5919:2319:3618:3919:52רוסיה, מוסקבה )ח(

06:2406:1208:4108:3309:2409:1710:2710:2218:3418:4319:0719:1518:2319:28רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:2806:1608:4508:3809:2909:2210:3210:2718:4318:5219:1219:2018:3219:33שוויץ, ציריך )ח(

06:2206:1808:5308:5009:2209:1910:2510:2218:2918:3018:5218:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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