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

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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨
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,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¨¨¥¤§¨¥§¨«
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oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
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.sebd xarl zehep
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iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש
 ב"ה,  ה' מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

 שלום וברכה להרה"ג הוו"ח אי"א יושב על

 מדין, איש חי רב פעלים, מנהל עדתו

 במישרים, מאיר ומזהיר, עפיי' ואינבי' שפיר,

 בנש"ק וכו' מוהר"ר מאיר שליט"א

אביחצירא, מדברנא דק"ק מידלת יע"א

שלום וברכה!

מרוב הטרדות דחודש תשרי לא היו עתותי בידי לבוא אליו בכתב, ובטח קבל מכתבי מכ"ה אלול. וגם 

עתה אבוא אך בקיצור מפני קוצר הזמן.

אתחיל בתודה על מה שכתב לי הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה רב פעלים 

וכו' מוהר"ר מיכאל שי' ליפסקר, אשר כבר מסר לו איזה ספרים לשלחם אלי, ותשואות חן חן על זה.

בהתחלת הזמן החדש, שנת הלימודים תשי"א, אעתיק כאן פתגם אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע 

אשר אמר, למה נקרא רב - מרא דאתרא, מפני שמלמעלה נתנו לו הכוחות הזכות והחובה שהוא יהי' מרא 

- בעל הבית - של כל מקומו. וגם בענינים רוחניים כן הוא, אף שכל איש ישראל הוא בעל בחירה, והכל בידי 

שמים חוץ מיראת שמים, בכל זאת כיוון אשר בפנימיות כל איש הישראלי חפץ לקיים רצון ה' בלימוד התורה 

וקיום המצוות, אלא שלפעמים תקפו יצרו הרע, הרי בכח המרא דאתרא בהשתדלות הראוי' ובנחת להוכיח 

לאנשי עדתו רב טוב והאושר הבלי גבולי הכרוך בלימוד התורה וקיום המצוות. וכבר אמרו רז"ל אשר דברים 

היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

גם בעניננו כן הוא, אשר תקותי חזקה, שכת"ר שליט"א, מרא דאתרא, ישתמש בהשפעתו הגדולה 

תורה  להגדיל  בידו  יסייעו  קהלתו  אנשי  אשר  מלתא  וברירא  הט'.  במחנו  אשר  הת"ת  את  ולהגדיל  לחזק 

ולדכוותי'  שליט"א  ולכת"ר  דאתרא.  המרא  הוא  הוא  אשר  הנ"ל,  הזקן  אדמו"ר  פתגם  וע"פ  ולהאדירה. 

האריכות בזה אך למותר.

וזה לעומת זה, כמו שאמרו רז"ל לא  נתונה לו מראש אם אקבל בשו"ט הכל הנעשה בזה.  תודתי 

חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו בה תינוקות של בית רבן, כן ע"י הגדלת בתי אולפנא של תינוקות של בית 

רבן נזכה במהרה בעגלא דיין, לביאת משיח צדקנו ולגאולה האמיתית והשלימה אמן.

ושלמא דמר ותורתו יסגי מתוך מנוחה והרחבת הדעת,

המחכה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי   מפתח   

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

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

  סמוכים לעד לעולם ה "מאמר ד  ) ג

 ה   ...................   ל" ה'תש , כ"ף מרחשוןוירא שבת פרשת 

 יב  ...........  ל תש"מרחשון,   ף"כ, וירא"פ שת שיח  )ד

 יט  ..................  טוך כר ויראפרשת שיחות -לקוטי  )ה

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

 כד  ..................  "ל הן זצרסאואשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 כה  ..............  ויראפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 כו  ...........  וירא פרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 וס  ................  ויראפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 זס  ......................................  ויראפרשת לשבוע  

 ח ע  .............. ויראפרשת לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

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

 ם רמב" ירו עיש

 דפ  .............  ויראפרשת לשבוע  ,וםם ליג' פרקי –  ) יג

 נט ק   .........  ויראפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 וקפ  .............  ויראפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

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

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 אקצ  ................................................  ביאור קהתי 

 זקצ  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

 

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )יט

 קצח  ..............................................  צף עד ד פד ףמד

  : חב"דמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 כחר  .................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

    נאוו לחייך בתורים וגו' התורטי לקו  )כב

 ג לר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 ח לר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 לח ר  .......................................  דק"צר ה"צמח "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 א מר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 א מר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תש"א  –ם מאמריספר ה  )כז

 גמר  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 ומר  .............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 מזר  ..........................................  ח לפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 נר  .........................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 אנר  .................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 סא ר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 סבר  ......................  ויראפרשת לשבוע  לוח זמנים   ) לג

 סגר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד
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s"k ,`xie zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,oeygxn
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÌÈÎeÓÒ ויׁשר ּבאמת עׂשּוים לעֹולם, .1לעד ¿ƒְְֱֲִֶֶַָָָָ

(מהֹורׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ְְִֵַַָּומביא

הּזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָנׁשמתֹוֿעדן

פר"ת 2ׁשאמרֹו ׁשנת מרחׁשון (לפני 3ּבכ"ף ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָ

[ׁשּלכן  להּולדּתֹו הּׁשּׁשים ׁשנת ׁשנה), ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָחמּׁשים

ס', ּבאֹות ׁשּמתחיל ּבפסּוק הּמאמר ְְְֲִִִֶַַַָָָהתחיל

ּדאיתא  הא"ב], סדר עלּֿפי ׁשהּוא ְְְִִִֵֶֶַַָָּבקאּפיטל

'סמ'4ּבּזהר  ׁשּפרּוׁש והינּו, עזר", ּדא ,סמ" , ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

סֹומ" ּכמֹו אינֹו ּגֹו') ("סמּוכים" זה ְְְִֵֵֶָּבפסּוק

ׁשּלא 5נֹופלים" הּנֹופל את ׁשּסֹומ מה רק ׁשּזהּו , ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹ

יֹותר  הּוא 6יּפל ׁשענינֹו 'עזר', מּלׁשֹון הּוא אּלא , ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹ

והּסּיּוע, העזר עלֿידי התחּדׁשּות ּבֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּנעׂשה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו7ּוכמֹו ּכנגּדֹו", עזר ּלֹו "אעׂשה ְְְְֱֵֶֶֶֶֶָ

לֹו" יכֹול אין עֹוזרֹו, הּקּב"ה (ועלֿידי 8"אלמלא ְְְְִֵֵֵַַָָָָ

מּגיע  העזר ׁשעלֿידי והינּו, לֹו"), "יכֹול - ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעזר

להּגיע  יכֹול היה לא ׁשּמּצדֿעצמ ֹו ּכזֹו ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹלמדרגה

ּומבאר  סמיכה 9לׁשם. ּבחינת הּוא 'ׁשה'ּסמ , ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ

'ּכנסת  ׁשאז הּגלּות, ּבזמן ּגם הּנֹופלים לכל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָועזר

"סּכת  ענין ׁשּזהּו נפילה, ּבבחינת היא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻיׂשראל'

('ּכנסת  הּמלכּות ּבחינת על ּדקאי הּנֹופלת", ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָּדוד

עזר  לּה לבא צרי לכן למּטה, ׁשּנפלה ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֹיׂשראל)

מ  ּגבֹוּה לבאר מּמקֹום ּוממׁשי כּו'. נעלה ,10אד ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹ

ּבּזהר  ׁשּכתּוב מה 'אפרסמֹון',11עלּֿפי ּבענין ְְְְֲִִֶַַַַַַָֹ

ּתבּונה, ּבחינת היא מ' ׁשאֹות וס', מ' ּבֹו ְְְִִֵֶֶַָׁשּיׁש
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ח.1) קיא, שלח.2)תהלים ע' פר"ת המאמרים ספר - מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק של היומן רשימת בקונטרס 3)ראה לאור יצא

ואילך. קמח ס"ע פר"ת המאמרים בספר - ולאח"ז תשי"ב. קה"ת, - א.4)בפ"ע לה, יד.5)ח"א קמה, תהלים "כמ"ש 6)ע"פ

שם). פר"ת המאמרים (ספר לנופלים" סמיכה בי' דאית ס' באות ע"ב ד"ב בהקדמה בזהר מ"ש על אברהם אשל בס'

יח.7) ב, ב.8)בראשית נב, ואילך.9)סוכה קנו ע' ואילך.10)ריש קנז א.11)ס"ע קכז, ח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתהילים: נאמר

¯LÈÂ ˙Ó‡a ÌÈeNÚ ,ÌÏBÚÏ „ÚÏ ÌÈÎeÓÒ1.:דוד במצודת ופירש ¿ƒ»«¿»¬ƒ∆¡∆¿»»
להתקיים  ונשענים סמוכים המה הקדושֿברוךֿהוא] של [מצוותיו "פקודיו

בטלים  שיהיו [אפשרות] מקום אין ואםֿכן וישר באמת עשויים המה כי לעולם

זמן", Î"˜בשום ‡È·Óe כבוד ≈ƒ
(a"L¯B‰Óקדושת  ¯"BÓ„‡ רבי «¿¿»«

החמישי  האדמו"ר דובער, שלום

חב"ד  אדמו"רי ŒB˙ÓLבשושלת (ƒ¿»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯eac B¯Ó‡Óa Ô„Ú≈∆¿«¬»ƒ««¿ƒ

בפסוק  B¯Ó‡Lהפותח ‰f‰2 «∆∆¬»
ÔÂLÁ¯Ó Û"Îa הולדתו L˙יום ¿»«¿∆¿»¿«

˙"¯Ù3,‰L ÌÈMÓÁ ÈÙÏ)ƒ¿≈¬ƒƒ»»
זה  מאמר אמירת לפני שנה חמישים

בשנת  מרחשוון כ"ף ביום הרבי ידי על

Bz„Ïe‰Ïתש"ל  ÌÈMM‰ ˙L ,(¿««ƒƒ¿«¿
הרש"ב  הרבי מאחר [ÔÎlLשל ∆»≈

להולדתו  השישים שנת זו שהייתה

˜eÒÙa ¯Ó‡n‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ««¬»¿»
לעד' B‡a˙'סמוכים ÏÈÁ˙nL∆«¿ƒ»

ÏËÈt‡˜a ,'Ò,בתהילים) בפרק ¿«ƒ¿
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l"yz'dו oeygxn s"k ,`xie zyxt zay

ּבבחינת  ׁשּכלּולה ּכמֹו ּבינה ּבחינת היא ס' ְְְְְִִִִִֶַַָָואֹות

ׁשּזהּו עּלאין', 'חכמהּֿובינה ּבחינת והן ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהחכמה,

ׁשההמׁשכה  ּדחכמהּֿובינה' ּפנימי 'יחּוד ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבחינת

ּומבאר  הּכתר. ּפנימּיּות מּבחינת ׁשהחּלּוק 12היא , ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָ

הּמּקיף  ׁשּבין החּלּוק ּכמֹו הּוא לס' מ' ְְִִֵֵֶֶַַַׁשּבין

הּמּקיף  הּוא ּדס' והינּו, הרחֹוק, לּמּקיף ְְְִִַַַַַַָָָהּקרֹוב

[ּוכפי  כּו' ּכלל ּבפנימּיּות אחיזה לֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָׁשאין

יׁש מ' ׁשאֹות ּבגׁשמּיּות, האֹותּיֹות ּבצּיּור ְְְְִִִֵֶֶַָָֻׁשּמרּמז

לבא  יכ ֹול ׁשעלֿידיֿזה התּפּׁשטּות, ְְְִֵֶֶַַָָָֹּבּה

הּבא  הּמּקיף ּבחינת על רֹומז ׁשּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָלהתיּׁשבּות,

ׁשּכּלּה ס', אֹות מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֶֶַַָֻּבהתיּׁשבּות,

להתיּׁשב, ּתּוכל ׁשּבֹו מקֹום ׁשּום לּה ואין ְְְֲִֵֵֶַַָָָעגּולה,

ּבא  ׁשאינֹו מּקיף ּבחינת על רֹומז זה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָהרי

ּגם 13ּבהתיּׁשבּות  ּוסמיכה העזר נמׁש ּומּׁשם .[ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

לעד" "סמּוכים ׁשּזהּו ּומסּים, כּו'. הּגלּות ְְְִִֵֶֶַַַַָָּבזמן

ּגם  וכּמּובן לעתידֿלבא, ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁשּזהּו ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּגֹו',

וקּׁשּוט  עדי לׁשֹון הּוא ׁש"ּלעד" ׁשהּוא 14מּזה , ְְֲִִִֶֶֶַָ

העזר  הּוא ׁשּמּׁשם לעתידֿלבא, ׁשּיתּגּלה ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּתענּוג

נעלם, ּכח ּבבחינת הּגלּות) (ּבזמן ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹעכׁשו

ּבגּלּוי. יהיה ְְְִִִֶָָֹּולעתידֿלבא

ּבקאּפיטל LÈÂב) ׁשּכתּוב מה עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִֵֶֶַַַָ

הק"י  ׁשנת זֹו, לׁשנה ׁשּׁשּי) ְְֶַַַָָָק"י

וגֹו'15להּולדּתֹו לעֹולם" ּכהן "אּתה ּדהּנה,16), . ְְְְְִֵֵַַָָֹ

ּתהּלים  על צדק' ה'צמח מביא 17ּברׁשימֹות ְְִִִִִֵֶֶֶַַַ

הּזהר  הּפסּוק 18מאמר אּתה",19על "יהּודה ְֲַַַַַַַָָָֹ

ּכיון  כּו', אּתה ('מלכּות') ואיהי ,ּברּו ְְִִִֵַַָָָ"איהּו
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קנח.12) שנח.13)ע' ע' תרס"ו המשך רכג. ע' ויקרא אוה"ת גם פקודי 14)ראה [לקו"ת פקודי" דאלה בהביאור "כמ"ש

שם. פר"ת המאמרים ספר - א] מכ"ק 15)ה, הקדמה (ראה שנותיו למספר המתאים תהלים הקאּפיטל לומר המנהג ַכידוע

ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א המאמרים ספר ואילך. שנו ע' פר"ת המאמרים ספר - לעד סמוכים לד"ה שליט"א אדמו"ר

ד.16)וש"נ). (ס"ד).17)פסוק תכט ע' אור) (יהל א.18)אוה"ת קד, ח.19)ח"ב מט, ויחי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰fL ,'ÔÈ‡lÚ ‰È·eŒ‰ÓÎÁ' ˙ÈÁa Ô‰Â ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿»¿≈¿ƒ«»¿»ƒ»ƒ»ƒ∆∆
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L '‰È·eŒ‰ÓÎÁc ÈÓÈt „eÁÈ' ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ»∆««¿»»ƒ

¯˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓ דרגות שתי יש וחסידות, בקבלה כמבואר ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆
כאשר  וזאת גבוהה) בדרגה (עליונים, עילאין ובינה חכמה – ובינה בחכמה

הגורם  ובינה, חכמה של פנימי יחוד יש

החכמה  ועצם מפנימיות המשכה

ובינה  וחכמה הבינה, ועצם לפנימיות

וזאת  נמוכה), בדרגה (תחתונים, תתאין

ובינה  חכמה של חיצוני יחוד יש כאשר

החכמה  מחיצוניות השפעה וישנה

בדרגתה  והבינה הבינה. לחיצוניות

הכוללת  'תבונה', נקראת התחתונה

תולדות  – ובת בן אותיות את בתוכה

מבואר  כך ועל המידות, הן אלו הבינה,

ובינה, חכמה בין פנימי שביחוד כאן

החכמה, עצם עם מאוחדת כשהבינה

שלמעלה  ה'כתר' מבחינת נמשך

ס', באות נרמזת זו ודרגה מהחכמה

התחתונה  לדרגה רומזת מ' האות ואילו

והיא  'תבונה' הנקראת בינה, של

החכמה. מחיצוניות מקבלת כשהבינה

¯‡·Óe12 הרש"ב הרבי עוד ¿»≈
ÔÈaLההבדלelÁ‰L˜במאמרו, ∆«ƒ∆≈

˜elÁ‰ BÓk ‡e‰ 'ÒÏ 'Ó¿¿«ƒ
ÛÈwnÏ ·B¯w‰ ÛÈwn‰ ÔÈaL∆≈««ƒ«»««ƒ

,˜BÁ¯‰ יש העליונים באורות »»
שיורד  'פנימי' אור בין כללית חלוקה

העולמות  בפנימיות ומתלבש ונמשך

עליון  אור - 'מקיף' ואור והנבראים,

בעולמות  פנימית מהתלבשות שלמעלה

ומאיר  נמשך כשהוא וגם ונבראים,

'מקיף' כמו נשאר הוא למטה

לשניים  נחלק וה'מקיף' מלמעלה,

אבל  'מקיף' אמנם שהוא הקרוב' 'מקיף

(כמו  ל'פנימי מסוימת שייכות לו יש

כמו  'פנימיים' שאינם האדם בגדי

אלא  הגוף בתוך החודר המזון

ויש  מידתו) לפי ומותאמים אליו קרובים הם אבל מבחוץ גופו על 'מקיפים'

על  שמקיף הבית (כמו פנימית מהתלבשות לגמרי (שמושלל הרחוק' 'מקיף

האדם), של למידותיו התאמה בלי ‰e‡האדם 'Òc ,eÈ‰Â לעניין רמז ¿«¿¿
'eÎ ÏÏk ˙eiÓÈÙa ‰ÊÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡L ÛÈwn‰'הרחוק 'מקיף והוא ««ƒ∆≈¬ƒ»ƒ¿ƒƒ¿»

da LÈ 'Ó ˙B‡L ,˙eiÓL‚a ˙Bi˙B‡‰ ¯eiˆa Ên¯nL ÈÙÎe]¿ƒ∆¿À»¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»
˙eËMt˙‰ כ לכמה קווים Ï·‡יוונים,של ÏBÎÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL האור ƒ¿«¿∆«¿≈∆»»…

הקרוב, המקיף הוא מ', באות בפנימיות,e·MÈ˙‰Ï˙הנרמז והתלבשות ¿ƒ¿«¿
ŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,˙e·MÈ˙‰a ‡a‰ ÛÈwn‰ ˙ÈÁa ÏÚ ÊÓB¯ ‰fL∆∆≈«¿ƒ«««ƒ«»¿ƒ¿«¿«∆≈
,‰Ïe‚Ú dlkL ,'Ò ˙B‡ Ôk≈∆À»¬»
BaL ÌB˜Ó ÌeL dÏ ÔÈ‡Â¿≈»»∆

·MÈ˙‰Ï ÏÎez עיגול של כדרכו «¿ƒ¿«≈
במקום  אותו 'להושיב' אפשר שאי

שיתגלגל, מבלי ¯ÊÓBאחד ‰Ê È¯‰¬≈∆≈
‡a BÈ‡L ÛÈwÓ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««ƒ∆≈»

˙e·MÈ˙‰a13,למעלה ונשאר ¿ƒ¿«¿
הרחוק' ÌMÓe'מקיף מה'מקיף']. ƒ»

הנרמז  הרחוק', 'מקיף הגבוהה, בדרגה

ס' ÎÈÓÒe‰באות ¯ÊÚ‰ CLÓƒ¿»»≈∆¿ƒ»
,ÌiÒÓe .'eÎ ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb«ƒ¿««»¿«≈
,'Bb "„ÚÏ ÌÈÎeÓÒ" e‰fL∆∆¿ƒ»«
Œ„È˙ÚÏ ‰È‰iL Èelb‰ e‰fL∆∆«ƒ∆ƒ¿∆∆»ƒ

‡·Ï ממנו מסויימת שהארה אלא »…
כאמור, הגלות, בזמן גם נמשכת

"„Úl"L ‰fÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ∆∆»«
È„Ú ÔBLÏ ‡e‰ תכשיט ¿¬ƒ

ËeM˜Â14, יופי של e‰L‡עניין ¿ƒ∆
‚eÚz‰האלוקי‰lb˙iL ««¬∆ƒ¿«∆

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ,למטהÌMnL ∆»ƒ»…∆ƒ»
ÔÓÊa) ÂLÎÚ ¯ÊÚ‰ ‡e‰»≈∆«¿»ƒ¿«
ÌÏÚ Ák ˙ÈÁ·a (˙eÏb‰«»ƒ¿ƒ«…«∆¿»
בגילוי, מאיר לא אבל שקיים

‡·ÏŒ„È˙ÚÏe המשיח בימות ¿»ƒ»…
.Èel‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ

‰Ó ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (·¿≈¿«≈∆ƒ«
ÏËÈt‡˜a ·e˙kLפרקÈ"˜ ∆»¿«ƒ¿

BÊ,בתהילים ‰LÏ CiML)∆«»¿»»
‰˜"Èתש"ל, ˙L110ֿה ¿««

ÏBz„Ïe‰15 הרש"ב הרבי ),של ¿«¿
‰z‡" הקדושֿברוךֿהואÔ‰k «»…≈

'B‚Â "ÌÏBÚÏ16 שממשיך וכפי ¿»¿
ומבאר.

˙BÓÈL¯a ,‰p‰c אדמו"ר שכתב התורה ÏÚדברי '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¿ƒ≈ƒ¿ƒ«∆«∆∆«
ÌÈl‰z17¯‰f‰ ¯Ó‡Ó ‡È·Ó18˜eÒt‰ ÏÚ19,ויחי בפרשת ¿ƒƒ≈ƒ«¬««…«««»

לבניו  יעקב È‰È‡Âבברכות ,Ce¯a ‡Â‰ e‰È‡" ,"‰z‡ ‰„e‰È"¿»«»ƒ»¿ƒƒ
È¯Ó‡cהיא ÔÂÈk ,'eÎ ‰z‡ ('˙eÎÏÓ') שאומרים ‡z‰,כיוון «¿«»≈»¿»¿≈«»
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ז mlerl crl mikenq

ּדהא  כּו', לּה אית ורברבנּו ׁשּולטנּו אּתה, ְְְְְְְִֵַַָָָָָָּדאמרי

כּו', ּבימינא  כּו' אתקּׁשר הכא לעֹולם, ּכהן ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹאּתה

אמר  ּדא ועל כּו', לעֹולם ּכהן אּתה ְְְִֵַַַַָָָָֹּובגיןּֿכ

על  קאי זה ׁשּפסּוק ּומבאר, כּו'. אּתה" ְְֵֵֶֶַַָָָָָיהּודה

לפניֿזה  ׁשּמביא [ּוכפי ואברהם לׁשֹון 20ּדוד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו רגיל): ׁשאינֹו (ּבסגנֹון ְְְִִִֵֵֶַַָָרׁש"י

וכּו', ּכדבריהם אפרׁשנּו ואני אבינּו, ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָּבאברהם

ּגם  (ׁשּזֹוהי לאברהם ּבנֹוגע  הּקאּפיטל ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּומפרׁש

מֹוסיף  ואחרּֿכ הּׁשבּוע). לפרׁשת ְְִַַַַַַַָָָָָהּׁשּיכּות

ּבדוד  הּזה הּמזמֹור לפרׁש יׁש אחר, ענין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָרׁש"י:

ּכי  לדוד ], ּבנֹוגע  הּקאּפיטל ּכל ּומפרׁש ְְְְְִִִֵֵַַַָָָוכּו',

ׁשּיהיּו ּוכדי מלכּות, ּבחינת הם ודוד ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָיהּודה

ׁשּולטנּו על הּמֹורה "אּתה", ּבבחינת ודוד ְְְְִִִֶַַַַָָָָיהּודה

ּדאברהם". ּבחסד "ּדאתקּׁשרת עלֿידי זהּו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָכּו',

ׁשּכתּוב  מה עלּֿפי הּפסּוק 21ּומבאר, "אּתה 22על ְִֵֶַַַַַָָָָ

את  עׂשית "אּת ואחרּֿכ ,"לבּד הוי' ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָהּוא

הּמֹורה  "אּת", ּבתבת ה"א חסר ְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשמים",

רק  נמׁשכת כּו' הׁשמים ּבהתהּוּות ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשההמׁשכה

מהֿ ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ּבחינת אחרֹונה, ְְְְֲִִִֵַַַַָָמּבחינה

העבֹודה  ולכן ּבה"א, הראׁשֹון "אּתה" ְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָׁשאיןּֿכן

עלֿ "אּתה", ּבחינת ּגּלּוי ׁשּיהיה להמׁשי ְְְְִִִִִֶֶַַַַָהיא

כּו'. "לבּד הוי' הּוא "אּתה ְֲֶֶֶַַָָָּדר

על ÔÈÚ‰Âג) מֹורה "אּתה" ׁשּבחינת ּבזה, ¿»ƒ¿»ְִֶֶַַַָָָ

ּבבחינת  ּביֹותר נעלה ְְֲִִִֵֶַַּגּלּוי

(חסר  "אּת" ׁשּבין מהחּלּוק ּכּמּובן ְִֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלכּות,

ׁשהרי  ,ׁשּבאיןֿער רחּוק ׁשּזהּו ל"אּתה", ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָֹה"א)

קא  הּצמצּום,"א ּתה" ׁשּלפני אֹורֿאיןֿסֹוף על י ְְִִֵֵֵֶַַַָָ

מקֹום  היה ולא הּמציאּות, ּכל את ממּלא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשהיה

העֹולמֹות  לעֹולמֹות 23לעמידת רק לא הינּו, , ְֲִַַַַָָָָֹ

לעֹולמֹות  ּגם אּלא "ארץ", ּבׁשם ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנקראים
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(ס"א).20) תכה ע' תשנ"ה).21)שם קה"ת, (בהוצאת 84 ע' הוספות נשא אוה"ת ו.22)ראה ט, דרוש 23)נחמי' חיים עץ

ב. ענף ויושר עיגולים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dÏ ˙È‡ e·¯·¯Â eËÏeL לה יש וגדולה c‰‡שלטון ,'eÎ שהרי ¿»¿«¿¿»ƒ»¿»

,‡ÈÓÈa 'eÎ ¯M˜˙‡ ‡Î‰ ,ÌÏBÚÏ Ô‰k ‰z‡ בימין נקשר כאן «»…≈¿»»»∆¿«≈ƒƒ»
CkŒÔÈ‚·e 'eÎכך c‡ומשום ÏÚÂ ,'eÎ ÌÏBÚÏ Ô‰k ‰z‡ זה ¿ƒ««»…≈¿»¿«»

.'eÎ "‰z‡ ‰„e‰È ¯Ó‡»«¿»«»
‰Ê ˜eÒtL ,¯‡·Óe'אתה 'יהודה ¿»≈∆»∆

Ì‰¯·‡Âמכוון˜‡Èוכו' „Âc ÏÚ »≈«»ƒ¿«¿»»
‡È·nL ÈÙÎe] הרש"ב הרבי ¿ƒ∆≈ƒ

‰ÊŒÈÙÏ20 במאמר קודם בקטע ƒ¿≈∆
BÈ‡L ÔB‚Òa) È"L¯ ÔBLÏ¿«ƒ¿ƒ¿∆≈

e‰eL¯c eÈ˙Ba¯ :(ÏÈ‚¯ את »ƒ«≈¿»
בתהילים ק"י ‡·eÈפרק Ì‰¯·‡a¿«¿»»»ƒ

ה'כותרת' בשורות גם שמובא (וכמו

יוסף  'אהל מהדורת בתהילים הפרק של

ששאלו  היאך יסופר "בו יצחק':

הרג  היאך ויספר אברהם עבד לאליעזר

עיין  וחיילותם, גדולים מלכים אברהם

על  הולך המזמור שכל ותמצא בפנים

בוראו  את שהכיר בשביל אברהם

לשם"), זכה לכך È‡Â«¬ƒבילדותו
,'eÎÂ Ì‰È¯·„k eL¯Ù‡¬»¿∆¿ƒ¿≈∆¿

L¯ÙÓe רש"יÏËÈt‡w‰ Ïk ¿»≈»««ƒ¿
Ìb È‰BfL) Ì‰¯·‡Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿»»∆ƒ«

Úe·M‰ ˙L¯ÙÏ ˙eÎiM‰ פרשת ««»¿»»««»«
אבינו  באברהם שעוסקת ).וירא

ÔÈÚ :È"L¯ ÛÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ«ƒƒ¿»
‰f‰ ¯BÓÊn‰ L¯ÙÏ LÈ ,¯Á‡«≈≈¿»≈«ƒ¿«∆
Ïk L¯ÙÓe ,'eÎÂ „Â„a¿»ƒ¿¿»≈»
Èk ,[„Â„Ï Ú‚Ba ÏËÈt‡w‰««ƒ¿¿≈«¿»ƒƒ
˙ÈÁa Ì‰ „Â„Â ‰„e‰È¿»¿»ƒ≈¿ƒ«
‰„e‰È eÈ‰iL È„Îe ,˙eÎÏÓ«¿¿≈∆ƒ¿¿»
,"‰z‡" ˙ÈÁ·a „Â„Â¿»ƒƒ¿ƒ««»

,'eÎ eËÏeL ÏÚ ‰¯Bn‰ שלטון «∆«¿»
ק"י  בפרק הכתוב רומז ולכך ומלוכה,

מהזוהר  שכמובא לעולם' כהן 'אתה

אתה', 'יהודה בפסוק ŒÏÚקשור e‰Ê∆«
„ÒÁa ˙¯M˜˙‡c" È„È¿≈¿ƒ¿«¿«¿∆∆

"Ì‰¯·‡c שמדובר הזוהר (וכדברי ¿«¿»»
קו  הוא הימין והרי לימין, קשר על

זרוע  חסד אליהו, בפתח כנאמר החסד,

ספירת  וכאשר מתקשרת ימין) המלכות

אברהם, של מידתו היא בחסד,

ומתחזקת. מתגברת המלכות אזי החסד, ממידת והשפעה הארה ומקבלת

המלוכה. לענין 'אתה' של הקשר את ומבאר וממשיך

·e˙kL ‰Ó ÈtŒÏÚ ,¯‡·Óe21 החסידות ‰eÒt˜בתורת ÏÚ22 ¿»≈«ƒ«∆»««»
‡˙בנחמיה ˙ÈNÚ z‡" CkŒ¯Á‡Â ,"Ec·Ï 'ÈÂ‰ ‡e‰ ‰z‡"«»¬»»¿«∆¿««««»»ƒ»∆

,"ÌÈÓM‰ הוא a˙·˙והכתיב ‡"‰ ¯ÒÁבמילה‰¯Bn‰ ,"z‡" «»«ƒ»≈≈¿≈««»«∆
‰ÎLÓ‰‰L האלוקי האור eÎ'של ÌÈÓL‰ ˙ee‰˙‰a כללות היינו ∆««¿»»¿ƒ¿««»«ƒ

ÈÁaÓ‰הבריאה ˜¯ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«ƒ¿ƒ»
‰B¯Á‡ באלוקות˙ÈÁa , «¬»¿ƒ«

,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ יורדת שדרכה «¿¿≈
להוות  האלוקית ההארה ונמשכת

והכתיב  מוגבלים, ונבראים עולמות

מלמד  'אתה', ולא 'את' החסר,

נמוכה  מדרגה בהמשכה שמדובר

"‰z‡" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«»
,‡"‰a ÔBL‡¯‰'הוי הוא 'אתה »ƒ¿≈

נעלית, בדרגה לאלוקות מתייחס לבדך'

כתוב  כך ומשום מהעולמות, שלמעלה

מלא 'אתה' זה ≈«¿ÔÎÏÂבעניין
‰„B·Ú‰ בעולם האדם ‰È‡של »¬»ƒ
CÈLÓ‰Ï למטה È‰iL‰מלמעלה ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆

"‡z‰",בעולם ˙ÈÁa Èelbƒ¿ƒ««»
‰ÈÂ'מלא, ‡e‰ ‰z‡" C¯cŒÏÚ«∆∆«»¬»»

.'eÎ "Ec·Ï¿«∆
˙ÈÁaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ«

"‰z‡"'ה עם מלא BÓ¯‰בכתיב «»»
˙ÈÁ·a ¯˙BÈa ‰ÏÚ Èelb ÏÚ«ƒ«¬∆¿≈ƒ¿ƒ«

,˙eÎÏn‰ יהודה של מידתם שהיא ««¿
שדרכה  המידה והיא לעיל כמובא ודוד

הבריאה, התהוות היא ובאמצעותה

דרגה  על מורה 'אתה' עצמה ובמלכות

ביותר, elÁ‰Ó˜נעלית Ô·enk«»≈«ƒ
(‡"‰ ¯ÒÁ) "z‡" ÔÈaL∆≈«»»≈≈

˜eÁ¯ e‰fL ,"‰z‡"Ï ופער ¿«»∆∆ƒ
,C¯ÚŒÔÈ‡aL יחס כל ללא ∆¿≈¬…

˜‡Èוהשוואה  "‰z‡" È¯‰L∆¬≈«»»≈
‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bמכוון ÏÚֿהבלי «≈
‰ÌeˆÓvגבול  ÈÙlL,הראשון ∆ƒ¿≈«ƒ¿

‰È‰Lהאורֿאיןֿסוף˙‡ ‡lÓÓ ∆»»¿«≈∆
‰È‰ ‡ÏÂ ,˙e‡Èˆn‰ Ïk נתינת »«¿ƒ¿…»»

ÌB˜Ó אפשרות ÈÓÚÏ„˙היינו »«¬ƒ«
˙BÓÏBÚ‰23 עם מציאות שהם »»

מאיר  כשהאיןֿסוף כי והגבלות, גדרים

מציאות  להיות יכולה לא התוקף בכל

עולמות של לקיום אפשרות ואין ¯˜אחרת ‡Ï ,eÈ‰ מקום נתינת שאין «¿…«
"ı¯‡" ÌLa ÌÈ‡¯˜pL ˙BÓÏBÚÏ,וגשמיים ארציים נבראים הם »»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆∆
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l"yz'dח oeygxn s"k ,`xie zyxt zay

הּוא  "אּתה רק והיה "ׁשמים", ּבׁשם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנקראים

על  קאי ה"א) (חסר "אּת" ואּלּו ,"לבּד ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָהוי'

וׁשּיכּות  ער לֹו ׁשּיׁש הּצמצּום, ׁשּלאחר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָהאֹור

ּגֹו'). הארץ" ּגֹו' הּׁשמים את ("עׂשית ִִֶֶַַָָָָָָָלעֹולמֹות

אחר  ּבמקֹום ּכּמבאר זאת, "אּת"24ועֹוד ּבענין ְְְְְִֵַַַַָָָֹֹ

הּפרצּופים' 'חמׁשה חסרֹון ׁשּזהּו ה"א, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָחסר

ּו'זעירֿ חכמהּֿובינה ,('וארי ('עּתיק ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּדכתר

ּבבחינת  ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, ונּוקבא'. ְְְְְְְֱִִִִֶַַַַָאנּפין

ועד  מאל"ף האֹותּיֹות ּכל יׁשנן ה"א, חסר ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"אּת"

הּיחּוד  ּב'ׁשער ׁשּכתּוב ּכמֹו ּב"אּתה", (ּכמֹו ְְְְִֶַַַַָָָּתי"ו

מאל"ף 25והאמּונה' האֹותּיֹות ּבחינת הן ׁש"אּתה" ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מּכלֿמקֹום  כּו', הּׁשלמּות על ׁשּמֹורה ּתי"ו), ְְִֵֶַַַָָָָועד

ּתכלית  אמנם , הּפרצּופים'. 'חמׁשה חסרים ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָהרי

ּתֹורהּֿומצֹות) קּיּום (עלֿידי להמׁשי היא ְְְְִִִִֵַַַַָָָהּכּונה

והינּו "אּת", ּבבחינת ּגם הּפרצּופים' ְְְְֲִִִִַַַַַַָָ'חמׁשה

יׁשנֹו ׁשּׁשם נּוקבא, ּבחינת הּמלכּות, ּבספירת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

ּכנקבה" ּכחֹו "ּתׁשׁש ענין ׁשהּוא החּסרֹון, ,26ענין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹ

"אּתה" ויהיה הּפרצּופים', 'חמׁשה ּגּלּוי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֻימׁש

ּדאף  והינּו, ."לבּד הוי' הּוא "אּתה ּכמֹו ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָמלא,

לפני  ׁשהיה ּכפי "לבּד הוי' הּוא "אּתה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמּצד

העֹולמֹות  לעמידת מקֹום היה לא ְֲִִַַַָָָָָֹהּצמצּום,

ה"א, חסר "אּת" הּצמצּום, עלֿידי ורק ְְְִֵֵֵַַַַַַָָ(ּכּנ"ל),

לאחר  מּכלֿמקֹום  לעֹולמֹות, אפׁשרּות ְְֲִֶַַַָָָָָָנעׂשה

ּגם  ׁשּימש להיֹות יכֹול העֹולמֹות, נתהּוּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻׁשּכבר

הּפרצּופים', 'חמׁשה ּגּלּוי הּצמצּום, ׁשּלפני ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהאֹור

ּבמציאּות  העֹולמֹות יּׁשארּו אּלא 27ּומּכלֿמקֹום , ְֲִִִִֶָָָָָָ

ּבמצי  יֹותר.ׁשּיהיּו נעלית אּות ְְֲִִִֵֵֶַ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"ÌÈÓL" ÌLa ÌÈ‡¯˜pL ˙BÓÏBÚÏ Ìb ‡l‡ נבראים הם ∆»«»»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«ƒ

ורוחניים, Ec·Ï",שמימיים 'ÈÂ‰ ‡e‰ ‰z‡" ˜¯ ‰È‰Â האיןֿסוף ¿»»««»¬»»¿«∆
לבדו  ˜‡Èעצמו (‡"‰ ¯ÒÁ) "z‡" el‡Âמכוון¯B‡‰ ÏÚ ¿ƒ«»»≈≈»≈«»

,ÌeˆÓv‰ ¯Á‡lLֿהקדוש שבו הראשון הצמצום שלאחר כמבואר ∆¿«««ƒ¿
האור  את כביכול, סילק, ברוךֿהוא

מקום  נתינת ונוצרה הצד על האיןֿסוף

חזר  עולמות, להתהוות ואפשרות

הקו') 'אור (הנקרא מצומצם אור והאיר

˙eÎiLÂ C¯Ú BÏ LiL ויחס ∆≈≈∆¿«»
˙‡ ˙ÈNÚ") ˙BÓÏBÚÏ»»»ƒ»∆

'Bb "ı¯‡‰ 'Bb ÌÈÓM‰ אור «»«ƒ»»∆
עולמות  נבראו ובאמצעותו שדרכו

ורוחניים  גשמיים ).ונבראים
ÌB˜Óa ¯‡·nk ,˙‡Ê „BÚÂ¿…«¿…»¿»

¯Á‡24¯ÒÁ "z‡" ÔÈÚa «≈¿ƒ¿««»»≈
חמש ‰"‡, e‰fLבגימטריא ≈∆∆

'ÌÈÙeˆ¯t‰ ‰LÓÁ' ÔB¯ÒÁ∆¿¬ƒ»««¿ƒ
האור  ירידת של השתלשלות' 'סדר

מהאיןֿסוף, למטה, מלמעלה האלוקי

באופן  מתחלק, הבריאה להתהוות ועד

שכל  חלקיםֿשלבים לחמישה כללי

'ציור' (היינו 'פרצוף' הוא מהם אחד

'מקיפים' כוחות של שלימה ומערכת

'פנימיים' וכוחות והעונג, הרצון כמו

המוח  וכפי כמו והדיבור, והמידות ין

לגבי  גם החסידות בתורת שמוסבר

כזה  הוא מושלם שמעשה האדם נפש

וגם  רגש גם שכל, גם רצון, גם שמכיל

העניינים  חמשת והם ודיבור) מעשה

אחד  פרצוף בחינת Îc˙¯הבאים, ¿∆∆
עליון' שבכתר ('כתר החלקים שני על

'CÈ¯‡Â ˜ÈzÚ','יומין 'עתיק בחינת «ƒ«¬ƒ
אנפין', 'אריך ובחינת העליון, העונג

העליון  נוספים ),הרצון פרצופים שני

eשל ‰È·eŒ‰ÓÎÁ פרצופים שני »¿»ƒ»
eÂ˜·‡'.נוספים  ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ¿¿»

כי  זעירות' 'פנים הנקראות המידות

שם  שעל והמלכות מועט, אור במידות יש ארוכות, פנים אנפין', 'אריך לעומת

של  יחס הוא איתם שלה והיחס שמעליה מהספירות מקבלת היותה

המשפיע מהזכר ה'מקבל' שהיא 'נקבה' נקראת ÌÚcמשפיעֿמקבל, ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
˙Bi˙B‡‰ Ïk ÔLÈ ,‡"‰ ¯ÒÁ "z‡" ˙ÈÁ·a ÌbL ˙BÈ‰¡∆«ƒ¿ƒ««»»≈≈∆¿»»»ƒ
¯ÚL'a ·e˙kL BÓk ,"‰z‡"a BÓk) Â"Èz „ÚÂ Û"Ï‡Ó≈»∆¿«»¿¿«»¿∆»¿««

'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰25 ואתה' של הפנימית המשמעות לגבי התניא שבספר «ƒ¿»¡»
כל  את ומהווה מחייה שהקדושֿברוךֿהוא כולם', את בדבר מחיה הנבראים

המתגלה  האותיות ה' Û"Ï‡Óבכ"ב ˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa Ô‰ "‰z‡"L∆«»≈¿ƒ«»ƒ≈«∆
,'eÎ ˙eÓÏM‰ ÏÚ ‰¯BnL ,(Â"Èz „ÚÂ'ה ללא ב'את' שגם ומאחר ¿«»∆»««¿≈

חיסרון, ולא שלימות יש לכאורה זה בכתיב גם הרי עניין, אותו את יש

,'ÌÈÙeˆ¯t‰ ‰LÓÁ' ÌÈ¯ÒÁ È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ,לעיל המבוארים ƒ»»¬≈¬≈ƒ¬ƒ»««¿ƒ
יש  שאכן ונמצא ה' באות הנרמזים

ו'את'. 'אתה' בין גדול הבדל

‡È‰ ‰ek‰ ˙ÈÏÎz ,ÌÓ‡»¿»«¿ƒ««»»ƒ
CÈLÓ‰Ï ולגלות למטה מלמעלה ¿«¿ƒ

Œ‰¯Bzבעולם Ìei˜ È„ÈŒÏÚ)«¿≈ƒ»
'ÌÈÙeˆ¯t‰ ‰LÓÁ' (˙BˆÓeƒ¿¬ƒ»««¿ƒ
המדרגות  את הכוללים האמורים,

'מלכות' ועד מ'כתר' »Ìbהשונות
ÌbL eÈ‰Â ,"z‡" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««»¿«¿∆«
˙ÈÁa ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿¿ƒ«

ÌML ,‡·˜e המלכות בספירת ¿»∆»
באיןֿסוף  התחתונה בבחינה שהיא כפי

ÔB¯qÁ‰ ÔÈÚ BLÈ,והחלישות ∆¿ƒ¿««ƒ»
LLz" ÔÈÚ ‡e‰L נחלשBÁk ∆ƒ¿«»«…

"‰·˜k26, ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿≈»
ש'נקבה' מובן ומזה מקומות, בכמה

ספירת  ולעניינו חלישות, על מלמד

בחיסרון, שהיא כפי »¿CLÓÈÀהמלכות
,'ÌÈÙeˆ¯t‰ ‰LÓÁ' Èelbƒ¬ƒ»««¿ƒ

‰È‰ÈÂאלא חסר 'את' "‡z‰"לא ¿ƒ¿∆«»
,‡ÏÓבדיוק‡e‰ ‰z‡" BÓk »≈¿«»

Û‡c ,eÈ‰Â ."Ec·Ï 'ÈÂ‰¬»»¿«∆¿«¿¿«
'ÈÂ‰ ‡e‰ ‰z‡" „vnL∆ƒ««»¬»»
ÈÙÏ ‰È‰L ÈÙk "Ec·Ï¿«∆¿ƒ∆»»ƒ¿≈
ÌB˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿…»»»
,(Ï"pk) ˙BÓÏBÚ‰ ˙„ÈÓÚÏ«¬ƒ«»»««
כל  תיתכן לא עצמו, האיןֿסוף ומצד

ונבראים  עולמות של המציאות

ומוגבלים È„ÈŒÏÚמוגדרים ˜¯Â¿««¿≈
,‡"‰ ¯ÒÁ "z‡" ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿«»»≈≈

,˙BÓÏBÚÏ ˙e¯LÙ‡ ‰NÚ ואם «¬»∆¿»»»
ייתכן  איך להתפלא יש לכאורה כן

ידי  על (שנבראו לעולמות שתומשך

כי  המענה בא כך על לבדך'), הוי' ('אתה עצמו האיןֿסוף חסר) 'את'

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ,˙BÓÏBÚ‰ ee‰˙ ¯·kL ¯Á‡Ï ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿««∆¿»ƒ¿«»»»ƒ¿
C˘ÓiLהעולמות בתוך Èelbויתגלה ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ¯B‡‰ Ìb ∆À¿««»∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

'ÌÈÙeˆ¯t‰ ‰LÓÁ',ושלם 'מלא' האור ידם ÌB˜ÓŒÏkÓeשעל ¬ƒ»««¿ƒƒ»»
˙e‡ÈˆÓa ˙BÓÏBÚ‰ e¯‡MÈ27 עוצמת מפני ממציאותם יתבטלו ולא ƒ»¬»»ƒ¿ƒ

עליהם‡l‡הגילוי, ישפיע זה BÈ˙¯שגילוי ˙ÈÏÚ ˙e‡ÈˆÓa eÈ‰iL ∆»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈≈
זה. נעלה גילוי עליהם שהאיר קודם שהיו מכפי
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ט mlerl crl mikenq

C‡,הּנבראים ּבכח יׁש אי להבין, צרי עדין «ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹ

הּמלכּות  ׁשּבחינת לאחרי היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָׁשּמציאּותם

עלֿידי  להמׁשי ה"א, חסר "אּת" ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָהיא

מבאר, זה ועל הה"א. ּגּלּוי ׁשּיהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָעבֹודתם

ּדאברהם" ּבחסד ּדאתקּׁשרת עלֿידי ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָׁש"ּזהּו

ּגם  קאי לעֹולם" ּכהן "אּתה ׁשּכתּוב ׁשּמה ְְֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ(וכּנ"ל

ּבספירת  ׁשּגם ׁשההמׁשכה והינּו, אברהם), ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּבחינת  עלֿידי היא הה"א ּגּלּוי יהיה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהּמלכּות

החסד  ּבחינת עלֿידי אפילּו ׁשּזהּו ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַהחסד,

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה ׁשּזֹוהי הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבסדר

זעירֿאנּפין  (המׁשכת ונּוקבא' זעירֿאנּפין ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ'יחּוד

ּכאׁשר  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּמלכּות), ְְְְֲִִֶַַַַַַַַַָָּבספירת

מּסדר  ׁשּלמעלה החסד מּבחינת היא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָההמׁשכה

ׁשעליו  ּדאברהם", ה"חסד ׁשּזהּו ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,

ׁשּלֹו28נאמר  ׁשהחסד ּבענקים", הּגדֹול "האדם ֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נמׁש ׁשעלֿידיֿזה ּבוּדאי הרי ּגבּול, ּבלי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָהּוא

הּגּלּוי  ּבּה ׁשּיהיה הּמלכּות, ּבבחינת ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָלמּטה

על  מֹורה ׁש"אּתה" מה ּגם וזהּו מלא. ְְֵֶֶֶַַַַַָָָּד"אּתה"

ו"אּתה" נקבה, לׁשֹון הּוא "אּת" ּכי כּו', ְְְְִֵַַָָָָׁשּולטנּו

לכּבׁש, איׁש ׁשל "ּדרּכֹו והרי זכר, לׁשֹון ְְְֲִִֵֶַַָָֹהּוא

לכּבׁש" אּׁשה ׁשל ּדרּכּה ׁשענין 29ואין והינּו, , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

מּצד  הּוא וועלט) ּדי (אייננעמען העֹולם ְְְִִִֶֶֶַַָָּכּבּוׁש

ּדוקא  החסד ענין הּוא ׁשענינֹו ועלֿידי30ֿהּזכר, , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּמלכּות, ּבספירת ּגם ההמׁשכה נעׂשית ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָזה

מאיר  הּגּלּוי אין ׁשּמּצדֿעצמּה נּוקבא, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּבחינת

ְַָלמּטה.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר ּגם יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֵֵֶֶַַַָ

ׁשּקאי  מפרׁש ׁשּבתחּלה ְְִִֵֵֶֶַָָָָּבּפסּוק,

אבר  ּכי על ּדוד, על ׁשּקאי מֹוסיף ואחרּֿכ הם, ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

אברהם, ׁשל ענינֹו ּתחּלה ׁשּיׁשנֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָעלֿידיֿזה 

אזי  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה החסד ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּבחינת

היא  (ׁשּמּצדֿעצמּה הּמלכּות ּבחינת ּדוד, ּבמדרגת ּגם "אּתה" ּבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָנמׁש
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ג.28)ובכ"מ. פי"ג, במדב"ר ו. פי"ד, ב"ר טו. יד, ב.29)יהושע ב, קידושין וראה ב. סה, ח"ח 30)יבמות בא אוה"ת ראה

ב'תתמט. ע'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ„Ú C‡ האיןֿסוף את להמשיך היא הנבראים שעבודת שנתבאר אף «¬«ƒ

הזו  הארה להכיל יכולים שהעולמות ונתבאר ‡CÈבעולמות ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ≈
˙ÈÁaL È¯Á‡Ï ‡È‰ Ì˙e‡ÈˆnL ,ÌÈ‡¯·p‰ ÁÎa LÈ≈¿…««ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈∆¿ƒ«

,‡"‰ ¯ÒÁ "z‡" ˙ÈÁ·a ‡È‰ ˙eÎÏn‰ שבה הדרגה וזו ««¿ƒƒ¿ƒ««»»≈≈
נבראו הם CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒובאמצעותה

Èelb ‰È‰iL Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»∆ƒ¿∆ƒ
אור ‰‰"‡ של עניינו לכאורה והרי «≈

ואיך  לאיןֿערוך מהם נעלה זה

אותו? ולהמשיך לעורר ביכולתם

¯‡·Ó ‰Ê ÏÚÂ המצוטט בזוהר ¿«∆¿»≈
È„ÈŒÏÚלעיל, e‰f"L∆∆«¿≈

˙¯M˜˙‡c עניינה) המלכות ספירת ¿ƒ¿«¿«
ודוד) יהודה Ì‰¯·‡c"של „ÒÁa¿∆∆¿«¿»»

·e˙kL ‰nL Ï"pÎÂ) בתהילים ¿««∆«∆»
ק"י  ÌÏBÚÏ"פרק Ô‰k ‰z‡"«»…≈¿»

È‡˜ מכווןÌ‰¯·‡ ÏÚ Ìb »≈«««¿»»
הפרק  כל את לפרש שיש לעיל כמובא

אברהם  ÎLÓ‰‰L‰על ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆««¿»»
‰È‰È ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa ÌbL∆«ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿∆

‡"‰‰ Èelb בבחינת תהיה לא ושוב ƒ«≈
'אתה' בבחינת אלא ŒÏÚ'את' ‡È‰ƒ«

e‰fL ,„ÒÁ‰ ˙ÈÁa È„È¿≈¿ƒ««∆∆∆∆
שמצד  אף זו, להמשכה האפשרות

לאין  מהעולמות נעלית היא עצמה

מתאפשרת  È„ÈŒÏÚשיעור, eÏÈÙ‡¬ƒ«¿≈
¯„ÒaL „ÒÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆∆¿≈∆
È‰BfL ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆ƒ
„eÁÈ' È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈ƒ
˙ÎLÓ‰) '‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒ¿¿»«¿»«
˙¯ÈÙÒa ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ«

,(˙eÎÏn‰ היא ההמשכה וכאשר ««¿
שגורם  חיבור היינו 'יחוד', בדרך

לפנימיות  המידות מפנימיות המשכה

שאת, ביתר היא הרי »¿ŒÏÚÂהמלכות,
¯L‡k ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»«¬∆
˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿ƒ«
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰«∆∆∆¿«¿»ƒ≈∆
„ÒÁ"‰ e‰fL ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆∆«∆∆

"Ì‰¯·‡c מי החסד שמידתו דת ¿«¿»»
למעלה  השתלשלות', מ'סדר שלמעלה

לעולמות, היורד על ÂÈÏÚLמהאור ∆»»
יהושע Ó‡28¯אברהם  בספר ∆¡«

,"ÌÈ˜Úa ÏB„b‰ Ì„‡‰"»»»«»»¬»ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL È‡cÂa È¯‰ ,Ïe·b ÈÏa ‡e‰ BlL „ÒÁ‰L∆«∆∆∆¿ƒ¿¬≈¿««∆«¿≈∆
מוגבל בלתי אור החסד ממידת ונמשך ÈÁ·a˙כשמאיר ‰hÓÏ CLÓƒ¿»¿«»ƒ¿ƒ«

‡ÏÓ "‰z‡"c Èelb‰ da ‰È‰iL ,˙eÎÏn‰ כפי ה', האות עם ««¿∆ƒ¿∆»«ƒ¿«»»≈
עצמו. באיןֿסוף שהוא

Ìb e‰ÊÂ חסידות פי על  הביאור ¿∆«
המצוטטים  הזוהר בדברי נוסף בפרט

ÏÚלעיל  ‰¯BÓ "‰z‡"L ‰Ó«∆«»∆«
,'eÎ eËÏeLומלכות Èkשלטון ¿»ƒ

"z‡"'ה ˜·‰,ללא ÔBLÏ ‡e‰ «»¿¿≈»
"‰z‡"Â'ה ÎÊ¯,עם  ÔBLÏ ‡e‰ ¿«»¿»»

È¯‰Âהגמרא ÏLכדברי Bk¯c" «¬≈«¿∆
ÏL dk¯c ÔÈ‡Â ,LaÎÏ LÈ‡ƒƒ¿…¿≈«¿»∆

"LaÎÏ ‰M‡29,eÈ‰Â , ƒ»ƒ¿…¿«¿
ÌÏBÚ‰ Leak ÔÈÚL של במובן ∆ƒ¿«ƒ»»

וממשלת  מרשות העולם העברת

הקדושה  וממשלת לרשות החולין

ËÏÚÂÂ Èc ÔÚÓÚÈÈ‡) לכבוש «¿¿∆∆ƒ∆¿
העולם  ‰Îf¯,את „vÓ ‡e‰ (ƒ««»»

‰ÒÁ„'אתה' ÔÈÚ ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»ƒ¿««∆∆
Âc30‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ˜‡וההשפעה , «¿»¿«¿≈∆

('זעיר  מהחסד השפעה תוספת שיש

יותר  ועוד השתלשלות שבסדר אנפין'

השתלשלות  מסדר שלמעלה מהחסד

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ,האיןֿסוף של «¬≈««¿»»
˙ÈÁa ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa Ìb«ƒ¿ƒ«««¿¿ƒ«

‡·˜eÔÈ‡ dÓˆÚŒ„vnL , ¿»∆ƒ««¿»≈
‰hÓÏ ¯È‡Ó Èelb‰ כן הוא וכעת «ƒ≈ƒ¿«»

למטה. גם יאיר

¯Lw‰ Ìb Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««∆∆
˜eÒta ÌÈLe¯t‰ ÈL ÔÈa≈¿≈«≈ƒ«»

לעולם', כהן «lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ‰'אתה
È‡wL L¯ÙÓמכווןÏÚ ¿»≈∆»≈«

ÛÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ,Ì‰¯·‡«¿»»¿«««ƒ
È‡wLמכווןŒÏÚ Èk ,„Âc ÏÚ ∆»≈«»ƒƒ«

‰lÁz BLiL ‰ÊŒÈ„È הארה ¿≈∆∆∆¿¿ƒ»
מצד  ‡·¯‰Ì,והתגלות ÏL BÈÚƒ¿»∆«¿»»

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL „ÒÁ‰ ˙ÈÁa¿ƒ««∆∆∆¿«¿»ƒ≈∆
CLÓ ÈÊ‡ ,˙eÏLÏzL‰ אחר ƒ¿«¿¿¬«ƒ¿»

Ìbכך  "‰z‡" ˙ÈÁa¿ƒ««»«
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ,„Âc ˙‚¯„Óa¿«¿≈«»ƒ¿ƒ«««¿
ÔÙ‡a ‡È‰ dÓˆÚŒ„vnL)∆ƒ««¿»ƒ¿…∆
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l"yz'dי oeygxn s"k ,`xie zyxt zay

הענין  יהיה ּבּה ׁשּגם ה"א), חסר ּד"אּת" ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן

ה"א. מלא ְֵֵַָָּד"אּתה"

צדק",CÈLÓÓeד) מלּכי ּדברתי "על ּבּפסּוק: «¿ƒְְִִִֶֶַַַָָ

(ּפקּודת) ּדברת "על ְְִֵֶַַַׁשּפרּוׁשֹו:

יתרה  והּיּו"ד צדק", ה'צמח 31מלּכי ּומבאר , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּד"הּיֹוׁשבי 32צדק' הּיּו"ד עלּֿדר ׁשּזהּו , ְְִֶֶֶֶֶֶַַַ

ּד"הּמגּביהי 33ּבּׁשמים" הּיּו"ד (ועלּֿדרֿזה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָ

וכדאיתא 34לׁשבת" נֹוספת, ּגםּֿכן ׁשהיא ( ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הּיֹוׁשבי".35ּבּזהר  מאי ליּה, מיּבעי "הּיֹוׁשב , ְִִֵֵֵַַַַַָֹ

והרמ"ז  אּבא'. 'יסֹוד על מֹורה ּדהּיּו"ד ְְְְֵֵַַַָָָוּתרץ,

ׁשניהם  נרמזּו עּלאין' 'חכמהּֿובינה ּכי ּפרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָׁשם

"הּיֹוׁשבי  ּפרּוׁש ולכן כּו', ּבמּלּואּה יּו"ד ְְְִִֵֵַָָָּבאֹות

ּב'זעירֿ ׁשּימׁשכּו הּוא, - יתרה ּביּו"ד ְְְְְִִֵֵֶַָָָֻּבּׁשמים"

מ'חכמהּֿובינה  ּדגדלּות מֹוחין המׁשכת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָאנּפין'

ועלֿ קּדיׁשא'. 'עּתיקא מאיר ׁשּבהם כּו' ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָעּלאין'

ּביּו"ד  ּדברתי", "על ּפרּוׁש יתּפרׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָּדרֿזה

ּבחינת  הּמלכּות) (ּבחינת ּבּדּבּור ׁשּתאיר ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָיתרה,

כּו'. עּלאין' ְִִִָָָָ'חכמהּֿובינה

ּגֹו',e‰ÊÂה) לעד" "סמּוכים ענין ּכללּות ּגם ¿∆ְְְִִַַַָָ

ענין  ׁשהּוא לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֵֶֶַָּכמֹו

הּגלּות  ׁשּבזמן הּמלכּות, לבחינת והעזר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּסמיכה

ּבּה ׁשּממׁשיכים עלֿידיֿזה נפילה, ּבבחינת ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָהיא

הס', לבחינת עד כּו', נעלה מאד ּגבֹוּה ְְֲִִִֶַַַַַָָֹמּמקֹום

אחיזה  לֹו ׁשאין הרחֹוק הּמּקיף ּבחינת ְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשהּוא

זה  הרי ּובכללּות כּו'. ּדלעתידּֿבפנימּיּות הּגּלּוי ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָ

לׁשֹון  ׁשהּוא ׁש"ּלעד" לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹלבא,

לעתידֿ ׁשּיתּגּלה הּתענּוג ענין הּוא וקּׁשּוט, ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָעדי

ּובפרט  הּׁשּבת, יֹום ׁשל ענינֹו ּגם (ׁשּזהּו ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹלבא

ּדרעוין' ׁשּכתּוב 36ּב'רעוא מה ּגם וזהּו נאם 37). ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָֻ
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עה"פ.31) (ס"ה).32)פירש"י תכט ס"ע א.33)שם קכג, ב.34)תהלים שצו, ויחי אוה"ת וראה ה. קיג, רסה,35)שם ח"ג

ואילך.36)סע"ב. תקמו ע' תרס"ו המשך א.37)ראה קי, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
da ÌbL ,(‡"‰ ¯ÒÁ "z‡"c המלכות ‰ÔÈÚבספירת ‰È‰È ¿«»»≈≈∆«»ƒ¿∆»ƒ¿»
‡"‰ ‡ÏÓ "‰z‡"c.באריכות לעיל כמבואר ¿«»»≈≈

˜eÒta CÈLÓÓe בתהלים:„) ק"י בפרק ÈkÏÓהנזכר È˙¯·c ÏÚ" «¿ƒ«»«ƒ¿»ƒ«¿ƒ
„"ei‰Â ,"˜„ˆ ÈkÏÓ (˙„e˜t) ˙¯·c ÏÚ" :BLe¯tL ,"˜„∆̂∆∆≈«ƒ¿«¿««¿ƒ∆∆¿«

'מלכי' המילה È31˙¯‰שבמילה כי ¿≈»
'מלך', היא ≈«¿Óe·‡¯המקורית

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰32ŒÏÚ e‰fL , «∆«∆∆∆∆«
È·LBi‰"c „"ei‰ C¯c∆∆«¿«¿ƒ

"ÌÈÓMa33 היא המקורית שהמילה «»»ƒ
יתירה והיו"ד ∆∆»¿(ŒC¯cŒÏÚÂ'היושב'

È‰Èa‚n‰"c „"ei‰ ‰Ê∆«¿««¿ƒƒ
"˙·LÏ34 היא המקורית שהמילה »»∆

יתירה) והיו"ד ŒÌb'היושב' ‡È‰L∆ƒ«
˙ÙÒB Ôk,העיקרית המילה על ≈∆∆
‡˙È‡„ÎÂ כמובא¯‰fa35, ¿ƒ¿ƒ»«…«

,dÈÏ ÈÚaÈÓ ·LBi‰" צריך «≈ƒ»≈≈
לומר  ‰È·LBi".מהוÈ‡Óהפסוק ««¿ƒ

ı¯zÂ,הזוהר„"ei‰c היתירה ¿≈≈¿«
‡a‡'לכאורה  „BÒÈ' ÏÚ ‰¯BÓ»«¿«»

שם  של י' באות הנרמזת החכמה עניין

משה Ê"Ó¯‰Âהוי'. רבי המקובל ¿»
הזוהר  על Èkזכות  ,L¯t ÌL»≈≈ƒ

'ÔÈ‡lÚ ‰È·eŒ‰ÓÎÁ' שעניינם »¿»ƒ»ƒ»ƒ
בתחילת  לעיל ¿¿eÊÓ¯ƒהמאמרנתבאר

d‡elÓa „"eÈ ˙B‡a Ì‰ÈL¿≈∆»¿ƒ»
,'eÎ החכמה כלל בדרך כלומר,

ה', באות נרמזת והבינה י' באות נרמזת

ובינה  'חכמה יותר, נעלית בדרגה אבל

לחכמה  יותר קרובה הבינה עילאין',

עצמה  מהחכמה חלק להיות ומתעלית

במילוי  יו"ד, באות נרמזת היא וגם

שהוסבר  (כפי ו'ד' האותיות היינו שלה

ענין  'להבין דיבורֿהמתחיל במאמר גם

תש"ל), זו, שנה תורה' ≈«¿ÔÎÏÂשמחת
"ÌÈÓMa È·LBi‰" Le¯t≈«¿ƒ«»»ƒ
eÎLÓiL ,‡e‰ - ‰¯˙È „"eÈa¿¿≈»∆À¿¿

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'aהמידות˙ÎLÓ‰ ƒ¿≈«¿ƒ«¿»«
˙eÏ„‚c ÔÈÁBÓ מהארת שלמעלה ƒ¿«¿

כלל  בדרך הנמשכת המוחין

'eÎ 'ÔÈ‡lÚ ‰È·eŒ‰ÓÎÁ'Ó≈»¿»ƒ»ƒ»ƒ
Ì‰aL('עילאין) גבוהה בדרגה שהם כפי ובינה 'ÈzÚ˜‡בחכמה ¯È‡Ó ∆»∆≈ƒ«ƒ»

'‡LÈc˜ בהרחבה שהוסבר וכפי עליון', שב'כתר יומין' 'עתיק בחינת «ƒ»

שהארת  האריז"ל בכתבי האמור בביאור (תש"ל) זו שנה תשרי חודש במאמרי

בכתר. כמו מקום' 'בקירוב היא ובינה בחכמה האיןֿסוף

Le¯t L¯t˙È ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ כוהן 'אתה אחרי זה, בפסוק האמור ¿«∆∆∆ƒ¿»≈≈
È˙¯·c",לעולם' ÏÚ" כתוב זה È˙¯‰,וגם „"eÈa על המורה דבר «ƒ¿»ƒ¿¿≈»

והשפעה הארה È‡zL∆»ƒ¯תוספת
(˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa) ¯eaca«ƒ¿ƒ«««¿

'דברתי' במילה כאן »ÈÁa¿ƒ˙הנרמז
,'eÎ 'ÔÈ‡lÚ ‰È·eŒ‰ÓÎÁ'»¿»ƒ»ƒ»ƒ
במדריגה  שהם כפי והבינה החכמה

הכתר. הארת בהן ומאירה עליונה

ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb e‰ÊÂ התוכן ‰) ¿∆«¿»ƒ¿«
של  Bb',הכללי "„ÚÏ ÌÈÎeÓÒ"¿ƒ»«

‡e‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈∆
¯ÊÚ‰Â ‰ÎÈÓq‰ ÔÈÚ תמיכה ƒ¿««¿ƒ»¿»≈∆

והשפעה  הארה תוספת של במובן

ÔÓÊaL ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«««¿∆ƒ¿«
‡È‰ ˙eÏb‰ שבה המלכות בחינת «»ƒ

בתחילת  כאמור ישראל', 'כנסת היא

ÏÈÙ‰,המאמר, ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ»
היא  והעזרה ∆≈¿»ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰וה'סמיכה'
da ÌÈÎÈLÓnL המלכות בספירת ∆«¿ƒƒ»

,'eÎ ‰ÏÚ „‡Ó dB·b ÌB˜nÓƒ»»«¿…«¬∆
‡e‰L ,'Ò‰ ˙ÈÁ·Ï „Ú«ƒ¿ƒ««∆

˜BÁ¯‰ ÛÈwn‰ ˙ÈÁa זו שלא ¿ƒ«««ƒ»»
(שבזה  בפנימיות מתלבש שאינו בלבד

יתירה  אלא הקרוב) למקיף דומה הוא

BÏמזו  ÔÈ‡Lאפילו‰ÊÈÁ‡ ∆≈¬ƒ»
'eÎ ˙eiÓÈÙa בתחילת כמבואר ƒ¿ƒƒ

שעליו eÏÏÎ·e˙המאמר. האור ƒ¿»
כאן  ‰Èelbמדובר ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc שתאיר האלוקות ƒ¿»ƒ»…
המשיח  בימות ¿BÓÎeבעולם

"„Úl"L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆»«
È„Ú ÔBLÏ ‡e‰L תכשיט ∆¿¬ƒ

‚eÚz‰ ÔÈÚ ‡e‰ ,ËeM˜Â¿ƒƒ¿«««¬
e‰fL) ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…∆∆

˙aM‰ ÌBÈ ÏL BÈÚ Ìb שעליו «ƒ¿»∆««»
עונג', לשבת 'וקראת «¿Ë¯Ù·eƒנאמר

מנחת  זמן המאמר, נאמר שבה בשעה

ÔÈÂÚ¯c'שבת ‡ÂÚ¯'a36 מבואר ¿«¬»¿«¬ƒ
'רעוא  הנקרא המנחה זמן הוא ביותר הנעלה הזמן עצמה שבשבת בזוהר

ההשתלשלות  בסדר בחינה שלכל הוא העניין וכללות הרצונות. רצון דרעוין',
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יי mlerl crl mikenq

הּפרּוׁשים  על ׁשּנֹוסף ּגֹו', לימיני ׁשב לאדני ֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהוי'

הּפרּוׁש ּגם יׁשנֹו ודוד, אברהם על ׁשּקאי ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנ"ל

מׁשיח  על .38ׁשּקאי ִֵֶַַָָ

זמן ÏÎÂו) ּכל ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּוי זה ¿»ְְֲֲֵֵֶַַַָָָ

הּגלּות  לּמּוד 39מׁש עלֿידי ּובפרט , ְְִִֵֶֶַַָָ

ּדאֹוריתא', ּדרזין ל'רזין ועד הּתֹורה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָּפנימּיּות

ׁשאין  הרחֹוק המּקיף ּבחינת ס', אֹות ענין ְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּוא

(ּככל  ּבּתֹורה ׁשהּוא ּכפי ּבפנימּיּות, אחיזה ְְְֲִִִִִֶַָָָלֹו

ּבחינת  ׁשּגם ּובאפן ּבּתֹורה), ׁשּיׁשנם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהענינים

ׁשל  ּבאפן  ּבלּמּוד ּובאה נמׁשכת ּדרזין' ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹ'רזין

הּגּלּוי  נמׁש ועלֿידיֿזה מּמׁש, והּׂשגה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהבנה

ּבעֹולם, למּטה ּובא הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה

הּקּב"ה  ׁש"ּנתאּוה הּכללית הּכּונה ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָונׁשלמת

ּבתחּתֹונים" ּדירה יתּבר לֹו ּבּגאּלה 40להיֹות , ְְְְִִִִֵַַַָָָֻ

ּגלּות, אחריה ׁשאין ּגאּלה והּׁשלמה, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהאמּתית

חדׁש" "ׁשיר אז יאמרּו זכר 41ׁשּלכן לׁשֹון ,41 ְְִֵֶָָָָָָֹ

וחֹוזרת  יֹולדת ׁשּנקבה נקבה, ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ(ולא

הּגלּות  ענין ׁשּזהּו לעתיד42ּֿומתעּברת, ואּלּו , ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ

מׁשיח  עלֿידי ּבלבד), הּלדה ענין יהיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹלבא

יבא  ה), סעיף ּכּנ"ל  לימיני", ("ׁשב ְְִִִִִֵֵַַָֹצדקנּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְִֵַָָָויגאלנּו
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(ס"ה)).38) תל ע' (ושם ס"ד שם גם וראה (ס"ב). תכה ע' שם אור ביהל הובא - הספורנו רפל"ז.39)פי' תניא ראה

ובכ"מ.40) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא א.41)ראה טו, בשלח מכילתא ראה

ועוד. ב. קטז, פסחים - ונאמר ה"ג תוד"ה יא. פכ"ג, ב'תתקלו.42)שמו"ר ע' ח"ח ש. ע' בא אוה"ת שם. שמו"ר

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יש  ההשתלשלות כל ובראשית כתר), (בחינת זו בחינה להתהוות רצון קדם

וכל  הרצונות לכל הרצון שהוא קדמון") "אדם הנקרא כללי, (כתר כללי רצון

אחת). בהשוואה בו כלולות e˙kL·הבחינות ‰Ó Ìb e‰ÊÂ37 בתחילת ¿∆««∆»
עסקינן שבו בתהילים ק"י Bb',פרק ÈÈÓÈÏ ·L È„‡Ï 'ÈÂ‰ Ì‡¿À¬»»«…ƒ≈ƒƒƒ

Ï"p‰ ÌÈLe¯t‰ ÏÚ ÛÒBpL∆»««≈ƒ««
È‡wLשהכוונהÌ‰¯·‡ ÏÚ ∆»≈««¿»»

È‡wL Le¯t‰ Ìb BLÈ ,„Â„Â¿»ƒ∆¿««≈∆»≈
ÁÈLÓשהכוונה ÏÚ38 זה ופירוש «»ƒ«

בספירת  שההמשכה לאמור מתאים

בזמן  ומצוות) תורה ידי (על המלכות

מהאיןֿסוף  היא נופלת, כשהיא הזה,

בימות  לבוא, לעתיד שתאיר בדרגה

המשיח.

‰Ê ÏÎÂ (Â לעתיד שתהיה ההתגלות ¿»∆
e˙„B·ÚÂלבוא  eÈNÚÓa ÈeÏz»¿«¬≈«¬»≈

‰eÏb˙עכשיו  CLÓ ÔÓÊ Ïk39, »¿«∆∆«»
˙eiÓÈt „enÏ È„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«¿≈ƒ¿ƒƒ
ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯'Ï „ÚÂ ,‰¯Bz‰«»¿«¿»ƒ¿»ƒ

שבסודות  של È¯B‡c˙‡'הסודות ¿«¿»
Ò',התורה, ˙B‡ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«

ÔÈ‡L ˜BÁ¯‰ ÛÈwÓ‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««ƒ»»∆≈
k ,˙eiÓÈÙa ‰ÊÈÁ‡ BÏÈÙ ¬ƒ»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

‰¯Bza ‡e‰L רק לא היינו ∆«»
סודי  אלא הקרוב, מקיף 'סודות',

הרחוק  מקיף «¿(ÏÎkסודות,
,(‰¯Bza ÌLiL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆∆¿»«»

ÔÙ‡·e כזו בצורה הוא והגילוי ¿…∆
'ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯' ˙ÈÁa ÌbL∆«¿ƒ«»ƒ¿»ƒ
ÔÙ‡a „enÏa ‰‡·e ˙ÎLÓƒ¿∆∆»»¿ƒ¿…∆

LnÓ ‰‚O‰Â ‰·‰ ÏL ויורדת ∆¬»»¿«»»«»

פנימית, בצורה qÓ„¯ובאה ‰ÏÚÓlL Èelb‰ CLÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆
‡·e ˙eÏLÏzL‰ומאיר‰ek‰ ˙ÓÏLÂ ,ÌÏBÚa ‰hÓÏ ƒ¿«¿¿»¿«»»»¿ƒ¿∆∆««»»

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰ ‰e‡˙p"L ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»
"ÌÈBzÁ˙a40, ראוי מקום יהיה ביותר, התחתון העולם הזה, שהעולם ««¿ƒ

ותכלית  כוונה האלוקות, להתגלות

במילואה  «l‡ba«¿À‰שתושלם
‰l‡b ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»¿À»
ÔÎlL ,˙eÏb ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L∆≈«¬∆»»∆»≈

Ê‡ e¯Ó‡Èהגאולה "ÈL¯כשתבוא …¿»ƒ
"L„Á41¯ÎÊ ÔBLÏ ,41‡ÏÂ) »»¿»»¿…

pL˜·‰'שירה' ,‰·˜ ÔBLÏaƒ¿¿≈»∆¿≈»
˙„ÏBÈלגאולה ÊBÁÂ¯˙משל ∆∆¿∆∆

ÔÈÚ e‰fL ,˙¯aÚ˙Óeƒ¿«∆∆∆∆ƒ¿«
˙eÏb‰42 זו ואם לעיבור, שנמשלה «»

אין  הרי גלות, שוב יש שאחריה גאולה

שלימה  גאולה ואיננה נצחית גאולה זו

ÔÈÚ ‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ el‡Â¿ƒ∆»ƒ»…ƒ¿∆ƒ¿«
,„·Ïa ‰„l‰ אחריה שאין גאולה «≈»ƒ¿«

ˆ„˜eגלות  ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,(«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
‰ ÛÈÚÒ Ï"pk ,"ÈÈÓÈÏ ·L")≈ƒƒƒ««¿ƒ
משיח, על הפרק כל את מפרשים שיש

הכוונה  הצמחֿצדק, ברשימות וכמובא

כתב  הפרק שבכותרת הספורנו לפירוש

המשיח' על המשורר חבר המזמור 'זה

פירש  לימיני', 'שב הללו המילים ועל

לימיני  תשב אבל עדיין, תגלה 'לא

וממשיך  שמאלי', על השרת ומלאכי

על  הבאים הפסוקים את גם ומפרש

B¯˜a·המשיח  eÏ‡‚ÈÂ ‡·È ,(»…¿ƒ¿»≈¿»
.LnÓ«»
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oiaexir(iyily meil)

dvigndyk ixde ,mina xkip dvignd wqtd oi`e miaxern
íénä ïî äìòîì,minl jenqénðok mb ±àiî éáéøò àäixd ± §©§¨¦©©¦©¦¨£¦¦©¨

.mina xkip dvignd wqtd oi`e miaxern minddéì øîàaiyd ± ¨©¥
,iia` elCì òéîL àìzrny `l ike ±éðúc àädpyy ef `ziixa ± Ÿ§¦©¨¨§¨¥

,äàðéçø÷ á÷òéyéøöòwLiL Cz`éLàødíéð÷ly mipezgzd ©£Ÿ©§¦¨¨¨¦¤§©©¨¥¨¦
dvignd.çôè ,íéna©©¦¤©
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המשך ביאור למג' עירובין ליום שלישי עמ' א
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מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡. כ"ק הולדת יום מרחשון, לחודש העשרים ביום זו בשנה חל וירא פרשת הש"ק יום
נ"ע. (מהורש"ב)

בקביעות  רק היא מרחשון לכ"ף שייכותו ואילו שנה, בכל הוא וירא פרשת שבת של שהענין  וכיון
הענין  בא ולאח"ז ושנה, שנה בכל שישנו וירא, פרשת דשבת הענין בא שתחילה מובן, הרי – זו שנה

שנה. בכל אינה וירא בש"פ שקביעותו מרחשון, דכ"ף

לך ·. לך מפרשת שחלוקה וירא, פרשת בענין שהי'1הביאור כפי אבינו אברהם אודות מדובר שבה
מילה  מצות קיים שכבר לאחרי אבינו אברהם אודות מדובר וירא בפ' ואילו המילה, של 2קודם (באופן

עולם  מהסכנה 3ברית כשיצא שעיקרו הגשמי, הגוף ד"4בבשר הענין עם והקשר ,(`xie5"'ה (ולא 6אליו
"במחזה" ראי'7רק של תרגום ל"כה"8, "זה" בין החילוק (וכמו דאלקות המהות ראיית שע"י 9), כיון ,(

עם  לגמרי ונתאחד ומקורם) שרשם עד רק להגיע (שיכולים הנבראים מגדרי ויצא נתעלה מילה מצות
–10הבורא 

ואילך. 49 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
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אבינו 1) לאברהם מתייחס תוכנן שכל הפרשיות שהם
אבל  אברהם, אודות נזכר בסופה שרק נח, פ' משא"כ במיוחד,
שעבודתו  נדפס וכבר (וכמדובר לנח בנוגע היא הפרשה כללות
לקו"ש  (ראה אברהם של מעבודתו לגמרי אחר ענין היתה נח של
שגם  שרה, חיי פ' וכן ואילך)), 756 ע' ח"ג ואילך. 322 ע' ח"ב

יצחק  ו)וירא *עניני לך (לך בין ממוצע בבחי' והיא עיקריים, הם
יצחק. אודות שעיקרה לתולדות,

בא 2) ואז למילתו", שלישי ב"יום הי' ה'" אליו "וירא שהרי
החולה" את "לבקר פרשתנו).**הקב"ה ריש (פרש"י

ס"ע 3) חל"ב התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה וכידוע
שהיא מילה במצות החידוש וש"נ) ואילך. "פעולה 269 של  באופן

כפי הידוע), (כלשון הגמרא נמשכת " מדברי זאת שמוכיחים
עצמו  וראה המרחץ לבית דוד שנכנס "בשעה ב) מג, (מנחות
שנזכר  וכיון מצוה, בלא ערום שאעמוד לי אוי אמר, ערום, עומד
עלי' שמח "למה דלכאורה, – דעתו" נתיישבה שבבשרו במילה

גופו  וכל וזרועו מראשו תפילין ***יותר מצות בהם שקיים
(שו"ת  כו'" עת בכל מצוה היא מילה אלא מצות, וכמה וציצית
תמיד  נמשכת המצוות שאר שבכל והיינו, סי"א), או"ז מהר"ח
רק  אלא) הפעולה, בשעת אלא שאינה המצוה, פעולת (לא

d`vezd נתקיימה שבו בהאבר שנעשה (הזיכוך המצוה של
גם תמיד נמשכת מילה, במצות ואילו המצוה.zlertהמצוה),

היא"4) נפש ש"סכנת שאף – מילה במצות החידוש וזהו

זה. על נצטווינו מ"מ טז), לך לך (תנחומא
היא"5) (ש"תורה ישראל מנהג ע"פ הפרשה של שמה שזהו

,((5 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם בתורת מילתא (נסמן ו"שמא
ומזה ,(65 ע' מנחם בתורת (נסמן של היא" ענינה שכל מובן

" – הוא ".xie`הפרשה
ח"ה 6) לקו"ש – תשכ"ה וירא ש"פ (שיחת פעם וכמדובר

של  הו"ע ה'" אליו ש"וירא ואילך) 72 ע' חכ"ה .36 הערה 91 ע'
d`eap****(פמ"ב ח"ב (מו"נ הרמב"ם בדברי שמצינו וכפי ,

אברהם. אצל הנבואה לענין בנוגע ה'" אליו "וירא הפסוק שמביא
ומה 7) – הבתרים. בין בברית א) (טו, לך לך בפ' שנאמר

נקראת  לשונות "עשרה וש"נ) ו. פמ"ד, (ב"ר במדרש שמצינו
. "חזון גם וביניהם הם נבואה", הלשונות עשר הרי – במחזה" .

מגעת  אינה ד"במחזה" הנבואה שדרגת ומובן, דרגות, עשר
ה'". אליו ד"וירא הנבואה לדרגת

ז,8) ואתחנן לקו"ת (ראה חסידות בדרושי המבואר ע"ד
"מבשרי כו) יט, (איוב הכתוב בפירוש ובכ"מ) `dfgרע"א.

הכתוב  בפירוש ג) עח, (משפטים בתו"א מבואר וכן אלקה",
" יא) כד, האלקים".efgie(משפטים את

(9.52 ע' שבפנים בלקו"ש נסמן
שענינה10) שאף תפלה, כמו רק שינוי ולא ונעשה העלאה,

שמתבטל באופן שפתי בהמטה "אדנֿי אומר שלכן ממציאותו,
הבורא. עם עדיין מתאחד אינו מ"מ, תפתח",

*(zece` xetiql rbepa mby xirdlei"yxt) l"fx ixaca ybcen xfril` ly zegilydck dxy iig,an.oeyld (cere"icar ly ozgiy dti
miax",אבות  oeyl,ecal mdxa` wx `l.

**(d`xed dedn df oipr mbe–ci dheq) `xnbd ixack,jixvy (`"d"awd ly eizecn xg` jldl..mileg xwia d"awd,eil` `xie aizkc
'd..mileg xwa dz` s`."

***(zeevnd lk zwelg micxg xtqa x`eankmc`d ixa`l qgia–milbxa e` micia zeielzd zeevn,'eke ala.
****(y dpipry"ipeyl lr ezlne ia xac 'd gex"bk aÎl`eny),(a,epiid,dhnl `ae jynp 'ied xacy לשונו idy`–על dlind znbeca

"izixa בבשרכםmler zixal"fi jl jl),(bi.



יג l"yz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y zgiy

***

הסיפור ‚. זקנו 11ידוע את שאל שבילדותו מרחשון) דכ"ף ההולדת יום (בעל אדנ"ע כ"ק אודות
הצ"צ: ויענהו נראה? אינו ולנו אבינו, אברהם אל ה' נראה מה מפני ה'", אליו ל"וירא בנוגע הצ"צ
עצמו, את למול שעליו מחליט שנים, ותשע תשעים בגיל הנוסחאות), (כב' צדיק יהודי או כשיהודי,

הקב"ה. אליו שיתגלה הוא ראוי

בדורות  בישראל נשיא אדמו"ר, מו"ח וכ"ק בישראל, נשיא הצ"צ, ע"י נאמר זה שפתגם וכיון
בדפוס  לפרסמו וצוה זה על חזר גם 11שלאח"ז, כולל שבנשיאותם, הדורות לכל שייך בודאי זה הרי –

כו' זה בכלל.12דורנו והוא משיח של לדורו ועד ,

יתגלה  ידו שעל וצינור כלי להיות ענינו שכל בישראל, נשיא ע"י שנאמר פתגם שזהו שכיון זאת, ועוד
הכתוב  כלשון ה', ענינים,13דבר כו"כ ישנם זה שבפתגם בודאי הרי – הנביאים" עבדיו אל סודו "גלה :

וכו'. דרזין ורזין רזין סוד, עניני גם כולל

לרמב"ם, בנוגע ובפרט הראשונים, בדברי מדייקים שאחרונים דתורה בנגלה גם שמצינו – ובהקדמה
אודות  חשב שהרמב"ם לומר הכרח שאין אע"פ כו', קושיות כו"כ מתרצים ועי"ז בלשונו שמדייקים
עדיי  נתעוררו לא שלפניו ובזמנים הרמב"ם שבזמן להיות ויכול לתרצם, כדי בלשונו ודייק אלו ן שאלות

כו' הדיוק בתכלית ממילא בדרך דבריו נכתבו בו", דיבר ה' ש"רוח כיון אלא אלו, .14שאלות

מּפאריטש  הלל ר' דברי בתוכן הביאור גם אמירת 15וזהו שבשעת הצ"צ, של דא"ח למאמר בנוגע ַ
נוסף  פירוש לפרש אחר מישהו יכול לאח"ז, המאמר ללימוד בנוגע אבל מסיני", "תורה זה הרי המאמר
היתה  לא (שהרי נוסף לפירוש מקום נתינת יש ובמילא ענינים, כו"כ כלולים הצ"צ שבדברי כיון – כו'

אחר). באופן ללמוד מקום שיש רק אלא הצ"צ, של הפירוש את ח"ו לשלול כוונתו

הנה  – מהרמב"ם ראי' שמביאים בכך אפילו מסתפקים ולא יותר, קדומות ראיות שמחפשים :16ולאלו

כל  במשך המפרשים שאר וכל ורש"י הרמב"ם ע"י שנאמרו פירושים ריבוי ישנם אבות מסכת על
רש"י  יכולים איך ולכאורה: דר"נ. אבות ואמוראים: תנאים של פירוש כבר שישנו אע"פ – הדורות
לומר  ח"ו והרי דר"נ?! שבאבות והאמוראים התנאים דברי כמו שאינו פירוש לומר וכיו"ב והרמב"ם

דר"נ! באבות מ"ש מנייהו שאשתמיט

שבזמן  ענינים ומהם כו', ענינים ריבוי כלולים אבות שבמסכת – לעיל האמור ע"פ יובן הענין אך
והרמב"ם  רש"י של בזמנו נוספים פירושים שנאמרו יפלא לא ולכן עליהם, עמדו לא והאמוראים התנאים

וכו'.

שהגיע  לפני בקטנותו, לאדנ"ע שנאמר ענין שזהו שאע"פ – הנ"ל הצ"צ לפתגם בנוגע גם הוא וכן
למקרא" שנים חמש ל"בן שהגיע לפני ואפילו למשנה", שנים עשר שייך 17ל"בן שהי' לפני ובמכ"ש ,

ענינים  זה בפתגם יש אעפ"כ, זה, פתגם לומר הצ"צ נתעורר כו') שאלתו (ע"י ידו ועל כו', הסוד ללימוד
באותה  דערנומען") ניט דאס האט ("ער עליהם עמד לא שאדנ"ע שיתכן אע"פ כו', הסוד ע"ד גם ָָנעלים

שעה.

מארז"ל  מישאל 18וע"ד חנני' – דניאל של חבריו שאפילו והיינו, חזו", מזלייהו חזו לא דאינהו "אע"ג
הגוף  על פעל זה שענין ועד חזו", "מזלייהו ואעפ"כ, חזו", "לא ביותר, נעלית בדרגא שהיו ועזרי',
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מנחם 11) תורת וראה חשון. ט יום" ב"היום (בקצרה) נדפס
וש"נ. רעו. ע' היומן רשימת –

וש"נ.12) .165 ס"ע חנ"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ז.13) ג, עמוס
בסופו 14) קכד בס"ק כהן תקפו לס' בביאורו תומים ראה

גם  וראה ב)). (קטז, בתחלתו ח"ג סקע"ו יו"ד צ"צ בשו"ת (הובא

.198 ס"ע ח"נ התוועדויות – מנחם תורת
(15.165 ע' תרצ"ז סה"ש
וש"נ.16) .62 ע' חי"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ספ"ה.17) אבות
וש"נ.18) א. ג, מגילה
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עליהם" נפלה גדולה ש"חרדה אם 19הגשמי, שגם  הנ"ל, הצ"צ שבפתגם הנעלים לענינים בנוגע ועד"ז .
חזי". "מזלי' עליהם, עמד לא בקטנותו אדנ"ע

הנ"ל:„. פתגם בתוכן להבין צריך אך

הוא  ראוי עצמו את למול שעליו מחליט שנים ותשע תשעים בגיל צדיק שכשיהודי לומר אפשר איך
הקב"ה, ציווי מצד אלא אברהם, של החלטתו מצד היתה לא המילה פעולת הרי – הקב"ה אליו שיתגלה

הקב"ה?! ע"י שנצטווה בשעה בה עצמו, את מל שאברהם בכך הפלא ומהו

באגה"ק  הזקן רבינו מ"ש לנסיון 20וע"ד כ"כ נחשבת אינה עצמה ש"העקדה העקדה, לענין בנוגע
שמסרו  קדושים וכמה כמה והרי כו', בנך את נא קח בו דבר ה' כי בשגם ע"ה, א"א מעלת לערך גדול
זאת  עשה ע"ה ש"א"א בכך הוא שהחידוש מבאר (ולכן ה'" בם דבר לא כי גם ה' קדושת על נפשם
הזריזות  בענין הוא שהחידוש לתרץ אפשר אי בנדו"ד אבל כו'"; וחפצו שמחתו להראות נפלאה בזריזות

כו').

הוא  ראוי זה שבגלל אברהם במילת החידוש מהו (א) בשתים: היא השאלה – יותר ובפרטיות
בן  שבהיותו לומר אפשר איך (ב ) המילה? על צווהו בעצמו שהקב "ה בשעה בה אליו, יתגלה שהקב"ה

שנה הקב"ה?hilgdצ"ט ע"י שנצטווה בשעה בה עצמו, את למול אברהם

זה  שביאור דכיון – כו' חזי ומזלי' התורה, פנימיות ע"פ סוד, ע"פ ענין שזהו לומר אפשר אי וכאן
צריך  זה הרי חמש, גיל לפני ילד בהיותו ולהקשות) לשאול הוסיף שלא – (והראי' אדנ"ע אצל נתקבל

בפשטות. מובן להיות

הכתובים:‰. בפשטות – בזה והביאור

ששאל: הארץ, לירושת בנוגע וכמו כו', לשאול הקב"ה דברי על אברהם התעכב שלפעמים מצינו
אירשנה" כי אדע צדקה"21"במה לו "ויחשבה אזי שאלות, לשאול מבלי בה'" "האמין וכאשר והיינו,22; ,
. שאל ש"לא "לזכות שהעובדה הקב"ה חשבה שלכן אברהם, בהנהגת מיוחד וחידוש ענין היא זאת", על .

ולצדקה".

לך  "לך בהציווי וכמו לשאלות, מקום יהי' שלא כדי הדברים את מלכתחילה הקב"ה הבהיר ולפעמים
וגו'" שמך"23מארצך ואגדלה ואברכך גדול לגוי "ואעשך להבהיר הוסיף שהקב"ה רש"י:24, כפירוש ,

. גורמת שהדרך ."לפי ורבי' פרי' ממעטת .. הממון .. לכך (ו)השם, הממון . ועל הבנים על הבטיחו .
השם". ועל

ציווי  מקיים אברהם הי' בודאי כו', מבטיחו הי' לא הקב"ה אם גם מובן: אינו שלכאורה – ובהקדים
רק  אינו העקידה ענין (א) ובשתים: – לעקידה בנו יצחק את לקח שאברהם מזה וק "ו ובמכ"ש הקב"ה,
באמרו  הקב"ה כוונת ידע לא אברהם (שהרי לגמרי שלילה אלא ורבי'"), פרי' ("ממעטת מיעוט של ענין

"edlrde. בלבד עולה" לעשותו להר להעלהו אלא לשחטו, הקב"ה חפץ הי' ש"לא לעולה", (ב)25. ,(
כו'. למעט גורמת רק הדרך שהרי ספק, רק זה הרי כאן ואילו ודאי, דבר הוא העקידה ענין

יותר  ניכרת היתה שאז מבטיחו, הי' שלא מוטב ואדרבה: כו', להבטיחו הקב"ה הוצרך למה וא"כ,
הקב"ה?! ציווי מקיים הוא הרי הבטחות ללא שגם אברהם של מעלתו

אברהם א  של בבחירתו תלוי והדבר לשאלות, מקום נתינת יש כו', שהבטיחו זה שלולי – הוא הענין ך
כי  אדע "במה ששאל כמו זה, על  לשאול או בה'", "והאמין  כמו שאלות, ללא הדברים את לקבל אם –

לשאלות. מקום יהי' שלא כדי מלכתחילה, הקב"ה הבטיחו ולכן אירשנה".
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ז.19) יו"ד, דניאל
סכ"א.20)
ח.21) טו, לך לך
ובפרש"י.22) ו שם,

א.23) יב, שם
ב.24) שם,
ובפרש"י.25) ב כב, וירא
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.Â:לעניננו בנוגע גם מובן ועפ"ז

תהי' הזה) ו(בדבר מילה) (במצות לפני "התהלך לו אמר והקב"ה שנה צ"ט בן הי' אברהם כאשר
צ"ט 26תמים" במשך בשלימות עבודתו עבד עתה עד היתכן?! שאלה: אצלו להתעורר צריכה היתה –

– לפנ"ז שנים כ"ט הבתרים" בין ד"ברית הענין גם הי' וכבר כו', נסיונות כו"כ עבר וכבר חייו, שנות
שנה  ע' בן "תמים"?!27בהיותו יהי' דוקא המילה שע"י לו אומרים ולפתע ;

יבהיר  שהקב"ה מבלי בפשיטות, אצלו שהתקבל זה, ציווי על מאומה אבינו אברהם שאל לא ואעפ"כ,
לו  ויחשבה בה' "והאמין (כמו ולצדקה לזכות זאת חשב שהקב"ה מצינו לא גיסא, ולאידך הדבר. את

צדקה").

כשאמר  ולכן, העבודה, לשלימות הגיע לא שעדיין כבר החליט עצמו מצד שאברהם לומר, ובהכרח
הקב"ה  וגם מאומה, שאל לא ולכן אצלו, חידוש הדבר הי' לא תמים", והי' לפני "התהלך הקב"ה לו

צדקה". לו "ויחשבה זה על לומר שייך לא ובמילא מאומה. להבהיר צריך הי' לא

שנה צ"ט בן שכשיהודי הצ"צ פתגם מובן שיתגלה hilgnועפ"ז הוא ראוי עצמו, את למול שעליו
זו  למסקנא הגיע עצמו מצד שאברהם כיון – הקב"ה .28אליו

.Ê זה שענין מובן, הרי אדנ"ע, כ"ק (שאלת) ע"י היתה זה פתגם לאמירת שההתעוררות כיון והנה,
אליו: במיוחד שייך ה'") אליו ד"וירא (הגילוי

ד" בהעילוי ביאור תוספת בהקדם שהחילוק xie`ויובן – ס"ב) (כנ"ל ד"במחזה" הענין לגבי ה'" אליו
הענין  שזהו אנפין, אריך בבחי' בהתלבשות שבאה כפי עתיק בבחינת החילוק בדוגמת הוא ביניהם
שזהו"ע  א"א), בבחי' מתלבשים (שאינם עצמם מצד שהם כפי דעתיק ראשין ג' לגבי ד"במחזה",
עדיין  שייך זה הרי עליהם, וכתר מהשתלשלות למעלה היא אריך בחי' שגם שאע"פ והיינו, ד"וירא";
למעלה  היא עתיק בחי' משא"כ הכתר, בבחי' הוא השתלשלות שסדר כפי שזהו – להשתלשלות

להשתלשלות. כלל שייכת ואינה לגמרי, מהשתלשלות

לנער" "חנוך בקונטרס המסופר ע"פ – אדנ"ע לכ"ק במיוחד שייך זה בנוגע 29וענין הצ"צ דברי אודות
המדריגות  ב' שהם עילאה", לכתרא רומז שהוא כפי"ן, שני בזה "שיש תרכ"א, חשון בכ' אדנ"ע ללידת

בכתר). הוא שהמאציל (כפי ועתיק בכתר) הם שנאצלים (כפי אריך שבכתר:

דחנוכה  ב' בנר אדנ"ע של מילה הברית עם הקשר גם שזהו אפשר בדרך לומר החידוש 30ויש כי, –
התחיל שבו הוא דחנוכה ב' ielbaבנר qpd שהיתה מאחר הנס, הי' מה שאלה יש א', ליום בנוגע (משא"כ

בזה  שנאמרו התירוצים פרטי ככל אחד, יום להדליק שמספיקה שמן בחי'31כמות עם קשור זה וענין ,(
מהשתלשלות. שלמעלה עתיק

.Á:נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של תורתו עם קשור זה וענין

ידוע  הרי נשיאינו, רבותינו של המאמרים בין לחלק אפשר שאי שאע"פ – חסידים 32ובהקדמה פתגם
מסודר  בסדר הענינים כל באים שבמאמריו כיון החסידות, תורת של הרמב"ם הוא שאדנ"ע הראשונים

הרמב"ם. של בחיבורו כמו כו',

תחלה, שבכתב בתורה קורא ש"אדם החזקה, יד לספרו בהקדמתו כותב שהרמב"ם שכשם מובן, ומזה
ישנם  ששם אדנ"ע, למאמרי בנוגע גם הוא כן – כולה" פה שבעל תורה ממנו ויודע בזה, קורא כך ואחר
– לפועל בנוגע גם שנמשך ועד ודעת, בינה בחכמה והשגה בהבנה שבא ובאופן בגלוי, הענינים כל
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(ובפרש"י).26) א יז, לך לך
מ.27) יב, בא פרש"י ראה
(28.34 הערה ס"ב הנ"ל לקו"ש גם ראה
חשון.29) כ יום" "היום וראה .8 ע'
ע'30) חל"ב אג"ק .25 הערה 209 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה

צד.
רמ).31) (ע' ס"א חנכה ערך טז) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
תורת 32) גם וראה .95 ע' תר"ץ סה"ש א. רצו, ח"ב לקו"ד

.255 ע' ריש חי"א התוועדויות – מנחם
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יהיו  מעשיך ד"כל לעבודה ועד כו', הבהמית לנפש בנוגע והן האלקית לנפש בנוגע הן התפלה, בעבודת
שמים" דעהו"33לשם דרכיך בתחתונים 34ו"בכל דדירה הכוונה נשלמת שעי"ז –35.

וצפונה  וקדמה ימה ד"ופרצת הענין שפועלים ועד הנשיאים, רצון שזהו כיון זה, בכל מצליחים ובודאי
מצרים"36ונגבה" בלי "נחלה ,37.

הבעש"ט  של באגה"ק הוא 38וכמבואר משיחא, מלכא דא מר, אתי קא אימתי השאלה על שהמענה ,
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא שאז חוצה, מעיינותיך כשיפוצו –

***

.Ë.'גו לעד סמוכים ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.È במאמר להמדובר החסד 39בהמשך עם הקשור רש"י פירוש גם יש אברהם, של החסד גדלות אודות
הפסוק  על – אברהם לתפ 40של בנוגע וגו'", אברהם הגזירה "ויגש את שיסיר להקב"ה אברהם של לתו

(וכמ"פ) להבהיר הוצרך שלכן כו', הדיבור באריכות וצוער, צבויים אדמה ועמורה סדום על שנגזרה
ואפר)" עפר (ואנכי גו' לדבר הואלתי נא וגו'"41"הנה לאדנֿי יחר נא "אל גדולת 42, מודגש שבזה –

אברהם. של החסד

.‡È רש"י בפירוש יואב 40הביאור ויגש למלחמה, הגשה אליו 44וגו'43"מצינו ויגש לפיוס, הגשה ,
הנביא 45יהודה  אליהו ויגש לתפלה, והגשה ,46– ולתפלה" ולפיוס קשות לדבר אברהם, נכנס אלה ולכל ,

ה'" לפני עומד עודנו ש"אברהם הגשה47דכיון היינו אברהם" ש"ויגש עכצ"ל ,ziytp נפשי למצב שנכנס ,
התיבות 48חדש  ללא גם מובנת קשות לדבר שהכניסה וכיון התחיל; שבזה – קשות" "לדבר שיוכל כדי ,

ולתפלה" "לפיוס הכניסה גם כוללת זו שהגשה ללמדנו באה אלו תיבות שהוספת עכצ"ל, אברהם", "ויגש 
לפיוס  קשות, לדבר האדם הכנת לתאר "ויגש" בלשון משתמשת שהתורה מצינו שהרי דבריו, שבהמשך

–ולתפלה 

ואילך. 55 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.·È שם ויש ו', בפרק האויר גלי על בהלימוד עתה אוחזים – התשובה באגרת ענין ללימוד בנוגע
לב: על שם איש ואין מובנים, שאינם פשוטים ענינים

. ישראל "שהיו הבית, זמן בין החילוק הפרק בהתחלת שמבאר .לאחרי חיות מקבלים נפש . ע"י .
כמ"ש  השכינה, גלות סוד במעשיהם וגרמו ממדריגתם "שירדו הזמן לגבי לבדה", ובפשעיכם 49האלקית

נחלתו  חבל יעקב "והנה ממשיך: – כו' הסט"א מהיכלות חיות לקבל יכולים שאז וכו'", אמכם שולחה
ינענע 50כתיב  השני, בראשו אדם ימשוך אם למטה, השני וראשו למעלה א' שראשו החבל כמו עד"מ ,

וכו'". הראשון ראשו גם אחריו וימשך
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מי"ב.33) פ"ב אבות
ו.34) ג, משלי
במדב"ר 35) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
יד.36) כח, ויצא
סע"א.37) קיח, שבת
ובכ"מ.38) בתחלתו. כש"ט
(39.(255 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת פ"ג
כג.40) יח, פרשתנו
כז.41) שם,
לֿלב.42) שם,

שר43) א avd`שהי' מדובר ושם דוד, גישה אצל ודות
dnglnl.(2 הערה שבפנים לקו"ש (וראה
יג.44) יו"ד, שמואלֿב
ויגש.45) ר"פ
לו.46) יח, מלכיםֿא
כב.47) שם, פרשתנו
ד"והי'48) באופן הקב"ה עם עתה עד שהתנהג כפי ולא

בתמימות. דבר כל לקבל – תמים"
א.49) נ, ישעי'
ט.50) לב, האזינו
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מובן  :51ואינו

לפנ"ז. נאמר שלא חדש ענין מתחיל שכאן – כתיב" נחלתו חבל יעקב "והנה הלשון משמעות
וכו'", קשור א' שראשו עד"מ  חבל כמו "פי' נחלתו", חבל ד"יעקב הענין ה' בפרק נתבאר כבר ולכאורה:
להתייחס  צריך הי' אלא חדש, ענין כמו שהוא כתיב", נחלתו חבל יעקב "והנה הלשון מתאים לא וא"כ,

נחלתו? חבל יעקב בענין למשנת"ל

שמתייחס היינו, "כתיב", הלשון מובן אינו דלכאורה weqtlוביותר – החבל ענין על ראי' ממנו להביא
החבל? ענין ביאר שכבר לאחרי בפסוק, הדברים למקור לחזור הצורך מהו

ראשון  בחלק שגם נאמר 52ובפרט לא ושם כו'", בחבל המושך וכמשל נחלתו, חבל יעקב "כי נאמר
התניא  דספר שלישי חלק באגה"ת, וא"כ, "כתיב"?53"כתיב", להוסיף הוצרך לא בודאי ,

פעם  דובר שכבר (כפי לדייק יש למעלה54וכן א' "שראשו כאן מ"ש (ey`xe כמ"ש ולא למטה", השני
למעלה קשור א' "שראשו למטה"?edvweבפ "ה

ש" – חדש ענין כאן מבאר משנת"ל על שנוסף מובן, ענין ey`xומזה כמו מתחיל ולכן למטה", השני
לקמן. שיתבאר וכפי מהפסוק. בראי' צורך יש זה חדש ענין שעל כיון "כתיב", ומוסיף כו'", "והנה חדש:

***

.‚È שינויים כמה מובנים ועפ"ז מהקודם, הפכי ואף חדש ענין הזקן רבינו מבאר כאן התשובה באגרת
לפרק. מפרק

עמו" ה' "חלק איך – בפ"ה עמו". ה' חלק ד"כי הענין מבאר – בפ"ד שזהו jynpובקיצור: – בגוף
סיום נחלתו, חבל – שיעקב ע"י) – דהכתוב הענין כו'dvwe(כסיום "ראשו קאמר (ולכן ההמשכה

אבל  מלמעלה ; ההשפעה מקבל ואינו החבל ונפסק נכרת החטא ושע"י החבל, ע"י מלמעלמ"ט וקצהו")
והיינו, בקליפה, אלקות שממשיכים – אמכם" שולחה "ובפשעיכם נעשה החטא שע"י מחדש כאן

בגלות. הקב"ה את אריין") ("מ'שלעּפט ַשמושכים

מובן  אינו עפ"ז החבל 55אך הרי – בקליפה אלקות שממשיכים לומר אפשר איך החבל, שנפסק כיון :
wqtp?המטה עם חיבור לו ואין

הר  – החבל ע"י בקליפה נמשך איך מובן: אינו מגיע,וגם שהחבל היכן עד רק נמשך החבל ע"י י
לא אבל האדם, אצל – למטה" וקצהו למעלה  קשור א' "ראשו שהחבל איך dhnlוכיון א"כ, מהאדם,

החבל? מסיום למטה ובמילא מהאדם, למטה שהם בקליפות אלקות המשכת החבל ע"י נעשה

. למעלה פגם עושה בנפשו הרע שנדבק ש"ע"י בפ"א מ"ש הרי בשלמא – דעשי'" די"ס בלבושים .
בקליפה? אלקות המשכת להיות יכול איך אבל מובן; זה

בפסוק  הדברים למקור שחוזר "כתיב", ומסיים "והנה", אומר שלכן – חדש ענין בפ"ו מוסיף זה ועל
שהפירוש  – שקדמו) וביאור ענין לשלול צריך אינו ששם כיון "כתיב", אומר שאינו בפמ"ה (משא"כ

aezkdaבפ"ע (כענין נחלתו" חבל הוא,iktde"יעקב "dhnldyמהנ"ל) ,ey`x(לפעולה פועל ipyd(בנוגע "
ו  דלמעלה, לחיות) (בנוגע הראש חדש)jiynnעל ענין כו').cixene(ועוד (היכלות כו'

אמנם  נמשכת החיות – חיות. ממשיך הוא וגם עצמו, בפני "ראש" הוא שלמטה החלק שגם והיינו,
חיות  נמשך במילא למעלה, העליון, ראשו עם סוכ"ס קשור למטה שנמצא שהחלק עי"ז אבל מלמעלה,

וחיות משם, להקליפות.dfגם נמשך
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התניא 51) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ג עד מכאן
ואילך. קפג ע' ח"ב ָ(קארף)

פמ"ה.52)
חלק 53) שהוא סברא שיש והאמונה, היחוד שער כמו לא

תורת  גם וראה ב). (קצז, לתניא ותיקונים הערות (ראה ראשון
וש"נ). .197 הערה 90 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם

ואילך.54) 216 ע' ח"ט לקו"ש
ואילך.55) 215 ס"ע שם לקו"ש גם ראה



l"yz'dיח ,oeygxn s"k ,`xie t"y zgiy

ממשיך דהחבל (א) חדשים: פרטים ב' –mixg`lובזה כבפ"ה למטהawril(לא ירידה (ב) ,(awrin
ש  – כו' היכלות תוך עד אפשרחבל, איך לתרץ: מוכרח כופל dhnllagdnשתורידlaglלזה ולזה ?

יעקב ענין שבאותו היינו כו'", מקבל כו').lawn"שמשם מהמשפיע (למטה

***

.„È נפשות הצלת של שבענין מאברהם, להלימוד בנוגע תורה", של חשבונות 56ה"יינה עשה לא ,57,
סי"א. דלעיל המוגהת בשיחה נכלל – החסד במדת טבעו היפך הקב"ה, כלפי קשות לדבר מיד נכנס אלא

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

בזהר  שלושים 58וכמסופר שאין בגלל העולם את להחריב שהולך לו שאמר מלאך פגש שרשב"י
כו'), זאת יניח (ולא בעולם נמצא יוחאי שבר לו ואמור הקב"ה לפני לך רשב"י: לו ואמר בדור, צדיקים
עוה"פ  תלך לא אם למלאך: רשב"י אמר יוחאי, לבר לב תשים אל למלאך אמר שהקב"ה לאחרי וגם
שלושים  אין אם לו: אמור הקב"ה לפני וכשתעלה כו', השמימה תעלה שלא עליך אגזור הקב"ה, לפני

מ"ש  עם זאת [ומקשר בעולם יספיקו 59צדיקים שלושים], בגימטריא "יהי'" גו'", יהי' הי' "ואברהם
דכתיב  אחד, ישנו – שנים אפילו אין ואם בנו, אלעזר ור' רשב"י – שנים שיספיקו ועד וכו', 60עשרים

אתמר  עלך בודאי לתתא, מבטל ואת לעילא גזר דקב"ה ר"ש חולקך "זכאה ומסיים: עולם". יסוד "וצדיק
יעשה".61רצון  יראיו

רצוני" ונעשה שאמרתי לפני רוח ד"נחת באופן מזה, מרוצה הקב"ה גם נעשה – דבר של ,62ובסופו
הוראה  לשון בתורה, שקבעו מישראל.63ועד אחד לכל הוראה –

לבנים" סימן אבות ש"מעשה להציל 64וכיון צריך שכאשר מישראל, אחד כל הנהגת כן להיות צריכה ,
מנסה  – קלוגינקער" "דער – שהיצה"ר (כפי כו' פיוס בדברי להתחיל די לא עליו, טוב להמליץ או יהודי
שמצילים  ועד כו', לפעול מצליחים ועי"ז "שטורעם", מתוך קשות לדבר מיד להתחיל יש אלא לטעון),

כולו. העולם את

רצוני". ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת של באופן נעשה זה שכל וכאמור,
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מ"ת,56) ולאחר בשוה; בניֿאדם לכל בנוגע – מ"ת קודם
– טז) לג, (תשא ד"ונפלינו" באופן העמים", מכל בנו ש"בחר

לבנ"י. בנוגע בעיקר
של 57) ב"ד או מטה של ב"ד עם להתחשב שלא – גם כולל

" כד) יט, (פרשתנו שנאמר כבנדו"ד, סדום eמעלה, על המטיר ה'
שאין  יהודי אומר זה על הנה – (פרש"י) דינו" ובית "הוא גו'",

בעצמו. הקב"ה עם אלא מעלה, של ב"ד עם להתעסק רצונו
בֿג).58) (כו, פרשתנו ז"ח א. רנה, ח"א
יח.59) יח, פרשתנו

כה.60) יו"ד, משלי
יט.61) קמה, תהלים
ח.62) כח, פינחס  ופרש"י ספרי ט. א, ויקרא ופרש"י תו"כ

ועוד.
(בשם 63) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
יב,64) לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

ועוד. ו.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oiaexir(ycew zay meil)

miyp`d exaqie ,exeriyn zgtp m` xkip xacd oi` zevign
epnn lhlhl ekiynie ,miiz`q zian xzei `ed lecb oiicry

.oipr lka stxwl bbn lehlhd z` minkg exq` jkitle ,stxwl
:dpyna mi`pzd zehiy z` zx`an `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

øîBì àöîzLkdpyna mi`pzd ixaca wcwczyk -(.ht lirl) §¤¦§¨©
,xnel yi jky `vnz mdixac seq lr cenrzeéaø éøáãì§¦§¥©¦

øéàîdpynayïîöòì úeLø ïébbzeyx md xird zebb lk - ¥¦©¦§§©§¨
ly ebbl oae`x ly ebbn lhlhl xzene ,dnvr ipta zg`

lk oke ,oernyúBøéöçmd xird,ïîöòì úeLølhlhl xzene £¥§§©§¨
,xg` cigi ly xvgl cigi ly xvgn [xvga ezayy milk]
eaxir `l m` elit` ,miax ly xvgl miax ly xvgn oke
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המשך ביאור למג' עירובין ליום שבת קודש עמ' ב
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÂÈÏ‡ Â¯Ó‡ÈÂ" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
ÍÎ

הפסוק  אשתך..."1מן שרה איה אליו "ויאמרו
"נקוד  ומפרש: אליו" "ויאמרו המילים את רש"י מצטט

ותניא  שבאליו, אי"ו כל 2על אומר אלעזר בן שמעון רבי
וכו' הכתב דורש אתה הנקודה על רבה שהכתב מקום
שאף  הנקודה, דורש אתה הכתב על רבה הנקודה וכאן

למדנו  אברהם. איו שאלו באכסניא 3לשרה אדם שישאל
ולאשה  האשה על לאיש מכן 4שלו (ולאחר האיש" על

ס"ב). כדלהלן אומרים...", מציעא "בבבא רש"י ממשיך

מובן: אין

"אליו" המילה על לכאורה, הוא, רש"י פירוש א)
מצטט  הוא מדוע – שבאליו") אי"ו על ("נקוד בלבד

"ויאמרו"? המילה את גם

ציון  כאשר רק המאמר בעל שם את מציין רש"י ב)
הענין  בהבנת נוסף מה – הענין להבנת תורם השם
נאמר  שהכתב...") מקום ("כל זה שכלל הציון עלֿידי

`xfrlעלֿידי oa oerny iax?

יש  מה לשם הסבר: דורש מקום..." "כל הכלל ג)
הכתב  על רבה "נקודה שיהיה עד נקודות להרבות
שהכתב  מקום "כל הרי – הנקודה" דורש אתה (ואז)
לנקד  די כך, ואם הכתב", דורש אתה הנקודה על רבה

אתhrnאת ידרשו ואז נדרשות, שאינן `ozeהאותיות
מנוקדות  בלתי כתב, שהן הרבות, ?5האותיות

האותית  את לדרוש שצריך לרמוז כדי ובעניננו:
בנקודה היה די היו `zgאי"ו, ואז למ"ד, האות על

שכ"שהכתב  הכלל מפני אי"ו האותיות את דורשים
יש  מה לשם – הכתב" דורש אתה הנקודה על רבה

על בניקוד אותיות?yelyצורך

כאן  יש זה, רש"י שבפירוש הקשיים על בנוסף ד)

המילים  על יותר: מאוחר רש"י לפירוש סתירה גם
ובקומה" בשכבה ידע "ובקומה...6"ולא רש"י אומר

בא  שהניקוד מכך, רואים ידע". שבקומה לומר נקוד,
המילה xewrlכדי הדברים 7את מתאימים וכיצד ,

אתה  הכתב על רבה "נקודה שכאשר כאן רש"י לדברי
yxec?"הנקודה את

.·

,ÌÈÎ‡ÏÓ‰ ˙Ï‡˘Ï ÌÈÓÚË‰ ÏÚ È"˘¯ È¯·„
Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˘˜‰Â

המתחיל", "דיבור באותו רש"י, ממשיך מכן לאחר
מציעא  "בבבא מלאכי 8ואומר: היו יודעים אומרים,

שצנועה  להודיע אלא היתה, היכן אמנו שרה השרת
חנינא  בר יוסי רבי אמר בעלה. על לחבבה כדי היתה,

ברכה". של כוס לה לשגר כדי

מובן: אין ובכך

לה..." לשגר כדי לחבבה... כדי היו... "יודעים א)
eppi`– אשתך" שרה "איה על אלא "אי"ו", על הסבר

ב"דיבור  זאת לכתוב לכאורה, צריך, היה ורש"י
על  "נקוד לפירושו בהמשך ולא עצמו, בפני המתחיל"

אי"ו"?

נאמר היו..." ש"יודעים רש"י מציין מדוע aaa`ב)
`rivn?

"כדי  האומר של שמו את רש"י מזכיר מדוע ג)
– pipg`לשגר..." xa iqei iax xn`9?

ש  מדוע ברכה ד) של מכוס לשרה המלאכים גרו
mdly אברהם הרי הצניעות? היפך לכאורה, שזהו, –

ברכה של מכוס לה לתת היה ?ely10יכול

כאן מציין רש"י לשאלת dyelyה) טעמים
באכסניא  אדם "שישאל (א) שרה...": "איה המלאכים

dy`dשלו lr yi`l,"...היתה שצנועה "להודיע (ב) ,"
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ט.1) יח, פרשתנו
טו.2) פמ"ח, ב"ר
(פז,3) מב"מ כ"א מב"ר, אינו – האיש" על "למדנו.. רש"י מ"ש

שבב"מ  אלא שלו", באכסניא אדם שישאל ד"א תורה לימדה כו' "תני א):
ובארוכה  שם. ב"מ למה תוד"ה ראה – האיש" על "לאשה נזכר לא

כאן. ועוד) דוד דברי (מהרש"ל), שלמה יריעות (רא"ם, רש"י מפרשי
ב"מ 4) מהרש"א חדא"ג ראה אבל אלו. תיבות גריס לא כאן ברא"ם

כאן. רש"י מפרשי ובארוכה שם.
העולם).5) מקשין שם: ב"מ (ובנמוק"י המפרשים כקושיית

לג.6) יט, פרשתנו
(7.(24 (ובהערה ה' סעיף לקמן בארוכה ראה
א.8) פז,
כו'".hinynyובפרט9) ד"לחבבה המאמר בעל שם

כי 10) – לכש"ב? יין להם שנתן בכלל לרש"י מנ"ל להקשות: ואין
היתה  שהסעודה פשוט אורחים, בהכנסת אבינו אברהם שהצטיין מכיון
כו' פרים "ג' ז) (יח, לעיל פרש"י וע "ד ברכה. של כוס – גם בשלימות,

לשונות נרמזlcxgaג' לא שבכתוב אף – "llk.חרדל ע"ד
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צורך  יש מה לשם מובן: אין לה...". לשגר "כדי (ג)
dyelya?באחד די ואין טעמים,

אמר כבר רש"י יתרֿעלֿכן: okו) iptl11 שאחת ,
את  "לבשר היתה המלאכים של שליחותם ממטרות

ומובן12שרה" ,zehyta"אשתך שרה "איה שהשאלה
לבשר כדי הבשורה dlנועדה מיד 13את שנאמר כפי ,

ושרה 14בהמשך  אשתך לשרה בן והנה "ויאמר...
טעמים  לחפש בכלל רש"י צריך מדוע שומעת..."

אשתך"? שרה "איה לשאלתם אחרים

הם רש"י שמביא הטעמים שלושת ואין mipeyז) ,
אחד  בהמשך רש"י מביאם איפוא מדוע קשר. ,15ביניהם
ביניהם? שיפריד וכדו' אחר" "דבר כמו ביטוי ללא

(לפי  מציעא8 בבא במסכת יותר: חזק זה קושי
לחבבה... "כדי נאמר pipg`גירסתנו) xa iqei iaxxn`

אמר" חנינא בר יוסי "רבי הביטוי לשגר...". כדי
המאמר בעל שם מראה iptl(הזכרת שרבי 16מאמרו)

חנינא בר ורש"י wlegיוסי לחבבה...". "כדי הטעם על
dpyn17 זה שביטוי חנינא...", בר יוסי רבי "אמר וכותב

מראה  חנינא) בר יוסי רבי לפני ש"כדי 16("אמר"
בא לחבבה"?jyndaלשגר..." ל"כדי

.‚
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הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

לקושי: רש"י עונה אליו" "ויאמרו על בפירושו
של  בהקשר אשתך" שרה "איה השאלה באה בפשטות,
קשה: כך ואם כדלעיל, שרה", את "לבשר כדי

למלאך נמסרה לשרה לבשר (כפי `cgהשליחות
wiicny כן לפני ואשר `cg"11רש"י שרה". את לבשר

שוב  "ויאמר בהמשך כאן כתוב רש"י, כדברי לכן,
בלשון  – "ויאמר" אשתך", לשרה בן והנה אשוב...
רבים, בלשון "ויאמרו" כאן כתוב מדוע כך, ואם יחיד),

שרה"? "איה שאלו המלאכים שלושת שכל

המילה  את גם רש"י מצטט מדוע מובן (בכך
כתוב  מדוע להסביר רוצה רש"י כי "ויאמרו",

רבים). בלשון "ויאמרו"

באכסניא  אדם שישאל "למדנו רש"י עונה כך ועל
האשה", על לאיש שרה lkשלו "איה שאלו המלאכים

שצריך  משום אלא שרה", את "לבשר כדי לא אשתך"
האשה. על לאיש באכסניא לשאול

לומדים  רבים) (בלשון "ויאמרו" המילה שמן וכיון
"לאיש  הן היא שהכוונה – באכסניא"... אדם "שישאל

האיש" על "לאשה והן האשה" מביאים 18על ולכן –
לא  מדוע כך, אם – אברהם" איו שאלו לשרה "שאף
הכרחי  שלפיכך רש"י, עונה בתורה? זאת כתוב
שב"אליו" "אי"ו" הניקוד קשור שכאן להסביר,

מקרא  של מקומות 19לפשוטו שבמספר למרות ,20oi`
חלק  זה אין לשיטתו, כי הניקוד, את מפרש רש"י

igxkd מקרא של פשוטו .21להבנת

.„
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זהו, באכסניא" אדם "שישאל מובן: אין עדיין אך
שלום  שאלת של ענין החשיבות 22בפשטות, ומהי ,

מדוע okidלדעת בשלומה, שאלה לצורך שרה נמצאת
" המלאכים שרה"?`diשאלו

מציעא  "בבבא ואומר רש"י ממשיך לפיכך
השימוש  – לשגר..." כדי לחבבה... כדי אומרים...
"כדי  היה בשלומה השאלה לצורך שרה" "איה בלשון

לשגר..." ו"כדי .23לחבבה..."

.‰
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"להודיע  גם מציעא מבבא מצטט שרש"י בכך
נוספת: שאלה מתרץ הוא היתה" שצנועה
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ב.11) יח,
"למבשרא12) – ות"י בתיב"ע אבל סע"ב). (פו, בב"מ ",izi'כ"ה

לאבונא את`mdxa"לבשרא "לבשר לפרש הפשט ע"ד וההכרח ."dxy"
אברהם כי – אברהם) (יז,xak(ולא לך בפ' כמפורש הקב"ה, ע"י נתבשר

טזֿכא).
כאן.13) ברד"ק וכ"פ
י.14) יח,
ו"כדי 15) כו'", שאלו לשרה "אף כי זל"ז, בסתירה שהם ובפרט

לכאורה הם כו'" לה היתה"),jtidלשגר שצנועה ("להודיע הצניעות
בפנים. כנ"ל

ואילך)16) א'תעה ע' וח"ז מט ע' (ח"א כללים שד"ח .p"yeראה

ביאור 17) צריך עדיין – זו גירסא מצא שרש"י לומר שמוכרח ואף
רגילה? בלתי בגירסא רש"י בחר למה

אושפיזו.18) אשת באכסניא: ד"ה שם ב"מ מפרש"י להעיר אבל
באכסניא 19) אדם ד"ישאל הענין לרמז הכתוב בא שבהניקוד היינו,

רבים. לשון "ויאמרו" מש"נ מתורץ שעי"ז כו'", שלו
ועוד*.20) ה. טז, לך
לפשש"מ 21) שנוגע במקום רק מפרשו שרש"י שבמקרא חסר ע"ד

ועוד). א. יט, א. יח, (פרשתנו
(22i"yxtk.(ס"ו סכ"א אה"ע בשו"ע (וכ"ה ידי על ד"ה שם ב"מ

bilte.שם התוספת על
כאן.23) המהר"ל) (לאחי חיים מים בבאר פירש וכן

.'ek dxeza zecewp xyr :c ,c"lt p"xc` ,b"d e"t mixteq 'qn d`x (*
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שונה  שהיא מראה ניקוד, עליה שיש אות, או מילה,
(בדרך  לומר אפשר אי השינוי? מהו אחרות. ממילים

כדי24הפשט  בא שהניקוד (wegnl כי לגמרי, אותה
לומר, הכרחי בכלל? כתובה היא מדוע אםֿכך,

המנוקד yilgnשהניקוד על 25את אומר שרש"י כפי ,
לבו".26"וישקהו" בכל נשקו שלא כלומר זו "נקודה :

"נשקו השני הפירוש גם איננה lkaוכך שהכוונה לבו",
של רגילה ליעקב".eyrלנשיקה שונא שעשו "הלכה כי ,

ממקומה, המילה את עוקר הניקוד מכך: יותר או
האבן" "נעקרה כמו מחיבורה לפחות, כפי 27או, ,

ובקומה" בשכבה ידע "ולא על רש"י ,6שאומר
– ידע" ש"בקומה לומר בא "ובקומה" על שהניקוד

אינה המילה כדלהלן, :zwgnpאבל,

בתורה  נאמר ובקומה" בשכבה ידע "ולא  :28לאחר
מובן: ואין הלילה...". גם יין נשקנו ממחרת... "ויהי

"בקומה יין"?rciאם "נשקנו בעצה התועלת מה – "
נאמר ידע" ש"בקומה הוא, לכך ההסבר ביחס wxאלא

ולכן  ידע, לא בקומה שגם חשבו בנותיו ואילו ללוט,
נעקרת  "בקומה" המילה – יין" "נשקנו אמרו הן
"הבכירה" לגבי קיימת היא אך ידע", מ"ולא

ו"הצעירה".

.Â
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"אי"ו  האותיות על שהניקוד בעניננו, מובן מכך
(אברהם)" "איו לשרה שהשאלה מוכיח, "(שב"אליו")
"אליו", שהשאלה כמו כלֿכך, בהדגשה נאמרה לא

לאברהם.

שלוש  על ניקוד להיות צריך מדוע מובן (מכך
נדרשות  היו אלו שאותיות למרות שב"אליו", האותיות
"כל  שהרי בלבד, למ"ד האות על ניקוד היה אילו גם

שה  –מקום הכתב" דורש אתה הנקודה על רבה כתב
שהשאלה  יודעים, אי"ו האותיות על שמהניקוד מפני

מודגשת  היתה לא אברהם" ).29"איו

אברהם" "איו השאלה הובלטה לא ?30מדוע

מציעא  מבבא מצטט שרש"י מכך מובנת לכך התשובה
צנועה, היתה ששרה כיון היתה": שצנועה "להודיע

אברהם" "איו השאלה את שגם ההגיון, l`מחייב
אלא  וגילוי, פרסום של באופן המלאכים אותה שאלו

.31בצניעות 

"להודיע  מציעא מבבא רש"י שציטוט מובן, מכך
מהווה שאינו בלבד זו לא – היתה" dxizqשצנועה

אלא  אברהם", איו שאלו לשרה "שאף לפירוש
אדרבה:

אי"ו. האותיות של הניקוד מובן כך עלֿידי דוקא

.Ê
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"יודעים  פירושו לפני מקדים שרש"י לכך הסיבה
מציעא  "בבבא ומציין היתה" שצנועה להודיע היו...
רבי  של (הכלל הדברים שהתחלת מפני היא, אומרים",

רבה" ב"בראשית גם כתובה אלעזר) בן ולכן 32שמעון ,
מבבא  דוקא ההמשך את מביא שהוא רש"י מדגיש
זה  של בהמשכו זה באים החלקים ושני מציעא,

זה. את זה ומשלימים

מציעא "בבבא רש"י מדגיש ",`mixneלפיכך
שצנועה dfשענין "להודיע – מציעא בבבא הכתוב ,

מתאים  הוא סתם: "אומרים" של ענין הוא – היתה"
האומר  אלעזר בן שמעון רבי לדעת וגם הדעות, לכל

שאלו...". לשרה "ואף

לשגר  "כדי האומר חנינא בר יוסי רבי לדעת ואפילו
לה" "לשגר גם כי היתה",`eppiלה...", ל"צנועה סותר

כדלהלן.

.Á
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מספק, איננו היתה..." שצנועה "להודיע הפירוש
צנועה  ששרה ידע אברהם הלא המלאכים 33כי: וגם ,

רק  היא ששאלתם אפוא ויוצא זאת, יודע שהוא ידעו
הכי xxerlכדי בלאו הקיימת בעלה, על חביבותה .34את
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(24– ראה ההלכה ד i"yxtע"ד ב צג, ד"ה פסחים שם ב"מ נקוד. "ה
לבוש, (גו"א, רש"י מפרשי – ובארוכה שם. ב"מ נמוק"י וראה למדה.

ועוד. כאן. ועוד) הזכרון ס' דוד, דברי
(25.63 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ד.26) לג, וישלח
א.27) כד, זבחים
לד.28) יט, פרשתנו
הכתב.29) על רבה שהנקודה בכ"מ ועד"ז
כ"א 30) בפועל, שאלו שלא מלמד שהניקוד כ', כאן לדוד במשכיל

רק cenileהוא fnx אצל לשאול צריך (דהאיש כו' באכסניא לשאול ד"א
בשלום  בעה"ב אשת אצל לשאול צריכה ואשה אשתו שלום על בעה"ב
לומר  גדול דוחק אבל – עיי"ש) הרא"ם, קושיית עפ"ז ומתרץ – בעלה
וכמדובר  כפשוטו. לא הוא אברהם" איו שאלו לשרה "שאף רש"י דמ"ש

בסגנון פירושו כתב שרש"י למקרא.xexaכמ"פ חמש לבן
כאן.31) רזא בפענח כ"ץ מהר"י הגהת גם ראה
(32.3 הערה וראה .2 הערה לעיל נסמן
(33i"yxt.יא יב, לך
שם.34) ב"מ לע"י יעקב עיון גם ראה
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– נוספת סיבה למלאכים שהיתה רש"י, מוסיף לכן
ברכה". של כוס לה לשגר "כדי

" כי כשלעצמו, מספק אינו זה טעם גם mirceiאך
לשאול  צריכים היו לא הם כך ואם היתה", היכן היו...

"di` האריכו שהם רש"י, אומר לפיכך – שרה"
שאברהם  כדי אשתך", שרה "איה ושאלו בלשונם

"הנה להם לענות לכך ld`a"35יצטרך לב ולשית ,
היתה". "שצנועה

.Ë

"...‰Ï ¯‚˘Ï È„Î" ÌÚË‰· ÔÂ¯˙È „ÂÚ

פני  על לה..." לשגר "כדי בטעם נוסף יתרון יש
היתה": שצנועה "להודיע הטעם

קשורה היתה" "צנועה של `dlilyd–iלענין
ולא – גלוי במקום נמצאת aeigdהימצאותה שהיא ,

הטעם  לפי ואילו הידוע). האהל – קמוצה (ב' "באהל"
חשוב לשגר..." הימצאותה,mewndwiiecnd"כדי של

לה" "לשגר לאן לדעת .36כדי

.È

‚È˘Y ‰¯˘Ï ÌÈÎ‡ÏÓ‰ Ï˘ ‰Î¯· Ï˘ ÒÂÎ ¯Â
˙ÂÚÈˆÏ „‚Â ÂÈ‡

לשרה  לשגר צריכים היו שהמלאכים לכך הסיבה
ברכה של היה mdlyמכוס יכול שלכאורה, למרות ,

מובנת  שלו, ברכה של מכוס לה לתת אברהם
:37בפשטות 

היה  השלמות בשיא אורחים הכנסת מקיים בהיותו
"והוא  – המלאכים בשימוש כלֿכולו עסוק אברהם

mdilr cner"נאמר 38ויאכלו המלאכים על רק –
אברהם  על ולא ברכה.39שאכלו, של כוס לו היתה ולא ,

עלֿידי  שלהם ברכה של כוס ששיגור מובן, בכך
לשרה כי l`המלאכים הצניעות, היפך של ענין היה

ברכה, של כוס לשרה שתהיה אחרת דרך היתה לא
שלהם  ברכה של מכוס שיגור עלֿידי ובמיוחד 40אלא .

הם אלא לה, נתנו עצמם הם לא עלֿידי eglyכאשר

("לשגר"). אחרים

.‡È

˙ÂÎ¯· 'ÒÓ· ‡ÈÁ ¯· ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡Ó

"תלמיד  הוא אם לטעון, עשוי למקרא חמש בן אך

לא  שרה עלֿידי ברכה של כוס שלקיחת ממולח",
רש"י  אומר לכן מושלמת. צניעות זאת בכל היתה

חנינא": בר יוסי רבי "אמר

ברכות  במסכת אומר חנינא בר יוסי "שהאשה 41רבי

ששרה  מובן זה ולפי האיש", מן יותר באורחים מכרת

פשוטים  אנשים אינם שהאורחים כוס 42הבחינה ולקבל ,
למלאכים), לפחות, (הדומים, כאלה מאנשים ברכה של

לצניעות. נוגד איננו בודאי

.·È

˙¯Á‡ ‰·ÈÒ Í‡ÏÓ ÏÎÏ

אמנם, הסבר: נדרש עדיין לעיל האמור לאחר

אינם הטעמים אפשר mixzeqשלושת (ולכן לזה זה

לכל  המלאכים התכוונו שרה" "איה שבשאלם לומר
טעמים הם זאת, בכל אך הטעמים), ,mipeyשלושת

כענין רש"י מביאם במקומות cg`43ומדוע כמו (שלא

אם  אף – פירושים מספר רש"י מביא כאשר אחרים,
הוא  – זה את זה משלימים והם לזה זה סותרים אינם

וכדומה)? אחר" "דבר אומר

סיבות  שלוש אומר רש"י הוא: לכך ההסבר

שלושה  עלֿידי נשאלה זו שאלה כי אחד, בהמשך

שאומר  (כפי אחרת סיבה בגלל אחד כל – מלאכים
הפרשה  בתחילת שתי 11רש"י עושה אחד מלאך שאין ,

למלאך קשורה סיבה וכל :44בלבד `cgשליחויות),
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לחבבה 35) כדי באהל מאי "אלא שם בב"מ שאיתא מה יובן ועפ"ז
כאן  תו"ת שם. לע"י הרי"ף (וכקושיית מובן אינו דלכאורה – כו'"

אברהם מענה הוא "באהל" הרי ולמה le`סקכ"ח): המלאכים, שאלת
"מאי בגמרא באהל"ld`aאומר ב"מאי הגמרא כוונת בזה: והביאור ?"

בכדי האריכו שהמלאכים לזה ועל mdxa`yהיא "באהל". לומר יצטרך
ש" מכיון מקשה: למה mirceiזה היתה" באהל אמנו ששרה כו' היו

(וראה  כו'" לחבבה "כדי ומתרץ: "באהל"? להם יאמר שאברהם הוצרכו
שם). ב"מ לע"י יוסף בעץ עד"ז

לשגר 36) ל"כדי גם שם) (בב"מ באהל" ד"מאי הקשר יובן ועפ"ז
הקודמת). הערה (ראה כו'"

כ'37) שם ב"מ (ובחדא"ג כאן וש"ח דוד בדברי תירוצים עוד וראה
עיי"ש). המברך, הוא האורח כי ליתא מעיקרא דקושיא

ח'.38) פסוק לעיל
יב.39) יח, יתרו מפרש"י להעיר
של 40) ברכה של מכוס לה לשגר יכול הי' לא שאברהם ופשוט

כאן. בגו"א כמ"ש המלאכים,
ב.41) י,
(42324 ע' ח"ה לקו"ש ראה אבל טו. פסוק כאן מרמב"ן להעיר

.i"yxבדעת
פירושים 43) ב' שהם האחרונים טעמים ב' על הוא הקושיא עיקר

mipeyשבכ"אiyew אומרים "בב"מ מביא שרש"י זה [משא"כ בהשני שאין
כנ"ל  בהכתוב, פרטים ב' שהם מפני הוא הראשון, לפירוש בהמשך כו'"

וס"ז]. ס"ד
שרה 44) את לבשר כדי גו'" "אי' שאל אחד שמלאך לומר שיש ואף



כג `xie zyxt - zegiyÎihewl

אחד, במלאך די ברכה של כוס לשגר כוס lkakכדי
ישאל  אחד שמלאך די באכסניא" "לשאול ברכה; של

בעלה". על "לחבבה וכן כולם, בשם

.‚È

„Á‡Ï ÏÙË ÈÂ·È¯ Y ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯

מקום  "כל שהכלל מציין שרש"י לכך, ההסבר
עלֿידי נאמר הנקודה..." על רבה oernyשהכתב iax

xfrl` oa:הוא ,

"אתה  הכתב על רבה הנקודה שכאשר הכלל, כוונת
הנקודה" lelylדורש dppi`,הפשוט הפירוש את

הבנויה  התורה על בפירושו רש"י שיטת לפי במיוחד
אלאeheytעל מקרא, הפשוט,sqepayשל לפירוש

הניקוד  מראה מהמילה, חלק הן הנקודות האותיות שבו
שהן עצמן.mbשבהן בפני כמילה

אותיות  ובעניננו: – המנוקדות לאותיות כלומר,
מהמילה  חלק הן א) משמעויות: שתי יש – אי"ו

מבחינה עיקר ef"אליו". כי טפלות, הן אי"ו האותיות
למ"ד  האות היא "אליו" בפני 45המילה מילה ב) .

"אי"ו". – עצמה

"תלמיד  הוא אם למקרא, החמש בן שואל
(אי"ו), המנוקדות שהאותיות ייתכן, כיצד ממולח":

תהיינה daxשהן עצמן, בפני מילה גם והן הכתב, על
"למ"ד"? אחת, לאות טפלות

שהכלל  מציין שרש"י כך עלֿידי מתורצת זו שאלה
עלֿידי `xfrlנאמר oa oerny iax:

ביצה  אלעזר:46במסכת בן שמעון רבי אומר
יפה  נאפת שהפת מפני פת, התנור כל אשה "ממלאה
זקוקה  היא שליוםֿטוב למרות – מלא" שהתנור בזמן
כדי  מלא, תנור לאפות לה מותר זאת בכל אחת, לפת

יפה. תיאפה ליוםֿטוב שהפת

טפל  אלעזר בן שמעון רבי שלפי אפוא, רואים,
האותיות  שלוש בעניננו: וכך האחת, לפת הפת ריבוי

למ"ד. לאות טפלות אי"ו

.„È

˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙Ï ÌÈÎÙÂ‰ ˙Â˘¯ È¯·„ :‰‡¯Â‰‰

רש"י: שבפירוש תורה" של מ"יינה

בתורה  מתעסק שהוא שהזמן מהרהר, יהודי כאשר
באכילה  עסוק הוא זמנו וברוב מועט, הוא ובמצוות
הוא  – רשות דברי – וכדומה פרנסה שינה, ושתיה,
"חלל" בו שיש בחושבו בלבו, מועקה לחוש עלול

ומצוות. מתורה פנוי" "מקום גדול,

לשם  הם הרשות" "דברי אם ההוראה: באה כך על
הם להיות `mpiשמים הופכים הם אלא רשות, דברי

כל  אשה "ממלאה של כדוגמא ומצוות, מתורה חלק
רק  לעבוד שמותר למרות טוב, ביום פת..." התנור
שהפת  כדי נעשה בפת התנור מילוי כי יוםֿטוב, לצורך
הפת  כל הופכת ולפיכך יפה, תיאפה יוםֿטוב שלצורך
מלא  אינו כולו התנור וחלל יוםֿטוב, של פת להיות

יוםֿטוב. בעניני אלא חול, בעניני

ענינים  לצורך הרשות דברי את עושה יהודי כאשר
של  שה"לחם כדי ובמיוחד בכלל, ומצוות תורה של

תורה" ב"לקוטי כמבואר – יפה ייאפה שלו 47תורה"

הפסוק  אחד",48על בתנור לחמכם נשים עשר "ואפו
(תנור) "חמימות באמצעות "ייאפה" התורה" ש"לחם
נעשה, הוא אז – אחד" של מהתבוננות הבאה האהבה

הרמב"ם  בשעה 49כלשון אפילו תמיד ה' את "עובד ,
שלו  שינה ישן... שהוא בשעה ואפילו ונותן... שנושא

הוא", ברוך למקום עבודה

וגם  דרכיך", ו"בכל מעשיך" "בכל עובד הוא
שבהם, ב"תחתונים"

יתברך  לה' לעשות – העולמות בריאת תכלית וזוהי
ב"המשך  בהרחבה כמוסבר בתחתונים, דוקא דירה
זו  קודש שבשבת נ"ע, הרש"ב אדמו"ר כ"ק של רס"ו"

הולדתו  –50יום

"עתידה  כי לאפיה, יזדקקו שלא לזמן הכנה וזוהי
מילת" וכלי גלוסקאות שתוציא ישראל בביאת 51ארץ ,

ממש. בקרוב צדקנו, משיח
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להפסוק שייך כו'" לבשר "כדי הטעם הרי –f"g`ly ולכן בו, (ומפורש
`l) ומ"ויאמרו כאן), בפרש"י מוכח `eilמלאכים)b'נזכר (לאברהם)"

טעמים.efשבאמירה ג' יש
אחר: מיותרlkבסגנון באהל" "ויאמרו.. (ובפרט dxe`klהכתוב

yxetny וע"כ המלאך) שאחורי בפתח הייתה ששרה שלאחריו בכתוב
טעמים. מג' ה"ה – שבו אמירות שג' פרש"י

ויתן45) ז): (יח, זה דלפני להנער.`lע"ד ויתן כמו – הנער

א.46) יז,
ג.47) מח, בחוקותי
כו.48) כו, בחוקותי
ספ"ג.49) דעות הל'
לנער).50) (חנוך "כתר"א" בשנת
ב.51) ל, שבת



כד

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קכא

עם  ביחד  יוסף  הי'  שנים  ל"ד  דבדיוק  ורמז,  טעם 

יעקב, י"ז שנה אחר לידתו, וי"ז במצרים

והנה  וירא  כמ"ש1  הבאר  אצל  ליעקב  נזדמנה  רחל 

באר בשדה כו' והי' זה אחר השינה שלו והחלם דמראה 

הסלם שכתוב2 וישכב במקום ההוא, במקום ההוא ולא 

בבית שם ועבר י"ד שנה ששם לא יישן, ולא בעשרים 

שנה שאח"כ שאז לא יישן כדאיתא3 במד"ר במקומו.

התרדמה5  כעין  הוא  דיעקב  השינה4  צורך  והיינו 

דאדם הראשון בכדי שתנסר ותבנה חוה, כמו כן השינה6 

דיעקב היתה בכדי שיבנו הנוקבין דלאה ורחל.

לאה  גימטריא  מ"ם8  למ"ד  סמ"ך  במלואו  וסלם7 

ורחל.

והשינה  ישן,  לא  אח"כ  שנה  וכ'  מקודם  שנה  וי"ד 

היתה בין י"ד לכ' שנעשה מזה הבאר הרומז על נוקבא, 

שיסודה שקועה כמו9 באר.

1( בראשית כט, ב.

2( שם כח, יא.

3( בראשית רבה פרשה סח, יא וז"ל: וישכב במקום ההוא, רבי יהודה 

ור' נחמי', ר' יהודה אמר כאן שכב אבל כל י"ד שנה שהי' טמון בבית 

עבר לא שכב. ור' נחמי' אמר כאן שכב אבל כל כ' שנה שעמד בביתו 

של לבן לא שכב.

וכמרומז  הראשון"  “אדם  ע"ד  הוא  ד"יעקב"  ומרמז,  מבאר   )4

במאחז"ל )ב"מ פד, א( “שופרי' דיעקב כעין שופרי' דאדם הראשון", 

וכמו באדם הנה אחר השינה – הנק' הנסירה – מזה נבנה חוה, כמו"כ 

ביעקב ע"י השינה נבנה רחל ולאה. וכמו באדה"ר הי' במקום קדוש 

– בגן עדן, כן ביעקב החלום והשינה הי' במקום המקדש. וכמו"כ הי' 

שינה במשה ואח"כ נשאה צפורה. ראה לקמן הערה 6.

5( בראשית ב, כא “ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת 

מצלעתיו ויסגר בשר תחתינה".

ג, ששופרי' דיעקב  ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן  6( עיין גם 

כעין שופרא דאדם הראשון )ב"מ פד, א(. וכמו באדם הי' התרדמה 

במקום קדוש – גן עדן, כן ביעקב השינה הי' במקום המקדש.

יא(  ה,  )קהלת  יישן כמ"ש  וכן משה  וז"ל:  כאן  קודש  אגרות  וראה 

מתוקה שנת העובד ר"ת משה כמ"ש בכתבי האריז"ל ע"ש.

אמר  נחמי'  רבי  משה  ויואל  וז"ל:  לג  א',  פרשה  רבה  שמות  ועיין 

קבל עליו ללון עמו, ואין ויואל אלא לשון לינה שנא' )שופטים יט, 

ו( הואיל נא ולין, ע"ש. וגם במשה הנה אחר זה נשא צפורה ופגש 

צפורה אצל הבאר.

7( סמ"ך )120(, + למ"ד )74(, + מ"ם )80( = 274, וכן לא"ה )36(, 

+ רח"ל )238( = 274.

8( ראה ילקוט לוי יצחק על התורה חלק ב סימן ג. יא.

9( ראה גם ילקוט לוי יצחק שם סוף סימן יא.

בידך  ר"ת11  שבאר  האריז"ל10  בכתבי  ידוע  הנה 

המרבה  היד13  כל  במשנה12  )ורמוז  וכו'  רוחי  אפקיד 
הזה  יד"ך  בתוך14  הנה  וכו'(,  משובחת  בנשים  לבדוק 

כמ"ש  שלמעלה  היד  בתוך  הוא  ששינה  יעקב,  יישן 

לא  מקודם  י"ד  וכ',  י"ד  בין  היינו  רוחי,  אפקיד  בידך 

יישן וכ' אח"כ לא יישן, ובין י"ד לכ' יישן, ועי"ז נעשה 

הבאר ר"ת בידך אפקיד רוחי.

ויעקב הלך  וכו',  ומפני שעיקר הנוקבא הוא15 רחל 

בעיקר,  יוסף16  ממנה  שיולד  וכדי  רחל  בשביל  ללבן 

וכשנולד יוסף אמר יעקב17 שלחני כו', זהו שרחל דוקא 

נזדמנה לו על הבאר ובשבילה בעיקר היתה שינתו בין 

יד"ך.

לו  שהיו  דיעקב  השנים  כך  שאחר  מה  כן  גם  וזהו 

טוב ושהי' יוסף אצלו הוא ל"ד18 שנה כמספר יד"ך, י"ז 

וי"ז שנה שהי'  שנה אחר לידת יוסף שהי' יוסף אצלו 

במצרים אצל יוסף.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלא

10( ראה פרי עץ חיים שער ק"ש שעל המטה פרק ב'. סידור האריז"ל 

בקשעמ"ט. שער הכוונות ענין דרושי הלילה דרוש י'. מאמרי אדמו"ר 

הזקן פרשיות התורה חלק א' עמוד נט, ובהנסמן שם. מאמרי אדמו"ר 

האמצעי במדבר חלק ד' עמוד א'תכח. דברים חלק ד' עמוד א'רסה. 

וש"נ. ועוד.

11( תהלים לא, ו.

12( נדה פרק ב משנה א.

13( רמז ל"היד... בנשים", ל"באר" ר"ת “בידך אפקיד רוחי" הרומז 

על נוקבא.

פירוש: תיבת “בידך" פירושו, דבתוך מספר יד"ך, היינו מספר   )14

“יד" לכאן ומספר “ך" מכאן, אז יישן יעקב – רק לילה אחד, דהאות 

ב' הוא פירושו “בתוך", היינו בתוך “ידך" בתוך היד שלמעלה.

15( בראשית כט, יח. “ויאהב יעקב לרחל ויאמר אעבדך שבע שנים 

ברחל בתך הקטנה". ראה תורה אור פרשת ויצא עמוד כג, א. תורת 

חיים בראשית סוף עמוד קעב, ג ואילך. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק 

ב סימן נד.

וביאורים בש"ס עמוד שפז,  יצחק, חידושים  לוי  יש להעיר מתורת 

דבפסוק “בידך אפקיד רוחי" יש ב' פעמים ידך, א' מפורש, ב' בסופי 

תיבות למפרע “בידך אפקיד רוחי" )כמ"ש בפרי עץ חיים שער ק"ש 

שעל המטה פרק ז(, ומבאר שם, ד"ידך" במפורש הוא יד ימין )בחי' 

למפרע )בחי' גבורה( מרמז  חסד( המרמז על “רחל", ו"ידך" בר"ת 

ל"לאה". וראה עד"ז ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן קכד הערה 

34, ד"למפרע" הוא בחי' גבורה.

16( בראשית ל, כה. “ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל 

לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי" ע"ש פרש"י. ראה הערה 17.

17( ראה בבא בתרא קכג: בעא מיני' ר' חלבו מר' שמואל בר נחמני 

כתיב )בראשית ל, כה( ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף וגו', מאי שנא 

כי אתילד יוסף, אמר לי' ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר 

אלא ביד זרעו של יוסף שנא' )עובדי' א, יח( והי' בית יעקב אש ובית 

יוסף להבה ובית עשו לקש וגו'.

18( ראה גם לעיל סוף סימן קיז בקשר למספר לד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כה מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וירא

יח, יב – ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי 
בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן

לי  היתה  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה  שרה  ותצחק  א. 
שמעתי אומרים בשם המנוח הגאון  עדנה ואדוני זקן וגו'. 
ר' ישראל בעל שם טוב זללה"ה מנוחתו כבוד, ז"ל בקיצור 
בעפר  בלותי[  ]אחרי  ואומר  מצחק  הרע  שהיצר  נמרץ, 
בלתי  בתמיהה,  המתים,  בתחיית  דייקא  עדנה[  לי  ]היתה 
אפשר הוא, ועוד שואל ואומר, הלא אתה גוף נגוף מוכרח 
)בפרשת  בה  שנאמר  התורה  פי  על  הרע  ליצר  לשמוע 
היינו  זקן[  ]ואדוני  אומרו  וזהו  זקן,  פני  והדרת  קדושים( 
הנה  ]זקן[,  שרה  הנקרא  להגוף  אדון  שהוא  הרע  היצר 

שאלות האלה שואל הגוף הנקרא שרה ומצחק.
ובא התשובה ]ויאמר ה' אל אברהם[ זה הנשמה ]למה 
לה  ר"ל אמור  ]לאמר[  זה צחקה שרה[ בשני שאלות אלו 
אמנם  ]האף  אמור  הראשונה  על  אלו,  שאלות  שני  תירוץ 
אלד[ דייקא, ר"ל אם אני מוליד ובורא את האדם מטיפה 
מים בתחלת הווייתו במעי אמו, ומכל שכן שאוכל להחיות 
את האדם אחרי בלותו בעפר, שמכל מקום נשאר ממשות 
יוצרי  א( משני  )סנהדרין צא,  ז"ל  חכמינו  כדאיתא בדברי 

חרס אחד מעפר ואחד ממים וכו'.
שכתוב  כמו  זקן  הרע  שהיצר  השנית  השאלה  ועל 
התשובה  באה  רובץ,  חטאת  לפתח  בראשית(  )בפרשת 
יתברך  השם  דברי  אומר  טוב  והיצר  דייקא,  זקנתי[  ]ואני 

שהוא עתיק יומין וחי וקיים לעד דו"ק, עד כאן שמעתי.
בעל שם טוב על התורה

הנה ידוע לכל כי כל תיבה ותיבה מתוה"ק קדושתה  ב. 
גדולה למאד, וכולן מנויות וספורות מהקב"ה נותן התורה, 
וע"כ לכאורה יפלא, למה האריכה התורה כל כך בסיפור זה, 
ולספר בגנותה של שרה אמנו, לומר שהיתה מקטני אמנה 
ולא האמינה בדברי המלאך, וגם כל הויכוח של הקב"ה עם 
אמר  והוא  צחקה  שלא  אמרה  שהיא  שרה,  ועם  אברהם 
שצחקה, מאד קשה להבין הדבר כפשוטו. ואמרתי בודאי 
ענין גדול נרמז בפי' זו, עד שהאיר ד' את עיני לבאר הענין 

הזה.
לאבותינו  שאירע  מה  וכל  לבנים,  סימן  אבות  מעשה 
ומרמז  לנו,  סימן  זה  מאורע  גם  לענ"ד  וע"כ  לנו.  אירע 
כבוד  שיתגלה  העת  שיגיע  בזמן  דמשיחא,  עיקבתא  על 
אנשים  ימצאו  בודאי  צדקנו,  משיח  ביאת  ע"י  בעולם  ד' 
ויזרזו  מלפנים  הנביאים  במקום  שיהיו  ישראל,  מגדולי 
וגם  בתשובה,  וישובו  באמונה  שיתחזקו  ישראל  להמון 
טובים  ומעשים  בתורה  עצמם  להכין  העם  את  יעוררו 

לביאת משיח צדקנו.
ומרמזת לנו תורה"ק, כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטנה 
אמנה, שלא יאמינו לדברי המוכיחים, וכמו שמצינו בגלות 
מצרים שכתוב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
קשה". ע"ז בא לנו לרמז בתורה"ק שיהי' להקב"ה תרעומות 

עליהם, ויאמר, הממני יפלא דבר?
אחרי בלותי היתה לי עדנה. אנחנו תמהים ומתפלאים, 

היתכן  שנה,  לאלפים  קרוב  ארכו  כי  נדודינו  שנות  אחרי 
שיולד שוב עמנו וישוב לתחיית עולמים כמקדם.

לא  זה"  "דבר  דבר,  מד'  היפלא  משיבה,  התורה  אבל 
)ירמיהו לב(:  ד'  וכן הנביא אומר בשם  נאמר אלא "דבר", 
"הממני יפלא כל דבר", ללמדנו בא, ששום דבר לא יפלא 
תמיד  יום  בכל  ומחדש  בורא  וכמאמרו  לעשות,  ממפליא 
שופטינו  וישיב  מהר  נגאל  אנחנו  וגם  בראשית,  מעשה 

כבראשונה ויחדש נעורינו וישיבנו לארצנו
חפץ חיים

יט, כד – וה' המטיר על סדום ועל עמורה 
גפרית ואש מאת ה' מן השמים

ג. מבואר בחסידות1 בטעם עונש סדום, שנאבד ונחרב 
ע"ד  היא  ואחדות,  השלום  היפך  סדום,  הנהגת  כי  לגמרי, 
עולם התהו, שבתהו "כל אחד בפני עצמו, ענפין מתפרדין", 
וזה טעם המ"ד2 ד"האומר שלי שלי ושלך שלך . . זו מדת 
זה  הרי  זה מזה  וההתחלקות  ענין הפירוד  כי עצם  סדום", 
וזהו ענין איבוד סדום  כענין עולם התהו, ענפין מתפרדין. 
ועמורה כו', שהוא ע"ד ה"שבירה" דעולם התוהו )כמאמר 
חז"ל3 "שהי' בורא עולמות ומחריבן"(, שמטרתו הוא "סותר 
על מנת לבנות", בשביל בריאת עולם התיקון שענינו עולם 

של התכללות ואחדות כו'.
יומשכו  דתיקון  שב"כלים"  היא,  הכוונה  תכלית  אמנם, 
ויתגלו גם ה"אורות דתהו" שהם למעלה ממדידה והגבלה, 
פירוד  של  ענין  בזה  אין  דתיקון",  ב"כלים  שיהי'  כיון  אלא 

ושבירה, אלא אדרבה, תכלית האחדות כו'.
שלעתיד  ביחזקאל4  שכתוב  מה  לפרש  יש  ועפ"ז 
סדום  שבית  את  שביתהן  את  "ושבתי  סדום,  ערי  ישובו 
ערים  ובנין  דשיבת  הפנימי  התוכן  לומר,  דיש  ובנותי'", 
אלו הוא, שבזמן הגאולה יתגלו למטה אורות דתהו, אלא 
שאז יומשכו אורות אלה בכלים דתיקון דוקא )בנין, היפך 

השבירה(.
וזהו גם מה שאמרו במדרש5 "מצאתי6 דוד עבדי, היכן 
שדוד  יתכן  כיצד  תמוה,  דלכאורה  בסדום",  אותו  מצאתי 
מצד  זה  אלא  דוקא?  לסדום  שייך  יהי'  משיחא  מלכא 
"מצאתי  ולכן  דתהו,  אורות  גילוי  שבה,  הפנימית  המעלה 
דוד מלכא משיחא,  ענינו של  זהו  כי  דוקא,  בסדום"  אותו 
ממדידה  )שלמעלה  דתהו  אורות  גילוי  יהי'  ידו  שעל 

והגבלה(, אלא יומשכו בכלים דתיקון דוקא.
לקוטי שיחות חלק לה

)קח,  פרשתנו  א(.  )עז,  נח  חיים  תורת  וראה  ואילך.  ב  צט,  פרשתנו  התורה  אור   )1

ג(. ובכ"מ.

2( אבות פרק ה משנה י.

3( ב"ר פ"ג, ז.

4( טז, נג. וראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת לך )רעט, א(, ועיין שם שזהו הטעם 

שאברהם השתדל כל כך בהצלת סדום.

5( ב"ר פרשתנו )פ"נ, י. הובא בשל"ה שם(. וראה יבמות עז, א. מאמרי אדמו"ר הזקן 

תקס"ו ריש עמוד תג.

6( תהלים פט, כא.
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ּכל  ּבמׁש לּברּיֹות ה' ּדבר ּבפרסּום עסק אבינּו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאברהם
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום ׁשנה, ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבהיֹותֹו ואף ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשנֹותיו,
אדם  עֹוד יעבֹור אּולי לראֹות האֹוהל ּפתח על יׁשב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמילתֹו,
למי  לבר עליו ולפעֹול ּולהׁשקֹותֹו להאכילֹו ׁשּיּוכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

העֹולם והיה ואילך)ׁשאמר סע"א י, סוטה .(עיין ְֶַָָָָָ
האֹוהל  ּפתח יֹוׁשב "והּוא ּפרׁשתנּו ּבתחילת ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו

הּיֹום" א)ּכחֹום אם (יח, "לראֹות ׁשם ׁשּיׁשב רׁש"י ּופירׁש , ְְִִִֵֵֶַַַָָ
לביתֹו". ויכניסם וׁשב עֹובר ְְְִֵֵֵֵַָָיׁש

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִֶַַָָָָָָָּומּזה
לאביהם  יׂשראל ּבני ּבקירּוב רּבֹות עסק ׁשּכבר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגם
ּכבר  רּבים ויהּודים ּבעמלֹו, טֹוב ּפרי ראה ּוכבר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,
להפסיק  הּוא יכֹול ׁשאּולי לחׁשֹוב לֹו אין על־ידֹו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָנתקרבּו

מעבֹודתֹו. קצת ו"לנּוח" לרגעים, ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבזה
ּבזה, התעּסקּות ׁשל ׁשנים" ותׁשע "ּתׁשעים אחרי ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
עֹוד  יׁש אּולי ּולחּפׂש ּבמרץ, ּבזה ולעבֹוד להמׁשי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָעליו

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּולחּברֹו לקרבֹו ׁשּיכֹול אחד, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָיהּודי
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דֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדּוׁשת סּפּור ְְְְְִִִִֵַַַָָידּוע
אֹו ד' ּבן אדני־אבי־מֹורי־ורּבי ּבהיֹות חׁשון): ט' יֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ(הּיֹום
ּפרׁשת  ּבּׁשּבת־קדׁש צדק' ה'צמח זקנֹו אל נכנס ׁשנים, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה'
אל  ה' נראה מה מּפני ּבאמרֹו: לבּכֹות, והתחיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוירא,
א  "אז צדק': ה'צמח וּיענהּו נראה? אינֹו ולנּו אבינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאברהם
ער  אז מחליט איז יאר, ניינציג אּון ניין  צּו צּדיק, א ְְִִִִִֶַַַַַַָאיד
זאל  אֹויּבערׁשטער דער אז ווערט ער איז זיין, מל זי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָדארף
ּבן  ּבהיֹותֹו צּדיק, יהּודי (ּכאׁשר אים" צּו ּבאווייזען ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַזי
ראּוי  עצמֹו, את למּול החלטה לידי ּבא ׁשנה, ותׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתׁשעים

אליו). יתּגּלה ׁשהּקּב"ה לכ ְְִֵֶֶַַָָָָהּוא
מּזה: ְִֶַָָוההֹוראה

ּבטענֹות? אליו לבֹוא עכׁשו נזּכרּו מה טֹוען יהּודי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּכאׁשר  ׁשנים, וכּמה ּכּמה לפני עּמֹו מדּברים היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשלמא
אבל  עצמֹו. את ׁשיׁשנה אפׁשרּות היתה - ּבמתניו היה ְְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכחֹו
והעמיד  חּייו, ּבמׁש רּבֹות ּפעל ׁשּכבר לאחרי ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעכׁשו,
ּכח, לֹו ואין זקן ּכבר הּוא - כּו' ּתלמידים ותלמידי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּתלמידים

עצמֹו?! את לׁשנֹות מּמּנּו לתּבע ּפתאם נזּכרּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹּומה
ׁשּמדּבר  ׁשּלמרֹות - הּנ"ל מענין ההֹוראה ּבאה זה על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנה
מרּכבה  ּבבחינת היה ימיו ׁשּכל אבינּו, אברהם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאֹודֹות
היּו ּכזה ּובמּצב הּמרּכבה", הן הן "האבֹות [ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה
לגיל  ּבהּגיעֹו הּנה לד)], ּפרק ׁשם כג. ּפרק (ּתניא ימיהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכל
וכּמה  ּכּמה ּבמׁש עבֹודתֹו ּכל לאחרי ׁשנה, ותׁשע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשעים
ואֹומרים  ּבאים - ּבחרן" עׂשּו אׁשר הּנפׁש "את ּכֹולל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים,

עצמֹו! את למּול צרי ׁשהּוא ְִֶֶַָָלֹו
נׁשמתֹו־עדן  לאדמֹו"ר צדק' ה'צמח ּבאר זה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּכיון
להבנתֹו ׁשּי זה ׁשענין מּובן, - ׁשנים ה' אֹו ד' ּבן ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּבהיֹותֹו
ׁשּבפׁשּוטים, ּפׁשּוט אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשל
אצל  ואּדרּבה: - קטן! לּילד אפּלּו זאת להסּביר נּתן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

יתירה. ּבפׁשטּות הּדבר מתקּבל קטן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָילד
יתּגּלה  ׁשהּקּב"ה ׁשרצֹונֹו ּובֹוכה טֹוען יהּודי ילד ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָולכן,
ּפעּלה  איזֹו לעׂשֹות ׁשעליו לֹו אֹומרים "נאּו", עכׁשו, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאליו
אמנם  מּצינּו - מאליו! יבֹוא זה ׁשּדבר יּתכן לא ּכי זה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹּבענין
הּקּב"ה... על ּבסמכֹו מּטתי", על ׁשֹוכב "אני אמר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשחזקיהּו
מחּוץ  ׁשּנמצא לסנחריב ּבנֹוגע רק הּוא זה ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל:
ואחד  אחד ׁשּבכל לסנחריב ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשל  ועבֹודתֹו ּפעּולתֹו ׁשּתהיה ּבהכרח - (יצר־הרע) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּיׂשראל

ְִיהּודי!
ּורגילּותֹו טבעֹו את לׁשנֹות עצמֹו, את למּול - היא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֻוהּפעּלה

ּבארּוכה. ּכּנ"ל ֲַַָָכּו'
נׂשיאינּו מרּבֹותינּו ׁשֹומעים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכמדּוּבר

ל  ּובפרט מסּים, על־סיּפּור ונתּפרסם נדּפס ׁשהּסיּפּור אחרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הספר  את ׁשּיּניחּו ּכדי לא היא, הּדבר ּכּונת הרי - הֹוראתם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּפי
ּבדבר  יעּינּו לּזמן ּומּזמן ה"ּמּדף", על־גּבי הּׂשיחה נדּפסה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּבֹו
ׁשל  ּכונתֹו היתה זֹו לא - זה!... ענין נפלא ּכּמה אה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשל  הּכונה היתה זּו לא ּבׁשאלתֹו, נׁשמתֹו־עדן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאדמֹו"ר
הּכונה  היתה זּו ולא ּתׁשּובתֹו, ּבדברי צדק' ה'צמח ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאדמֹו"ר
ּבדפּוס! לפרסמֹו וצּוה הּדבר את סיּפר ּכאׁשר דֹורנּו נׂשיא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
לּפעל, ּבנֹוגע הֹוראה מּזה ׁשּילמדּו ּכדי היתה הּכונה -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

העץ! על הּגרזן - פלאחּו" דא "טאפארּו הּידּוע: ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָוכּפתגם
ּכי  - קטן ילד אצל יֹותר ּבפׁשיטּות מתקּבל זה ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוגם
מבין  הּוא הרי "ּגרזן", ויׁשנֹו "עץ" ׁשּיׁשנֹו לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּכאׁשר
על  הּגרזן ּפעּלת ׁשּתהיה - היא ּבזה ׁשהּכונה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבפׁשטּות
אזי  - מבּוגר אדם עם מדּברים ּכאׁשר מה־ׁשאין־ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעץ;
לידי  ׁשּיביא ּכדי הּוא הּלּמּוד ׁשּתכלית לֹו להסּביר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָצריכים

ּבפעל. ְֲֶַַֹמעׂשה
ּפעּולתם. את יפעלּו לעיל האמּורים ׁשהּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי־רצֹון
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d"ATd iciÎlr Epia` mdxa` iERx¦©§¨¨¨¦©§¥©¨¨

יהוה  אליו ְֵֵַָָָֹוּירא
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי א.יֹום (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

עד  אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוצרי
קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹלּיֹום

ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, ׁשעל־ידי (נדרים , ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
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חֹולים  ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבּקּור
ׁשל  ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד רק הּמבּקר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנֹוטל
"ׁשהיה  הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "וּירא אברהם, אצל ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" למחלת רּפּוי הּׁשכינה ּבמראה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָלֹו
למּטה  נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשמע
רׁש"י  ׁשּכתב ּוכמֹו רפאל, מלא על־ידי ּובׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבגלּוי

ְֵָָָּבפרׁשתנּו).
הּטבע  ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנה
ּובּתֹוצאֹות  לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא ּוכמֹו־כן נס. ּבדר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא

נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ׁשּצריכֹות הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּדקּיּום
אין  הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָולכן
חסר  אז ּכי טבעי, ּבלּתי ּבאפן להחליׁשם) (אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלבּטלם

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבׁשלמּות
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן,
הּטבע  ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל־ידי

הּו הּמילה רּפּוי זמן את מׁש ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא ה ּׁשליׁשי ּבּיֹום רק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאברהם

טבעי. ְְִִֶֹּבאפן

(á)ìL äpäå àøiå åéðéò àOiåíéávð íéLðà äL ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−
eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ì õøiå àøiå åéìò̈¨®©©À§©¨³¨¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ ׂשרה את לבּׂשר ,אחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶֶַָָָ

אברהם, את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ל(ב"ר)ׁשאין ּתדע ., ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

"וּיאכלּו", רּבים: ּבלׁשֹון מזּכירן הּוא הּפרׁשה ּכל ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכן
אׁשּוב  ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה אליו", ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹֹ"וּיאמרּו

אֹומר הּוא סדֹום ּובהפיכת ," יט)אלי לא (לקמן "ּכי : ְֲִִֵֵֶַַֹ
הפּכי" לבלּתי ּדבר לעׂשֹות ׁשרּפא (ב"ר)אּוכל ּורפאל, . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

אברהם  לֹוט,את את להּציל מּׁשם הל ׁשּנאמר:, הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
יט) הּמלט (לקמן וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ְְִִִֵֶַַַָָָָֹ"ויהי

מּציל  היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש.ÂÈÏÚ ÌÈ·v∑ ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָƒ»ƒ»»

ּכמֹו:לפ  ב)ניו, לׁשֹון (במדבר אבל מנּׁשה", מּטה "ועליו ְְְְֲֵֶַַָָָָָָ
הּמלאכים  ּכלּפי הּוא "וּירא",∑iÂ¯‡.נקּיה מהּו ְְְִִֵַַַָָ««¿ְַַַ

לׁשֹון  והּׁשני ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ׁשּתי ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ"וּירא"
ׁשּלא  והבין אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהבנה,
ׁשּיצא  היּו ׁשּיֹודעים ואףֿעלּֿפי להטריחֹו, רֹוצים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהיּו
ׁשּלא  ּולהראֹותֹו לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו ְְְְְְִִִֶַָָָָֹלקראתם,

לקראתם ורץ הּוא וקדם להטריחֹו, ברש"י רצּו הגרסא (כך ְְְְְִִַַָָָָָ
לקראתם"(שם).ישן) "וּירץ ּוכתיב עליו", "נּצבים ?ּכתיב ְְְִִִִִַָָָָָָָ

"וּירץ  מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר, ׁשרי דהוה חזיּוהּו ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכד
."לקראתם  ְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a jxk ycw zexb`)

ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ב)ׁשליחּיֹות ׁשאין יח, (רש"י ְְְִֵֵֶֶֶַָָֻ
ּתֹורה' ג)ּב'לּקּוטי לז, מּדברי (אמור לכ סּמּוכין מביא ְְְִִִִִִֵֵֵָָ

הּמׁשניֹות)הרמּב"ם לפרּוׁש להם (הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי : ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחד הרמּב"ם ּפעל ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
" ּגם הּתֹוספֹות ׁשניּכתב ּדברי על־ּפי לבאר ויׁש ּפעלים". ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ב) פו, מציעא אינן (ּבּבא לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת , ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
לׁשּתי אחד ׁשליחּיֹות נחׁשבֹות ענין והּצלה "רפּואה ּכי , ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ׁשּתי  לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, ּולפי־זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא".
מׁשּתנֹות ׁשאי ׁשליחּיֹות  "ׁשני נן ּבבעל־חי ׁשּיהיּו יּתכן וכן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

מנּגדים ּפעלים" .ׁשאינם ְְִִֵֶָָָֻ

(ב  ÔÈ¯·‚ ‡˙Ïz ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe נ"י ¿«≈ƒ«¬»¿»¿»»À¿ƒ
ÔÈ¯·‚Ë‰¯e ‡ÊÁÂ È‰BÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ( «¿ƒ»¿ƒƒ»ƒ«¬»¿«

ÏÚ „È‚Òe ‡kLÓ Ú¯zÓ ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿ƒ¿««¿¿»¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»
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ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz'd ,oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy itÎlr)

אל  יּתן "והחי - ה'" אליו מ"ּוירא ׁשּלמּדים ההֹוראה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוזֹוהי
(ּבנֹו מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל ּוביכלּתֹו ׁשּבכחֹו - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלּבֹו"

ד" לגּלּוי לזכֹות אבינּו) אברהם ׁשל ה'ּובּתֹו אליו על וירא ," ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לזה  מההכנֹות מתחיל אֹורחים, ּבהכנסת הׁשּתּדלּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָידי

ּבכלל). חסדים ְְֲִִִָָ(ּוגמילּות
אֹורחים  ּבהכנסת להׁשּתּדל צריכים ּכּמה עד מּובן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּזה

אבינּו אברהם ׁשל הנהגתֹו ּדגמת - חסדים ׁשחּפׂשּוגמילּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
והׁשקם  והאכילם כּו', לקראתם רץ ּוכׁשראם, אֹורחים, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָאחר
ועל־דר־ ּבחרּדל", לׁשֹונֹות "ג' ּכמֹו ּביֹותר, מׁשּבחים ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻּדברים
ּבהכנסת  להׁשּתּדל מּיׂשראל ואחת אחד ּכל צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

וכּו'. יפֹות ּפנים ּובסבר זריזּות, מּתֹו ְְְְִִִִֵֶָָאֹורחים,
ּוגמילּות  אֹורחים ּבהכנסת אמּורים ׁשהּדברים ּכׁשם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהּנה,

למזֹון ּבנֹוגע ּגם ּגׁשמי חסדים הּוא ּכן - הגּוף ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

חסדים  ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת וקל־וחֹומר) ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ(ּובמּכל־ׁשּכן
למזֹון הּתֹורה רּוחני ּבנֹוגע הפצת ידי על הנׁשמה, ׁשל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

חּוצה. הּמעינֹות והפצת ְְֲֲַַַַַַָָָוהּיהדּות,
חסדים  ּוגמילּות אֹורחים להכנסת ׁשּבנֹוגע לֹומר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָויׁש

ה'": אליו ד"וירא הּגּלּוי יֹותר מדּגׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻּברּוחנּיּות
הּׁשּיכּות  - ּבגׁשמּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּבהכנסת
דגמילּות  הענין ּכללּות מּצד היא ה'", אליו ד"וירא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָלהגילּוי
לֹו יגמל ׁשהּקּב"ה זֹוכה לּזּולת, חסד ׁשגמל ׁשּמּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹחסדים,

אליו. ויתּגּלה ְְִֵֶֶֶַָחסד
הּׁשּיכּות  - ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָאבל

היא ה'" אליו ד"וירא עצמֹולהגילּוי ענין ׁשהרי ּבאֹותֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היא חסדים ּבגמילּות להּקּב"ה ּפעּולתֹו יהּודי ולכן לקרב , ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

הּוא אף להּקּב"ה זֹוכה יֹותר ה'".להתקרב אליו "וירא - ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåàð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬
:Ecáò ìòî øáòú©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּבהם אמר,לּגדֹול «…«¬…»ƒ»¿ֶֶַַָָָ
תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ְְֲֲִַַַַָָָָָָֹֻּוקראם
ּובלׁשֹון  עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכיון

חֹול הּוא לה)זה והיה (שבועות הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּירּוץ  עד לֹו להמּתין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶַַַָָָאֹומר
"וּירץ  אחר ׁשּכתּוב ואףֿעלּֿפי האֹורחים, את ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויכניס

הּמקראֹות  ודר היתה, לכן קדם האמירה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלקראתם",
ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלדּבר
ּכן, לֹומר אפׁשר ואי נח", "וּיֹולד אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנכּתב

ׁשנה  מאהֿועׂשרים ּגזרת קדם ּוׁשּתי אּלאֿאםּֿכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
רּבה' ּב'בראׁשית .הּלׁשֹונֹות ְְִִֵַַָ

(ã)úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õòä̈¥«

i"yx£‡ŒÁwÈ∑ ׁשליח והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,עלֿידי À«»ְְִֵַַַָָָ
ׁשליח ׁשּלם  עלֿידי ׁשּנאמר:לבניו כ), "וּירם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

הּסלע" את וּי אתֿידֹו ¯‚ÌÎÈÏ.מׁשה eˆÁ¯Â∑ ֶֶֶֶַַַַָֹ¿«¬«¿≈∆
רגליהם, לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכסבּור

לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא פו)והקּפיד ,(ב"מ ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַֹ
הקּפיד  ׁשּלא לֹוט לרחיצה,אבל לינה הקּדים , ְְְֲִִִִִִִֶָָָֹ

"ולינ  רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑ ּתחת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ַַ
.האילן  ִָָ

˜„CÓג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
Cc·Ú:נ"י ( ÏÚÓ ¯aÚz ÔÚÎ ‡Ï (CÈÈÚa¿≈»»¿«¿ƒ«≈««¿»

¯‚ÔBÎÈÏד  eÁÒ‡Â ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚk Ôe·qÈƒ¿¿«¿≈«»¿«¿«¿≈
:‡ÏÈ‡ ˙BÁz eÎÈÓzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»»

dxezd lr miigd xe`

skze d`Etxd rpnl zEIpgExd zpigal¦§¦©¨¨¦¦§Ÿ©¨§¨§¥¤
,Ed`Rxie l`tx FzEgilW dUr cInE¦¨¨¨§¦§¨¥©§©§¥
dvx` EgYWIe Ff dWBxd cvlE§©©§¨¨©¦§©¨§¨

:oFilr izxWnlb dxez ¦§¨§¥¤§
.'Bâå àð íà éðãà øîàiå (âKixv ©Ÿ©£Ÿ¨¦¨§¨¦

mYWlWl dSx `l dOl zrcl̈©©¨¨Ÿ¦¨¦§¨§¨
(g"nt x"a) Exn` l"f EpizFAxe .cgi©©§©¥¨§
rcei dOA iM ,WxC KxC `Ede ,lFcBl©¨§¤¤§¨¦©¤¦¨©

:oNM z` `Ed oinfn iM¦©§¦¤ª¨
ïëàWiBxdW zFidl `Ed mdxa` mrh ¨¥©©©§¨¨¦§¤¦§¦

qpMdl mdipR mipEkn Eid 'AdW¤©¨§©§¦§¥¤§¦¨¥
'`e FzF`Rxl cg` E`A eil` iM Flv ¤̀§¦¥¨¨¤¨§©§§
ok `l xW` eil` md migElWE FxVal§©§§¦¥¥¨£¤Ÿ¥

z` Ktdl `AW l`ixaB `Ede iWilXd©§¦¦§©§¦¥¤¨©£Ÿ¤
,mdxa` lv` zEkIW Fl did `l mFcq§Ÿ¨¨©¨¥¤©§¨¨
qpMIWe eilrn xari `NW eipR dNg dfl̈¤¦¨¨¨¤Ÿ©£Ÿ¥¨¨§¤¦¨¥

:eixacl dSxzpe 'Ad mr Flv`c dxez ¤§¦©§¦§©¨¦§¨¨
.'Bâå èòî àð çwé (ãdvx `NW ilE` ª©¨§©§©¤Ÿ¨¨

migxF`A gEwNd bdpnM zFPWl§©§¦§©©¨©§§¦
zWWgl mdilbx ugxl oiniCwn EidW¤¨©§¦¦¦§Ÿ©§¥¤©£¨©
(e"t x"a) l"f mxnF`M dxf dcFar£¨¨¨§§¨
migxF`l xnFl Fbdpn df hrn FxnF`e§§§©¤¦§¨©¨§¦
mdilr dAxd gxFh oi` iM zF`xdl§©§¦¥¥©©§¥£¥¤

:mWIal `NW¤Ÿ§©§¨
ãBòEgTIW mik`lnl rbFPd oipr fnxi¦§Ÿ¦§¨©¥©§©§¨¦¤¦§

zFidle ,dxFYd `EdW min hrn§©©¦¤©¨§¦§

zpigaE hWRd zpigA DA Wi dxFYd iM¦©¨¥¨§¦©©§¨§¦©
E`AW mik`lOd dPde zEInipRd©§¦¦§¦¥©©§¨¦¤¨
'd mdl `xAW sEB `Ed miWp` zEncA¦§£¨¦¤¨¨¨¤
(g"p `"g xdf) mixie`d zclbdn ipgEx¨¦¥©§¨©¨£¦¦Ÿ©
sEB aWgi K`lOd zEnvr KxraE§¥¤©§©©§¨¥¨¥

zpigA eil` qgiziemrHd rEcIM lbx §¦§©¥¥¨§¦©¤¤©¨©©©©
min hrn EgTIW mdl fnxe ,og ircFil§§¥¥§¨©¨¤¤¦§§©©¦
mdilbx FA ExdHie dxFYd ihWRn¦§¨¥©¨§¦¨£©§¥¤
EprXie .mdilr xMPd sEB zpigA `EdW¤§¦©©¦¨£¥¤§¦¨£
ur z`xwPW dxFYd `idW urd zgY©©¨¥¤¦©¨¤¦§¥¥
.dricid `"dA urd xn` dfle ,miIg©¦§¨¤¨©¨¥§¥©§¦¨

mdl xn` mB`id mgl zR EgTIW ©¨©¨¤¤¦§©¤¤¦
FA Ecrqie dxFYd zEInipR zpigA§¦©§¦¦©¨§¦§£



xie`ל zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i oey`x meil inei xeriy

(ä)eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk©«£¤¬¦©«§¨
i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑,ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְִִִַַַָ

"וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא'. סעּדּתא ּד'פּתא - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָמצינּו
ּבּנביאים: ה)לּבכם", יט לחם",(שופטים ּפת לּב "סעד ְְְְִִִִֶֶֶַַַ

קד)ּבּכתּובים: אמר (תהלים יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְֱִִֶֶַַַָָ
"לּבכם" אּלא ּכאן, ּכתיב אין "לבבכם" חמא: ,רּבי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין ‡Á¯.(ב"ר)מּגיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ««
e¯·Úz∑ ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּואחר ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי «¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆ִ

ׁשעברּתם  מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה עלי הּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
'ּכי ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי  ּכל וכן אׁשר', 'על ּכמֹו ְִִƒ«≈ְְֲִֵֶַָ

ׁשּבּמקרא: ּכן' יט)על ּבצל (לקמן ּבאּו "ּכיֿעלּֿכן ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
לג)קֹורתי ", פני ",(לקמן ראיתי  עלּֿכן לח)"ּכי (שם ִִִִֵֶַָָָ

נתּתיה", לא י)"ּכיֿעלּֿכן ידעּת(במדבר "ּכיֿעלּֿכן ְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
."חנתנּו ֲֵֹ

(å)éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º
ìL:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L §³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, את סלת לׁשאב הּקדרה, את .הּזהמה לכּסֹות ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà ïziå©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑ היּוׁשלׁשה ׁשלׁשּפרים להאכילן ּכדי פז)ּבחרּדללׁשֹונֹות , זה ∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ ∆»»«»ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹ∆«««ֶ
לחּנכֹו .(ב"ר)ּבמצוֹותיׁשמעאל, ְְְְְִִֵַָ

(ç)ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ הביא לא ׁשּפרסה ולחם לפי , «ƒ«∆¿»¿ְְְִִֵֵֶֶֶָֹ
ונטמאת ׂשרה  הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

שם)העּסה מעל ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ ׁשּקֹולטין החלב ׁשּמן ִָָ∆¿»ְִֵֶֶַַָָֻ

NÚ‰.ּפניו  ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ָָ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ
ואיתי ׁשּתּקן  אמטי ּכמֹו∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּו, נראּו ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ

יׁשּנה  ׁשּלא מּכאן הּמנהגׁשאכלּו, מן ב"ר)אדם שם. .(ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y xn`nn)

אכילת  ּבהם ׁשּיהיה ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
העֹולמֹות, ּבמדרגת הם עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם,
ּבהם  ׁשּיהיה עליהם ּפעל אברהם, עבֹודת על־ידי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאבל
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת והּוא אדם, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָאכילת

אדם, אכילת ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
אכילת  ּגם־ּכן ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות על־ידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּכל־מקֹום

ָָאדם.
" ּדעל־ידי־זה וזהּו וּיאכלּו", העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿

:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

dxezd lr miigd xe`

wCwce .mkAl Fxn` `Ede .mzEInipR§¦¦¨§¨§¦§¤§¦§¥
mgl FzpigaA WIW zR mgl zR xnFl©©¤¤©¤¥¦§¦¨¤¤
zEIg zpigA mdW zFied 'b mdW¤¥£¨¤¥§¦©©

:zFnlFrdd dxez ¨¨
.'Bâå ïk ìò ék (ä`NW icM WExR ¦©¥§¥§¥¤Ÿ

xg` lk`l mpinfn Ki` Exn`iŸ§¥©§¦¨¤¡Ÿ©©
iM .oFilr izxWn mzFid mdA xiMdW¤¦¦¨¤¡¨§¨§¥¤§¦

l` eixacA oEkIW EpWxRW mbd£©¤¥©§¤§©¥¦§¨¨¤
,xwrp Fpi` hWRd df lM mr zEIpgExd̈¨¦¦¨¤©§¨¥¤¡¨
mi`ltn zFcFq Wi lk`OA mbe§©©©£¨¥ª§¨¦
raUl lkF` wiCv (b"i ilWn) FxnF`M§§¦§¥©¦¥§©
xn` dfl .zEIpgExd zEIniptl FWtp©§¦§¦¦¨¨¦¨¤¨©
lr ixacl mrh iM WExR 'Fbe iM mdl̈¤¦§¥¦©©¦§¨©©
zEncA df xcqA oM WExR mYxar oM¥£©§¤¥¥§¥¤¤¦§

oM mB inWBd oFfOA mpWIW miWp £̀¨¦¤¤§¨©¨©©§¦©¥
lrW eixacM `Ed oM WExR oM Exn`Ie©Ÿ§¥¥¥¦§¨¨¤©
EniMqde miWp` zEncA eilr Exar oM¥¨§¨¨¦§£¨¦§¦§¦
Fl Efnx cFr .xAC xW`M zFUrl eil ¥̀¨©£©£¤¦¥¨§
eixacA xEn`d KxCM dUrIW¤©£¤©¤¤¨¨¦§¨¨
fEnxM mdl zF`pd zEIpgEx mnirhdl§©§¦¨¨¦©¨¨¤¨¨

:iYWxRW FnM eixacAe dxez ¦§¨¨§¤¥©§¦



לי `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i oey`x meil inei xeriy
צּוגעּבּונדען  אּון זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם", עֹומד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶׁש"הּוא
ׁשּממׁשי והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפֹועל זיי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמיט

נעׂשה  ׁשעל־ידי־זה ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבלי־ּגבּול ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻאֹור
והּמצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום חּיּות ּתֹוספת ְְְְִִֶֶֶַַַָָאצלם

(è)äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
:ìäàá̈«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ אי"ו על ׁשּב"אליו",נקּוד «…¿≈»ְֵֶַָָ
ׁשהּכתב  מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָותניא,
הּנקּדה  וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֻֻרבה
לׂשרה  ׁשאף הּנקּדה, ּדֹורׁש אּתה הּכתב, על ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָֻרבה
ּבאכסניא  אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשאלּו:

האיׁש על ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ּב'בבא ׁשּלֹו, . ְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

פז)מציעא' הּׁשרת (דף מלאכי היּו יֹודעים אֹומרים: ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׂשרה
חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על לחּבבּה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָּכדי

ּכֹוס  לּה לׁשּגר ּברכה''ּכדי ·‡‰Ï.ׁשל ‰p‰∑ צנּועה ְְְֵֵֶַָָָƒ≈»…∆ְָ
.היא  ִ

(é)éìà áeLà áBL øîàiåïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−
àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

:åéøçà©«£¨«
i"yx£‰iÁ ˙Úk∑ ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעת »≈«»ְֵֶַַַָָָָָֹ
ּכעת ,היה  קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.אּלא ˙Úk∑ ׁשּתהא הּזאת ּכעת ְִֵֶָָָ»≈«»ְֵֵֶַָֹ
וקּימים  ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, BL·.חּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

·eL‡∑ אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל לֹו,ּבׁשליחּותֹו לּהאמר "וּיאמר ּכמֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ

להרּבֹות  ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הרּבה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא

ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֶֶַָָָאּלא
ּכן לֹו אמר מקֹום רבה)ׁשל לּׁשּונּמית:(.(בראשית אמר אליׁשע ֱִִֵֶַַַַָָָָ

אל  האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"לּמֹועד

אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ּבׁשפחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתכּזב

"לּמֹועד  אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

"לּמֹועד  מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ּבׂשרֿודם, אני אבל ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאׁשּוב",

וגֹו'" ‡ÂÈ¯Á.)הּזה ‡e‰Â∑ היה הּמלאהּפתח .אחר ְֶַ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
:íéLpk çøà äøNì§¨½̈−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ מּמּנה ּפסק.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות .ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå äià åéìà eøîàiå (èWExR ©Ÿ§¥¨©¥§¥
dilr `AW dxFUAW zFidl¦§¤§¨¤¨¨¤¨
zFNbl Evxe dxU xVal did xVand©§©¥¨¨§©¥¨¨§¨§©
,Fl `le E`A dxUl xVaNW mdxa`l§©§¨¨¤§©¥§¨¨¨§Ÿ
dil`W WExR dxU dI` Fl Exn` dfl̈¤¨§©¥¨¨¥¤¥¤¨
`id dPd mdxa` aiWde ,xVal Ep`Ä§©¥§¥¦©§¨¨¦¥¦
Exn`Y xW` lM rnWl ld`ÄŸ¤¦§Ÿ©¨£¤Ÿ§

:Dli dxez ¨
.'Bâå áBL øîàiå (é,cigi oFWlA xAC ©Ÿ¤§¦¥¦§¨¦

lM mipXd iM xVand `Ed '` iM¦©§©¥¦©§©¦¨
dOl al zzl Kixve .FYk`lnl `A '`¨¦§©§§¨¦¨¥¥¨¨
ilE`e ,mipW El`W dxU lr dl`XA©§¥¨©¨¨¨£§©¦§©
DnFlWA l`Wl EpEMzp mBW zFidl iM¦¦§¤©¦§©§¦§Ÿ¦§¨
mYWlW El`W dfl DlrA ici lr©§¥©§¨¨¤¨£§¨§¨

:ux` KxC zFkld mEXn¦¦§¤¤¤¤

áBL,aEW` aFW ltM mrh .'Fbe aEW`̈§©©¤¤¨
xnFl oEki .dPde zaY FxnF` mB©§¥©§¦¥§©¥©
`l wgvi clFPWM l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨§¤©¦§¨Ÿ
`xhQn `A iM cilFdl iE`x did̈¨¨§¦¦¨¦¦§¨
Wtpl dkf dcwrd dUrnaE `awEpC§§¨§©£¥¨£¥¨¨¨§¤¤
xn`nA fnxW `Ede ,cilFdl iE`xd̈¨§¦§¤¨©§©£©
dIg zrM Lil` aEW` aFW K`lOd©©§¨¨¥¤¨¥©¨
`awEpC `xhQn WExR dxUl oA dPde§¦¥¥§¨¨¥¦¦§¨§§¨
mcw oOCfOd WExR dPde xnFl wIce§¦¥©§¦¥¥©¦§©¥Ÿ¤
mrR WExR aEW` xn`e ,df xcB `Ed¤¤¤§¨©¨¥©©
mdxa` zpigal WExR eil` aEWi 'a¨¥¨¥¦§¦©©§¨¨
dcwrA did dfe ,`xEkcC `nlr `EdW¤¨§¨¦§¨§¤¨¨¨£¥¨
K`ln eil` `xwIe (`"i a"k) aizkC¦§¦©¦§¨¥¨©§©
zFciwR 'a mde .'Fbe minXd on 'd¦©¨©¦§§¥§¦
'a ,wgvi mlFrA didIW '` dciwR§¦¨¤¦§¤¨¨¦§¨

Fl didYWdUrW mrhe ,zclFId Wtp ¤¦§¤¤¤©¤¤§©©¤¨¨
El (h"i f"i) FxnF` zAql dkM 'd¨¨§¦©§
Wie mW iYazMW FnkE l`rnWi¦§¨¥§¤¨©§¦¨§¥
oA dxUlE FxnF`A dvxi cFr .zFcFq¦§¤§§§¨¨¥
x"wie) l"f mxnF` KxC lr FhEWR itl§¦§©¤¤§¨
zFawPA miiElY mixkf mlFrl (c"it§¨§¨¦§¦©§¥
('c `"dc) aizkC mixkGA zFawpE§¥©§¨¦¦§¦
FWbNtE ,cxi z` dcli dIcdId FYW`e§¦§©§ª¦¨¨§¨¤¤¤¦©§
,(c"k a"k oOwl) 'Fbe clYe 'Fbe DnWE§¨§©¥¥§§©¨
xkf dclie rixfY iM dX` (a"i `xwIe)©¦§¨¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨
dxUl oA zFpnl oitiqFn Ep` mB k"r©¨¦¦¦§¥§¨¨

:'Fbe§
äøNåricFn zrnFWiM aEzMd §¨¨©©¦©©¨¦

FxVA dxUl dxFUAd©§¨§¨¨¦§
FxnF` `Ede ,zEgilXA 'd xn`nM§©£©©§¦§§



xie`לב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ipy meil inei xeriy

(áé)éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéä̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

i"yx£da¯˜a∑ אפׁשר' ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּקרבים

חלב'? ּולׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)מֹוׁשכין ּבׂשר, צחצּוח ְִָָ∆¿»ְְִַָָ

דבר  הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמׁשנה:
נּדּות  וסת זמן עּדן, לׁשֹון .אחר: ְְִִֵֶֶַַַ

(âé)äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑ ואדני" אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑ ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְֲִִֵַַָָ
מּמּני  ּומכּסה ּומפרד ּכרצֹוני?מפלא .מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֻֻֻ

„ÚBnÏ∑,אתמל ל ׁשּקבעּתי הּמיעד מֹועד לאֹותֹו «≈ְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ
האחרת  ּבּׁשנה הּזה .לּמֹועד ֵֶֶֶַַַַָָָ

ß oeygxn e"h ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|äàøé ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
øîàiå|:z÷çö ék àì ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

dxezd lr miigd xe`

.eixg` xVand `Ede 'Fbe zrnFW dxUe§¨¨©©§§©§©¥©£¨
izi`xexQizp ok iR lr s` iM Wxcn §¨¦¦¦§¨¦©©¦¥¦§©¥

dxFUAd xAC `l xW` lr K`lOd©©§¨©£¤Ÿ¦¥©§¨
mik`lOde ,mdxa`l xAce dil` eiRn¦¦¥¤¨§¦¥§©§¨¨§©©§¨¦
lM iEPW lre bbFXd lr EWpri¥¨§©©¥§©¦¨

:`EdW`i dxez ¤
.'Bâå íäøáà ìà 'ä øîàiå (âéKixv ©Ÿ¤¤©§¨¨§¨¦

dOl cFr ,df zaY FxnF` zrcl̈©©§¥©¤¨¨
xYin aEzMd lM mB .xn`l zaY xn`̈©¥©¥Ÿ©¨©¨§ª¨
:dwgv dOl `N` xnFl Fl did `NW¤Ÿ¨¨©¤¨¨¨¨£¨

ïëàEpivOW zFidl `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦¦§¤¨¦
mB mdxa` iM zncFTd dWxRA©¨¨¨©¤¤¦©§¨¨©
rxGd zxFUA 'd Fl xn`WM wgv oM¥¨©§¤¨©§©©¤©
,wgvIe 'Fbe mdxa` lRIe (f"i f"i) aizkC¦§¦©¦Ÿ©§¨¨§©¦§¨
wgSW lr 'd ciRwdW Epi`x `le§Ÿ¨¦¤¦§¦©¤¨©
ziPYWP dn xnF`d xn`ie ,mdxa ©̀§¨¨§Ÿ©¨¥©¦§©¥
EpivnE .mdxa` zwigSn dxU zwigv§¦©¨¨¦§¦©©§¨¨¨¦
dnA df uxzl oEMzPW qElwp`l§ª§§¤¦§©¥§¨¥¤§¨
zwigvE icge mdxa` zwigv mBxYW¤¦§¥§¦©©§¨¨§¨¦§¦©
WFcTd Knq in lr la` YkIge dxÜ¨§©§©§£¨©¦¨©©¨
miPWn miWExR 'a oiadl `Ed KExÄ§¨¦¥¦§ª¦

:zg` dazA§¥¨©©

ïëà`Ed KExA WFcTd iM `Ed oFkPd ¨¥©¨¦©¨¨
lr FzcRwd mrh eixacA wCwC¦§¥¦§¨¨©©©§¨¨©
iM `vnze ,mdxa` lr `le dxÜ¨§Ÿ©©§¨¨§¦§¨¦
oi`X dn wgv dxFUAd zrA mdxa ©̀§¨¨§¥©§¨¨©©¤¥
dxVAzPW zrA dwgv `l dxU oM¥¨¨Ÿ¨£¨§¥¤¦§©§¨
FxnF`M dpcr dz`xW zrA `N ¤̀¨§¥¤¨£¨¤§¨§§
il dzid izla ixg` 'Fbe dxU wgvYe©¦§©¨¨§©£¥§Ÿ¦¨§¨¦
zO`zp `l iM ciBn df ixd ,dpcr¤§¨£¥¤©¦¦Ÿ¦§©¥
dz`xW cr dcNd zghad Dlv ¤̀§¨©§¨©©¥¨©¤¨£¨
FxnF` `Ede ,'d ciRwd df lre iEPXd©¦§©¤¦§¦§§
ip` df wFgv lr WExR dwgv df dOl̈¨¤¨£¨¥©§¤£¦
iM mrHde ,LNW wFgv lr `le ciRwn©§¦§Ÿ©§¤§§©©©¦
mpn` s`d xnFl DzpEM df wFgv§¤©¨¨¨©©©ª§¨
clYW dUrn xg` Dlv` zO`zPW¤¦§©¥¤§¨©©©£¤¤¥¥
dknq `le dpin`d `l iM ciBi dfe§¤©¦¦Ÿ¤¡¦¨§Ÿ¨§¨
xaC `Ed iM DzF` izghad lr DYrC©§¨©©§¨¨¦¨¦§©

:'Fbe xaC 'dn `lRid `lR¤¤£¦¨¥¥¨¨§
éðàå'd `ivFi Ki` dWw .'Fbe iYpwf ©£¦¨©§¦§¨¤¥¦

.did `NX dn KxAzi eiRn xaC̈¨¦¦¦§¨©©¤Ÿ¨¨
o`Mn iM (.f"t n"a) l"f Exn`W mbde©£©¤¨§¦¦¨
ok iR lr s` ,mFlXd ipRn miPWOW¤§©¦¦§¥©¨©©¦¥
EPOn iM KxAzi zEYn` zEnnFx Kxrl§¥¤§£¦¦§¨©¦¦¤

`NX dn e"g xAci `l zn` zF`vFY§¡¤Ÿ§©¥©¤Ÿ
dcRwddW EpWxRX dn itlE ,did̈¨§¦©¤¥©§¤©©§¨¨

dpin`d `NW lr dzidcvl clYW ¨§¨©¤Ÿ¤¡¦¨¤¥¥§©
dz`xW cr izla ixg` FxnF`M Dzpwf¦§¨¨§§©£¥§Ÿ¦©¤¨£¨
eixacE zn` 'd DnElr inil daXW¤¨¨¦¥£¨¡¤§¨¨
dilr ciRwdW mrh xnFl wIce ,zn ¡̀¤§¦¥©©©¤¦§¦¨¤¨
mbde ,DpCrzPW mcw dpin`d `NW¤Ÿ¤¡¦¨Ÿ¤¤¦§©§¨©£©
owf ipc`e xnFl cFr dtiqFd dxVW¤¨¨¦¨©©£Ÿ¦¨¥
iM dghadA dwiCvdW xg` did df¤¨¨©©¤¦§¦¨©©§¨¨¦
dgnU WExR dwgv dpcr Dl dzid̈§¨¨¤§¨¨£¨¥¨§¨
xg`W oFilr l`l gaWe xiW dxn`e§¨§¨¦§¤©§¥¤§¤©©
iM ciBi dGW dpcr Dl dzid DzFlA§¨¨§¨¨¤§¨¤¤©¦¦
dtiqFde ,zcll DnElr inil daẄ¨¦¥£¨¨¤¤§¦¨
owf ipc`e dxnF`A l` cqg liCbdl§©§¦¤¤¥§§¨©£Ÿ¦¨¥
iM ,dilr EqqFp l` iQp ok iR lr s`e§©©¦¥¦¥¥§¨¤¨¦
`l dpcr dz`xW xg`W `hiWR§¦¨¤©©¤¨£¨¤§¨Ÿ
owf ipc`e dxn` `le xaCA wRwtY§©§¥©¨¨§Ÿ¨§¨©£Ÿ¦¨¥

:eizF`ltp lr zFcFdl `N`ci dxez ¤¨§©¦§§¨
.'Bâå áeLà ãòBnì (ãéxfgW mrh ©¥¨§©©¤¨©

aWgi lal ,dghadd xnFl©©©§¨¨§©©§Ÿ
dxU lr 'd zcRwd cvl iM mdxa ©̀§¨¨¦§©©§¨©©¨¨
,eil` xAC xW` aFHd FxaCn 'd aEWï¦§¨©£¤¦¥¥¨



לג `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ipy meil inei xeriy
i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ

ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשֹון
וּיאמר  'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ׁשּיראה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּדהא  אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: ּבארּבע .מׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

(æè)íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
ì ínò Cìä íäøáàå:íçlL §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑ חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא "הׁשקפה" ּכל ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ
"קדׁש מּמעֹון כו)מ"הׁשקיפה מּתנֹות (דברים ּכח ׁשּגדֹול , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ ∑ÌÁlLÏ.ענּיים, ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»
אֹורחים ללּוֹותם  ּכסבּור: .הם , ְְְִֵַָָ

(æé)éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòŸ¤«

i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑ «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסדֹום.
הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאני

ׁשּנאמר: הן, י)ׁשּלֹו וגֹו'(לעיל מ ּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

אברהם  אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ,ּבאכה ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹ
לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹאב

אֹוהבי? .ׁשהּוא ֲִֶ

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåBá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
:õøàä ééBb ìk−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑ צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְִִֵֶַַַָָ
מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל ְְְְְְִִִִִִֵֶָָלברכה,

ּגדֹול  לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא והרי מעלים, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָאני
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר. ְְִֵֵֶָָָֹ

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

dxezd lr miigd xe`

zrM xnWi Fzghad iM eil` xn` dfl̈¤¨©¥¨¦©§¨¨¦§Ÿ¨¥
:'Fbe dIgeh dxez ©¨§

.'Bâå äøN Lçëzå (åèFxnF` mrh ©§©¥¨¨§©©§
ricFdl d`xi iM Fxn` mB .xn`l¥Ÿ©¨§¦¨¥¨§¦©
dxn` `NW zwCSd EpO` dxU zwcv¦§©¨¨¦¥©©¤¤¤Ÿ¨§¨
diRn `ivFY `NW iYwgv `l WExtA§¥Ÿ¨©§¦¤Ÿ¦¦¦¨
EPOOW oipr dxn` `N` xwW xaC§©¤¤¤¨¨§¨¦§¨¤¦¤
dfle dwgv `l xnFl DzpEMW oaEn¨¤©¨¨¨©Ÿ¨£¨§¨¤

xn` `lcvlE ,iYwgv `l xn`Ye Ÿ¨©©Ÿ¤Ÿ¨©§¦§©
mipR Dl did Ki`de xnF`d xn`IW¤Ÿ©¨¥§¨¥¨¨¨¨¦
d`xi iM xn` dfl ,'d ixacA WgkYW¤§©¥§¦§¥¨¤¨©¦¨¥¨
on`Pd card iM zrcl Ll Wi WExR¥¥§¨©©¦¨¤¤©¤¡¨
iYlA xaC dUre bbWe FAx z` `xId©¨¥¤©§¨©§¨¨¨¨¦§¦
,dUr xW` lr FAx EPgikFie oTzn§ª¨§¦¤©©£¤¨¨
xW` lr `xFOd zbltd FAlA lCbIWM§¤¦§©§¦©§¨©©¨©£¤
zFcFdl gM xvri `l FpFc` oFvx xar̈©§£Ÿ©£ŸŸ©§
Wigkie `xFOd zbltdl dyr xW` lr©£¤¨¨§©§¨©©¨§©§¦
did zn` iM ciBi Dnvr FzWgkdaE§©§¨¨©§¨©¦¦¡¤¨¨
Fpi` `xFOd zbltd cvl `N` xaCd©¨¨¤¨§©©§¨©©¨¥
`Ede ,dUr ok iM eipR firdl gM xvFr¥Ÿ©§¨¦¨¨¦¥¨¨§
.oade d`xi iM aEzMd ricFdX dn©¤¦©©¨¦¨¥¨§¨¥
WExR ,Ywgv iM `l mdxa` Dl xn`e§¨©¨©§¨¨Ÿ¦¨¨§§¥
iM Ywgv iM dcFYW `Ed zF`p xzFId©¥¨¤¤¦¨¨§§¦

eitA mc`d dCezIW 'd utg dfÄ¤¨¥¤¦§©¤¨¨¨§¦
xaCW d"r Epi`iap EgikFd oke ,WExtA§¥§¥¦§¦¥¤¨¨
ilWn) mgxi afFre dcFnE `Ed dSxnd©§ª¤¤§¥§ª¨¦§¥

:(g"kfh dxez

.'Bâå äqëîä øîà 'äå (æéFxnF` mrh ©¨©©§©¤§©©§
d`x iM zFidl .dQknd df oFWl̈¤©§©¤¦§¦¨¨
xaC lr `A iM 'Bd K`ln mdxa ©̀§¨¨©§©©¦¨©¨¨

xaCd Fl rcFp `le mlFrlrcIW FnM ¨¨§Ÿ©©¨¨§¤¨©
zF`Rxl `A '`d mik`lOd 'a zFNrtA¦§ª©©§¨¦¨¨§©§
FOrn mYklA cFre ,dxU xVal cg`e§¤¨§©¥¨¨§§¤§¨¥¦
mFcq KxC mdipR EnU mdn 'a iM d`ẍ¨¦¥¤¨§¥¤¤¤§
df ixd mgNWl mOr KlFd mdxa`e§©§¨¨¥¦¨§©§¨£¥¤
dQknE xaC zFUr mdl WIW d`Fx¤¤¥¨¤£¨¨§ª¤
dQknd 'd xn` dfl dUrOd EPOn¦¤©©£¤¨¤¨©©§©¤
.FzFUr mcw WExR dUFr ip` xW` ip £̀¦£¤£¦¤¥Ÿ¤£
didW (`nEgpY) Exn` l"f EpizFAxe§©¥¨§©§¨¤¨¨
`l dOl lEAOd in lr mdxa` alA§¥©§¨¨©¥©©¨¨Ÿ
EidW miwiCSd zEkfA mdl 'd dlŸ¨¨¤¦§©©¦¦¤¨
xW` xnFl oEki mdixaC itlE ,mdÄ¤§¦¦§¥¤§©¥©£¤
libx ip` xW` WExR dUFr ip £̀¦¤¥£¤£¦¨¦
`N` dO` cA`n ip` oi` iM zFUrl©£¦¥£¦§©¥ª¨¤¨

:miwiCv DA oi` m ¦̀¥¨©¦¦
ãBòzFidl 'Fbe dQknd FxnF` dvxi¦§¤§©§©¤§¦§

FAxgA miInFcQd liSd mdxa`W¤©§¨¨¦¦©§¦¦§©§
dWxRA xEn`M hFl mr FYWwaE§©§¦¨¨©¨¨¨
dn zrcl eil` xaCd rbFp zncFTd©¤¤¥©©¨¨¥¨¨©©©
dQkn xaCd didi `le mdA dUrIX¤¥¨¤¨¤§Ÿ¦§¤©¨¨§ª¤
mrd FYrcA `Ed iM iEQM oFWl EPOn¦¤§¦¦§©§¨¨
`Ed 'de ghal dPcFr liSd xW £̀¤¦¦¤¨¨¤©©
xn` dfl ,Fzrici ilAn mcA`n§©§¨¦§¦§¦¨¨¤¨©
mrh Wxtl Kxvd `le ,'Fbe dQknd©§©¤§§Ÿª§©§¨¥©©

:rEci xaC `Ed iM dfgi dxez ¤¦¨¨¨©
.'Bâå äéäé Béä íäøáàå (çéWExR §©§¨¨¨¦§¤§¥

zlrn FricFdl ip` Kixve§¨¦£¦§¦©£©
EliSi lSd xW` miwiCSdipaE onvr ©©¦¦£¤©¥©¦©§¨§¥

EpazMW FnkE aWgW dOn Ktd oxir¦¨¥¤¦¨¤¨©§¤¨©§
lFcB iFbl didi FxnF` `Ede ,KEnqA§¨§§¦§¤§¨
md EPbIW ,ux`d iiFB lM Fa Ekxape§¦§§¨¥¨¨¤¤¨¥¥
.lFcB iFB l` zxfFg FA zaze ,mcrA©£¨§¥©¤¤¤¨
iFBl Ff drcFd lirFI dn xn`Y m`e§¦Ÿ©©¦¨¨©
ornl eiYrci iM xn` dfl ,eixg` `Ad©¨©£¨¨¤¨©¦§©§¦§©©
mdxa` 'd rci WExR 'Fbe dEvi xW £̀¤§©¤§¥¨©©§¨¨
FricFn dfl ,aihdl eipA mr lCYWi iM¦¦§©¥¦¨¨§¥¦¨¤¦
mzF` ricFie eipA z` dEvi ornl§©©§©¤¤¨¨§¦©¨
.'d KxC ExnWe dfaE KxAzi eiUrn©£¨¦§¨©¨¤§¨§¤¤
,mdxa` lr 'd `iad ornl FxnF`e§§§©©¨¦©©§¨¨



xie`לד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d jxk zegiy ihewl)

צּדיק  זכר ׁשּנאמר ּברכֹו, והזּכירֹו הֹואיל אּגדה, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמדרׁש
יח)לברכה יח, "הֹואיל (רש"י ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

צּין  ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהזּכירֹו
ׁשל  הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר הּוא, לברכה" צּדיק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ"זכר
"לׁשּבחֹו ׁשם נקט ולכן ואּלּוׁשּנאמר; לברכה". צּדיק זכר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּפרּוׁשלברכֹוּכאן ּומקֹור , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אּגדה. ּבמדרׁש הּוא ְְִֶַַָָזה

(èé)Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון "מֹודע (רות ƒ¿«¿ƒְְִַָ
ג)לאיׁשּה", מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא "ואדע(שמות ְְֲֲִֵַַָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ְְְְְִֵֵֶַָָָָֻּבׁשם".
ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָידיעה,
לפי  יצּוה", אׁשר "למען "ידעּתיו"? ולּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּומּכירֹו.
ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
אין  וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני יֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכתרּגּומֹו:

הּלׁשֹון  על נֹופל ּכמֹו:∑eˆÈ‰.'למען' הוה, לׁשֹון ְֵַַַַָ¿«∆ְְֶֹ
א) יחנּו"(איוב ה' "עלּֿפי אּיֹוב", יעׂשה ÔÚÓÏ."ּככה ֲֲִִֶַַַָָ¿««
‡È·‰∑ּכדי ּכ ה', ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא »ƒְְְְִֵֶֶֶַָָָ

לא  אברהם' ּבית 'על וגֹו'. אברהם על ה' ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיביא
ּבן  הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר,

מת  אינֹו ּכאּלּו - .צּדיק ְִִֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"lyz'd oeygxn s"k ,`xie t"y xn`n)

מלמעלה  (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוהּנה
למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָלמּטה)
ּדנֹוסף  הּדֹורֹות. ּכל ּבמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָיׁשנם
הענינים  ּובפרט נצחּיים, הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
זה  לענין ּבנֹוגע הרי לּבנים, ּכח ּונתינת סימן אבֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמעׂשה

עד  אחריו", ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה "אׁשר ּבפרּוׁש ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר
הּוא  גֹו') ּבניו את מצּוה (ׁשאברהם זה וצּוּוי הּדֹורֹות. ּכל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָסֹוף
מעׂשה  ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻנתינת

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי על מּיׂשראל אחד לכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹות)

(ë)äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
ék íúàhçå:ãàî äãáë §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל «…∆ְֲֶֶֶַַַָָָָָ
מּמּנּו יכּסה ׁשּבּמקרא,∑a¯ŒÈk‰.ׁשּלא 'רּבה' ּכל ְִֶֶֶַֹƒ»»ְִֶַָָָָ

ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת, למּטה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּטעם

ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת. ּגדלה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: טו)לפי (לעיל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבאה", הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה .""הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

dxezd lr miigd xe`

Frxfl `l aEAgd xTr iM ricFd o`M̈¦©¦¦©©¦Ÿ§©§
`id mdxa` zAg `N` mdxa` lW¤©§¨¨¤¨¦©©§¨¨¦
KExA WFcTd lW eizFaWgn lke xTrd̈¦¨§¨©§§¨¤©¨¨
xAC xW` mdxa` lr `iadl md `Ed¥§¨¦©©§¨¨£¤¦¥
iM mlFr cr Frxf z`e FzF` aihdl§¥¦§¤©§©¨¦
`vni `l 'd KxC ExnWi `l m ¦̀Ÿ¦§§¤¤Ÿ¦§¨
Fcicil eizFghad milWdl aihOd©¥¦§©§¦©§¨¨¦¦

:eipal aihdlhi dxez §¥¦§¨¨
.'Bâå ú÷òæ 'ä øîàiå (ëFxnF` mrh ©Ÿ¤©£©§©©§

mcq zwrf xnFl wiRqd `le iM¦§Ÿ¦§¦©©£©§Ÿ
ltM mB .dcak mz`Hge 'Fbe dAẍ¨§§©¨¨¨§¨©¤¤

`N` dwrf oi`e mz`Hge zwrf FxnF`§©£©§©¨¨§¥©£¨¤¨
oEMzp .c`n dcak FxnF` mB .`hgdn¥©¥§©§¨§¨§Ÿ¦§©¥
oM mB zFO`d lM `Edd onGAW xnFl©¤©§©©¨¨ª©¥

UrnA Eid miqirknEN`W `N` mdi ©§¦¦¨§©£¥¤¤¨¤¥
dAx iM xn` dfle ,zFUrl E`iltd¦§¦©£§¨¤¨©¦¨¨
md iM cvl `l izcRwd mrh WExR¥©©©§¨¨¦Ÿ§©¦¥
dAx iM `N` iptl mzwrf dzlr cal§©¨§¨©£¨¨§¨©¤¨¦¨¨
mzwrf ltke .zFO`d lMn mzwrf©£¨¨¦¨¨ª§¨©©£¨¨
EidW '`d zFIrWx 'a cbpM mz`Hge§©¨¨§¤¤¦§ª¨¤¨
oixcdpq) l"f mxn`nkE zFIxAl mirẍ¦©§¦§©£¨¨©§¤§¦
mirx 'Ade ,daix lW dUrnkE (:h"w§©£¤¤¦¨§©¨¦

EvxW mdiUrn ENBW FnkE minXl©¨©¦§¤¦©£¥¤¤¨
mik`lOd mr xEkf aMWn xg ©̀©¦§©§¦©©§¨¦
FricFdl 'd Kxvde miWp` zEncAW¤¦§£¨¦§ª§©§¦

:eici dUrn mzFidl mrWx zbltd©§¨©¦§¨¦§¨©£¥¨¨
ãBòiM Fzb`C zpiv bitdl 'd oEMzp¦§©¥§¨¦¦©©£¨¦

dO` liSdl lCYWPW xn`iŸ©¤¦§©¥§©¦ª¨
dAx iM eil` xn` dfl KM lM drWx§¨¨¨¨¨¤¨©¥¨¦¨¨
rWxd did Wcgn WExR 'Fbe dcak iM¦¨§¨§¥¥¨¨¨¨¨¤©
lM Eid `l mcTnE miaIgzn eilrW¤¨¨¦§©§¦¦Ÿ¤Ÿ¨¨

:mzF` YlSdWM KM`k dxez ¨§¤¦©§¨¨



לה `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ipy meil inei xeriy

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà| ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:äòãà àì-íàå äìk̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑ ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים לּמד ≈¿»»ְְִִִִֵֵֶַַָֹ
ּבראּיה  אּלא ּבפרׁשת ,נפׁשֹות ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מעׂשיהם  לסֹוף "ארדהּֿנא" אחר: ּדבר .הּפּלגה. ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
d˙˜Úˆk‰∑ מדינה ׁשל.eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰∑ וכן «¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְֵ

ּבמרּדם  יעמדּועֹומדים לא ואם ּבהם. עֹוׂשה אני ּכלה , ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ
ולא  ּביּסּורין, מהן להּפרע אעׂשה מה אדעה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבמרּדם,

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. לג)אכּלה (שמות ְְֲִֵֵֶַַַָָָ
."אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי הֹורד ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ"ועּתה
ל"ּכלה", "עׂשּו" ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֻּולפיכ
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָּכדי
מׁשּנה  מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת ְְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָָֻ"הּכצעקתּה",

ּב'חלק' ּכמפרׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה .על ְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

(áë)íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBò¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם .מּמקֹום «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ
'‰ ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ לעמד הל לא והלא ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ

ואמר  אצלֹו ּבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא לֹו:לפניו, ְְְֶֶַַָָָָָָָ

'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹֹֹ"זעקת
סֹופרים  ּתּקּון אּלא אברהם', על עמד זה הּוא עֹודּנּו ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ

כן)(ב"ר) לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר
(âë)-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦

:òLø̈¨«

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå àp äãøà (àëFxnF` zrcl Kixv ¥§¨¨§¨¦¨©©§
'd Kxhvi dOl cFre .dcixi oFWl§§¦¨§¨¨¦§¨¥
lW xiBxbM mlFrd lM `lde zcxl̈¤¤©£Ÿ¨¨¨§©§¦¤
DzwrvMd FxnF` cFre .eiptl lCxg©§¨§¨¨§§©§©£¨¨
wRYqi `Ed KExA oFc`d ike 'Fbe§§¦¨¨¨¦§©¥
`A cOll iM WxR l"f i"Xxe driciA¦¦¨§©¦¥¥¦§©¥¨
`N` hRWn dHnl oiC ziA Ewqti `NW¤Ÿ¦§§¥¦§©¨¦§¨¤¨
wiRqd `l dOl eixacl dWwe .dI`xA¦§¦¨§¨¤¦§¨¨¨¨Ÿ¦§¦
xFC zWxtA aEzMd xn`X dn dfl̈¤©¤¨©©¨§¨¨©
'Fbe 'd cxIe ('d `"i) aizkC dbNRd©©¨¨¦§¦©¥¤§

:mW oM WxRW Fnvr i"Wxl EpivnE¨¦§©¦©§¤¥¥¥¨
ïëàxcQd 'd ricFd iM `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦¦¦©©¥¤

cvl mi`xaPd mr FA bdpzi xW £̀¤¦§©¥¦©¦§¨¦§©
oiCd zxEW dPd ,mingxde cqgd©¤¤§¨©£¦¦¥©©¦
WIAzOde WIand itM lMd iM zpzFp¤¤¦©Ÿ§¦©§©¥§©¦§©¥
zFvn lMn zg` lr mc`d xarIWkE§¤©£Ÿ¨¨¨©©©¦¨¦§

lr iR dxnie 'dl`d zlrn cvl oFi §©§¤¦¤§§©©£©¨¥
eiaiaq lke `Ed ca`dl aIgzi lFcBd©¨¦§©¥§¥¨¥§¨§¦¨
lke qirkd zF`av 'd KlOd z` iM¦¤©¤¤§¨¦§¦§¨
aWgie ,dilr aIgzi d`xnddn `idW¤¦¥©©§¨¨¦§©¥¨¤¨§©§Ÿ
FnlFr z` oici oFc`d iM mc`d̈¨¨¦¨¨¨¦¤¨
mlFrlE ,wcv hRWn `Ede df hRWnA§¦§¨¤§¦§©¤¤§¨
orhpe orFh KxcA hRWnA 'd `ai m ¦̀¨Ÿ§¦§¨§¤¤¥§¦§¨
`NW xWt` mi`xaPd mr htXdl§¦¨¥¦©¦§¨¦¤§¨¤Ÿ
`NW xWt` lEAOd xFC mbe ,EaIgzi¦§©§§©©©¤§¨¤Ÿ

'd xn` dfl ,zen hRWn hRWp did̈¨¦§©¦§©¨¤¨¤¨©
dcx` mdxa` l` eikxC zrcFdA o`M̈§¨©§¨¨¤©§¨¨¥§¨
`N` Fzlrn KxrA hRWi `l WExR `P̈¥Ÿ¦§Ÿ§¥¤©£¨¤¨
FxnF` KxcM mi`xaPl d`eWdA§©§¨¨©¦§¨¦§¤¤§
cgi dhtXp (b"n dirWi) `iaPd©¨¦§©§¨¦¨§¨¨©
KxraE mizEgRd mi`xaPl d`eWdA§©§¨¨©¦§¨¦©§¦§¥¤
dwrSd KxrA `Ed m` d`xie hRWi df¤¦§Ÿ§¦§¤¦§¥¤©§¨¨
raFze wrFSd iM WExR il` d`AW¤¨¨¥©¥¦©¥§¥©
Kxr itl hRWOd rAzi 'dn hRWn¦§¨¥¦§©©¦§¨§¦¥¤
xg` m`e 'd xn` dfl ,`xFAd zNcB§ª©©¥¨¤¨©§¦©©
zlilW KxrA hRWOd Kixr`W¤©£¦©¦§¨§¥¤§¦©
zriaY didYW xErW oicr izlrn©£¨¦£©¦¦¤¦§¤§¦©
drc` `l m`e ,dlM ,maIgl oiCd zCn¦©©¦§©§¨¨¨§¦Ÿ¥¨¨
.`l F` Ff KxcA hRWl miiE`x m ¦̀§¦¦§Ÿ§¤¤Ÿ
`N` `P dcx` WExR oi` dYrnE¥©¨¥¥¥§¨¨¤¨
siwWi FnFwOn mlFrlE oiCA dbxcd©§¨¨©¦§¨¦§©§¦

:mc` ipA zFAl oigaie zrcl̈©©§©§¦¦§¥¨¨
ãBòmr d`A mzwrvW mbdW dvxi¦§¤¤£©¤©£¨¨¨¨¦

zrA m` mdA oigadl dvx df lM̈¤¨¨§©§¦¨¤¦§¥
miwifgn mcFre mdA Exfg `l hRWOd©¦§¨Ÿ¨§¨¤§¨©£¦¦
zEncA mik`lOd glW dfle ,mrWxA§¦§¨§¨¤¨©©©§¨¦¦§
ogal dti x`ze dxEv ilrA miWp £̀¨¦©£¥¨§Ÿ©¨¤¦§Ÿ
dYr WExR `P dcx` FxnF` `Ede ,mdÄ¤§§¥§¨¨¥©¨
m`e dlM cFr EUr DzwrvMd d`x`e§¤§¤©§©£¨¨¨¨¨§¦
EUr mzwrvM mirWxd mde ,'Fbe `lŸ§§¥¨§¨¦§©£¨¨¨

oEbd iYlA dUrn cFr zFUrl EvxW¤¨©£©£¤¦§¦¨
mik`lOd Ehilgd cInE skY dfle§¨¤¥¤¦¨¦§¦©©§¨¦
Epgp` mizgWn (b"i h"i) hFll Exn`e§¨§§©§¦¦£©§
`d mElM Exn` `l okl mcw la` 'Fbe§£¨Ÿ¤¨¥Ÿ¨§§¨
ci glWl miWTan Eid `l m` Ycnl̈©§¨¦Ÿ¨§©§¦¦§Ÿ©¨
mdl dUFr 'd didW xWt` mik`lOA©©§¨¦¤§¨¤¨¨¤¨¤
ilE`e .miR` Kx` zCnA onf zEkix £̀¦§©§¦©¤¤©©¦§©
Exn`W zcxFn oiCn df oicA 'd rbp̈©§¦¤¦¦¤¤¤¨§
'c ExarW xg` ENt`W (.b"q) zFAzkA¦§ª¤£¦©©¤¨§
oiC xnB zrWA ,dfxkdA zFzAW©¨§©§¨¨¦§©§©¦
glW dfle ,aEWY ilE` DzF` oiricFn¦¦¨©¨§¨¤¨©
zrC lr miWp` zEncA mik`lOd 'd©©§¨¦¦§£¨¦©©©
mcFr iM mdA E`xIW cr EzigWi `NW¤Ÿ©§¦©¤¦§¨¤¦¨
mXn EptIe wEqR Knq dfle .mrWxA§¦§¨§¨¤¨©¨©¦§¦¨

:oade `P dcx`l 'Fbeak dxez §§¥§¨¨§¨¥
.'Bâå íäøáà Lbiå (âëxn`W zFidl ©¦©©§¨¨§¦§¤¨©

dlM EUr 'Fbe DzwrvMd 'd©§©£¨¨§¨¨¨
oiCd zCn zrxkn didYWM rnWn©§¨§¤¦§¤©§©©¦©©¦
mdn zvwl mpWIW mbde lMl dlM̈¨©Ÿ©£©¤¤§¨¦§¨¥¤
Ele .'Fbe dRqY s`d xn` dfl miwiCv©¦¦¨¤¨©©©¦§¤§§

didiot` dUrYW xnFl LzpEMW ¦§¤¤©¨¨§©¤©£¤Ÿ¤
dUrW FnM mdAW miaFHd hNnl§©¥©¦¤¨¤§¤¨¨
lr orFh iPcFr dvEgd F`ivFdW hFll§¤¦©¨¤¦¥©
miwiCv miXng xErW Wi ilE` df¤©¥¦£¦¦©¦¦
xEarA `Vz `le mirWxd dRqY s`d©©¦§¤¨§¨¦§Ÿ¦¨©£



xie`לו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ipy meil inei xeriy
i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו (ש"ב «ƒ««¿»»ְְִִַָָָָָ

יהּודה" אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וגֹו'", יֹואב ,"וּיּגׁש ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
לתפּלה: יח)והּגׁשה ּולכל (מ"א הּנביא", אלּיהּו "ו ּיּגׁש ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

נכנס נּגׁש(אּלּו ּולפּיּוס )ס"א: קׁשֹות, לדּבר אברהם: ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

tÒz‰.ולתפּלה  Û‡‰∑ ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ
יׁשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹאּונקלֹוס

רׁשע  עם צּדיק .ׁשּתסּפה ְִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 55 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Frah cbp dGW s` zFWtp zlSd©¨©§¨©¤¤¤¤¦§

ּתסּפה  האף וּיאמר אברהם ְְִִֶַַַַַַַָָֹוּיּגׁש
קׁשֹות לדּבר אברהם רש"י)נכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְִֵַַַָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע
ח) מא, אי(ישעיה ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, אברהם ׁשּידּבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּתכן
ּבהּצלת  להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא

אדם  הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנפׁשֹות,
לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת והן ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּכפׁשּוטּה
ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", ְְְְְֲִֶֶַַַַֹ"לחׁשב
ּכל  ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ּכל לעׂשֹות עליו אּלא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָלהּציל,
נגד  ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָהאפׁשרּויֹות.

ׁשחת. מרדת חברֹו את להּציל ּכדי לעׂשֹותֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָטבעֹו,

(ãë)óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

:daø÷a øLà£¤¬§¦§¨«
i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑ לכל צּדיקים יׁשעׂשרה מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר. «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-íò¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

:ètLî äNòé àì õøàä-ìk̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑יּצילּו לא ּתאמר את ואם הּצּדיקים »ƒ»¿ְִִִִֶַַַַֹֹ

לּמה  הּצּדיקים?הרׁשעים, El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ חּלין ְִִִִַַָָָָָ»ƒ»¿ִֻ
צּדיקים  הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,ל ְְֳִִֵַַָָֹֹהּוא

לדֹור  עׂשית ּכ הּפּלגה הּמּבּול ּורׁשעים. .ּולדֹור ְְְִִַַַַָָָָָָ

‰f‰ ¯·ck∑ ול הּוא ּבֹוא לא Cl.ּכּיֹוצא ‰ÏÏÁ∑ «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»
ı¯‡‰ŒÏk.הּבא לעֹולם  ËÙL‰∑ ּבחט"ף נקּוד ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַָ

מי  וכי ּתמיהה, לׁשֹון "הׁשפט", ׁשל ה"א ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּפּת"ח
יעׂשה  לא ׁשֹופט, אמת?ׁשהּוא .מׁשּפט ְֱֲִֵֶֶֶַַֹ

(åë)í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä CBúa§´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּכתּוב  .ּבּה ַָָ

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

dxezd lr miigd xe`

,DAxTn mirWxd `ivFz `le .'pd©§Ÿ¦¨§¨¦¦¦§¨
DAxwA xW` xnFl wCwCW `Ede§¤¦§¥©£¤§¦§¨
wiCv zindl 'Fbe LN dllg FxnF`e§§¨¦¨§§§¨¦©¦
s`d xn`W dpFW`x dTlg cbpM§¤¤£ª¨¦¨¤¨©©©
liSdl WTAW 'a dTlg la` ,dRqY¦§¤£¨£ª¨¤¦¥§©¦
mingx zWTA `N` Fpi` rWxe wiCv©¦§¨¨¥¤¨©¨©©£¦
ew cinri `le Fl 'd zVrzi ilE`©¦§©¥§Ÿ©£¦©
dide FxnF`e .oFxg`d dvw cr oiCd©¦©¨¤¨©£§§§¨¨
didi wiCv zinYWM WExR 'Fbe wiCSk©©¦§¥§¤¨¦©¦¦§¤

wiCSk cgi mi`xaPd lv` d`eWdA§©§¨¨¥¤©¦§¨¦©©©©¦
ElCYWi `le zg` dbxcdA rWxM̈¨¨§©§¨¨©©§Ÿ¦§©§
dllg 'a mrR xn`X dnE ,wChvdl§¦§©¥©¤¨©©©¨¦¨
dSxzi `l m` 'a dTlg cbpM KN̈§¤¤£ª¨¦Ÿ¦§©¤
cA`ie miXng xEarA mFwOl `Vl¦¨©¨©££¦¦¦©¥
xg` WExR 'Fbe dllg mirWxd lM̈¨§¨¦¨¦¨§¥©©
FYrC dNB gp in xarn rAWp xaMW¤§¨¦§©¥£Ÿ¥Ÿ©¦¨©§
,oFxg`d dvw cr oiCd ew cinri `l iM¦Ÿ©£¦©©¦©¨¤¨©£

iYazMX dn (`"i 'h) gp zWxtA oIre§©¥§¨¨©Ÿ©©¤¨©§¦
liMUY mXnE iznwde wEqR WExtA§¥¨©£¦Ÿ¦¦¨©§¦

:FzprhA mdxa` zpEMck dxez ©¨©©§¨¨§©£¨
.'Bâå àöîà íà 'ä øîàiå (åëaiWd ©Ÿ¤¦¤§¨§¥¦

oMW lMnE dpFxg` dl`W lr©§¥¨©£¨¦¨¤¥
zEgilXn cnlE `ve ,wiCv zini `NW¤Ÿ¨¦©¦§¥§©¦§¦
ornl `N` wiCv did `NW mbd hFl£©¤Ÿ¨¨©¦¤¨§©©

:FaFxw mdxa`fk dxez ©§¨¨§



לז `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h ipy meil inei xeriy

(æë)øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי לּולי נמרד, עלֿידי ואפר הּמלכים עלֿידי עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמדּו .אׁשר ְֲִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 79 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zlEGd ornl xEYe¦§©©©©

ואפר: עפר כז)ואנכי (יח, ְִֵֶָָָָֹֽֽ
ּבניו  זכּו ואפר", עפר "ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבׂשכר

סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, א)לׁשּתי יז, (סוטה ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשהּקּב"ה ח,ידּוע סוטה (ראה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואילך) הם ב סֹוטה" ועפר ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו מּדה ּכנגד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמּדה

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּד"מׂשים  ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמצינּו

ּכׁשיריים" ב)עצמֹו עמוד ריש יז, השנה ראש אחד (ראה ּכל ּבפני ְְְִִִֵֶַַָָ
ּפני  "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על ׁשּוּתר ועד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואחד.

אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל סוף ׁשכינה" קכז, שבת (ראה ְְְְְִִִִִַַַָָ
א) לאבק עמוד ׁשּמׁשּתחוים "ערבּיים אֹורחים ׁשהיּו ואף ,ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָ

ד)רגליהם" יח, פרשתנו .(רש"י ְֵֶַ
מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר

סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ"אפר
ּוכׁשהיה  ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹנטמאים,
לטהר  ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, טמא ׁשהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמיׁשהּו

מּטמאתֹו. חברם ְֲִֵֶָָֻאת
רחמנא־ הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ"עפר
ּבין  ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָליצלן,
על  יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה: אמרה לאׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻאיׁש

א)הּמים" קטז, התנהגה (שבת ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
הקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה אמרה מּכל־מקֹום ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹּבצניעּות,

לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵַָ"לעׂשֹות

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה  ,ּכר לכל ּתׁשעה הן .והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑ הּכרּכים ארּבעה יּצילּוויּמלטּו עׂשרים אֹו מהם, ׁשלׁשה יּצילּו ׁשלׁשים וכן . «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
מהם  אחד יּצילּו עׂשרה אֹו מהם, .ׁשנים ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

(ì)ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
ìL íLíL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL −̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈

ìL^íéL §¦«

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå ïeøñçé éìeà (çë`Ed iM WExR ©©§§§¥¦
dxUrl sxhvn mlFr lW FwiCv©¦¤¨¦§¨¥¨£¨¨

:KxkE KxM lkl mikixSdhk dxez ©§¦¦§¨§¨§¨
.åéìà øaãì ãBò óñiå (èëmrh ©Ÿ¤§©¥¥¨©©

.eil` zaY FxnF` mB .sqIe Fxn`̈§©Ÿ¤©§¥©¥¨
oFW`xd xcBA lNRzdl siqFd WExR¥¦§¦§©¥©¨¥¨¦

`N` milWOd `Ed oFc`dW Fnvr©§¤¨¨©©§¦¤¨
`Ed iM miMxMd oipnA sExSd didIW¤¦§¤©¥§¦§©©§©¦¦
xnFl wIC dfle ,'dn '` KxM milWi©§¦§¨¥§¨¤¦¥©
FzpbdA `id Ff dpbd iM eil ¥̀¨¦£¨¨¦©£¨¨

:KxAzil dxez ¦§¨©
.'Bâå øçé àð ìà øîàiå (ìWgW mrh ©Ÿ¤©¨¦©§©©¤¨

Wge `Ed obIW dvx iM ,s` oFxgl©£©¦¨¨¤¨¥§¨
.'Fbe xgi l` xn`e `xFAd zcRwdl§©§¨©©¥§¨©©¦©§
xnF`X dnl WExR `p xnFl wCwce§¦§¥©¨¥§©¤¥
ilE` obi FzEkGW WTaOW z`Gd mrRA©©©©Ÿ¤§©¥¤§¨¥©
KxM crA obi oFc`dW miWlW oE`vOi¦¨§§Ÿ¦¤¨¨¨¥§©§¨

:cg` KxM crA mdxa`e cg``l dxez ¤¨§©§¨¨§©§¨¤¨



xie`לח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iyily meil inei xeriy

(àì)éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNòä̈«¤§¦«
i"yx£ÈzÏ‡B‰∑ מׁשה"רציתי "וּיֹואל ּכמֹו: ,. «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:äøNòä̈«£¨¨«
i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑,ּבּקׁש לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ִֵַָֹ

ולא  ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור ְְְֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר:
ּבּקׁש ּכבר צרּוף עלֿידי ּתׁשעה ועל ּדֹורם, על ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָהּצילּו

מצא  .ולא ְָָֹ

(âì)íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק ּכיון «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַָָ
הּדּין  BÓ˜ÓÏ.לֹו ·L Ì‰¯·‡Â∑,הּדּין נסּתּלק ַַָ¿«¿»»»ƒ¿…ְִֵַַַָ

הּסנגֹור  מק נסּתּלק ׁשני והּקטגֹור "וּיבאּו ּולפיכ טרג, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
להׁשחית  סדֹומה" את :הּמלאכים להׁשחית אחד ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָ

לרּפאֹות  ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט את להּציל ואחד ְְְְְְִֶֶֶַַָָסדֹום,
ּכיון  ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

לֹו נסּתּלק ׁשליחּותֹו, .ׁשעׂשה ְְִִֵֶַָָ

ß oeygxn f"h iyily mei ß

èé(à)èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

:äöøà íétà©©−¦¨«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ קראם ּכׁשהיתה ּולהּלן "אנׁשים", ««¿»ƒְְְְֲִֶַָָָָָָ

עּמהם  אצל ׁשכינה אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּגדֹול, ׁשּכחֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹאברהם
קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָּכאנׁשים

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

dxezd lr miigd xe`

éìeà éðãà ìà 'Bâå äpä øîàiå (àì©Ÿ¤¦¥§¤£Ÿ¨©
.'BâåmixUr crA 'd obIW WTA §¦¥¤¨¥§©¤§¦

dxUr crA mdxa` lW FzEkfE§¤©§¨¨§©£¨¨
xgi l` xn` `le ,zncFTd Fzl`WM¦§¥¨©¤¤§Ÿ¨©©¦©
miWlW oE`vOi m` Fl`WA FxnF`M§§§¨¢¦¦¨§§Ÿ¦
siqFd `NW mrHn ,mixUrn xzFi mdW¤¥¥¥¤§¦¦©©¤Ÿ¦
dOn xzFi FzEkfA obdl FzNtzA xaC̈¨¦§¦¨§¨¥¦§¥¦¨
ipc` l` xnFl wCwC dfle ,mcw l`XW¤¨©Ÿ¤§¨¤¦§¥©¤£Ÿ¨
oFc`d zPbd cvl `id FzNtY iM WExR¥¦§¦¨¦§©£©©¨¨

:mixUr crA obIW `Ed KExAal dxez ¨¤¨¥§©¤§¦
.íòtä Cà 'Bâå øçé àð ìà (áìo`M ©¨¦©§©©©©¨

crA FzEkf obIW oM mB liCbd¦§¦©¥¤¨¥§§©
lNRzn iM xgi l` xn` dfl mixUr¤§¦¨¤¨©©¦©¦¦§©¥

obIWciM car ci deWdW cFre FzEkf ¤¨¥§§¤¦§¨©¤¤§©
`le dxAc`e xn`W `vnY dfle ,FAx©§¨¤¦§¨¤¨©©£©§¨§Ÿ
`id Ff dNtY iM xnFl ipc` l` xn`̈©¤£Ÿ¨©¦§¦¨¦
`NW hrn K` zaY Fxn`e .izEkf crA§©§¦§¨§¥©©¦¥¤Ÿ
dxUrdn '` xqgi ilE` lNRzdl xfgi©£Ÿ§¦§©¥©¤§©¥¨£¨¨
.'d miXngd oExqgi ilE` l`XW FnM§¤¨©©©§§¨£¦¦
EpivOW FnM aMri `l cg`W cvl F`§©¤¤¨Ÿ§©¥§¤¨¦
EPMi mirAx` (d"k mixaC) 'd xn`W¤¨©§¨¦©§¨¦©¤
zFMn) `cg ixvaE opAx Ez`e§¨©¨¨©§¥£¨©

:(a"kbl dxez

.'Bâå älk øLàk 'ä Cìiå (âìWExR ©¥¤©£¤¦¨§¥
FzaEWY ixaC xnbl KEnq̈¦§©¦§¥§¨

xEarA zigW` `l mdxa`ldxUrd §©§¨¨Ÿ©§¦©£¨£¨¨

lNRzdl mFwn Fl ozp `le 'd Kld̈©§Ÿ¨©¨§¦§©¥
xn` xaMW cvl df xErXn zFgR lr©¨¦¦¤§©¤§¨¨©
siqFi `le mrRd K` dxAc`e mdxa ©̀§¨¨©£©§¨©©©©§Ÿ¦
rcFIW cvl F` dGd xaCA cFr xAC©¥©¨¨©¤§©¤¥©
dxUrn zFgtA dpbd didY `l iM 'd¦Ÿ¦§¤£¨¨§¨¥£¨¨
`"g xdf) i"AWxdl EpivOW mbde©£©¤¨¦§¨©§¦Ÿ©
xWt` ,mlFr cFqi wiCve xn`W (.a"t¤¨©§©¦§¨¤§¨
,`ltn wiCv didIWM didi dGW¤¤¦§¤§¤¦§¤©¦ª§¨
lW DAxwA mdxa` did m`W xWt`e§¤§¨¤¦¨¨©§¨¨§¦§¨¤

:xird lM hNnn did mFcq` dxez §¨¨§©¥¨¨¦
.áøòa 'Bâå eàáiå (àxaCd mrh ©¨Ÿ§¨¤¤©©©¨¨

mqipkdl hFll dpkd `vnl¦§Ÿ£¨¨§§©§¦¨
x"a) Exn`W mbde ,FzlSdA zFMfle§¦§§©¨¨©£©¤¨§



לט `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iyily meil inei xeriy
הּמלאכים ∑Úa¯·."מלאכים" ׁשהּו ּכלּֿכ וכי ְִַָ»∆∆ְְִִַַָָָָ

ּוממּתינים  היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמחברֹון
סנגֹוריא  עליהם ללּמד אברהם יּוכל ËBÏÂ.ׁשּמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿

Ì„ÒŒ¯ÚLa ·LÈ∑" הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, מּנּוהּויׁשב" …≈¿««¿…ְִִַַָ

רבה)עליהםׁשֹופט  B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ∑ מּבית ֲֵֵֶ««¿¿ִֵ
למד  האֹורחים אברהם על .לחּזר ְְְִֵַַַַָָָָ

(á)íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ אדֹונים אּתם נא אחר הּנה ּלי, ƒ∆»¬…«ֲִִִֵֶַַַָ

לתת  אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעברּתם
עצה  היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו הרׁשעים על ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלב

רבה)נכֹונה ‡.(בראשית e¯eÒ∑הּדר את לביתי עּקמּו ְָ»ְְִֵֶֶֶַַ
לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו ׁשּלא עקּלתֹון, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

"סּורּו" רבה)נאמר ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ וכי ֱֶַ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ
לרחץ? ואחרּֿכ ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדרּכן
"ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוד,
אנׁשי  ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם"?

עלי  יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסדֹום
ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלבית
עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאן
"רחצּו" ואחרּֿכ ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ. ְְְֲִִִַַַַָָָָ

‡l e¯Ó‡iÂ∑ מּכאן ּתעׂשה", "ּכן אמרּו: ּולאברהם «…¿…ְְְֲִֵֶַַָָָָ
לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן רבה)ׁשּמסרבין Èk.(בראשית ְְְְְִִֵֶַַָָָָָƒ

ÔÈÏ ·BÁ¯·∑:ׁשאמרּו 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי »¿»ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
נלין' עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור .'לא ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ

(â)Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ היה ּפסח. «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(ã)eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ
העיר" ואנׁשי יׁשּכבּו, "טרם רּבה': ּב'בראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרׁש

מה  ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ּבפיהם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו
רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

dxezd lr miigd xe`

Kixv la` ,lFSp mdxa` zEkfA iM (p"t¦¦§©§¨¨¦£¨¨¦
Eid m`e ,`EdW lM zEkf Fl `vnl¦§Ÿ§¨¤§¦¨
migiPn Eid `NW xWt` mFIA mi`Ä¦©¤§¨¤Ÿ¨©¦¦

:xTr lM mqipkdl xird ipA FzF`§¥¨¦§©§¦¨¨¦¨
àøiåmdA xiMd WExR .'Fbe mwIe hFl ©©§©¨¨§¥¦¦¨¤

izxWnl Flv` mixMOdn md iM¦¥¥©ª¨¦¤§¦§¨§¥
`Ede ,mdxa` zpEkWA FzFidA oFilr¤§¦§¦§©©§¨¨§
mdilr FWtp xqn dfle ,`xIe FxnF`§©©§§¨¤¨©©§£¥¤

r.mz`xwl mwIe (uxIe) xird ipA m ¦§¥¨¦©¨¨©¨¨¦§¨¨
did ok iM mkilbx Evgxe mdl FxnF`e§§¨¤§©£©§¥¤¦¥¨¨
,eilbxl Klde eigxF` mr mdxa` bdpn¦§©©§¨¨¦§¨§¨©§©§¨
oiAW Wxtd EpricFdl dxFYA aYkpe§¦§©©¨§¦¥¤§¥¤¥
df (mW) l"f mxnF`M hFll mdxa ©̀§¨¨§§§¨¨¤
mcw dpil miCwd dfe dvigx miCwd¦§¦§¦¨§¤¦§¦¦¨Ÿ¤

mzqipM lr ciRwn did `l iM dvigx§¦¨¦Ÿ¨¨©§¦©§¦¨¨
oi`X dn dxf dcFar icaFr mde FziaA§¥§¥§¥£¨¨¨©¤¥

:'Fbe mdxa` oMa dxez ¥©§¨¨§
.'Bâå ízîkLäå (áoikixSW mdl fnx §¦§©§¤§¨©¨¤¤§¦¦

miMWdlE xird iWp`n mNrzdl§¦§©¥¥©§¥¨¦§©§¦
`NW mcFaM lr Wg iM zkll xwAA©Ÿ¤¨¤¤¦¨©§¨¤Ÿ

:didX dn didie mdn Ercib dxez ¥§¥¤§¦§¤©¤¨¨
.'Bâå úBvîe äzLî íäì Nòiå (â©©©¨¤¦§¤©§
mcFakl dYWn dUr `Ed WExR¥¨¨¦§¤¦§¨
iM zFSOdn `N` Elk` `l md la £̀¨¥Ÿ¨§¤¨¥©©¦
`l dfl mdxa`M dxFYd mIw `l hFlŸ¦¥©¨§©§¨¨¨¤Ÿ
Elk`W FnM EdYWn igaGn lk`l Evẍ¤¡Ÿ¦¦§¥¦§¥§¤¨§
zlEf mdxa` dUr xW` xwAd oAn¦¤©¨¨£¤¨¨©§¨¨©
mik`lOd Eid mircFie ,zFSOdn¥©©§§¦¨©©§¨¦

F` .eizFxUrnE eizFnExY `ivFdW¤¦§¨©©§¨
mlFrA mipdM Eid `l oicrW zFidl¦§¤£©¦Ÿ¨Ÿ£¦¨¨
la` dnExY Elk`e mipdM md EUrp©£¥Ÿ£¦§¨§§¨£¨
mFi (mW) l"fx ixaC itlE ,lah `lŸ¤¤§¦¦§¥©©¨
zFidle zFSn mlik`de did oqipA f"h§¦¨¨¨§¤¡¦¨©§¦§
FciA mzFt`l Kxvd dxinW oikixSW¤§¦¦§¦¨ª§©¤¡¨§¨
zFSn FxnF` `Ede mxnFWl§§¨§§©

:dt`c dxez ¨¨
.eákLé íøè (ãmlk` xg` xn` `le ¤¤¦§¨§Ÿ¨©©©¨§¨

mixaC didW ciBn ,'Fbe iWp`e§©§¥§©¦¤¨¨§¨¦
(mW) l"f mxnF` `Ede ,rvn`A mdipiA¥¥¤¨¤§©§§¨¨
mrhe ,mFcq crA aFh uiln hFl didW¤¨¨¥¦§©§§©©
cInE skY f` mFcq z` Ektd `NW¤Ÿ¨§¤§¨¥¤¦¨
mcFr oicr md iM lirl iYWxR xaM§¨¥©§¦§¥¦¥£©¦¨



xie`מ zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iyily meil inei xeriy
ׁשל  ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, מדּברים ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹעֹודם

רׁשע  אנׁשי העיר", "ואנׁשי הּבית.,מקרא: על נסּבּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁש ּכמֹו סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים, ׁשהיּו אמר ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

וחּטאים" רעים סדם "ואנׁשי ÌÚ‰ŒÏk.הּכתּוב: ְְְְִִֵַַַָָָֹ»»»
‰ˆwÓ∑ מהם אחד ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה ƒ»∆ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבידם  איןמֹוחה אחד צּדיק ׁשאפּלּו .ּבהם , ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(ä)-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤
éìà eàa:íúà äòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E ¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ זכר ידעּוּבמׁשּכב לא "אׁשר ּכמֹו: רבה)איׁש", .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

:éúø÷ ìöa§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ִ

לכבֹודי  ּתעׂשּו הּזאת ּבצל הּטֹובה ּבאּו אׁשר על , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי". "ּבטלל ּתרּגּום: ְְְִִִֵֶַַַָָקֹורתי,

.ׁשרּותא  ֵָ

(è)eøîàiå|øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

ì eLbiå ãàî èBìa:úìcä øaL §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ להלאה ּכלֹומר:קרב , «…¿∆»¿»ְְְְַַָָ

לּצדדין  "הלאה"התקרב ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכמֹו: רחּוק, לׁשֹון יז)ׁשּבּמקרא הלאה",(במדבר "זרה ְְְְְִִֵֶַָָָ

כ) א "ּגׁשֿהלאה",(שמואל והלאה". מּמ החצי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"הּנה
ּודבר  דנו"ש, טריט"י לע"ז ּבלׁשֹון להּלן, ְְְִִֵַַַַָָהּמׁש
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, ְְְְִִֵֶַָָנזיפה

סה) וכן:(ישעיה אלּֿתּגׁשּֿבי", ,אלי מט)"קרב (ישעיה ְְִִֵֵֶַַַ

ואׁשב  ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּגׁשהּֿלי
?לּב מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאצל

"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר ׁשֿהלאה",על ְְֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמרּו: האֹורחים, על מליץ ׁשהיה ועל נחת, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשֹון

נכרי  אדם ּבאֿלגּור", ּבינינּו,"האחד אּתה יחידי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
מֹוכיח  ונעׂשית ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: .אֹותנּוׁשּבאת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

‰˙Ïc∑ ולפּתח דלת לנעל .הּסֹובבת «»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿

:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

dxezd lr miigd xe`

d`x`e `p dcx` FxnF`M dlSd wtqA§¨¥©¨¨§§¥§¨¨§¤§¤
l"fe (mW) WxcOA Exn` oM mB oke§¥©¥¨§©¦§¨¨§
Eide mFcq lr mingx WTan hFl did̈¨§©¥©£¦©§§¨

ivFd Exn`W oeike EPOn milAwnm` §©§¦¦¤§¥¨¤¨§¦¥
(ai wEqR) Fl Exn` 'Fbe drcpe 'Fbe§§¥§¨§¨§¨

mFcq EzigWd `NW mrh cFr .'Fbe cFr§©©¤Ÿ¦§¦§
znMWd cr EpiYndW drW DzF`A§¨¨¨¤¦§¦©©§¨©
mingxl cgind onf didIW icM xwAd©Ÿ¤§¥¤¦§¤§©©§ª¨§©£¦
dliNA oM oi`X dn hFl z` liSdl§©¦¤©¤¥¥©©§¨

l"fxe .hFl hlOi `l mipiCd zxAbYW¤¦§Ÿ¤©¦¦Ÿ¦¨¥§©©
dOgl micaFr EidW itl (mW) Exn`̈§¨§¦¤¨§¦©©¨
WnXd ipirl mzF` Ewld dpaNle§©§¨¨¦§¨§¥¥©¤¤

:oqipA e"i mFiA gxIded dxez §©¨¥©§§¦¨



מי `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iyily meil inei xeriy

(àé)íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל .הּוא ∆«ְְְִִִֶַָָָ
ÌÈ¯Âqa∑ עּורֹון ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑ בראשית) ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»

"מּנער רבה) ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטּנים
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", .ועד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

(áé)ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeúðáe Eé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«
i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑ל מי מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו …ƒ¿…ְְְִִֶָ

הּזאת  ּבעיר ׁשּבּבית?עֹוד ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ ,. ְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
Ô˙ÁEÈ˙·e EÈ·e∑,חתן ל יׁש ּבנים אם אֹו »»»∆¿…∆ְִִֵָָָ

הּמקֹום! מן הֹוצא ּבנֹותיEÈ·e∑.ּובנֹות, ּבני ִֵַָָ»∆ְְֵֶ

ׁשעֹוׂשין הּנׂשּואֹות. מאחר "עֹוד", אּגדה: ּומדרׁש ְְִִֵֶַַַַַָָ
עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל מי ּכזאת, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹנבלה

מליץ  היה הּלילה ּביּה:ׁשּכל קרי טֹובֹות, עליהם ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּפה' ל .'מי ְִֶ

(âé)äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö^dúçL ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

:åéðúç éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש .להם ארּוסֹות ּבּבית ׁשאֹותן ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷úàöîpä E Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ

:øéòä ïåòa äôqz-ït¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', .ּכתרּגּומֹו: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰∑ אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַַָָָָֻ
מקרא  ׁשל יּׁשּובֹו וזה "עד ∑Ùqz‰.יׁש, ּכלה. ּתהיה ְְִִֵֶֶָƒ»∆ְִֶֶַָ

ּדרא" ּכל ּדסף "עד מתרּגם: הּדֹור", ּכל .ּתם ְְְַַַָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

:øéòì õeçî¦¬¨¦«
i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ את להּציל ∑e˜ÈÊÁiÂ.ממֹונֹוּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
את (ב"ר) להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסדֹום,
.'וּיאמרּו' ְַֹ

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙·e C·e ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·d˙יד  È·Ò È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå íéúçLî ék (âéoi`W mbd ¦©§¦¦§£©¤¥
EidW cvl ,cg` `N` zigWn©§¦¤¨¤¨§©¤¨
miAx oFWl mixnF` Eid cgi mdipW§¥¤©©¨§¦§©¦
Fpi` eiptNX dn iM d`xp didi `NW¤Ÿ¦§¤¦§¤¦©¤§¨¨¥

:`nlrA WOW `N ¤̀¨©¨§¨§¨

BàxnF` `Ed l`ixaB lrW xWt ¤̀§¨¤©©§¦¥¥
l`ixaB oi`W cvl F` ,F`avE `Ed§¨§©¤¥©§¦¥
z` l`tx `ivFIW cr xaC zFUr lFkï£¨¨©¤¦§¨¥¤
mFcql drx mxFB l`tx mBW ixd hFl£¥¤©§¨¥¥¨¨¦§

:zFIglW 'a df xacA oi`eci dxez §¥§¨¨¤§¦ª

.íéLðàä e÷éæçiå (æèmdn cg`W mbd ©©£¦¨£¨¦£©¤¤¨¥¤
xg`d la` hFl z` liSOd `Ed©©¦¤£¨¨©¥
,zFIgilW 'a zFUrl Fl oi` Ktdl `AW¤¨©£Ÿ¥©£§¦ª
`EdW liSOdW zFidl iM xnFl xWt ¤̀§¨©¦¦§¤©©¦¤
`N` Fpi` l`ixabe liSOd `Ed l`tx§¨¥©©¦§©§¦¥¥¤¨



xie`מב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iyily meil inei xeriy

(æé)èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìòøkkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

:äôqz-ït èìnä äøää̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ אל נפׁשֹות, להּציל ּדּי ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַָ

הּממֹון  על ‡EÈ¯Á.ּתחּוס ËÈazŒÏ‡∑הרׁשעּת אּתה ַַָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ
אּתה עּמהם  אברהם ּובזכּות לראֹות נּצֹול,, ּכדאי אינ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נּצֹול  ואּתה הּירּדן ∑kk‰ŒÏÎa¯.ּבפרענּותם .ּכּכר ְְְִַָָָֻ¿»«ƒ»ְִֵַַַ
‰¯‰‰ËÏn‰∑,ּבהר יֹוׁשב ׁשהּוא ּברח, אברהם אצל »»»ƒ»≈ְְֵֵֶֶַַָָָָ

יב)ׁשּנאמר: עכׁשו (לעיל ואף ההרה", מּׁשם "וּיעּתק ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב יג)היה אׁשר (לעיל הּמקֹום "עד ֱֲֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּכתּוב: ואףֿעלּֿפי ּבּתחּלה", אהלה ׁשם ְְֳִִֶַַַָָָָָָֹהיה
ונמׁשכּו לֹו היּו הרּבה אהלים וגֹו'", אברם ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹ"וּיאהל

חברֹון  'אּמלטה'∑‰ËÏn.עד ּכל וכן הׁשמטה, לׁשֹון ְֶַƒ»≈ְְְְִֵַָָָָָ
וכן: ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר סו)ׁשּבּמקרא, "והמליטה (ישעיה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ
הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט קכד)זכר", "ּכצּפר (תהלים ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

מו)נמלטה", להׁשמיט (ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ׁשּבנקביהם  הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d jxk zegiy ihewl)

עּמהם הרׁשעּת יז)אּתה יט, "ּפן (רש"י ּכתיב ּדהרי וקׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבעֹון אנׁשי העיר ּתּספה עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשאין  ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ּבכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹסדֹום
ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

ּפׁשט  וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמסּתּברא
הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכתּובים
ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאברהם

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָרק

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה זה (שבועות ׁשם אמרּו: רּבֹותינּו «»¬…»ְֵֵֶַָ

ׁשּיׁש,קדׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, להמית .ּבידֹו ְְְְְְְֲִַַַָָָ

‡ŒÏ‡∑ ההרה להּמלט אלי ּתאמרּו נא ∑‡.אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»
ּבּקׁשה  .לׁשֹון ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäEcñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À
àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ
:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦

i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑,סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּבני  ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהיה

ּוכדאי  צּדיק נראה והייתי ּוכׁשאבא להּנצל,העיר, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
לאלּיהּו: הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאצל

יז) ּבאת (מ"א ׁשּלא עד עוני", את להזּכיר אלי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבאת
ּומעׂשה  מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָאצלי
לפי  - אצלי ּומּׁשּבאת ּביניהם. צּדקת ואני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעּמי,

רׁשעה  אני ,מעׂשי. ְֲֲִֶַָָ

(ë)àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà øòöî¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

:éLôð©§¦«

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

dxezd lr miigd xe`

.zFIgilW 'a dUFr df ixwn `l rIqn§©¥©Ÿ¦§¦¤¤§¦ª
`N` df oi` rIQW l`ixaB mrhe§©©©§¦¥¤¦¥©¥¤¤¨
aMrzi `NW mFcq zzgWd ixiWkn©§¦¥©§¨©§¤Ÿ¦§©¥
l`tx dide DkFzA hFl didW cFr lM̈¤¨¨§¨§¨¨§¨¥
`vIW cr xaC zFUrn FrpFn§¥£¨¨©¤¨¨

:hFlfi dxez

éøçà èéaz ìà (æé.'Bâå Ecvl mrHd ©©¦©£¤©©©§©
dn FA dprY mc`d ipR zxMd iM¦©¨©§¥¨¨¨©£¤©
iM xird lEnl eipR xfgi `l dfl ,lrR̈©¨¤Ÿ©£Ÿ¨¨§¨¦¦
aErYd oniq FA ExiMie mizigWOd mẄ©©§¦¦§©¦¦©©¥
cnlE `ve mdn lvPdl zEkf Fl oi`e§¥§§¦¨¥¥¤§¥§©

:FYW`l dzlr dngi dxez ¨¨§¨§¦§

.úàfä øéòä àð äpä (ëdOn dWw ¦¥¨¨¦©Ÿ¨¤¦©
lirFI dn xird daIgzp m` KWtP©§¨¦¦§©§¨¨¦©¦

cFre .mdn FzWTAErnW iM ip`Fx ©¨¨¥¤§©¦¦¨§
m`e ,'Fbe Lipt iz`Up Exn`e FlFwl§§¨§¨¨¦¨¤§§¦
oi` hFl lW FzWTA ilAn ,daIgzp `lŸ¦§©§¨¦§¦©¨¨¤¥

:DzigWdl zEWx mdl̈¤§§©§¦¨



מג `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י יׁשיבתּה,(שבת קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

ּומה  עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה
האנׁשים  ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָהיא
היתה  והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָוהתחילּו

ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, מֹות מת ּבׁשנת ׁשּפלג ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשנת
ּומּׂשרּוג  ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ל"ב מהם צא ׁשנה, ר"ט רעּו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָאת
ּתרח  ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד ֲִֵֶֶֶַַַַַָָעד
הרי  ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, הרי ְֲֲִֵֵֶַַַָָָכ"ט,

ׁשנת  היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן ְְְֲֵֵֶַָָָָָָקס"א.
ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ּוכׁשּנחרבה ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּפּלגה,

נ"ב  ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור אחרה הרי וצֹוער ׁשנה, ְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָיׁשיבתּה
נ"א  ּבגימטרּיא 'נא', ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: .הּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

‡Â‰ ¯ÚˆÓ ‡Ï‰∑ אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ÈLÙ.להּניחּה ÈÁ˙e∑ ׁשל ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבּה, ְִַָ¿ƒ«¿ƒְְִֶֶָָ

עיר  הלא היא מקרא: אין קטּנה מעט, ּבּה ואנׁשים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבּה נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל. ְְְְְְִִִִִֶַַָָ

ß oeygxn f"i iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי לא ««»»«∆ִֶֶֶַַָָֹ
ּבגלל אּציל  העיר ּכל אני ∑‰ÈkÙ.אף הֹופ, ְְִִִַַָָָ»¿ƒֲִֵ

ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד לא)ּכמֹו: ּדּברי (ירמיה "מּדי ְְֲִִִִֵֵַַַֹ
."ּבֹו

(áë)øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL Eàa-ãò©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְֶֶָָ
ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָמלאכים,

ּבעצמן, ׁשהזקקּוהּדבר עד מּׁשם זזּו לא לפיכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻ
ּברׁשּותן  הּדבר ׁשאין ‡ÏÎe.לֹומר ‡Ï Èk∑ לׁשֹון ְִֵֶַַָָָƒ…«ְ

והאחד  הֹופ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיחיד,
אחד מּציל  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין ,. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑ ׁשם "והיא על : «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
."מצער  ְִָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
:íéîMä-ïî ýåýé úàî¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל «ƒ¿ƒֱֶֶַַָָ
Ì„Ò.ּדינֹוּובית  ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑ הּׁשחר ּכמֹו,ּבעלֹות ִֵƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ

עֹומדת  ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לחּמה  עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברקיע
אּפרע  אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לּלבנה, ְִֵֶֶַַַַָָָָָָּומהם

ּבּיֹום  אֹומרים:מהם לבנה עֹובדי יהיּו היה , 'אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ואם  חרבים'. היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּלילה,
'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּפרע

לכ חרבים', היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּבׁשעה  מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכתיב:

מֹוׁשלים  והּלבנה È¯Ùb˙.ׁשהחּמה 'B‚Â ¯ÈËÓ‰ ְְְִֶַַַָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ
L‡Â∑ מטר ּגפרית ּבּתחּלה ונעׂשה בשלח)ואׁש, .(מכילתא »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

'‰ ˙‡Ó∑,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ּדר ≈≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. אמר: א)ולא א עּמכם (מלכים "קחּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ

וכן  'מעבדי'. אמר: ולא אדֹוניכם", עבדי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחׁשורֹוׁש

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

dxezd lr miigd xe`

ïëàmxnF` KxC lr oiprd x`Azi ¨¥¦§¨¥¨¦§¨©¤¤§¨
lW DzaiWi (:'i) zAW zkQnA§©¤¤©¨§¦¨¨¤
.k"r 'Eke a"p mFcq lWe dpW `"p xrFv©¨¨§¤§§
`l oicr iM mdiptl hFl oC df itkE§¦¤¨¦§¥¤¦£©¦Ÿ
dPYWi iM zn` ode ,Dz`q dnlWp¦§§¨§¨¨§¥¡¤¦¦§©¤

zEWx oYPW mcw oiA (.'q w"a) oiCd©¦¥Ÿ¤¤¦©§
oicrW mbdW 'Eke oYPW xg`l lAgnl©§©¥§©©¤¦©§¤£©¤£©¦
oeiM ok iR lr s` Dz`q dnlWp `lŸ¦§§¨§¨¨©©¦¥¥¨
zEkf Dl oi` zigWOl zEWx oYPW¤¦¨§©©§¦¥¨§
ciA iElY xaCd df itkE oiCdn hlOdl§¦¨¥¥©¦§¦¤©¨¨¨§©

xaCd l`We hFl mMgzp dfl ,zigWOd©©§¦¨¤¦§©¥§¨©©¨¨
Lipt iz`Up xn`e eixaC lAwe EPOn¦¤§¦¥§¨¨§¨©¨¨¦¨¤
xrFSn hFl Fl Kld skYW `vnze ,'Fbe§§¦§¨¤¥¤¨©¦©
mElWY onf riBdW `xi iM¦¨¥¤¦¦©§©©§

:DzEprxR`k dxez ª§¨¨



xie`מד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iriax meil inei xeriy
'מאּתֹו' אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן ÔÓ.אף ְִֵֵֵַַַָָָֹƒ

ÌÈÓM‰∑:הּכתּוב ׁשאמר לו)והּוא ידין (איוב בם "ּכי «»»ƒְִִֶַַָָָָ
לי  ּכׁשּבא וגֹו'". אׁשעּמים עליהם מביא הּברּיֹות, ּסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּמן  להֹוריד ּוכׁשּבא לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמן
הּׁשמים: טז)מן מן (שמות לחם לכם ממטיר "הנני ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

."הּׁשמים  ִַָָ

(äë)úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéøòä éáLé-ìk̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן (איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ׁשלח .""ּבחּלמיׁש ְִַַַָָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©

i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ לֹוט מאחריו È‰zÂ.ׁשל ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ
ÁÏÓ ·Èˆ∑(ב"ר) אמר לקתה. ּובמלח חטאה ּבמלח ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַַָָָָָ

'אף  לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני ְְְְִִֶַַַַָָָָָלּה:
להנהיג  ּבא אּתה הּזה, הרע הּזה'?הּמנהג .ּבּמקֹום ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

(æë)ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
:ýåýé éðt-úà íL̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּכל ∑‰ÔL·k.ּתּמּור וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכבׁשן' ְִֶַָָ

(èë)økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà Côäa©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר)זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְִַָ

נזּכר  לֹוט? על אברהם ׁשּׂשרה ׁשל יֹודע לֹוט ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבמצרים  אברהם ׁשאמר וׁשמע אברהם, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאׁשּתֹו

הּדבר  ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: חס על ׁשהיה , ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חס ,לפיכ .עליו. ְִַָָָָָָָָ

(ì)Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðá§Ÿ¨«
i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם רבה)ׁשּכל .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈
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מה `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iriax meil inei xeriy

(áì)äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
^òøæ eðéáàî¥«¨¦−¨«©

(âì)àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå äøéëaä©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

e÷áe:dî §À¨«
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ ּבּמערה להן נזּדּמן להֹוציא יין , ««¿∆»¿ְְְִִִֵֶַַַָָָ

אּמֹות  ׁשּתי ‡˙È·‡Œ‰.מהן ·kLzÂ∑ ּובּצעירה ְֵֵֶֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְִַָ
עּמֹו "וּתׁשּכב ּפתחה ".ּכתיב: ׁשּלא לפי צעירה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אחֹו אּלא ולא ּבזנּות, הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, אבל ּגנּותּה. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּפרׁש

ּבמפרׁש נקּוד,∑dÓe˜·e.הּכתּוב ּבכירה הרי (ׁשל ְִַָָֹ¿»ְֲִֵֶָָ

ּובקימה  נכּתב ידע )ּכאלּו ׁשּבקּומּה ואףֿעלּֿפיֿכן לֹומר , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשני  ליל נׁשמר ׁשהּוא (מּלׁשּתֹות.לא מי 'ּכל לוי: רּבי אמר ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

מּבׂשרֹו אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר .)להּוט ְְֲֲִִִֶַַַַָָָֻ

(ãì)äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ערותן אףֿעלּֿפי והֹוציאּו ּבעצמן ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עדּותן ( אחרים: ראׁשֹונה )ספרים מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(æì)àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
:íBiä-ãò áàBî-éáà£¦«−̈©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׂשכר  וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָהּוא,

עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ב)ּבימי ּתתּגר (דברים "ואל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּבם"
לֹו הּתיר לצערן .אבל ְֲֲִִַָָ

(çì)énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä²£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑ הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְִֶֶַַָָָ
והּׁשבים  העֹוברים אחר:ּופסקּו ּדבר מּׁשם. לֹו נסע , ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

ּבנֹותיו  על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהתרחק
.(ב"ר)

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»



xie`מו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iriax meil inei xeriy

(á)àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְֶַָָָֹ
לבית  לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֻעלּֿכרחּה

עלֿידיּֿכן  ‡BzL.ּפרעה ‰¯NŒÏ‡∑,אׁשּתֹו ׂשרה על ְְֵֵַַֹ∆»»ƒ¿ְִַָָ

ּבֹו: ד)וכּיֹוצא א "ואל (שמואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ְְְֲִֵֶֶַַָ
"על" ּבלׁשֹון ׁשניהם חמיה", .מֹות ְְִִֵֶַָָ

(â)øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤
pä Bìúìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìòä«©

(ã)éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íb©©¦−©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑מנעֹו ׁשּנאמר:,הּמלא ּכמֹו …»«≈∆»ְְְֱֶֶַַַָָ
אליה" לנּגע נתּתי z‰¯‚."לא ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ ְְִִֵֶַַָֹֹ¬««ƒ«¬…

לאּבד  ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק הּוא אם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאף

הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? ְְִִַַַַָָָָָָָֻהאּמֹות
ׁשאּתה  ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם אֹומר אני ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף

להרגני  .אֹומר ְְִֵֵָ

(ä)àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
:úàæ éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

dxezd lr miigd xe`

.äøN ìà íäøáà øîàiå (á`l o`M ©Ÿ¤©§¨¨¤¨¨¨Ÿ
`id xnFl miCwYW Dl dEv¦¨¨¤©§¦©¦
mFwn mW iM mixvnl FYcxA EdUrnM§©£¥§¦§§¦§©¦¦¨§
dn DitiA mdipiA `lR `ide xErMd©¦§¦¤¤¥¥¤§¨§¨©
Fl xn`W `vnY dfle xxbA oM oi`X¤¥¥¦§¨§¨¤¦§¨¤¨©
xaCd z` ziUr iM zi`x dn Klnia £̀¦¤¤¨¨¦¨¦¨¦¨¤©¨¨
drxR df xcqA Fl`W `NX dn dGd©¤©¤Ÿ§¨§¥¤¤©§Ÿ
mixErM Eid `l Klnia` lW FnFwn iM¦§¤£¦¤¤Ÿ¨§¦
dxU `NRzY `le iti mdipiA Wie§¥¥¥¤Ÿ¦§Ÿ¦§©¥¨¨
miMqdW `vnY dfle ,KM lM DitiA§¨§¨¨¨§¨¤¦§¨¤¦§¦
oM oi`X dn FzxEbnA xEbIW eilr̈¨¤¨¦§¨©¤¥¥

:drxRb dxez ©§Ÿ
pä (â.'Bâå ìò úî EdY` aIg WExR ¦§¥©§¥©¨©¨

WExR .'Eke `ide Ygwl xW` dzin¦¨£¤¨©§¨§¦§¥
,lrA zNrA `idW LricFn ip`W xg ©̀©¤£¦¦£¤¦§ª©¨©
dUFr didW mbd FricFd `l m` la £̀¨¦Ÿ¦£©¤¨¨¤
`AW gp oA iM dzin aIgzi `l dUrn©£¤Ÿ¦§©¥¦¨¦¤Ÿ©¤¨

WFgA bbFWA Wi` zW` lr`id iM Fa ©¥¤¦§¥§§¦¦
wxtA m"Anx azMW FnkE ,xEhR diEpR§¨¨§¤¨©©§©§¤¤
aEzMd lAqi cFr ,mikln zFkldn '`¥¦§§¨¦¦§Ÿ©¨
Ygwl xW` 'Fbe zn LPd KxCd df lr©¤©¤¤¦§¥§£¤¨©§¨
YrcIW mbd WExR lrA zNrA `ide§¦§ª©¨©¥£©¤¨©§¨
itM aIgzi df itkE lrA zNrA `idW¤¦§ª©©©§¦¤¦§©¥§¦

xEn`dn zn`d xg`W `N` .oiCd©¦¤¨¤©©¨¡¤¥¨¨
zNrA `idW rci `l iM d`xp oiprÄ¦§¨¦§¤¦Ÿ¨©¤¦§ª©

:lrAc dxez ¨©
.'Bâå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå (ã©£¦¤¤Ÿ¨©¥¤¨§
m"Anx azMX dn KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤©¤¨©©§©
`AW gp oA mikln zFkldn 'h wxtA§¤¤¥¦§§¨¦¤Ÿ©¤¨
lre xEhR DMxcM `NW Fxag zW` lr©¥¤£¥¤Ÿ§©§¨¨§©
,aIg DMxcM `NW ENt` l`xUi zW ¥̀¤¦§¨¥£¦¤Ÿ§©§¨©¨
dxU oiC didIW WWgn mMgzp dfl̈¤¦§©¥¥£¨¤¦§¤¦¨¨

:xTr lM axw `le l`xUi zW` oiC¦¥¤¦§¨¥§Ÿ¨©¨¦¨
éBâäzpEM zrcl Kixv .'Fbe wiCv mB £©©¦§¨¦¨©©©¨©

wiCv mB FxnF` cFr .iFbd FxnF`§£§©©¦
ixaCn rnWn ok `le bxdY FxnF` cFr§©£Ÿ§Ÿ¥©§¨¦¦§¥
dil` axwi `le dX`d aiWi m`W 'd¤¦¨¦¨¦¨§Ÿ¦§©¥¤¨

:zen oA Fpi ¥̀¤¨¤
ïëàl"f mxnF` KxC lr x`Azi ¨¥¦§¨¥©¤¤§¨

(a"k `"n) wEqRA (.c"q zFkxA)§¨©¨
xn`W mFlWA Fzial Wi` EaEWï¦§¥§¨¤¨©
`NW mbde ,zOd lr FxnF`M mFlWA§¨§§©©¥©£©¤Ÿ
l`xUi Kln a`g` zlEf mc` zn¥¨¨©©§¨¤¤¦§¨¥
z`xd ,mrd lM lr dzin oFWl xn`e§¨©§¦¨©¨¨¨¨§¥¨
lM zxv `id KlOd zxv iM zrcl̈©©¦¨©©¤¤¦¨©¨
drx `FaY `NW cCvl iE`xd onE mrd̈¨¦¨¨§©¥¤Ÿ¨¨¨

EdUrn lr aIgzIW mbd KlOd lr©©¤¤£©¤¦§©¥©©£¥
`Ede ,mrd zEllkl rxd zrBd cvl§©©¨©¨©¦§¨¨¨§
qgi WExR iFbd FxnF`A DinzOW dn©¤©§¦©§§£¥¦¥
wiCS mB ,xMfPd mrHl iFBl Fnvr©§©©©©©¦§¨©©¦
cg` hxR ENt` wiCv FzFid KxrAW¤§¥¤¡©¦£¦§¨¤¨

bxdl hRWn l`d zEri `l,cg` wiCv Ÿ§©¥¨¥¦§¨©£Ÿ©¦¤¨
ixacA oiadW zFidl oM FxnF` mrhe§©©§¥¦§¤¥¦§¦§¥
zEnl eilr dxfBd dhlgp iM 'd¦¤§§¨©§¥¨¨¨¨
dX`d lr hlgdA zn LPd FxnF`M§§¦§¥§¤§¥©¨¦¨
lr Ygwl xaMW WExR Ygwl xW £̀¤¨©§¨¥¤§¨¨©§¨©
iM wiCv `Ed `ld orhe ,cal dgiwNd©§¦¨§©§¨©£Ÿ©¦¦
`NW oeiM dgiwNd lr dzin aIg Fpi ¥̀©¨¦¨©©§¦¨¥¨¤Ÿ
hRWnM DMxcM `NW ENt`e dil` axẅ©¥¤¨©£¦¤Ÿ§©§¨§¦§©
wiCve wiCv `Ed ixd l`xUi zFixr£¨¦§¨¥£¥©¦§©¦
didW mbdW xnFl cFr siqFde .FpicA§¦§¦©¤£©¤¨¨
`AW gp oA ixdW xEhR `Ed dilr `Ä¨¤¨¨¤£¥¤Ÿ©¤¨
bbFW `Ede xEhR bbFW Wi` zW` lr©¥¤¦¥¨§¥
izg` il xn` `Ed `ld FxnF`M `Ed§§£Ÿ¨©¦£Ÿ¦

:`id¦
Bà`Ed iM 'd xn`nA oiadW xWt ¤̀§¨¤¥¦§©£©¦

iM xn`e lrA zNrA `idW rcï©¤¦§ª©¨©§¨©¦
il xn` `Ed `ld `Ed ok `lŸ¥£Ÿ¨©¦

:'Fbed dxez §



מז `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iriax meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰ŒÌb∑ וחּמרים וגּמלים עבדים ׁשּלּה,לרּבֹות «ƒְְְֲִִִֶַַַָָָָ

הּוא' 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם ŒÌ˙a.את ְְְִִִֶַָָָָָֻ¿»
È··Ï∑ לחטא ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא ÔÈ˜·e∑ אנ י נקי ¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ֲִִָ

ּבּה נגעּתי ׁשּלא החטא, .מן ְְִִֵֶַַָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúá§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−

ézúð-àì ïk-ìò éì-Bèçî:äéìà òbðì E ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּדּמית ׁשּלא אמת »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ֱִִֶֶָֹ

ּכּפים מּתחּלה  נקיֹון אבל ּכאןלחטא, אמרה:(אין הדא ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּכאן  יׁש ידים ׁשּלא ∑EÈz˙Œ‡Ï.)מׁשמּוׁש היה מּמ לא ְִִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

נתּתי  ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹנגעּת
וכן: ּכח, לא)ל וכן:(לקמן אלהים", נתנֹו (שופטים "ולא ְְְְְֱִֵֵַָֹֹֹ

לבֹוא טו) אביה נתנֹו .""ולא ְְִָָָָֹ

(æ)ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
ðéà-íàå äéçå Eãòaúeîz úBî-ék òc áéLî E ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½

:Cì-øLà-ìëå äzà©−̈§¨£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑ ׁשּמא סבּור ּתהא ואל »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

יתּפּלל  ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּתתּגּנה
.לֹו(עלי אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו .)אמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡e‰ ‡È·ŒÈk∑:לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא ויֹודע ƒ»ƒְְְִֵֶַַָָָָֹ
צב)"ּבעדיתּפּלל "ו  .(ב"ק ְְְִֵַַַ

(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

:ãàî§«Ÿ

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

dxezd lr miigd xe`

'Bâå éááì íúa BøîBàå (äoEMzp §§§¨§¨¦§¦§©¥
Wi` zW` `idW zWWgl aiWdl§¨¦©£¨©¤¦¥¤¦
giexd dnE xg` mc` `Ed DlraE©§¨¨¨©¥©¦§¦©
dfl `id izFg` dilr mdxa` FxnF`A§§©§¨¨¨¤¨£¦¦¨¤
diEpRW iYaWg 'Fbe iaal mzA xn`̈©§¨§¨¦§¨©§¦¤§¨
FxnF`e .zen hRWn il oi`e `id¦§¥¦¦§©¨¤§§
zen hRWn llWl oEMzp iRM oFiwpaE§¦§©©¦§©¥¦§Ÿ¦§©¨¤
DwqtE oixcdpqA opixn`C lfB oiCn¦¦¤¤§¨§¦¨§©§¤§¦§¨¨
lr aIg gp oA l"fe 'h wxtA m"Anx©§©§¤¤§¤Ÿ©©¨©
apFB F` 'Eke lfFBd cg`e 'Eke lfBd©¤¤§§¤¨©¥§¥
oiCd `Ede apFB `weC e`le k"r Wtp¤¤§¨©§¨¥§©¦
Wtp apFB oiC xn`p x`Y ztiaC lfFB¥§¦©Ÿ©¤¡©¦¥¤¤
`id dlEfB x`Y ztie (mW) `zixAA©¨©§¨¨¦©Ÿ©§¨¦
,apFB m"Anx azM `zEaxle daEpB `lŸ§¨§¦§¨¨©©§©¥
zrn oM m`e ,dpWn sqMd azM oke§¥¨©©¤¤¦§¤§¦¥¥¥
dfl ,dzin aIgzp Klnia` DgwNW¤§¨¨£¦¤¤¦§©¥¦¨¨¤
iYaWg mpFvxA iM iRM oFiwpaE xn`̈©§¦§©©¦¦§¨¨©§¦
dig`l aWgY dlrnlE xaCd didIW¤¦§¤©¨¨§©£¨¥¨¥§¨¦¨

:Kln D`UPWe dxez ¤§¨¨¤¤
.'Bâå íéäìàä åéìà øîàiå (åmiMqd ©Ÿ¤¥¨¨¡Ÿ¦§¦§¦

dzin aIgzp `l iM eixaC lr Fl©§¨¨¦Ÿ¦§©¥¦¨
lr K` ,Faal mzA iM dUr xW` lr©£¤¨¨¦§¨§¨©©

mbdW ilE`e miMqd `l miRM oFiwp¦§©©¦Ÿ¦§¦§©¤£©
lfB `l `EdWzEnil` df lM mr ¤Ÿ¨©¦¨¤£¦

Dpi`W mbde ,zErvn`A did zEklOd©©§¨¨§¤§¨©£©¤¥¨
oFiwp df lM mr dilr aIgzIW dlfB§¥¨¤¦§©¥¨¤¨¦¨¤¦§
`l 'd ixacAW cvl F` .Fpi` miRM©©¦¥§©¤§¦§¥Ÿ
Klnia` `N` FA zFrhl mFwn did̈¨¨¦§¤¨£¦¤¤
`l dfl zFwtQd iccv lM cCvn did̈¨§©¥¨§¨¥©§¥¨¤Ÿ

:'Fbe oFiwpaE Fl xnFl Kxvdª§©©§¦§§
BøîBàåFl Wxtl oEMzp .'Fbe KUg`e §§¨¤§Ÿ§¦§©¥§¨¥

LPd Fl xn`X dn iM FzpEM©¨¨¦©¤¨©¦§
m` `N` xarX dn lr `l 'Fbe zn¥§Ÿ©©¤¨©¤¨¦
dxzd dfle zEni dil` axwie xifgi `lŸ©£¦§¦§©¥¤¨¨§¨¤¦§¨
iM FricFdX dOA FzF` KUge mcw FAŸ¤§¨©©¤¤¦¦

:lrA zNrA `id¦§ª©¨©
àBèçî`l m`W mbdW il WExR .il ¥£¦¥¦¤£©¤¦Ÿ

`l lWkp dide FricFn did̈¨¦§¨¨¦§©Ÿ
s` Klnia`l dzin FaIgn `hgd did̈¨©¥§§©§¦¨©£¦¤¤©
xaC Fl Wi midl`d iAbl ok iR lr©¦¥§©¥¨¡Ÿ¦¥§©
aMWIW dUrOd zAql oiA dcRwd©§¨¨¥§¦©©©£¤¤¦§©
dxU cvl cFre dOf `ide Wi` zW ¥̀¤¦§¦¦¨§§©¨¨
icici mde mdl `Ed i`pBW mdxa`e§©§¨¨¤§©¨¤§¥§¦¥

:il zaY xnFl wCwC dfl oFilr¤§¨¤¦§¥©¥©¦

BøîBàåzFid cvl WExR 'Fbe oM lr §§©¥§¥§©¡
`Ed df xcqA mixaCd©§¨¦§¥¤¤
dPOn Lnvr rpnl LricFdl iz`AW¤¨¦§¦£¦§Ÿ©©§§¦¤¨
DrcFi ziid m`W WExR df zlEf la £̀¨©¤¥¤¦¨¦¨§¨
LbxFd iziid DzF` Ygwle lrA zNrA§ª©¨©§¨©§¨¨¨¦¦§¤
zaWgn lr oC `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¨©©§¤¤
l"f mdixaclE .dUrnl DtxvnE miiFB¦§¨§¨§©£¤§¦§¥¤
dilrn FtgC K`ln Exn`W (a"p dAx)©¨¤¨§©§¨§¨¥¨¤¨
LiYzp `l FxnF` oFkp lr aEzMd wIci§ª©©¨©¨§Ÿ§©¦

:dil` rBplf dxez ¦§Ÿ©¥¤¨
.'Bâå úLà áLä äzòå (æiM FxnF` §©¨¨¥¥¤§§¦

Wi`d `Ed `iap iM WExR `Ed `iap̈¦¥¦¨¦¨¦
iM ,FYW` FGWzW`W 'itA rci `l oicr ¤¦§¦£©¦Ÿ¨©§¥¤¥¤

,dzid mdxa`xMfd `l mdixacA iM ©§¨¨¨§¨¦§¦§¥¤Ÿª§©
FxnF`aE dlrnl EpazMW FnkE lrAd©©©§¤¨©§§©§¨§§
oi` iM mdxa` `EdW rEci `Ed `iap̈¦¨©¤©§¨¨¦¥

:mdd minIA FzlEf `iap̈¦¨©¨¦©¥
ãBòmbdW rcie `Ed `iap iM dvxi¦§¤¦¨¦§¥©¤£©

:d`nhp `l `id dxYqPW¤¦§§¨¦Ÿ¦§§¨
ãBò`Ed `iap iM KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¦¨¦

FzNtY lirFze LcrA lNRzi dfaE¨¤¦§©¥©©§§¦§¦¨
:dige FxnF` `Edeg dxez §§¤§¥



xie`מח zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iriax meil inei xeriy

(è)úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨
ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðļ̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑ ּברּיה על לבא הרּגלה לא אׁשר עלֿיד:מּכה לנּו ּבאה ּכל , עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל זרע ׁשל .נקבים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ לעיר,∑¯˜ ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְִֶַַָָ
עסקי  על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָעל

אֹותֹו: ׁשֹואלין שם)אׁשּתֹו אחֹות(ב"ק אֹו היא, אׁשּת' ְְְְֲֲִִִִ
.היא'? ִ

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑,נח לבן מּתרת אב ּובת ¬…ƒ«»ƒƒְֶֶֶַַָֹֻ
לעֹובדי  אבֹות לאּמת ׁשאין ּוכדי אלילים, עבֹודת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָ

היתה?ּדבריו  אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ּכן, הׁשיבֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבנים  ּתרח,ּבני ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אנחנּו" אחים אנׁשים "ּכי ללֹוט: אֹומר הּוא .וכן ְְְֲֲִִִֵֵַָָ

Èn‡Œ˙· ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם .הרן, «…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå úéNò äî Bì øîàiå (èKixv ©Ÿ¤¤¨¦¨§¨¦
m`e ,ziUr dn FxnF` zpEM zrcl̈©©©¨©§¤¨¦¨§¦
ziUrW rxd dUrOd dn xnFl dvFx¤©©©©£¤¨©¤¨¦¨
.Kl iz`hg dn miCwdl Fl did Epl̈¨¨§©§¦¤¨¨¦¨
mcw Epl ziUr dn FxnF`A fnxW ilE`©¤¨©§§¤¨¦¨¨Ÿ¤
ziUr daFH dn Fl fnxl Kl iz`hg dn¤¨¨¦¨¦§Ÿ©¨¨¦¨
,'Fbe z`ad df crAW drx LiYlnbE Epl̈§©§¦¨¨¤§©¤¥¥¨§
aIgzn mc` oi`W zFidl `id dpEMde§©©¨¨¦¦§¤¥¨¨¦§©¥
,daFh zgY drx mNWnM mlFrA rx©¨¨¦§©¥¨¨©©¨
Fl mzFUr wiRqi `NW Fl fnx dfl̈¤¨©¤Ÿ©§¦£¨
dUrX dn mdl zFUrl drx mdxa`l§©§¨¨¨¨©£¨¤©¤¨¨
zE`ivn oi`e mlFrd on mcA`l dvxW¤¨¨§©§¨¦¨¨§¥§¦
FxnF`M FnElWY df didIW mlFrA rx©¨¨¤¦§¤¤©§§§
m` zlEf 'Fbe EUri `l xW` miUrn©£¦£¤Ÿ¥¨§©¦
EdElnB mde daFh mdl zFUrl mcẅ©©£¨¤¨§¥§¨
lr dgkFY ixaC `Ed aEzMd lke ,drẍ¨§¨©¨¦§¥¥¨©

:dUrX dni dxez ©¤¨¨
.Cìîéáà øîàiå (éwEqRW zFidl ©Ÿ¤£¦¤¤¦§¤¨

xEAce zEplawe dgkFY `Ed oFW`x¦¥¨§¨§¨§¦

i`Ce iM Fnrh zrcl dl`W `Ed df¤§¥¨¨©©©£¦©©
FOr qEnM Fnrh `N` rxdl oEMzp `lŸ¦§©¥§¨©¤¨©£¨¦
Fl`XW Dnvr iptA dxin` cgi dfl̈¤¦¥£¦¨¦§¥©§¨¤§¨

:'Fbe zi`x dn`i dxez ¨¨¦¨§
.'Bâå ézøîà ék (àéFxnF`l daEWY Ff ¦¨©§¦§§¨§§

cvl 'Fbe wx FxnF`e .zi`x dn̈¨¦¨§§©§§©
mdl YWWg m`e Klnia` eil` xn`IW¤Ÿ©¥¨£¦¤¤§¦¨©§¨¨¤
`l oM m` midl` z`xi mdl oi`W¤¥¨¤¦§©¡Ÿ¦¦¥Ÿ
LYW` z` EgTie ,LzF` EbxdIW WEgŸ¤©©§§§¦§¤¦§§

fl ,Wi` zW` xEQ`l EWEgi `le LOnd ¦§§Ÿ¨§¦¥¤¦¨¤
md miWWFgW xnFl hErn wx xn`̈©©¦©¤§¦¥
lr xaCd xng lwdl midl` z`xil§¦§©¡Ÿ¦§¨¥Ÿ¤©¨¨©
,EdEbxdi `l m` iM WExR ipEbxdIW ici§¥¤©©§¦¥¦¦Ÿ©©§
Wie dzin EaIgzi d`iaE d`iA lM lr©¨¦¨¦¨¦§©§¦¨§¥
dilr `Ad lM EzEni mbe dAxn WprŸ¤§ª¤§©¨¨©¨¨¤¨
oi`e mdxa` z` bxdl EnMgzi dfl̈¤¦§©§©£Ÿ¤©§¨¨§¥
,cg` mc`l cg` oer Wpr `N` o`M̈¤¨Ÿ¤¨Ÿ¤¨§¨¨¤¨
mc` ipA dAxd EdEbxdi m` mB dnE©©¦©©§©§¥§¥¨¨
xn`e Wg dfle xhR cv dfA Wi cg`M§¤¨¥¨¤©§Ÿ§¨¤¨§¨©

FricFd `NW lr aiWd dfaE .izFg £̀¦¨¤¥¦©¤Ÿ¦
:FYW` `idWai dxez ¤¦¦§

.'Bâå éúçà äðîà íâå (áéaIg o`M §©¨§¨£Ÿ¦§¨¦¥
mB Fnvr hNnE Klnia`l mdxa ©̀§¨¨©£¦¤¤¦¥©§©

znrxYdndn eilr lawe mrxzPW ¥©©§Ÿ¤¤¦§©¥§¨©¨¨¤
izg` dpn` mbe xn`e 'Fbe Epl ziUr̈¦¨¨§§¨©§©¨§¨£Ÿ¦
mrxzdl iYW` Dpi`W iYxn` ike 'Fbe§§¦¨©§¦¤¥¨¦§¦§¦§©¥
ip` .midl` i`xi izirzdW ilr̈©¤¦§¥¦¦§¥¡Ÿ¦£¦
izFg` zFidl dlFkie izFg` iYxn`̈©§¦£¦¦¨¦§£¦
iYW` `id m` l`Wl mkilre iYW`e§¦§¦©£¥¤¦§Ÿ¦¦¦§¦
`xwl ip` lFkIW izFg` iYxn`W mbd£©¤¨©§¦£¦¤¨£¦¦§Ÿ
Dpi`W hlgd dfA oi`e izFg` Dl̈£¦§¥¨¤¤§¥¤¥¨
`hgn cxge `xi didIW inl iYW ¦̀§¦§¦¤¦§¤¨¥§¨¥¥£Ÿ
WiBxd Ff dprh cvl ilE`e midl`l¥Ÿ¦§©§©©£¨¦§¦
Fl oYIe mdxa` z` zn`d iM Klnia £̀¦¤¤¦¨¡¤¤©§¨¨©¦¥
EdEcWgi lal oEMzp mB .zFaFh zFpYn©¨©¦§©¥§©©§§
oiWWFg miwiCSde eiRn xwW `ivFnA§¦¤¤¦¦§©©¦¦§¦

:Fl dnFCle xErMlbi dxez ©¦§©¤



מט `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iriax meil inei xeriy

(âé)øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´
íB÷nä-ìk ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì̈½¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ

:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑ ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְִֵ

אפניו: על ּדבּור ּדבר עֹוד ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
להיֹות  אבי מּבית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִִִֵֶַַָָָּכׁשהֹוציאני
ּבמקֹום  ׁשאעבר וידעּתי למקֹום, מּמקֹום ונד ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמׁשֹוטט

"חסּד זה לּה "ואמר ‰˙eÚ.רׁשעים: ¯L‡k∑ לׁשֹון ְְִֵֶַַָָָֹ«¬∆ƒ¿ְ
אלהּות  לׁשֹון מקֹומֹות ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל ְְְְְְֱִִִֵַַַַָרּבים,
אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי מרּות ְְְֱֲִִֶַָָָֹּולׁשֹון
לׁשֹון  וכל קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", ְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים
יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: רּבים, לׁשֹון ְְֱֲִִִֵֵֵַַַֹ'אלהים'

"ּבעליו  וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", ְְֲֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ"ואדֹוני
לׁשֹון  מהּו ּתאמר: ואם ּבבעליו". "והּועד ְְְְִִַַַָָָֹיּומת",
קרּוי  מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומֹו הּגֹולה ּכל ְְְְִִֵֶַָָָֻ"התעּו?"

ּכמֹו: כא)ּתֹועה, וּתתע",(לקמן קיט)"וּתל "ּתעיתי (תהלים ְִִֵֵֶֶַַַָ
אבד", לח)ּכׂשה ויתעּו(איוב יצאּו לבליֿאכל", "יתעּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֹֹ
אכלם  וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó.לבּקׁש כו)עלי, "וּיׁשאלּו(לקמן ְְֵַָָƒ¿ƒƒְְֲִֵַַָ

וכן: אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום יד)אנׁשי "ואמר (שמות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ
יׂשראל. ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ט)ּפרעה (שופטים ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹ

הרגתהּו" אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְֲִִֶָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ּכדי ויתּפּלל .ׁשּיתּפּיס «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
áL: ¥«

i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה ׁשטּופי אבל ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeäpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk Cì-àeä¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

:úçëðå§Ÿ¨«©

i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, אבימל: ¿»»»«ְְְְֲִִֵֶֶַָָ
ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ּכבֹוד ל עׂשיתי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ'הּנה
ּכסּות  ל הּזה והּכבֹוד הּממֹון הּנה הּוא", "אחי ְְִִֵֶַַַָָָָָָעליו:

‡Cz.עינים' ¯L‡ ÏÎÏ∑,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ִֵַ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
'לאחר  לֹומר: להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאּלּו
ממֹון  לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה'. ּבּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתעּלל
ועלֿידי  הׁשיבֹותי ׁשעלּֿכרחי יֹודעים יהיּו ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפּיס

Ïk.נס  ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָל
ּובלע"ז  ּדברים, ּברּור - מקֹום ּבכל 'ּתֹוכחה' ְְְְִֵַַָָָָָּולׁשֹון
ּולׁשֹון  אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְֲִִִֵֵָאשפרובי"ר,
ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ ְְִִֵֵַַַַָָָהּמקרא
ּובכל  ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכסּות
ּכל  וית יתי 'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר
הּמקרא  לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָדעּמ

.ּפרׁשּתי  ְִֵַ

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå øLàk éäéå (âémrh zzl `A o`M ©§¦©£¤§¨¨¨¥©©
z`xi oi` xn`W oFW`xd Fxacl¦§¨¨¦¤¨©¥¦§©
zi`x dn Klnia` eil` xn`i iM midl ¡̀Ÿ¦¦Ÿ©¥¨£¦¤¤¨¨¦¨
z`xi mdl oi`W mzF` YcWgW mFwOA©¨¤¨©§¨¨¤¥¨¤¦§©

oTYW Ff dpTY iM xn` dfl ,midl ¡̀Ÿ¦¨¤¨©¦©¨¨¤¦¥
`Edd mFwOd zAql `l izFg` xnFl©£¦Ÿ§¦©©¨©
yWgl df oTY llM KxcA `N` cal§©¤¨§¤¤§¨¦¥¤©£©
`l df wtqe midl` z`xi FA oi`W mFwn̈¤¥¦§©¡Ÿ¦§¨¥¤Ÿ

zwfg Dl oi`W mbdW xxB EPOn dzvï§¨¦¤§¨¤£©¤¥¨¤§©
mdxa`l oi`W dcFi midl` z`xi oi ¥̀¦§©¡Ÿ¦¤¤¥§©§¨¨
dYrnE midl` z`xi DA WIW dwfg DÄ£¨¨¤¥¨¦§©¡Ÿ¦¥©¨

:Klnia` zFprh EnYYqpci dxez ¦§©§©££¦¤¤



xie`נ zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iriax meil inei xeriy

(æé)íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úà¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', .ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ּדּבּורּה ׂשרה עלּֿפי .ׁשל ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב ּפרׁשה (ב"ק סמ «»«∆»»¿ַָָָָ
והּוא  חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָזֹו,

נענה  הּוא ּדבר, לאֹותֹו וּיתּפּלל צרי" ׁשּנאמר: ּתחּלה, ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּכבר  ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָוגֹו'"

אבימל את ׁשרּפא L‡k¯.קדם ‰¯N ˙‡ „˜t ֲִִֵֶֶֶֶֶֹ»«∆»»«¬∆
¯Ó‡∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑ היא והיכן ּבלדה. »»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְִֵֵָָ

אלהים  "וּיאמר אמירה: ּדּבּור? הּוא והיכן ְֱֲֲִִִִֵֶַָָָֹֹאמירה
ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה ְְְְֲִִַָָָָָאבל

הּבתרים  ּבין ּבברית "לא אלֿאברם" נאמר: וׁשם , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש.'‰ NÚiÂ ְְְִִִֵֵֶַָָָ«««

¯ac ¯L‡k ‰¯NÏ∑ לאברהם. ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
:íéýìû Búà øac-øLà£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑.חמא ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְִִַַָָָ
ׁשּלא  חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָֹרּבי

אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל 'מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹיאמרּו:
חדׁשים  ‡˙B.לז' ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה דּמּליל ְֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵַָ

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå øác ìò Bâå øöò ék (çéWExR ¦¨Ÿ§©§©§¥
dxArzp Klnia`n Exn`i `NW¤ŸŸ§¥£¦¤¤¦§©§¨
,mdd minIA did xwrW ixd ,dxÜ¨£¥¤¨¨¨¨©¨¦©¥
mdxa` zNtY lirFY iM zFNbl mbe§©§©¦¦§¦©©§¨¨
Fnvr lr mb dlirFde zFxwr cwtl¦§Ÿ£¨§¦¨©©©§
lr lNRzOd lM ricFdl mB .cwtpe§¦§©©§¦©¨©¦§©¥©
'Eke dprp `Ed 'Eke Kixv `Ede Fxag£¥§¨¦§©£¤§
wEqR df wEqtl Knq dfle ,(a"v w"a)§¨¤¨©§¨¤¨
dncw xaMW mbde .dxU z` cwR 'de©¨©¤¨¨©£©¤§¨¨§¨
zEkinQd oipr Fpi` m` ,dghadd©©§¨¨¦¥¦§©©§¦
WExtA oIre ,zlEGl oiprl EdpY FtEbl§§¥§¦§¨©©§©¥§¥

:df xg`W wEqR` dxez ¨¤©©¤
.øîà øLàk 'Bâå ã÷t 'äå (àWExR ©¨©§©£¤¨¨¥

Klnia` lr lNRzdW cvl `lŸ§©¤¦§©¥©£¦¤¤
'Eke Fxag lr lNRzOd lM mrHnE¦©©¨©¦§©¥©£¥§
e"g hirni dfe cwtp did `l df zlEfe§©¤Ÿ¨¨¦§©§¤©§¦
dWxRd zNgzA dxEn`d dghadd©©§¨¨¨£¨¦§¦©©¨¨¨

:xn` xW`M `N ¤̀¨©£¤¨¨
ãBòKlnia` lr FzNtY iM mlFrl§¨¦§¦¨©£¦¤¤

dxU zciwtl cinrOd xaC `Ed¨¨©©£¦¦§¦©¨¨
oA Fl oYIW dzid KxAzi Fzghade§©§¨¨¦§¨©¨§¨¤¦¥¥
cwRIW DzNbQW devn 'd Fl oinfde§¦§¦¦§¨¤§ª¨¨¤¦¨¥
FxnF` `Ede Fzghad dnIwzp dfaE¨¤¦§©§¨©§¨¨§§
dxin`d cvlE WExR xn` xW`M©£¤¨¨¥§©¨£¦¨
xaCd Fl oOCfPW `Ed 'd xn`W¤¨©¤¦§©¥©¨¨
oinfi aihidl 'd dvxIWM iM ,dcwtpe§¦§§¨¦§¤¦§¤§¥¦©§¦
daFHd `id DzNbQW devOd©¦§¨¤§ª¨¨¦©¨
zghad mcTW `vnze .zWTand©§ª¤¤§¦§¨¤Ÿ¤©§¨©
dUrn mdxa`l oOCfp xaM dciwRd©§¦¨§¨¦§©¥§©§¨¨©£¥
Klnia` dUrnl dnFcA `EdW drxR©§Ÿ¤§¤§©£¥£¦¤¤
lNRzIW icM drxtl 'd Fxvr `le§Ÿ£¨§©§Ÿ§¥¤¦§©¥
dnl zF`d Ll dfe mdxa` eilr̈¨©§¨¨§¤§¨§¨

:EpWxRW¤¥©§
NòiåltMW mrh .xAC xW`M 'Fbe 'd ©©©§©£¤¦¥©©¤¨©

itl oEki ,'Fbe UrIe xnFl©©©©§§©¥§¦
zrM wEqRA (`nEgpY) l"f mdixaC¦§¥¤©§¨©¨¨¥
lzMA dhixU K`lOd Dl hxVW dIg©¨¤¨©¨©©§¨§¦¨©Ÿ¤

nXd riBIWM,oA dxUlE df mFwnl W §¤©¦©©¤¤§¨¤§¨¨¥

xn`n mIwzPW aEzMd ricFdW `Ede§¤¦©©¨¤¦§©¥©£©
:onGd wECwcA dil` xaFCd K`lOd©©§¨©¥¥¤¨§¦§©§¨

ãBòiYWxRX dn iR lr aEzMd oEki§©¥©¨©¦©¤¥©§¦
dxUl oA ('i g"i lirl) wEqRA©¨§¥¥§¨¨
Ff dAqlE `awEPd cSn `AW LYW ¦̀§§¤¨¦©©§¨§¦¨
`id Ff iM `Ed rEcie ,dcwrl Kxvdª§©¨£¥¨§¨©¦¦
iM iYazMX dn itlE ,dxU zzin zAq¦©¦©¨¨§¦©¤¨©§¦¦
dxfBd mIwe dxU zwigv lr 'd ciRwd¦§¦©§¦©¨¨§¦¥©§¥¨
`xhQn oA `N` dxU clY `NW¤Ÿ¥¥¨¨¤¨¥¦¦§¨
dxU la` (h"i f"i Kl) FxnF`M `awEpC§§¨§§¤£¨¨¨
dxUl 'd UrIe xn` dfl ,zclFi LYW ¦̀§§¤¤¨¤¨©©©©§¨¨
dWw xEACd iM `Ed rEcie xAC xW`M©£¤¦¥§¨©¦©¦¨¤
KixSd zEnlWA mlW FYcli `NW `Ede§¤Ÿ§©§¨¥¦§¥©¨¦
dAQn dxU dxhtpe mixaCd ElBlBzpe§¦§©§§©§¨¦§¦§§¨¨¨¦¦¨
lr dghadd mEIw df KxclE .Ff§¤¤¤¦©©§¨¨©
dfnxp K`lOd Dl hxVW dhixVd©§¦¨¤¨©¨©©§¨¦§§¨
xW` crFOl aizkC df ixg`W wEqRA©¨¤©£¥¤¦§¦©¥£¤

:'Fbe Fz` xACa dxez ¦¤Ÿ§
.ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå (á©©©©¥¤¨¨§©§¨¨¥



ני `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iying meil inei xeriy
הּמֹועד  "לּמֹועד את לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר אׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּוב
ל  חּמה ּתלד:ּכׁשּתּגיע האחרת, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÂÈ˜ÊÏ)∑לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l jxk zegiy ihewl)

זֹו לׂשריטה חּמה האחרת ּכׁשּתּגיע ב)ּבּׁשנה כא, (רש"י ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרה את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: ּכאׁשר לרׁש"י ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

לׂשרהאמר ה' ּדּבר וּיעׂש יצחק ּכאׁשר ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מה  ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָֹהיתה
ׁשהּדבר  מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן הּכתּוב. זאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמפרט

לּכל היה .נּכר ִַָָָֹ

(â)-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤
:÷çöé äøN Bl-äãìé̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

(ã)íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
:íéýìû Búà äeö øLàk©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn g"i iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å)òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
:éì-÷çöé¦«£©¦«

i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑ הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָעקרֹות

היה  ׂשחק ורב עּמּה, נענּו ּתפּלֹות הרּבה ְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹּבּיֹום,
.ּבעֹולם  ָָ

(æ)äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

dxezd lr miigd xe`

l"f mxnF` KxC lr x`Azi xdYe xn`̈©©©©¦§¨¥©¤¤§¨
,Dl did `l oFxhn ziA (b"pt x"a)¥©§Ÿ¨¨¨

A mB qp did iM ricFn dfl.oFixd ¨¤¦©¦¨¨¥©¨¥¨
mdxa`l df oA fnx mdxa`l FxnF`e§§§©§¨¨¨©¥¤§©§¨¨
`xTi `l iM mdxa`l l`rnWi `le§Ÿ¦§¨¥§©§¨¨¦Ÿ¦¨¥
iM (a"i `"k) aizkC mdxa` oA FnW§¤©§¨¨¦§¦¦
EpivOW mbde .rxf Ll `xTi wgvia§¦§¨¦¨¥§¨©©£©¤¨¦
xbd clYe (e"h f"h) aEzMd xn`W¤¨©©¨©¥¤¨¨
la` mxa` FnW `xwp mW ,oA mxa`l§©§¨¥¨¦§¨§©§¨£¨
cFr xkGi `NW mxa` mW xwrPW xg ©̀©¤¤¡©¥©§¨¤Ÿ¦¨¥
l`rnWi mdxa` `N` eilr df mW¥¤¨¨¤¨©§¨¨¦§¨¥
dfl iM ilE`e .mdxa` oA `xTl Fl oi ¥̀¦¨¥¥©§¨¨§©¦¨¤
dUrA xaFr mxa` mdxa`l `xFTd©¥§©§¨¨©§¨¥©£¥
iM KxAzi FzcRwd mrh (bi zFkxA)§¨©©©§¨¨¦§¨©¦
l`rnWi eil` qgin mxa` Fl `xwIWM§¤¦§¨©§¨§©¥¥¨¦§¨¥
rxf Ll `xTi wgvia iM xn` 'de oal§¥©¨©¦§¦§¨¦¨¥§¨©
mrhe ,mxa` mW xwrIWM `N` df oi`e§¥¤¤¨§¤¥¨¥¥©§¨§©©
`xwPW mbd dfl awriA Fpi` df¤¥§©£Ÿ¨¤£©¤¦§¨

oIre .awri `xTIW `ciRw oi` l`xUi¦§¨¥¥§¥¨¤¦¨¥©£Ÿ§©¥
`l (dl oNdl) wEqRA iYazMX dn©¤¨©§¦©¨§©¨Ÿ

:xg` mrh `vnze 'Fbe `xTi¦¨¥§§¦§¨©©©¥
.åéð÷æìeipwfl FxnF` mB drcFdd mrh ¦§ª¨©©©¨¨©§¦§ª¨

dnl ,Fzpwfl xn` `le§Ÿ¨©§¦§¨§¨
Wtp dcNd zrA xqg did iM EpazMW¤¨©§¦¨¨¨¥§¥©¥¨¤¤
Fl dzid `le cilFdl oFilrd mlFrn¥¨¨¤§§¦§Ÿ¨§¨
iM aEzMd oEki `awEpC `nlrn `N ¤̀¨¥¨§¨§§¨§©¥©¨¦
zxg` dcl zpkd FA dcli mbe f` dclï§¨¨§©¨§¨£¨©¥¨©¤¤
Ll Wi iM mdxa` lW zipW dpwfl§¦§¨¥¦¤©§¨¨¦¥§
mc` biVdl `Ed hlgdd on iM zrcl̈©©¦¦©¤§¥§©¦¨¨
miCwi `l m` Wcg xaC dGd mlFrÄ¨©¤¨¨¨¨¦Ÿ©§¦
m`e zn` inkgl rEcIM lAwnd zpkd£¨©©§©¥©¨©§©§¥¡¤§¦
`nlrOW WtPd `N` wgvil dzid `lŸ¨§¨§¦§¨¤¨©¤¤¤¥¨§¨
WtPd zlAwd zpkd xqg dide `awEpC§§¨§¨¨¨¥£¨©©§¨©©¤¤
dcwrd Fl lirFY `l `xFkcC `nlrn¥¨§¨¦§¨Ÿ¦¨£¥¨
ricFd 'Fbe clYe xnFl wCwCW `Ed dfe§¤¤¦§¥©©¥¤§¦©
zr `Ed '`d Fzpwf iPnf 'al dclIW¤¨§¨§§©¥¦§¨¨¥

zxg` dpwf zrl dpkd `id 'Ade Fzcl¥¨§©¦£¨¨§¥¦§¨©¤¤
fnxi F` .dcwrd onf `EdW mdxa` lW¤©§¨¨¤§©¨£¥¨¦§Ÿ
KxC lr FYW` zpwfe Fzpwf eipwfl¦§ª¨¦§¨§¦§©¦§©¤¤

:owf ipc`e 'Fbe izla ixg` FxnF`b dxez §©£¥§Ÿ¦§©£Ÿ¦¨¥
.'Bâå øLà Bì ãìBpä Bða (âWExR §©©£¤§¥

`EdW xg` oA Fl WIW zFidl¦§¤¥¥©¥¤
xaCl Fl clFPd xn` dfl l`rnWi¦§¨¥¨¤¨©©©©¨¨
zilkzl eilr zF`xTdl Fl zF`Pd©¨§¦¨§¨¨§©§¦
zclA oM aEzMd xn` `NX dn Fze`Y©£¨©¤Ÿ¨©©¨¥§¥©
dxU Fl dcli xW` xn`e .l`rnWi¦§¨¥§¨©£¤¨§¨¨¨
mdxa` cinY oilNRzn EidW dnl fnẍ©§¨¤¨¦§©§¦¨¦©§¨¨
zwCSn didi iNW rxGd lM xnF` did̈¨¥¨©¤©¤¦¦§¤¦©¤¤
DzNtY cbpM ,'Fbe `id mB dxUe Ff§¨¨©¦§§¤¤§¦¨¨
:dxU xn` FzNtY cbpkE ,Fl dcli xn`̈©¨§¨§¤¤§¦¨¨©¨¨

ãBòFnW z`ixwl mrh zzl dvxi¦§¤¨¥©©¦§¦©§
vl wgvi,owGl dpwGd dclIW c ¦§¨§©¤¨§¨©§¥¨©¨¥

il dUr wgv ('e wEqR) xnF` `Ed oke§¥¥¨§Ÿ¨¨¦
:'Fbec dxez §



xie`נב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iying meil inei xeriy
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑ ׁשבח ּכמֹו:לׁשֹון וחׁשיבּות, ƒƒ≈¿«¿»»ְְֲִֶַַ

מא) ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ראּו(שם אּלה", ּברא "מי ְְִִֵֶַָָָָָ
הּוא ּומי הּוא ּגדֹול (מה הּוא הבטחתֹו,)וכּמה ׁשֹומר , ְְִֵַַַָָָָ

ועֹוׂשה  מבטיח ׁשּנה ∑ÏlÓ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֶַַַָָƒ≈ִָ
ּכלֹומר: מאה, ׁשּלֹו ּגימטרּיא 'ּדּבר', אמר ולא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

לאברהם  מאה N¯‰.לסֹוף ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑ּומהּו ְְְֵַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ַ
את  הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ'ּבנים'
ילדה  'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבניהן

אסּופי אּלא הּׁשּוק'ׂשרה, מן .הביאה ֲִִִֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k jxk zegiy ihewl)

מן  הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה לא אֹומרֹות, ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשהיּו
ז)הּׁשּוק כא, ׁשּזה (רש"י הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנתעּברה  לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם אברהם, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבנֹו
ּפרׁשת  ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאבימל
ׁשהׂשרֹות  לֹומר, ויׁש מאה. ּבן היה אברהם ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹולדֹות),

ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
הּדֹור, ליצני ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהֹוליד
אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

ׂשרה". נתעּברה מאבימל"ְְֲִִֵֶֶַָָָ

(ç)ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
:÷çöé-úà ìîbä íBéa§−¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ עה)חדׁשכ"ד לסֹוף ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑ הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימל,ׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàì§©§¨−̈§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו אלילים, עבֹודת לׁשֹון ¿«≈ְְֱֱֲִִֶֶַַ
לב) עריֹות,(שמות ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". ְְֲִֵֵַַַָָָָֻ"וּיקמּו

ּדתימא: לט)ּכמה לׁשֹון (לקמן אחר: ּדבר ּבי". "לצחק ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּדתימא: ּכמה ב)רציחה, ב הּנערים (שמואל נא "יקּומּו ְְְְִִֵַָָָָָָ
לפנינּו ."וגֹו'ויׂשחקּו ְְֲִֵַָ

(é)dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְִִִַַָָֹ
מריב  ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבןֿהאמה

וא  הירּׁשה, על יצחק ונֹוטל עם ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּפי

דתימא: ּכמה כו)חּצים, הּיֹורה (משלי "ּכמתלהלּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אני" מׂשחק הלא ואמר וגֹו', ÈaŒÌÚ.זּקים ְְְֲִִִֵַַָָֹƒ¿ƒ
˜ÁˆÈŒÌÚ∑(ב"ר)אינֹו אם אפּלּו ּבני, ׁשהּוא מּכיון ƒƒ¿»ְֲִִִִֵֵֶָ

ּכיצחק  ּבני,אֹוהגּון אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
"עםּֿבני  קלֿוחמר עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה ְְִִִִֵֶֶַַַָֹאין

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן .עםֿיצחק", ְְִִֵֶֶָ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר) ׁשּיצא ׁשּׁשמע לׁשּלחֹועל לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . .לתרּבּות «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

dxezd lr miigd xe`

.Bða úãBà ìò (àé`vi lal WExR ©Ÿ§¥§©¥¥
zFpEn`A rwYWie drx zEAxzl§©§¨¨§¦§¨©¤¡
sFq lM sFqe eia` ziAn Fz`vA zFrẍ§¥¦¥¨¦§¨

:`Ed FpA§
ãBòdqgi xW` FpA zcF` lr dvxi¦§¤©Ÿ§£¤¦£¨

dxU FzF`dn`d DxnF`M xbdl ¨¨§¨¨§§¨¨¨¨

WFcTd `aE ,dn`d oA 'Fbe DpA z`e§¤§¨§¤¨¨¨¨©¨
xn`e dxU ixaC wiCvde `Ed KExÄ§¦§¦¦§¥¨¨§¨©
aWgY l`e DlwA rnW 'Fbe xW` lM Fl¨£¤§§©§Ÿ¨§©©§Ÿ
'Fbe xrPd lr FxnF` `Ede LpA FzF`¦§§§©©©©§
wgvia iM Fl xn`e FpA mW Fl xwr̈©¥§§¨©¦§¦§¨
FO` mW lr df oaE 'Fbe Ll `xTi¦¨¥§§¥¤©¥¦

dn`d oA z` mbe FxnF` `Ede ,`xTi¦¨¥§§§©¤¤¨¨¨
dcFde mdxa` xfgW `vnze .xnFbe§¥§¦§¨¤¨©©§¨¨§¨
'Fbe mdxa` mMWIe aizkC dixacl¦§¨¤¨¦§¦©©§¥©§¨¨§
iM FpA z`e xn` `le 'Fbe clId z`e§¤©¤¤§§Ÿ¨©§¤§¦

:mdxa` lr aEzMd cirdai dxez ¥¦©¨©©§¨¨



נג `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i iying meil inei xeriy

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåE ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìòäøN E ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

òîL:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a §©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות למדנּו.)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה ,. ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà ïziå©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

:òáL øàa øaãîa òúzå Cìzå©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ולא ∆∆¿≈««ƒְְְִֶֶֶָָָָֹ

רעה ׂשֹונאֹו לתרּבּות ׁשּיצא אף ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.על ְְְֶַַָָָָ¿∆«∆∆ַ
ׁשכמּה על ׂשם רעה,הּילד עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה , ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברגליו ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו CÏzÂ.(בראשית ְְְֲֵֵַַַַַָָָֹ«≈∆
Ú˙zÂ∑ לג ּבית חזרה .(ב"ר)אביהּלּולי «≈«ְְִִֵֵָָָָ

(åè)úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
:íçéOä ãçà©©¬©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ חֹולים ׁשּדר .הרּבה לׁשּתֹות לפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

(æè)ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úà¤Ÿ−̈©¥«§§
i"yx£„‚pÓ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְִֵ

'ׁשהטיח  מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָטיחֹות,
ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבאׁשּתֹו',
ליּכנס  הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה

ּכמֹו: ב)לכאן, מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי (ישעיה ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ּומּגזרת: לחּגא", למצרים יהּודה אדמת (תהלים "והיתה ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
וכן:קז) ּכּׁשּכֹור", וינּועּו סה)"יחּגּו ארץ",(שם "קצוי ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

קצה  pÓ‚„.מּגזרת ·LzÂ∑ הֹוסיפה למּות ׁשּקרב ּכיון ְִִֶַָ«≈∆ƒ∆∆ִֵֶַָָָָ
.להתרחק  ְְִֵַ

(æé)Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
íéýìû|Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©
:íL-àeä øLàa©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑ החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן ∆«««ְִִֶֶַַָָָ
עליו, אחרים להתקּבלמּתפּלת קֹודמת .(ב"ר)והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ÌLŒ‡e‰ ¯L‡a∑(טז עֹוׂשה (ר"ה ׁשהּוא מעׂשים לפי «¬∆»ְֲִִֶֶַ
נּדֹון  הּוא לעׂשֹות.,עכׁשו עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא ְְְֲִִִֶַַַָָֹ

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

dxezd lr miigd xe`

.ãìiä úàå dîëL ìò (ãécliM Fcwr dfl eia` ziAn z`vl dvFx did `lW zFidl DnkW lr mU FzF` mB WExR ©¦§¨§¤©¤¤¥©¨©¦§¨¦§¤Ÿ¨¨¤¨¥¦¥¨¦¨¤£¨§¤¤
:DWxbe DnkW lr FnUeeh dxez §¨©¦§¨§¥§¨



xie`נד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iyiy meil inei xeriy
'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת מלאכי ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלפי

זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ּבּצמא,ׁשל ּבני להמית ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
מה  'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו מעלה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָאּתה
להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק ְִִֶַַַָָָָָהּוא,
"ּבאׁשר  וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל מעׂשיו ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָ'לפי
ּכׁשהגלם  ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּואֿׁשם".

ׁשּנאמר: כא)נבּוכדנאצר, וגֹו'(ישעיה ּבערב "מּׂשא ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ
ּכ וגֹו'", מים התיּו צמא אֹותם לקראת מֹוליכין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

'ּבבּקׁשה  לּׁשּבאים: אֹומרים יׂשראל היּו ערבּיים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאצל
וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו ּבני אצל הֹוליכּונּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָמּכם,

ׁשּנאמר: כה)עלינּו', ּתקרי (שם אל ּדדנים", "ארחֹות ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּומביאין  לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָּדדנים,
ּכסבּורים  נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר ְְְְִִִֶַָָָָָֹלהם
ּפיו  לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל,

ּומת  ּבגּופֹו נכנסת הרּוח .ּופֹותחֹו, ְְְִֵֶֶַָ

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

(ë)éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøŸ¤¬©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים על ∑˜M˙.יֹורה …∆«»ְִִֶֶֶ«»ַ
הּׁשי"ן  לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשם

העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמדּגׁשת,
ׁשּנאמר: טז)הּוא וגֹו'(לעיל בּכל .""ידֹו ְֱֶֶַַָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, 'זרק (שם)מּמק ֹום אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי' אעּקריּה לאוירא, .חּוטרא ְֲִִֵֵַַָָָָ

ß oeygxn h"i iyiy mei ß

(áë)-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLà£¤©−̈Ÿ¤«
i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו, ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזקּניו  ְִָֻ

(âë)éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "הּנה :ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«



נה `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iyiy meil inei xeriy

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

(åë)øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa¦§¦¬©«

(æë)eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
:úéøa íäéðL§¥¤−§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©
:äðcáì závä øLà älàä úNák§¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦ µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑ עדּות לׁשֹון «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְֵ
נקבה  הּמּצבה"ׁשל "ועדה ּכמֹו: ,.Èz¯ÙÁ Èk ְְְֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ
¯‡a‰Œ˙‡∑אבימל רֹועי עליה היּו מריבים ∆«¿≈ְֲִִִֵֶֶֶָָָ

א  חפרנּוה'. 'אנחנּו מי ואֹומרים: ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
הּבאר  על היא,ׁשּיתראה ׁשּלֹו לקראתֹו, הּמים ויעלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

אברהם  לקראת .ועלּו ְְְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`xie zyxt eh jxk zegiy ihewl)

אבינּו ּכאברהם לנהֹוג יׁש - לּבנים" סימן אבֹות ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ"מעׂשה
ואף נהג, ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם, אלקּות ּפעּולתֹואפן ּולפרסם ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹ

לּבנים. סימן ִִַָָהּוא

צרי אּלא ּבביתֹו, הּנמצאים יהּודים ּבקירּוב להסּתּפק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין
וׁשבים". ה"עֹוברים ּביהּודים ׁשם ּולטּפל ל"רחֹוב" ְְְְִִִִֵֵַָָָָָלצאת

ּכאׁשר  ּגם אפׁשרית, ּדר ּבכל להׁשּתּדל יׁש זֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפעילּות

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ"י‡„‰:( »≈»»
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Yxn`W Lzprh lr LaiWdl Wi¥§¨¦§©©£¨§¤¨©§¨
:raX` xacA utg ip`W `N` 'Fbe cqgM©¤¤§¤¨¤£¦¨¥©¨¨¦¨¥©
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ãBòlr WExR raX` ikp` xnFl oEki§©¥©¨Ÿ¦¦¨¥©¥©
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:FpA aEIg llWl¦§Ÿ¦§

BàeipA riAWie raXi `Ed iM dvxi¦§¤¦¦¨©§©§¦©¨¨
cETPde EN` zFxFC 'b lr©¥§©¦

:gikFidk dxez ¦©
éëðà íâå .'Bâå Cìîéáà øîàiå (åë©Ÿ¤£¦¤¤§§©¨Ÿ¦

.'BâåxnFl xfg dOl zrcl Kixv §¨¦¨©©¨¨¨©©
:ikp` mbe§©¨Ÿ¦

äàøéåiYrci `l FxnF` cFr wECwcA §¥¨¤§¦§§Ÿ¨©§¦
wiRqd `l dOl 'Fbe dUr in¦¨¨§¨¨Ÿ¦§¦
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xie`נו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn h"i iyiy meil inei xeriy
ּומׁשקה. מזֹון וׁשבים" ל"עֹוברים לתת צרי ּכ ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלׁשם
היא  עליהם להׁשּפעה הּדר ּכאׁשר אפּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיתר־על־ּכן:

ּדרכי לחץ ּבאמצעּות ׁש"ּדרכיה ּכּמּובן, הּתֹורה, ּבדר) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ַֹנעם").

ׁשּלחצּו האדם ?ּבכ הּתֹועלת מהי ויטען: הּטֹוען יבֹוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואם
זאת  עֹוׂשה - להתּפּלל ׁשמע, קריאת לקרא ,לבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעליו
ּכדי  הּזאת, ּבפעם ּתפּלין מּניח האחר חׁשק. ללא רצֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹללא

מחר. יהיה מה לדעת אין א הּלחץ, מן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָל"התּפּטר "
לנּו מסּוּפר ּכ הּנ"ל,ּבּתֹורה על ּבסיּפּור - הֹוראה מּלׁשֹון - ְְִִַַַַָָָָָָָ

ּב מדּבר ּכאׁשר אברהם, ּבימי אם קל־וחֹומר: ׁשל בני ּובדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ל"נח  זֹו ּדר הביאה ּתֹורה, מּתן ולפני אֹותי , הּכרּת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

",ּבברּיֹותי  ְִִָ

על  מדּבר וכאׁשר ּתֹורה, מּתן לאחר ְְְְֲֶַַַַַַַַַַַָָָָֻעל־אחת־ּכמה־וכמה
ּכל  לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל להיֹות "רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָיהּודי,
הּכפּיה  יתר־על־ּכן: לרצֹונֹו. היא המצֹות ועׂשּית ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהמצֹות...",

רצֹונֹו יהיה ׁשּזה ,לכ יגרמּו "מצוה הּגלּוי והּלחץ לידי עד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מׁשלם. ּבאפן המצֹות ּכל את יקּים והּוא מצוה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגֹוררת

ׁשל  ּבאפן ּבעֹולם הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ּפרסּום ׁשל זאת ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעבֹודה
ּב" אֹותי קּיּום ברּיֹותי הּכרּת את מּדה, ּכנגד ּבמּדה ּתחיׁש ," ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָ

מל ׁש"ּיעמד על־ידי ּדעה..." הארץ מלאה "ּכי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹההבטחה
דוד... ּכלמּבית ׁשל ויכּוף ּבדקּה" ּולחזק ּבּה ליל יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

האמּתית  ּבגאּלה ׁשּבעל־ּפה, והּתֹורה ׁשּבכתב ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּתֹורה
צדקנּו. מׁשיח על־ידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהׁשלימה

(àì)íL ék òáL øàa àeää íB÷nì àø÷ ïk-ìò©¥À¨¨²©¨¬©−§¥´¨®©¦²¨¬
:íäéðL eòaLð¦§§−§¥¤«

(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
ìt õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN:íézL ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤§¦§¦«

(âì)ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò ìû¥¬¨«

i"yx£ÏL‡∑ להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְִֵֵַַַַָָ
'ּפנּדק  אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻמּמּנּו

ּפרֹות  מיני ּכל ּובֹו נטיעה לאכסניא, לׁשֹון ּומצינּו ,' ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּנאמר: יא)ּבאהלים, אּפדנּו"(דניאל אהלי ."וּיּטע ְְֱֳֳִִֵֶֶַַַַַָָ
'B‚Â ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ׁשמֹו נקרא "אׁשל" אֹותֹו עלֿידי «ƒ¿»»¿ְְְִֵֵֶַָ

לאחר  העֹולם. לכל אלּה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְֱֶַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשאכלּתם  למי 'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאֹוכלים
ׁשאמר  מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמּׁשּלֹו,

אכלּתם' העֹולם, י)והיה .(סוטה ְְֲֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dItM iciÎlrW dkxaA zlrFYd©¤¤¦§¨¨¤©§¥§¦¨

עֹולם: אל יהוה ּבׁשם לג)וּיקרא־ׁשם (כא, ְְְִֵֵַָָָָֹֽ
אברהם  ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל
לאחר  ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבינּו
אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר לברכֹו. עמדּו וׁשתּו, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאכלּו
ׁשאמר  למי ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשל

העֹולם ואילך)והיה א עמוד סוף י, (סוטה ְָָָָ
ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה רצּו(בראשית ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְִֵֶֶַָָָֹ

מה  על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלבר
ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ּומּכיון וׁשתּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאכלּו

מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם ְִֵֶֶַָָא־ל
להכריח  אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
להּגיד  רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א־ל ּברּו" להּגיד ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאנׁשים
אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה הּטֹוב, מרצֹונם זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן ְְִִֵֶַַַַַַָָרק

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּבעל  ׁש"יׁש להּכרה להּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּכל
את  לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבית

וׁשב". עֹובר ּכל "ּבפה יתּבר ְְֱִֵֵֶָָָָֹאלקּותֹו
ּבאים  הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָא
ּגדֹולה  וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלהּכרה

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד,
ּבּטּוׁש ּפעל ועל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָולכן

הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם (חלק ּוׁשבירה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ
כט) פרק ריש בתניא הובא א. קסח, ּביּהג סליק ּדלא ְִֵָָָָ"אעא

כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין ְְְְְִִֵֵַָָָָָנהֹורא
ׁש"יׁש להּכרה מעצמם ּכבר הּגיעּו ואז ליּה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמבּטׁשין

זֹו". לבירה ְִִַַַַָּבעל־הּבית

‡¯Èלא  Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב  Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג  ‡aˆ ·Èˆe נ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»



נז `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ycew zayl inei xeriy

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְִֶֶֶַֻ
היה  ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה ְֲֵֶֶָָָָָָָָָעׂשה
ּבאלֹוני  וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבצאתֹו
ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם מצינּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹממרא",
,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה מקֹומֹותיו ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבכל
"ויהי  מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
עׂשה  לא ּובמצרים מצרימה", אברם וּירד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹרעב...
מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָֹֹאּלא
אׁשר  ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא עד למּסעיו" וּיל"ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם "וּיּסע ּבחברֹון", מּיד: סדֹום, פכה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ  ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה מּפני אברהם" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָמּׁשם
למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּפלׁשּתים,
ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה הרי הּמלאכים, אצלֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבאּו
הּכתּוב  ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", ְְִִִִִַַַָָָָֹֻ"ימים
ׁשּתי  עליהם מרּבים היּו ואם לפרׁש, אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֻלסּתֹום
אינם  ועלּֿכרח מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָׁשנים,
מּׁשם  יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר ְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָיתרים

עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, ׁשל וחזר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים עֹולם'יצחק ּב'סדר ׁשנּויה ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

.(ב"ר)
ß oeygxn 'k ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש «««¿»ƒ»≈∆ְִֵֵֵַ
פט) ואֹומר:(סנהדרין מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אחר

אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמּכל
ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל ְְְִִִֶֶַַָָָָָאֹו
מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר הייתי ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹאּלּו

מתּפאר  ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹעל
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו לי אמר אּלּו מיראני, אּתה אחד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּבאבר

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ 'זבח ּכÈp‰∑.הּוא: ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒָ
זּמּון  ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם .היא ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָ

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiåzáäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

éìà øîà øLà íéøää ãçà ìò äìòì:E §Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', לֹו:,אין אמר «»ְֵֶַַָָָָָ

יאמרּו: ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹ'ּבבּקׁשה
מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות ∑‡˙EaŒ.(סנהדרין ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿

."אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: ְְְִִִֵֵֶַַָָָאמר

לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: ְְְִִִִֶֶַַָָָָאמר
אמר  אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ"אׁשרֿאהבּת".
ׁשּלא  מּתחּלה? לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹלֹו:

ּפתאם  לחּבב לערּבבֹו ּוכדי ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח , ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

dxezd lr miigd xe`

.'Bâå íéøácä øçà éäéå (à,WExR ©§¦©©©§¨¦§¥
oiprdn dlrnl mixEn`d mixaCd©§¨¦¨£¦§©§¨¥¨¦§¨
cwtPW cr eilr ExarW iwYRxd dOMW¤©¨©§©§¥¤¨§¨¨©¤¦§©
iM 'd Fgihad mbe ,Fzpwf zrl oaA§¥§¥¦§¨§©¦§¦¦
wgvi didW xg`e ,rxf Ll `xTi wgvia§¦§¨¦¨¥§¨©§©©¤¨¨¦§¨
ux`A mdxa` xbIe FxnF`M lFcB̈§§©¨¨©§¨¨§¤¤
dpFW`xd dpXaE miAx mini miYWlR§¦§¦¨¦©¦©¨¨¨¦¨
Ycnl `d wgvi clFp miYWltl cxIW¤¨©¦§¦§¦©¦§¨¨¨©§¨
didi mcTd zErvn`aE .did lFcB iM¦¨¨¨§¤§¨©Ÿ¤¦§¤
mdxa` zpigaA oiA `ltn oFiQPd lcBŸ¤©¦¨ª§¨¥¦§¦©©§¨¨
cr Fl Encw iwYRxd dOM xg`W¤©©©¨©§©§¥¨§©

iM 'dn zFghad dOM xg`e cwtPW¤¦§©§©©©¨©§¨¥¦
Fl xnF` `Ed Frxf `xTi wgvia§¦§¨¦¨¥©§¥
oiA ,FAlA xdxd `le EdaixwIW¤©§¦¥§Ÿ¦§¥§¦¥
lFcB didW mbdW wgvi zpigaA¦§¦©¦§¨¤£©¤¨¨¨

nQd wEqRn rnWpM`d 'Fbe xbIe KE ©¦§¨¦¨©¨©¨¨§¨
oEMzp mB .aMr `le did lFcBW Ycnl̈©§¨¤¨¨¨§Ÿ¦¥©¦§©¥
xnFl wCvi dfAW mixaCd xg` xnFl©©©©§¨¦¤¨¤ª§©©
mixaCd mcw `le Lcigi z` LPA z` Fl¤¦§¤§¦§§ŸŸ¤©§¨¦
Fl did ixdW KEnqA mixn`Pd©¤¡¨¦§¨¤£¥¨¨

:Fcigi Fpi`e l`rnWi¦§¨¥§¥§¦
íéäìàäåmidl`de xn` .'Fbe dQp §¨¡Ÿ¦¦¨§¨©§¨¡Ÿ¦

caln xnFl 'd ztqFze e"`e ztqFzA§¤¤¨§¤¤©¦§©
FzFQpl siqFd EdEncTW zFpFiqp¦§¤§¨¦§©

:mEvr oFiQp oiCd zxEabA¦§©©¦¦¨¨
øîàiå,d`ixTd mrh .mdxa` eil` ©Ÿ¤¥¨©§¨¨©©©§¦¨

midl`d `A iM mcw FricFdl§¦Ÿ¤¦¨¨¡Ÿ¦
mdxa` oiade ,lFcB xaC EPOn l`Wl¦§Ÿ¦¤¨¨¨§¥¦©§¨¨
lkl okEn ipixd WExR ipPd eil` xn`e§¨©¥¨¦¥¦¥£¥¦¨§¨

:il` xn`Y xW`a dxez £¤Ÿ©¥©
.àð ç÷ (á`lA cInE skY WExR ©¨¥¥¤¦¨§Ÿ

`NW oFiQPdn df s`e onf zl`W§¥©§¨§©¤¥©¦¨¤Ÿ
gYti zA dUrnM onf EPOn l`Wi¦§Ÿ¦¤§¨§©£¥©¦§¨



xie`נח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ycew zayl inei xeriy
ודּבּור  ּדּבּור ּכל על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את .עליו ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

‰i¯n‰ ı¯‡∑הּימים ּבדברי וכן ג)ירּוׁשלים, :(ב ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
הּמֹורּיה". ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את ְְִִִִֵֶַַַָָ"לבנֹות
ׁשּמּׁשם  ׁשם על ּפרׁשּו, זכרֹונםֿלברכה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָורּבֹותינּו
ׁשם  על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָהֹוראה
ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, .עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

e‰ÏÚ‰Â∑ חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ¿«¬≈ְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ

להר  להעלהּו אּלא לׁשחטֹו, ְְֲֲֵֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, ‡Á„.לעׂשֹותֹו ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ««

ÌÈ¯‰‰∑הּצּדיקים מתהא ספרים (הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ∆»ƒְְִִִֵַַַַָָָ

לּצּדיקים  מׁשהא ּכדי )אחרים: זה וכל להם, מגּלה ואחרּֿכ , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וכן: ׂשכרן, יב)להרּבֹות אראּך",(לעיל אׁשר הארץ "אל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּביֹונה: ג)וכן הּקריאה (יונה את אליה .""ּוקרא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

(â)çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå äìòŸ½̈©¨´̈©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּוא ∑L·ÁiÂ.(פסחים ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…
מקלקלת  ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעצמֹו

הּׁשּורה  ÂÈ¯Ú.את ÈLŒ˙‡∑(ב"ר) יׁשמעאל ֶַָ∆¿≈¿»»ְִֵָ
לּדרואליעזר, לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם ׁשאין ֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לנקביו  האחד יצטר ׁשאם אנׁשים, ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבלא
עּמֹו הּׁשני יהיה וצּלח,∑Úw·ÈÂ.ויתרחק, ּתרּגּומֹו: ְְְִִִִֵֵֶַַ«¿««ְְַַַ

יח)ּכמֹו: ב הּירּדן"(שמואל ּבּקּוע,"וצלחּו לׁשֹון , ְְְְְִֵַַַָ
ּבלע"ז  .סינדר"א ְַַ

(ã)àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§
:÷çøî íB÷nä-úà¤©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑,מּיד מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְִִֵַַָָָ
ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּכדי

עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה .ואּלּו ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ÌB˜n‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן .ראה ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰kŒ„Ú∑ אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכל ֹומר «…ְֲֶֶֶַַָָ

ּׁשאמר  מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפנינּו.
'"זרע יהיה "ּכה הּמקֹום: נתנּבא ∑eLÂ·‰.לי ְְִִֶֶַַָֹ¿»»ְִֵַ

ׁשניהם  .ׁשּיׁשּובּו ְֵֶֶָ

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

dxezd lr miigd xe`

DzFlrdl dia` dvxW (`"i mihtFW)§¦¤¨¨¨¦¨§©£¨
:'Fbe miWcg 'a EPOn dl`We dlFr¨§¨£¨¦¤¢¨¦§

ãBòmixacA dxU z` gTIW Fl fnẍ©¤¦©¤¨¨¦§¨¦
oke ,FOr FkilFdl eil` zFSxzdl§¦§©¥¨§¦¦§¥
dliNd FzF` lM iM (`nEgpY) l"f Exn`̈§©§¨¦¨©©§¨
FOr miMqdl dxUl qItn mdxa` did̈¨©§¨¨§©¥§¨¨§©§¦¦

:xwAd xF` cr dxFY FcOll EPkilFIW¤¦¤§©§¨©©Ÿ¤
ãBòiESx ixacA EdgTIW wgvi lr fnxi¦§Ÿ©¦§¨¤¦¨¥§¦§¥¦

'd dEve eini lM dQpzp `l ixdW¤£¥Ÿ¦§©¨¨¨¨§¦¨
FAlA qipkdlE mrh ixacA EdgTIW¤¦¨¥§¦§¥©©§©§¦§¦

:'dl dlFr axTi m` xaCd zlrn©£©©¨¨¦¦¨¥¨©
úàzFad` 'bl fnx o`M .'Fbe LpA ¤¦§§¨¨©§©£

l`xUi Wi` lkl dxFY daIgW¤¦§¨¨§¨¦¦§¨¥

lkaE al lkA `Ed KExA `xFAd ad`l¤¡Ÿ©¥¨§¨¥§¨
aE Wtpal lkA ('d 'e mixaC) c`n lk ¤¤§¨§Ÿ§¨¦§¨¥

zad`M mc`d alA aiagW xaC Ll oi ¥̀§¨¨¤¨¦§¥¨¨¨§©£©
lkA cbpkE .LpA z` FxnF` `Ede mipAd©¨¦§§¤¦§§¤¤§¨
Fl oi`W oeike Lcigi z` xn` LWtp©§§¨©¤§¦§§¥¨¤¥
Fl oi`W in iM WtPd `Ed `Ed `N ¤̀¨©¤¤¦¦¤¥
Lc`n lkaE cbpkE .znM aEWg mipÄ¦¨§¥§¤¤§¨§Ÿ¤
Yad` FzF` WExR Yad` xW` xn`̈©£¤¨©§¨¥¨©§¨
oi` FCbpM eipipw lke Lipipw lMn xzFi¥¦¨¦§¨¤§¨¦§¨¨§¤§©¦
'd oEMzpe .'Fbe il Edlrd ok iR lr s`e§©©¦¥©£¥¦§§¦§©¥
FpWIW mbdW FricFdl df lM hxtl§¨¥¨¤§¦¤£©¤¤§
utg ok iR lr s` zFbxcdd lkA Flv ¤̀§§¨©©§¨©©¦¥¨¥

:dlFrl Fl EdaixwIW 'db dxez ¤©§¦¥§¨

.ø÷aa íäøáà íkLiå (âlW Fnrh ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤©£¤
aEzMd xn`W mEXn mdxa ©̀§¨¨¦¤¨©©¨
aixwdl 'Fbe FzEv mFiA (g"l 'f `xwIe)©¦§¨§©Ÿ§§©§¦
oi`W (.g"v migaf) l"f Exn`e 'Fbe§§¨§§¨¦¤¥
`EdW onfA Kld dfle dliNA oiaixwn©§¦¦©©§¨§¨¤¨©¦§©¤
mFwOd Fl oOCfi m`W aixwdl xWM̈¥§©§¦¤¦¦§©¥©¨
mB d`EaPdW mbde .onf xqg didi `lŸ¦§¤£©§¨©£©¤©§¨©
aMrzdl Fl did `le mFIA dzid oM¥¨§¨©§Ÿ¨¨§¦§©¥
FzF`A onf did `NW ilE` ,xgn mFi cr©¨¨©¤Ÿ¨¨§¨§
xn` xW` mFwOd l` zklle oikdl mFi§¨¦§¨¤¤¤©¨£¤¨©
`NW KxcA dxUl xAcl mB ,'d Fl©§©¥§¨¨§¤¤¤Ÿ
e"g zElXxzd ipRn `le xaCA WiBxY©§¦©¨¨§Ÿ¦§¥¦§©§

:xwAA mdxa` mMWIe crdec dxez §¨¥©©§¥©§¨¨©Ÿ¤



נט `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ycew zayl inei xeriy

(å)÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðL§¥¤−©§¨«
i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑,הּבׂשר את ׁשאֹוכלת ׁשם על סּכין, ««¬∆∆ִֵֶֶֶֶַַַָָ

דתימא: לב)ּכמה ּבׂשר",(דברים ּתאכל "וחרּבי ְְְְִֵַַָָָָֹ
נקראת  זאת אחר: ּדבר לאכילה. ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשּמכׁשרת

ׂשכרּה'מאכלת' מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על ,. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÂcÁÈ Ì‰ÈL eÎÏiÂ∑ׁשהֹול יֹודע ׁשהיה אברהם, «≈¿¿≈∆«¿»ְֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹלׁשחט

ּבּדבר  מרּגיׁש היה .ׁשּלא ְִֶַַָָָָֹ

(æ)øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤
äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

:äìòì§Ÿ¨«

(ç)äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
:åcçé íäéðL eëìiå éða§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑,הּׂשה לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר: ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶֶַַַ
יצחק  ׁשהבין ואףֿעלּֿפי ּבני". "לעלה ׂשה, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואם

ּבלב  יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
.ׁשוה  ֶָ

(è)ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà íL̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«

i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד הּידים (שבת מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְֲִֵַַַָָָָָ
"עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֻוהרגלים

ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום לבנים, קרסּליהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
נּכר  .היה ִָָָ

(é)úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
ì:Bða-úà èçL ¦§−Ÿ¤§«

(àé)øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤
íäøáà|:éðpä øîàiå íäøáà ©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא, חּבה .לׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−
äîeàîék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòàìå äzà í §®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ

ða-úà zëNç:épnî Eãéçé-úà E ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑ לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

ּדם' מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ,ּבאתי ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָ
מּום  ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: .אמר ְַַַַַַַָָ

ÈzÚ„È ‰zÚ Èk∑:אברהם לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ƒ«»»«¿ƒְִַַַַַָָָָָ
"ּכי 'אפרׁש לי: אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

"קחֿנא  ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָביצחק

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ



xie`ס zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ycew zayl inei xeriy
יד ּתׁשלח "אל לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאתּֿבנ
אחּלל  '"לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ֲֵֶַַַַַַָָָֹאלֿהּנער"'.

ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא 'קח',ּבריתי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ
אּלא  'ׁשחטהּו', ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמֹוצא

אחתיּה' אּסקּתיּה ÈzÚ„È."העלהּו", ‰zÚ Èk∑,מעּתה ְֲֲֵֵֵַַַַƒ«»»«¿ƒֵַָ
היא  מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻיׁש
"ּכי  ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .אצל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָחּבתי

אּתה  אלהים ."ירא ְֱִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn)

הּנער  אל יד ּתׁשלח אל "וּיאמר הּפסּוק את לֹומדים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּכאׁשר
אּתה  אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ּכי מאּומה לֹו ּתעׂש ְְְְֱִִִִֵַַַַַַָָָָֹואל
ׁשאלה  מתעֹוררת - מּמּני" יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

למקרא: חמׁש ּבן אצל ְְְִֵֵֶֶָָָּפׁשּוטה
הּצר טעם מהּו לציוּוי ּבנתינת - גֹו'" ידעּתי עּתה "ּכי - ְְִִִִִֶַַַַַַַַָָֹ

לכאֹורה, מאּומה", לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָ"אל
אל  יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי את אבינּו אברהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּׁשמע

ּבוּדאי ּביֹותר הּנער", ּומהּוׂשמח ּבחּיים, יּׁשאר יחידֹו ׁשּבנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
" טעם ּבנתינת וגֹו'"?!ּכי הּצר ידעּתי עּתה ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

לֹומר צרי לאחרי ׁשהיה ועל־ּכרח) ּבינּתים ענין איזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
"ּכי  הּמענה ּבא זה ׁשעל הּנער"), אל יד ּתׁשלח "אל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּציּוּוי

וגֹו'". ידעּתי ְְִַַָָעּתה
אברהם  ׁשל ׂשיחתֹו היתה ׁשּבנּתים רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָולכן
(להּקּב"ה) אברהם לֹו "אמר כּו', ׁשלימה ׂשיחה ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה,

ׂשיחתי  את לפני אמרּתאפרׁש "אתמֹול ּדבריו, ותכן ," ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יקרא ּביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי

הּנער"?! אל יד ּתׁשלח אל לי אמר אּתה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹעכׁשו
ׂשפתי  ּומֹוצא ּבריתי אחּלל "לא הּקּב"ה, לֹו הׁשיב זה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל
לא  אׁשנה, לא ׂשפתי מֹוצא קח, ל ּכׁשאמרּתי אׁשנה, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
(וטעם  אחּתיּה, אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו, ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאמרּתי
לׂשטן  להׁשיב מה לי יׁש מעּתה ידעּתי, עּתה ּכי ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּדבר)
ּפה  ּפתחֹון לי יׁש ,אצל חּבתי היא מה הּתמהים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻולאּמֹות

זה  היה לא ּכלֹומר, אּתה", אלקים ירא ּכי ׁשרֹואים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעכׁשו
מּכיון  אּתה", אלקים ירא "ּכי לּכל להראֹות נּסיֹון ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאּלא

מּמּני". יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹׁש"ּלא
ּבאּור: ְֵֶֶליתר

הּקּב"ה, ׁשל הנהגתֹו את מבין אינֹו אם ּגם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכאֹורה,
אמר  אּתה עכׁשו כּו' ואמרּת וחזרּת כּו' לי אמרּת ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ"אתמֹול
ּולהזּדרז  ּבחּיים, נׁשאר ׁשּיצחק לׂשמח לֹו היה - כּו'" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלי
ׁשאלֹות  לׁשאל מּבלי כּו', הּמזּבח ּגּבי מעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַֹלהֹורידֹו

ְָמיּוּתרֹות?!
לפרׁש מּבלי הּיֹום לסדר לעבר יכל היה לא ׁשאברהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹאּלא,
על  וקּוׁשיא ׁשאלה לֹו ּכׁשּיׁש הּקּב"ה, לפני ׂשיחתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת

ּבהּקּב"ה. לאמּונה הּנֹוגע ענין - הּקּב"ה ׁשל ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהנהגתֹו
:עצמ ְְְַַַוהגע

נּסיֹון  לכל ּכל ּולהראֹות להֹוכיח ּכדי אּלא היה לא העקידה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
את האמּונה העּמים ותקף ּבהּקּב"ה,ּגדל אבינּו דאברהם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשאלה  עם אבינּו אברהם יּׁשאר ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו יּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואי
הּפ - הּקּב"ה ׁשל הנהגתֹו על האמּונה) ענין הּפ) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוקּוׁשיא

העקידה?! נּסיֹון ּומּטרת ְְֲִִֵַַַָָָּתכלית
אמר  אּלא להחריׁש, יכל אבינּו אברהם היה לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹולכן,

" לפנילהּקּב"ה לֹואפרׁש ׁשהׁשיב עד כּו'", ׂשיחתי את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁשנה  לא ׂשפתי "מֹוצא ׁשיּנּוי, ׁשּום ּכאן ׁשאין ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ְוכּו'".

(âé)øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

:Bða úçz äìòì eäìòiå©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑לכ היה ימי מּוכן מּׁשׁשת ¿ƒ≈«ƒְְִֵֵֶָָָָ

הּמלאÁ‡∑¯.ּבראׁשית  לֹו ׁשאמר "אל אחרי : ְִֵ««ְֲֵֶַַַַַָָ
ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז, ּכׁשהּוא ראהּו ,"יד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּתׁשלח

אברהם  ּבתר ּוזקף עינֹוהי ּולפי (אּלין ית אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אברהם  ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר .)האּגדה: ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

C·qa∑ אילן.ÂÈ¯˜a∑ אברהם אצל רץ ,ׁשהיה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

ּומערּבבֹו סֹובכֹו Ba.ּבאילנֹות והּׂשטן ˙Áz∑ מאחר ְְְְְִַַָָָָ««¿ֵַַ
ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּכתּוב
היה  מּמּנּו, ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת ְֲִֶֶַַַַָָָָָָמהּו
היא  ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמתּפּלל
ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, ְְְְְֲִִִִִִָָָָעׂשּויה

ּדׁשן' ונעׂשה נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, .ּבני ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé øLà£¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«

i"yx£‰‡¯È ויראה ∑‰' יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶַַ
ּולהקריב  ׁשכינתֹו ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את ְְְְְִִֶֶַַַַָָלֹו

קרּבנֹות  ‰ÌBi.ּכאן ¯Ó‡È ¯L‡∑ לימי ׁשּיאמרּו ְָָָ¬∆≈»≈«ְִֵֶֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יראה" זה "ּבהר עליו: ְֵֶֶַַַָָָָָהּדֹורֹות

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»



סי `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ycew zayl inei xeriy
הּיֹום ∑‰ÌBi.לעּמֹו "עד ּכמֹו: העתידין, הּימים ְַ«ְֲִִִַַַָָ

הּקֹוראים  הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה"
הּיֹום  על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: הזה, המקרא ְְִִֶֶֶַַַַַַַָאת
לסלח  זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשעֹומדים

ה  מן ּולהּצילם ׁשנה ּבכל ׁשּיאמר ליׂשראל ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה ְְִֵֶֶַַַַַָָָהּיֹום

לכּפרה  ועֹומד צבּור יצחק ׁשל .אפרֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l jxk zegiy ihewl)

יראה ה' יד)ּבהר (כב, ְֵֶַָ
קרּבנֹות ּכאן ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו (רש"י)להׁשרֹות ְְְְְְִִַַָָָָ

הּׁשכינה ׁשּנתקּדׁשהׁשראת ליצחק, ׁשּיכת - (נפעל) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמזּבח. על ׁשּנעקד על־ידי עֹולה קרּבנֹות ּבקדּׁשת הקרבת ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
ּבנֹו את ועקד מעׂשה ׁשעׂשה לאברהם, ׁשּיכת - ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(ּפֹועל)

הּמזּבח. על ְְִִֵַַַיחידֹו

(åè)-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMä©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòL©¬©«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯·∑ לאב לּבן אחת ‡¯a‰.ואחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
:éì÷a zòîL̈©−§¨§Ÿ¦«

(èé)åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑,מּמׁש יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְִַָָֹ
ׁשל  עקדתֹו לפני ׁשנים י"ב יֹוׁשב. היה ּבחברֹון ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי
ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיצחק,

מרּבים  רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ"וּיגר
הראׁשֹונים, חברֹון ׁשּפרׁשנּומּׁשל ּכמֹו ׁשנה, כ"ו והם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

.למעלה  ְְַָ

(ë)øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
àåä-íâ äkìî äãìé äpäéçà øBçðì íéða:E Â¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
ּבני  היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹורּיה,

להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ְְְִִִֵַָָָָָָָֹׁשחּוט
הּקדֹוׁשֿ ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּׁשה

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿ƒ«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

dxezd lr miigd xe`

ãbiå äìàä íéøácä éøçà éäéå (ë©§¦©£¥©§¨¦¨¥¤©ª©
.'BâåFxnF` mrh mB ,df xERq mrh §©©¦¤©©©§

zcl xWw Fl oi` iM mixaCd ixg ©̀£¥©§¨¦¦¥¤¤¥©
`Ed df ,mcTX dn cvl mixEn`d̈£¦§©©¤¨©¤

lW FbEf zA dwax dclFPW ricFdl§¦©¤§¨¦§¨©¤
xaM mcw `le dYr cr mrhe .wgvi¦§¨§©©©©¨§ŸŸ¤§¨
`le `awEpC `xhQn did iM EpnCwd¦§©§¦¨¨¦¦§¨§§¨§Ÿ
xg` cr [`xFkC] (`awEp) Fl did̈¨§¨§¨©©©

xg` ,xkGd Wtp FA dxArzPW dcwrd̈£¥¨¤¦§©§¨¤¤©¨¨©©
'Fbe mdxa`l cBIe dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤©ª©§©§¨¨§
`Ed df 'Fbe dwax z` cli l`EzaE§¥¨©¤¦§¨§¤

xvdW mrhe .xERQd xTraEzMd K ¦©©¦§©©¤ª§©©¨



xie`סב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'k ycew zayl inei xeriy
"אחרי  וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה ׁשּנֹולדה ְְְֲִֵֶֶַַָָָּברּוֿהּוא,

האּלה" עקדה הּדברים עלֿידי ׁשהיּו ּדברים הרהּורי ,. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
‡Â‰ŒÌb∑ למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה היא אף «ƒְְְְְְְִִִִֶַָָ

ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָאברהם
אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹמּיעקב:

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני .ח ' ְְְְִִֵֵֶֶ
ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a jxk ycw zexb`)

ּפלגׁש ּבני וארּבעה ּגבירֹות ּבני ׁשמֹונה אּלּו, (רש"י אף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
כ) ּבסדר כב, מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא  "מעכה" זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלפי

ׁשם הּדֹו ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשאינֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבת

ׁשם מפרׁש אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשם  ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

טז)איׁש כג, מג. יא, ולנקבה (דה"א לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש , ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
וּיׁשלח)ׁשוים" ּפרׁשת סֹוף עזרא .(אּבן ְְְִִִֶַַַָָָָ

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

ñø ¯ æðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr miigd xe`

mB xFgPn miclFPd xcq lM aYkl¦§Ÿ¨¥¤©¨¦¦¨©
iM rC .xaC `ll dnE`x FWbliRn¦¦©§§¨§Ÿ¨¨©¦
mlFrA z`ltn wiCv Wtp uvFpzYWM§¤¦§¥¤¤©¦ª§¥¨¨
rxf lM m` dwaxM zwCv F` dGd©¤©¤¤§¦§¨¥¨¤©
zaxrYdn mcTX dn cvl dXcTd©§ª¨§©©¤¨©¥©©£Ÿ¤
mc` `hg zAQn rxd zpigAn¦§¦©¨©¦¦©¥§¨¨

,zFperA aFhe rx FA waC xW` oFW`xd̈¦£¤¨©©§©£Ÿ
zFlFcB zFWtp DzpEkWA oE`vOi¦¨§¦§¨¨§¨§
DOr Ecnri DcnFraE dRlTd wlgn¥¥¤©§¦¨§§¨©£Ÿ¦¨
DzpEkWA mNM E`vi mlFrl Dz`vaE§¥¨¨¨¥§ª¨¦§¨¨
xi`d dwax FzpigA xiMd cg` lke§¨¤¨¦¦§¦¨¦§¨¥¦

,xrqi uFnM DzlEfe dXcTA DxF`¨©§ª¨§¨¨§§Ÿ¥
E`vIW zFO`d lM aEzMd ricFd dfle§¨¤¦©©¨¨¨ª¤¨§
daFh zilBxn dzid mkFzAW xFgPn¦¨¤§¨¨§¨©§¨¦¨

:mFlXd dilr EpO` dwax`k dxez ¦§¨¦¥¨¤¨©¨
àøiå úLøt úìñç£¨©¨¨©©¥¨

ולכן בכי' תקיעה בלבאי מסטרא דא אשר קראתי במכתבו שנתקבל היום שפתחו חדר א' ולומדים 

שם ח' תלמידים וכו'. אבל תקותי חזקה שאין זה אלא לפי שעה קלה ביותר, ותו"מ יוסיפו אומץ באופן 

שיגיע מספר התלמידים והבתים למה שהי' בסוף קיץ העבר, וכמובן שלא יסתפקו בזה ויגדילו המספר 

עוד יותר, וישמחני להודיעני בשורות טובות בזה וכל המרבה וכל המקדים הרי זה משובח.

...מוסג"פ מכתב קצר להמתעסקים בעבודת הקדש תחת הנהלתו ואם תוכן המכתב מתאים 

להמצב, נא למסור אליהם, ולהודיעני מזה.

בברכ]ת[ בריאות הנכונה והצלחה בעבודתו בקודש שיהי' טופח ע"מ להטפיח,

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמוד גה



סג mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«
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סה mildz
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áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ
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:äîçìnì©¦§¨¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח מרחשוון ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ התמים מוה"ר יצחק אהרן שי' שו"ב

שלום וברכה!

בעונג קראתי מכתבו )בלי הוראת זמן הכתיבה( המודיע אשר התחילה התעמולה בענין הת"ת 

וכן בדבר המלמדים ההולכים אל התלמידים ללמוד עמהם בבתיהם.

לזה  ובהמשך  חייו בקצרה,  ימי  שנות  ר"ה המודיע מסדר  נתקבל בשעתו מכתבו מקודם  כן 

הנני בזה בבקשה כפולה ומכופלת כיון שמזכיר שהוא הי' מן המשמשים את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

ימלא  לו תודה אם  ומאד מאד אכיר  כל מה שזוכר מהעת ההיא  בראסטאוו בשנת תרפ"א, לרשום 

בזכרונו  הדברים  ששמורים  מקוה  והנני  משובח,  זה  הרי  הנ"ל  ברשימות  שיפרט  וכל  זאת,  בקשתי 

וימלא בקשתי על מילואה.

ואבוא בדברים אחדים מהענינים שבמכתבו

)א( בסוף רשימת סדר ימי חייו לאורך ימים ושנים טובות מסיים "כל ימי שנותי רעים", וזה 

בא בהמשך מה שמזכיר שלמד שש שנים בישיבת תו"ת, זכה לשמש את כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

בעניניו הפרטיים )אשר גם ענינים פרטיים של נשמה כללית כלליים הם(, זכה למלאות רצונות של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע"י עבודה בעסקנות ציבורית, ובמשך שש שנים אח"כ אסרוהו במאסר, וגם שם 

השפיע כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על ידו בהפצת התורה והיהדות ובקיום המצוות מעשיות בפועל וכו' 

וכו', ואם אחר כל זה כותב אשר כל ימי שנותיו רעים היו, איני מבין מהו טוב בעולם.

ובסביבותיהן  נהניתי במאד לקרא במכתבו שקודם החג ע"ד עבודתם בפאריז, בעיר מץ  )ב( 

בכמות במספר התלמידים  והן  באיכות  הן  לימוד הדא"ח,  והפצת  היהדות  בהחזקת  בחינוך הכשר, 

והבתים שמבקרים מזמן לזמן.

המשך בעמוד גב



סו

יום ראשון - י"ד מרחשון
מפרק עב 

עד סוף פרק עו

יום רביעי - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו מרחשון
מפרק עז 

עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח מרחשון
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט מרחשון
מפרק צ 

עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' מרחשון
פרק כ

מפרק צז עד סוף פרק קג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת וירא

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 



סז oeygxn e"hÎc"i ipyÎoey`x mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ד ראשון יום
אגרת כז  ,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

ïåùçøîå"è-ã"ééðù-ïåùàøíåé

מרחשון  ט"ו שני יום
,292 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷éãöä úåéäá äðäå,fnw 'nr cr.ïéîàú

:ì"pä ìò øeàa¥©©©
zxb` ly xzei dwenrd dzernyn envra xiaqn owfd epax

:(f"k oniq) ef¯ øhtúàc à÷écöc ,LBãwä øäfa àúéà¦¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©
."eë éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëa çkzLàxdefa aezk - ¦§©©§ª§¨§¦¨¦¦§©¦

xhtpy wicv ,yecwd
xzei zenlerd lka `vnp

.eiiga xy`néøöåC §¨¦
úBîìBòa çðéz ,ïéáäì§¨¦¦©§¨
øéúé çkzLà íéðBéìò¤§¦¦§©©¨¦

BúBìòa,änLoaen - ©£¨¨
zenleray xacd
ixg` `vnp `ed mipeilrd
daexn dcna ezewlzqd
dler eznyp xy`k xzei

,dlrnlíìBòa ìáà£¨¨¨
éà äfä?øéúé çkzLà C ©¤¥¦§©©¨¦

my `vnp `ed cvik -
?xzei daexn dcnaLéå§¥

äî Cøc-ìò ,øîBì©©¤¤©
øîàî ìò éúìawM¤¦©§¦©©£©

÷áL"c ì"æç,xi`yd - £©§¨©
,"éç ìëì íéiç- ©¦§¨©

lkl miig xi`yd `edy mixne` wicv ly ezewlzqd zryay
`id dpeekd m` ,dyw oeyld zehytay ,lirl xkfpke ,miigd
ixd ,miiga ex`yp mixg`e mlerd z` afr `edy xnel wx

iign `l ,`ed eiig z` xi`yd `lyexaqdd itl `l` ,miig md
eiign xi`yd `edy ok` `id dpeekd owfd epax laiwy`ed-

,miigd lklòãBpk,recik -íéiç íðéà ÷écvä éiçL ©©¤©¥©©¦¥¨©¦

íéøNa24,äáäàå äàøéå äðeîà íäL ,íéiðçeø íéiç íà-ék §¨¦¦¦©¦£¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨
envr el yiy 'd zad`e 'd z`xi ,'d zpen` -rityn `ede

mya miweqta zexcben el` yly ,eixyewne eicinlzl oze`
,"miig":áéúk äðeîàa ék:aezk -,"äéçé Búðeîàa ÷écöå" ¦¤¡¨§¦§©¦¤¡¨¦§¤

:áéúk äàøéáe:aezk - §¦§¨§¦
,"íéiçì 'ä úàøéå"§¦§©§©¦

:áéúk äáäàáeaezk25: §©£¨§¦
ãñçå ä÷ãö óãBø"¥§¨¨¨¤¤
àeä ãñçå ,"íéiç àöîé¦§¨©¦§¤¤

.äáäà`id dad` - ©£¨
ixd ,cqgd zeinipt
cqg lr mixne`yk
`id dad`y ixd "miig"
:ylyd lke ,miig ly oipr
ixd ,dad`e d`xi ,dpen`
."miig" mya zexcben

ìLeelà úBcî äL- §Ÿ¨¦¥
,dad`e d`xi ,dpen`íä¥

ãò íìBòå íìBò ìëa§¨¨§¨©
,úBìònä íeø- ©©£

,zenleray zebixcnde
opyi mler lka ixd

,dad`e d`xi ,dpen` ze`xwpd zepigadCøò éôì ìkä©Ÿ§¦¤¤
äæ ìò äæ úBîìBòä úBìòî úðéçadbixcnd zepeilr itl - §¦©©£¨¨¤©¤

,dpen` zecnde zepigad ly ozepeilr jk ,mler eze` ly
,mler eze`ay dad`e d`xi.òãBpk ,ìeìòå älò Cøãa- §¤¤¦¨§¨©©

mlerd `a epnny daiqe "dlir" ynyn xzei oeilrd mlerd
.xzei oeilrd mlerdn aaeqne "lelr" `edy xzei oezgzd

éç ÷écvä úBéäa ,äpäå§¦¥¦§©©¦©
,äîãàä éðt ìò- ©§¥¨£¨¨

mleradfd,ìL eéääL ¨§Ÿ¨
elà úBcî,dpen` - ¦¥

,dad`e d`xiéìk CBúa§§¦
úðéçáa íälL Leáìe§¤¨¤¦§¦©
àéäL ,éîLb íB÷î̈©§¦¤¦
äøeLwä Lôð úðéça§¦©¤¤©§¨
åéãéîìz ìëå ,Bôeâa§§¨©§¦¨

÷ø íéìa÷î íðéà¥¨§©§¦©
,ïåéæå elà úBcî úøàä¤¨©¦¥§¦¨

äæ éìëì õeç øéànä- ©¥¦¦§¦¤
,xen`d ilkl uegn-ìò©

åéúBáLçîe åéøeac éãé§¥¦¨©§§¨
,íéLBãwäzeize` - ©§¦

zelbn daygnde xeaicd
.cala dx`d ixdïëìå§¨¥

ì"æø eøîà26íãà ïéàL ¨§©©¤¥¨¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

:ì"ðä ìò øåàéá

àúéàåäìëá çëúùà øèôúàã à÷éãöã ÷"äåæá
çðéú ïéáäì êéøöå 'åë éäåéçáî øéúé ïéîìò
ìáà äîù åúåìòá øéúé çëúùà íéðåéìò úåîìåòá
éúìá÷ù äî ã"ò ì"éå .øéúé çëúùà êéà æ"äåòá
ééçù òãåðë éç ìëì íééç ÷áùã ì"æç øîàî ìò
äðåîà íäù íééðçåø íééç à"ë íéøùá íééç íðéà ÷éãöä
äéçé åúðåîàá ÷éãöå áéúë äðåîàá éë äáäàå äàøéå
óãåø áéúë äáäàáå íééçì 'ä úàøéå áéúë äàøéáå
äùìùå äáäà àåä ãñçå íééç àöîé ãñçå ä÷ãö
úåìòîä íåø ãò íìåòå íìåò ìëá íä åìà úåãî
êøãá æ"òæ úåîìåòä úåìòî 'éçá êøò éôì ìëä

.òãåðë ìåìòå äìéò

éðô ìò éç ÷éãöä úåéäá äðäå
ùåáìå éìë êåúá åìà úåãî äùìù åéä äîãàä
äøåù÷ä ùôð 'éçá àéäù éîùâ íå÷î 'éçáá íäìù
úåãî úøàä ÷ø íéìá÷î íðéà åéãéîìú ìëå åôåâá
åéúåáùçîå åéøåáã é"ò äæ éìëì õåç øéàîä ïåéæå åìà
úòã ìò ãîåò íãà ïéàù ì"æøà ïëìå .íéùåã÷ä
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(הערת24. שבהמשכו" "רוחניים", כמו יודין), (ב' "בשריים" צ"ל ˘ËÈÏ"‡"כנראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î הערה 138 ע' חכ"ב שיחות בלקוטי
הגליון). בשולי כא.8.25 כא, ו.26.משלי כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה עבודה



oeygxnסח e"h ipy mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

."eëå Baø úòc ìò ãîBò.dpy mirax` cr -øçàì ìáà ¥©©©©§£¨§©©
,Búøéèt,wicvd ly -Lôpä úðéça íéãøtúnL éôì §¦¨§¦¤¦§¨§¦§¦©©¤¤

L çeøä úðéçaî øáwa äøàLpL`id zewlzqdd ixg`- ¤¦§£¨©¤¤¦§¦©¨©¤
ìL ïäL ,ïãò-ïâa,eìlä úBcî Lixd ,dad`e d`xi ,dpen` - §©¥¤¤¥¨Ÿ¦©¨

el` zecn yly oi`y
yeala xzei zelaben
`l` ,sebay odly ilkae
mewn `edy ocrÎoba od
hytzn exie`e ,ipgex
,mc` lkl aiaqn mlera

,oldl xiaqiy itkCëéôì§¦¨
åéìà áBøwä ìk ìBëé- ¨¨©¨¥¨

,wicvd l` xyewnd
úðéçaî ÷ìç ìa÷ì§©¥¥¤¦§¦©

,ïãò-ïâaL Bçeøwlg - ¤§©¥¤
dx`d `le zecnd mvrn

,cala odn eifeìéàBä¦
åly gexd zpiga- §

,wicvdéìk CBúa dðéà¥¨§§¦
íB÷î úðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©¨

,éîLb,ocr oba `l` - ©§¦
xiaqiy itk ,`ed mby

,df mlera ,oldlòãBpk©©
ì"æø øîàî27á÷òé ìò ©£©©©©©£Ÿ

íBìMä-åéìò eðéáà̈¦¨¨©¨
,ïãò-ïb Bnò ñðëpL- ¤¦§©¦©¥¤

lawl wgvi l` qpkpyk
ocrÎoby ixd ,zekxad z`

,dfd mlera `vnpïëå§¥
äøNò øôña áúk̈©§¥¤£¨¨

úBøîàî28-ïb øéåàL ©£¨¤£¦©
ìk áéáñ èMtúî ïãò¥¤¦§©¥§¦¨
øéåàa íéîLøðå ,íãà̈¨§¦§¨¦©£¦

äæ,ocr ob ly -äøBza íéáBhä åéøeaãå åéúBáLçî ìk ¤¨©§§¨§¦¨©¦©¨
íBìLå-ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòåxacne ayeg mc`yk - ©£©§¥§¥¤©§¨

,'d zceare dxezl cebipay mixacèMtúnä øéåàa íéîLøð¦§¨¦©£¦©¦§©¥
k áéáñ ípäébî,Cëìä .(íãà ì,wicvd ly egeky oeeik - ¦¥¦¨§¦¨¨¨¦§¨

mewnae yeale ilka milaben mpi` ,ezad`e ez`xi ,ezpen`
,dfd mlera mb miiwd ocrÎoba mi`vnp md `l` ,inybì÷ð̈¥

ãàî,c`n lw -íaø çeø úðéçaî í÷ìç ìa÷ì åéãéîìúì §Ÿ§©§¦¨§©¥¤§¨¦§¦©©©¨
íäa ãáò øLà Búáäàå Búàøéå Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨§¦§¨§©£¨£¤¨©¨¤

íåéæ àìå ,'ä úàmzx`de -,éìkì õeç øéànä ãáìaitk - ¤§Ÿ¦¨¦§©©¥¦©§¦
ici lr cala eif elaiw mdyk ,wicvd ly ezeig miiga didy

.miyecwd eixeaice eizeaygnúéîöòä Bçeø úðéçaL éôì- §¦¤§¦©¨©§¦
`le cala eil` zekiiyd ,zeinvrd ezad`e ez`xi ,ezpen`

,eicinlzlúðéçáa ììkäì ,éelò øçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©¦§¦¨¥¦§¦©
òãBðå ,íéðBéìòä úBîìBòaL ïBéìòä ïãò-ïâaL BúîLð29 ¦§¨¤§©¥¤¨¤§¤¨¨¨¤§¦§©

BîB÷nî ìëå ìkî éøîâì ø÷òð Bðéà äMã÷aL øác ìkL¤¨¨¨¤¦§ª¨¥¤§¨§©§¥¦Ÿ¨Ÿ¦§
,äìòîì äìòîì älòúpL øçàì íb ,äðBLàøä Búâøãîe- ©§¥¨¨¦¨©§©©¤¦§©¨§©§¨§©§¨

xwrp `ed oi` f` mb
ezbixcne enewnn ixnbl
x`yp `l` ,mipey`xd

,myex myBæ äðéçáe- §¦¨
,wicv ly egexn
äøàLpL äðBLàøä̈¦¨¤¦§£¨
ïBzçzä ïãò-ïâa ähîì§©¨§©¥¤©©§
ocr ob zpiga ixdy -
mb ,mler lka dpyi
dpyi diyra dhnl
,oezgzd ocr ob zpiga
dx`ypy ef dpiga ixd

,ocr oba dhnlBîB÷îa¦§
,äðBLàøä Búâøãîe©§¥¨¨¦¨
úèMtúnä àéä¦©¦§©¤¤

,åéãéîìúadpiga ,oky - §©§¦¨
egexn dcxtp ixd ef
lke ,iaxd ly zinvrd
`idy dn `ed dpipr

,micinlza zhytznìk̈
úðéça éôk ãçà¤¨§¦§¦©
Búáø÷å BúeøM÷úä¦§©§§¦§¨

åéìà,wicvd l` -åéiça ¥¨§©¨
,äaø äáäàa ,BúBîáe§§©£¨©¨
ezeid zcn itl cg` lk -
dax dad`a eaxl xyewn
lawn `ed dcn dze`a -
ly egex zehytzdn

,iaxdîä ékìk úëL ¦©§¨©¨
àlà dðéà úeiðçeø,äaø äáäà éãé ìòdad`d dpyiyke - £¦¥¨¤¨©§¥©£¨©¨

,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecnd zekynp ,daxBîk§
LBãwä øäfa áeúkL30éLîà àaìc àúeòøc çeøcçeø C ¤¨©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©

,àìéòlîgex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd - ¦§¥¨
(ald ly iniptd oevxd) "`alc `zerx"dy ixd ,dlrnln
ly eizecnn hytziy mikiynn ,eaxl cinlzd ly dad`de

,cinlzl iaxdåéäìà úàø÷ì ïBké íà ÷ø31äaø äðëäa ©¦¦¦§©¡Ÿ¨©£¨¨©¨
,äîeöò äòéâéåihewl"a `aen ,yiyw ciqg ly eyexit itl - ¦¦¨£¨

ly dpkdd - `id "dax dpkd"a dpeekd ,"`ipz" lr "zedbd
dnypdd zribi - "dnevr dribi"eseb,"xya zribi" ,ìa÷ì§©¥

ìL,eìlä úBcî L,dad`e d`xi ,dpen` -eäøBäL Cøãk ¨Ÿ¦©¨§¤¤¤¨
ì"æø øîàîëe ,Baø32.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé :m`zda ©§©£©©©¨©§¨¨¨¨©£¦
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ùã÷ä úøâà
'éçá íéãøôúîù éôì åúøéèô øçàì ìáà 'åëå åáø
ùìù ïäù ò"âáù çåøä 'éçáî øá÷á äøàùðù ùôðä
÷ìç ìá÷ì åéìà áåø÷ä ìë ìåëé êëéôì åììä úåãî
àìå éìë êåúá äðéàå ìéàåä ò"âáù åçåø 'éçáî
åðéáà á÷òé ìò ì"æøàî òãåðë éîùâ íå÷î 'éçáá
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå

.ïéîàú úàöîå úòâé ì"æøàîëå åáø
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א.27. פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, פי"ב.28.ב"ר ח"ב חקו"ד ובכ"מ.29.מאמר ג'. פרק ל"ד שער ע"ח א'. פרק י"ד שער ראה 30.פרדס
ועוד. ב. קסב, יב.31.זח"ב ד, עמוס - הכתוב ל' ב.32.ע"פ ו, מגילה



סט oeygxn f"h iyily mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז שלישי יום
אגרת כז  ,fnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

v"iixden x"enc` w"k ly eyexitl33z`xwl oeki m` wx" lr
,`id dpeekd - ""ek dnevr dribie dax dpkda eiwl`
dad`de d`xid ,dpen`d qipkdl `id dribide dceardy
dnn oaeny itke ,zeevnde dxezd meiw ly miixya miiga
exn`p `l mixacdy zexnl) xazqn ,my miiqn `edy
daxd `vniy `id dpeekd "oin`z z`vne zrbi"y (yxetna
my xne`y itke ."d`ivn" ly oipr ,ezribi xy`n xzei
ilecib ly zexywzd deedzn dribid iciÎlry ,yexita
axd ly egex zenvr" `edy mxewne myxy mr oilecibd
ocrÎobay eznyp zpigaa llkidl ielir xg` ielira dlrznd
dx`ypy egexn micinlzl yiy cala ef `ly ixd ,"oeilrd
dnypa zllkpd zinvrd egexn mb `l` ,oezgzd ocrÎoba
xzei dlrp jxra `ly "d`ivn" ef ixd ,oeilrd ocr obay

ocrÎoba dx`ypy gexdn zncewd dlawd xy`noezgzd
zpigaa mdilr xi`n df ,my miiqn `edy itk ,`l` .cala

siwn j` ,cala "siwn"dfmby oilecibd ileciba gek wiprn

xne` xn`n eze`a .xeriy oi` cr dginvd oipr didi mda
,ef ycwd zxb` oeyln lecb wlg `ian `edy ixg`) iaxd
dribide daxd dpkdd lr xne` `edy dnl zekiiyae
lry - (dad`e d`xi ,dpen` ,zecnd yly zlawl dnevrd
z` `iane cixen `ed ,cnil iaxdy jxca dribie dcear ici
miiga dad`e d`xi dpen`a iaxd ly miipgexd miigd
zeevnd meiwe dxezd cenila dceard ipipr lk ly miixya
ilecib ly zexywzdd dyrp dfÎiciÎlr ,ynn lreta
,mxewne myxy mr (ef zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd
ielir xg` ielira dlrznd axd ly zinvrd gexd `edy
,mipeilrd zenleray oeilrd ocrÎobay eznypa llkidl
wiprn df "siwn" j` ,"siwn" zpigaa mdilr xi`n dfy `l`
ztqeza dginvd gek didi mda mby ,oilecibd ileciba gek
("xeviw"a my `aend itl) xnelk ,xeriy oi` cr ieaixae

mdy micinlzdyoilecib ileciblr ,mixywzn ,wicvd ly
.oeilrd ocr obay wicvd ly dnypae gexa ,mzcear ici

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkmicinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
d`xi ,dpen` zecna zeinipta d`ad ,wicvd ly egexn

,cinlzd ly dad`e
dipyd dx`dd eli`e
zyalzn dppi`

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa
dlrn dlrnl

,mzbixcnnúiìòî àéäå§¦¥£¦©
BúîLðå Bçeøly - §¦§¨

,wicvd,eávç øB÷îì- §¨ª§
ze`a epnny xewnl

,gexde dnypdeðéäc§©§
,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì©£©©¦©¦¦
,"zeliv`c zekln"l -
z`xwpd ,zenypd xewn
oigetz" ly dcy

,"oiyicwäæ-éãé-ìòå,my dler dnypdy -,ãeçé íL äNòð §©§¥¤©£¨¨¦
,dpnn dlrnly dn mr zcgiizn "zekln"y -éãé-ìò©§¥

"ïéá÷eð ïéî" úàìòä,zewl` ly zexxerzd -åéNòî ìkî ©£¨©©¦§¦¦¨©£¨
,åéiç éîé ìk ãáò øLà BúãBáòå BúøBúåxiaqiy itk - §¨©£¨£¤¨©¨§¥©¨

eytp dcary dn mc`d ly ezribi lky ,g"k oniqa oldl

df did eiig ini jyna xy` ,dlrnl "lrt"e eiig ini jyna
zrya xi`ne dlbzn df ixd - xzqde mlrd ly ote`a

,zewlzqdde dxihtd"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"a eòøæðå- §¦§§©£©©¦©¦¦
,dnypd xewnaúnòì ,ãàî íéðBéìò úBøBàiciÎlre - ¤§¦§Ÿ§ª©

zexe`,íéðBzçze`ay - ©§¦
,wicvdníä øLà£¤¥

.BúãBáòå BúøBzixd - ¨©£¨
ezceare ezxez iciÎlry
zexe` dlrnl erxfp
mde ,xzeia milrp
dhnl mikynpe milbzn
ezxiht zrya

,ezewlzqdeúøàäå§¤¨©
elà íéðBéìò úBøBà¤§¦¥
,åéãéîìz ìk ìò äøéàî§¦¨©¨©§¦¨
éãé ìò 'ä éãáBò eNòpL¤©£§¥©§¥

.BúãBáòå BúøBzixd - ¨©£¨
zexe`dy drya
ezxezn mipeilrd
wicvd ly ezceare
dxezd iciÎlr eyrpy micinlzd lk lr mixi`n md ,milbzn

,'d icaer dceardeL Bæ äøàäådxi`n -,äìòîlî íäéìò §¤¨¨¤£¥¤¦§©§¨
,"siwn" zpigaa `idy zexnl -éøeäøä íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨¦§¥

íéãìBpä íéáBè íéNònä ìëå ,íéáBè íéNòîe äáeLz- §¨©£¦¦§¨©©£¦¦©¨¦
,mixvepenL Bæ äøàäîäãOa íéòeøfä úBøBàî äøéà- ¥¤¨¨¤§¦¨¥©§¦©¨¤
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ùã÷ä úøâà
ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
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תרצ"ב.33. לאביונים, נתן פזר ˘ËÈÏ"‡:34.ד"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא ורב תלמיד המקשר בתורת ˘ÏÎ"כי שמתבונן התלמיד
רבו". ודעת ושכל



oeygxnע f"i iriax mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ז רביעי יום
אגרת כח  ,294 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr:äâåðî

,"oiyicw oigetz lwg" ly."ïéìecb éìecb" àø÷ð ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¦§¨¦¥¦¦
,wicvd ly ezrixfn "oilecib" ixd md mnvr zexe`d ,oky -
ilecib" md zexe`d ly dx`ddn mi`ad miaehd miyrnde

,"oilecibìBãb øzñäå íìòäa àéä Bæ äøàäå35LîL Bîk , §¤¨¨¦§¤§¥§¤§¥¨§¤¤
úçzî íéáëBkì øéànä©¥¦©¨¦¦©©

àúéàãk ,õøàìitk - ¨¨¤¦§¦¨
`aend'íéðewz'a36ìò ©¦¦©

,íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨
Búøéèt øçàL¤©©§¦¨
ìëa Búøàä úèMtúî¦§©¤¤¤¨¨§¨

àøãå àøc,xece xec - ¨¨§¨¨
ì,úBîLð àBaø íéML- §¦¦¦§¨

od zenypd x`y lky miyxy ody ,zenyp sl` ze`n yyl
wlga f"l wxta xaqedy itk ,el` zeiyxy zenypn zevevip

,"`ipz"d xtq ly oey`xõøàì úçzî øéànä LîL Bîk§¤¤©¥¦¦©©¨¨¤
ì:íéáëBk àBaø íéML,epax dyn lr xdefa xn`py itk ixd - §¦¦¦¨¦

miwicva mb xacd jk
ilecib"l mixi`nd
micinlzl ,"oilecib
,'eke micinlz icinlzle
ezxez zx`dn milawnd
mibdpzn mdyk ezceare
ipipra eize`xedl m`zda

.dceare dxez

.çëmiciqgd l` owfd epax glyy ,(jf) f"k oniq ycewd zxb` ixg`

,xiaqn `ed da ,(wqahien) wecexedn rlrcprn iax ly ezxiht ixg`

z` lawl micinlzd oiicr mileki ,bidpne wicv ly zewlzqd ixg`y

iptl xy`n xzei daexn dcna s`e ,zeipgexa epnn drtydd

miiga didyk ,zewlzqdd

zeinybae ,df mlera ezeig

mipibn (miinyb mipipra)

lr ,ewlzqpy miwicvd

daexn dcna dfd mlerd

.mzewlzqd iptl xy`n xzei

ixcqn eraw ,ef zxb` ixg`1

zxb`d z` ,'ycew zexb`'d

axd l` owfd epax azky

wgvi iel iax wicvd

minegip xeza ,aeyhicxan

ef zxb`a .epa zxiht lr

,"ux`d axwa zereyi lret" wicv zewlzqd ji` owfd epax xiaqn

.extkzi md mby ,zepecf lr elit` ,xecd oeer lr xtkl

áúkM äî,owfd epax -,íñøôîä ïBàbä áøä ,Bðzçîì ©¤¨©¦§ª¨¨©©¨©§ª§¨
'ä LBã÷ íé÷ìà Léà2Léht éðîéä ãenò ìàøNé øð , ¦¡Ÿ¦§¥¦§¨¥©©§¨¦©¦

÷æçä3úéa áà ,ïãò-BúîLð ÷çöé éåì áøä eðaøå eðøBî , ¤¨¨¥§©¥¨©¥¦¦§¨¦§¨¥¤©¥

úøéèt ìò Bîçðì ,áBLèécøàa Lã÷-úlä÷c ïéc4áøä Bða ¦¦§¦©Ÿ¤©§¦§§©£©§¦©§¨©
:ïãò-BúîLð øéàî áøä eðaøå eðøBî ãéñçä¤¨¦¥§©¥¨©¥¦¦§¨¥¤

íéøî úLøt äëîñð änì","mixn zzin" zyxt -úLøôì ¨¨¦§§¨¨¨©¦§¨§¨¨©
,äøt,dnec` -."'eëå úøtëî äøt äî :Eì øîBìjk - ¨¨©§©¨¨§©¤¤§

jk ,zxtkn miwicv zzin
zkqna `xnbd zxne`

ohw cren5zetqezde ,6

dnec` dxty ,miyxtn
,lbrd `hg lr zxtkn
dnec` dxty myk ixd
zzin mb jk ,zxtkn

.zxtkn miwicvéøöåC §¨¦
äëîñð änì ,ïéáäì- §¨¦¨¨¦§§¨

mixn zyxtà÷åc©§¨
ìzyxt-änãà äøô §¨¨£ª¨

ì õeç äNòpä)ìLL ©©£¤§¨Ÿ
úBðçî7àðîçø dééø÷ úàhçc àlà ,8dl z`xew dxezd - ©£¤¨§©¨©§¨©£¨¨

t` jxca mipewize zexrd"a ."z`hg"milndy ,iaxd oiivn "xy
.miixbeqa `eal zekixv "`pngx ..zepgn ylyl ueg dyrpd"

]ciÎazka9`gqepd ,.'õeça äNòpä' :cr 'ylyl' zaiz one ©©£¤©
ciÎazka `zil - '`pngx' zaiz[,`id dl`yd ,miptÎlkÎlr
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä

çëäîùéà íñøåôîä ïåàâä áøä åðúåçîì áúëù
÷çöé éåì ä"åî ä"ô ä"ò é"ð 'ä ùåã÷ íé÷ìà
ãéñçä áøä åðá úøéèô ìò åîçðì áåùèéãøàá ÷"÷ã ã"áà ò"ð

:ò"ð øéàî ä"åî

äîìäøô äî êì øîåì äøô 'ôì íéøî 'ô äëîñð
à÷åã äëîñð äîì ïéáäì êéøöå .'åëå úøôëî
àìà úåðçî ùìùì õåç äùòðä äîåãà äøôì

] àðîçø 'ééø÷ úàèçãàçñåðä é"úëá.õåçá äùòðä
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.35:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰יחוד כשמאיר - יותר ˘·‡ˆÈ'"לתרץ לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם
המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') למטה (שזהו אלי' ממקום ·ÂÁÈ„מגילוי מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'

כ"א ומע"ט", תשובה "הרהורי רק לא וצ"ל ‡Ú„¯היחוד) Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ המאיר (
- (-שבמקומם (ÏÈÏ‰לכוכבים מרע"ה .. והכוכבים) השמש (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף ‡ˆÈ'גם כו'. (

"¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל ומוסיף תלמידיו.
˘ËÈÏ"‡:36.באגה"ק". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים רטז,ÏÎב"הערות שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין

רק מצאתי א) קלח, ת"ע א. קד, א. קיב, (תס"ט ובתיקונים לו ÏÁ˜ב. ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר
'בתיקונים'". פמ"ד בתניא ממש"כ

.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' ע"ד 3.ע"ד
ב. כח, ברכות - חז"ל ˘ËÈÏ"‡:4.ל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תקס"ו א.5."בשנת חוקת.6.כח, ר"פ פרש"י גם וראה פרה. מה ד"ה

א.7. סח, מיומא ג. יט, חוקת עה"פ א.8.פרש"י יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה "פ ˘ËÈÏ"‡:9.פרש"י ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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?`wec dnec` dxt zyxtl mixn zyxt dxezd dkinqd recn
äëîñð àìå,dnec` dxt zyxt -äNòpä úàhç úLøôì §Ÿ¦§§¨§¨¨©©¨©©£¤

çaænä éab ìò íéðôa`idy -.Lnî äøtkdxtk" milnd - ¦§¦©©¥©¦§¥©©¨¨©¨
z`hgdy - gafnd lr zeaqen ody ,yxtl mileki "ynn

,dxtkdÎgafn lr dyrp
,yxtl xzei gepy itk e`
,z`hgd lr aqen dfy
dxtk" `id z`hgdy
xacdy itk `ly) "ynn
`idy dnec` dxta
.(dxdh ly oipr xwira
- ef dl`y uxzl ick
oipry ,owfd epax xiaqi
z`lrd" `ed zepaxwd
,(dhnln zexxerzd) "o"n
ztilway dndad ytpn
dyxyl dlerd ,"dbep"
inipt xe` dkiynne
lekiy xe` ,mlera
zeinipta yalzdl

ly oipr mdy ,"gafn zlik`" zepaxwd mi`xwp okly) mlera
dyrp mlera `ayk dfk xe` ,inipt xe` `idy ,dlik`
zexabzdn `ad bbey lr xtkl - ?"lret" df dne .(mvnevn
epyi dnec` dxta eli`e ;"dbep" ztilwny zindad ytpd

" ly oiprdyeciwdfy - "ycw" oeyln "yeciw" ."z`hg in
"n xe` jiynnycwz` jtdn dfe ,mlerdn dlrnly "oeilrd

mlera ef drtyde dlert ,oewiz ly xe`l edzd mler jyeg
,"d`nehd zea` ia`" ,xzeia dxengd d`nehdn xdhl d`a
miwicv zxiht iciÎlr mb jke ,"dbep" ztilwn dhn dhnly
zakxend "xvep" oewizn ,mlerdn dlrnly xe` jynp

zxveie ,"oevx" zeize`n"oevx zr"elit` ,"xecd oer" lr xtkl
dfa ."dbep"n dhnly ze`nhd zetilw ylyn mdy zepecf lr
zepaxwd oiprl `le dnec` dxt oiprl miwicv zxiht deezyn

:owfd epax oeylae .z`hg oaxweíðîà10LBãwä øäfî òãBð11 ¨§¨©¦Ÿ©©¨
ì"æéøàäå12L úBðaøwä ãBñ ,eaixwd-ïä ,çaænä éab ìò §¨£¦©©¨§¨¤©©¥©¦§¥©¥

"ïéá÷eð ïéî" úàìòä úðéçazexxerzde d`lrd - §¦©©£¨©©¦§¦
,mipezgzdnïä ,ïøB÷îe ïLøL ìà dâðaL úéîäaä Lôpî¦¤¤©¤¡¦¤§Ÿ©¤¨§¨§¨¥

äákønaL úBiç òaøà úBðéçawxt l`wfgia zexkfend - §¦©§©©¤©¤§¨¨
,'`àqkä úà úBàNBpä13,'eëå øLð éðôe øBL éðt :ipt"n - ©§¤©¦¥§¥§¥¤¤§

,zeterd zeytp - "xyp ipt"ne ,zendad zeytp ze`a "xey

ipt"e "mc` ipt" ,zexg`d mizyd z` ,zepaxw mi`ian odny
,"o"n z`lrd" md zepaxw ixd ,"'eke"a fnxn `ed "dix`
mipiprd yxey ody ,"dakxn"d zeig 'c l` ,dhnln d`lrd

,mlerl zekiiy odl yie mlerayíéëLîð äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¦§¨¦
"ïéøëeã ïéî" íéãøBéå- §§¦©¦§¦

(rityndn) dkynd)
,(dlrnlnúðéçaî¦§¦©

,àqkä ìòL "íãà"¨¨¤©©¦¥
"àkìî" íLa àø÷pä©¦§¨§¥©§¨

."ïétðà øéòæ"eixd - §¥©§¦
`ed myn jynpd xe`d
yalzne cxeid xe`
xkfpke ,zeinipta mlera
mi`xwp okly ,lirl

" zepaxwzlik`,"gafn
,inipt xe` mikiynn mdy
dlik`d oipr znbeck
.inipt oipr mdy oefnde
äøtä úôøNa ïëà̈¥¦§¥©©¨¨
éãé-ìò äpä ,änãà£ª¨¦¥©§¥

'eëå áBæàå æøà õò úëìLäly oipr `ed df mby - ©§¨©¥¤¤§¥§
dkynd14f ixg`le ,mb sqeezn døôàä ìà íéiç íéî úðéúðe§¦©©¦©¦¤¨¥¤

äðLna "úàhç éî Lec÷" íLa àø÷ð ¯15,oeyln "yeciw - ¦§¨§¥¦¥©¨©¦§¨
,"ycw","ïBéìòä Lã÷" úðéça àéäådpeilrd dpigad - §¦§¦©Ÿ¤¨¤§

,"ycw"a xzeia,"àçìãác àlè" íLa àø÷pälh - ©¦§¨§¥©¨¦§Ÿ§¨
on iabl daezkd "glecad oirk" oeyld enk ,glecad16,

mb `xwpd17`edy ,"lh" ly oipr dfe ;"lhd zaky" ,"lh"
ixnbl dlrnly (dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
xhn enk `ly ,(dhnln zexxerzd) "`zzlc `zexrz`"n
enk ,dhnln zexxerzd ,"`zzlc `zexrz`" iciÎlr `ad

aezky18`edy "lh" enk `l` ,"dwyde ux`d on dlri c`e" :
hxtae ,(dlrnln zexxerzdn `ad) "`lirlc `zexrz`"
ixnbl dlrnly "`lirlc `zexrz`" `ed "`glecac `lh"

,"`zzlc `zexrz`"nLBãwä øäfa áeúkL Bîk19L ,- §¤¨©Ÿ©©¨¤
"`glecac `lh"äàlò äîëç" úðéça àéä,dpeilr dnkg - ¦§¦©¨§¨¦¨¨

éøà"c "äàîéúñ àçî"e,"ïétðà C"xzkay dnkg" - Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦
,mlerdn ixnbl dlrnlyøäfa àáeè ézëeãa øîúà dìòå©£¨¦§©§§¥¨©Ÿ©

eøéøaúà äîëça :LBãwä20,"d`lir dnkg" lr ,dilr - ©¨§¨§¨¦§¨¦
yecwd xdefa zenewn daxda aezk ,"d`nizq `gen"e
iciÎlry ,mixxazn md "dnkg" iciÎlr "exixaz` dnkga"
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ùã÷ä úøâà
é"úëá àúéì àðîçø úáéú ãò ùìùì úáéú ïîå'ôì äëîñð àìå [

.ùîî äøôë çáæîä éáâ ìò íéðôá äùòðä úàèç
éáâ ìòù úåðáø÷ä ãåñ ì"æéøàäå ÷"äåæî òãåð íðîà
äâåðáù úéîäáä ùôðî ð"î úàìòä 'éçá ïä çáæîä
äáëøîáù úåéç 'ã 'éçá ïä ïøå÷îå ïùøù ìà
æ"éòå .'åëå øùð éðôå øåù éðô àñëä úà úåàùåðä
àø÷ðä àñëä ìòù íãà 'éçáî ã"î íéãøåéå íéëùîð
äðä äîåãà äøôä úôéøùá ïëà .à"æå àëìî íùá
íééç íéî úðéúðå 'åëå áåæàå æøà õò úëìùä é"ò
àéäå äðùîá úàèç éî ùåãé÷ íùá àø÷ð øôàä ìà
ù"îë àçìåãáã àìè íùá àø÷ðä ïåéìòä ùã÷ 'éçá
äàîéúñ àçåîå äàìéò äîëç 'éçá àéäù ÷"äåæá
äîëçá ÷"äåæá àáåè éúëåãá øîúéà äìòå à"àã
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זו)". שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר שבראש רבה" "מודעה ˘ËÈÏ"‡:10."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בהבא"
חוקת". ר"פ לקו"ת בארוכה ראה ב.11.לקמן סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה ובכ"מ.13.לקוטי י. כה, תרומה בחיי

.14:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (סא, אליך ויקחו כו' תוספת סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש פרה 15."כן
ו'. ז.16.פרק יא, יג.17.בהעלותך טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח"ג ˘ËÈÏ"‡:20.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בלקוטי

להבין  ד"ה בהוספות ובבואה. ד"ה מג"א שם האדם. הן ה"א ויאמר ד"ה בראשית פ' תו"א "ראה קארף): שי' (להר"י לתניא ביאורים
ישוב  - ועוד בע"מ עבודת איסור להצ"צ סהמ"צ פ"ב. ח"א ש"ה מבו"ש פ"ה. שי"ח ע"ח ב. רנד, זח"ב וראה - פ"ב. ודבש חלב ענין

בזה". הסתירות
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מרחשון  י"ח חמישי יום
,gnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,296 'nr cr:'åëå

in yeciw" iciÎlryk ixd ,oewizde xexiad dyrp "dnkg"
dpigan jynp "z`hgef:if` -,àøBäðì àëBLç àëtäúàå§¦§©§¨£¨¦§¨

tdzn -,xe`l jyegd jøøaúpL ,ïewzä íìBò eðéäc§©§¨©¦¤¦§¨¥
àçî" éãé-ìò ïwzúðå§¦§©¥©§¥Ÿ¨
éøà"c "äàîéúñC §¦¨¨©£¦

,"ïétðàxxazn df - ©§¦
owzzpeeäzä íìBòî¥¨©Ÿ

eìôpL ,íéìkä úøéáLe§¦©©¥¦¤¨§
äiNò-äøéöé-äàéøáa¦§¦¨§¦¨£¦¨

.òãBpk ,'eëå- §©©
zxiayn zevevipdy
zenlera eltp milkd

z` owzle xxal icedi ly ezcearn dfe ,diyrÎdxiviÎd`ixa
,zevevipdúàæìednec` dxt okle -,únä úàîè úøäèî §Ÿ§©¤¤ª§©©¥

,znl `nhpy inn -àeäL óà`ed znd -,'eëå úBáà éáà ©¤£¦£§
,d`nehd -:dâpî ähî ähîìexzeia dpezgzd dbixcnd - §©¨©¨¦Ÿ©

,oky .ef d`neh dnec` dxt zxdhn okÎitÎlrÎs` ,d`neha
iciÎlryeciw""z`hg in

"d`lir dnkg"n jynp
xe` ,"d`nizq `gen"e
,mlerdn ixnbl dlrnly
jetdl df xe` gekae

.xe`l mlerd jyeg
owfd epax xiaqi oldl

,miwicv zzinl zekiiyd

jynp miwicv zzina mby

lr zxtkne xe`l jyeg jetdl mlera rityne "lret"d dfk dlrp xe`

:owfd epax oeylae .xecd oer

úàæ úòãeî ,äpäå21,,xacd reci ixde -"àaà"c,"dnkg" - §¦¥©©Ÿ§©¨
'eë éðéîMä ìfnî ÷ðBéze`xwpd mingxd zecn b"iay - ¥¦©¨©§¦¦

ly ote`a wx zeidl dleki myn dkyndd oky) "zelfn"
,("zexry"e "lfn","ãñç øöBð" ïewz àeäåaezky itk - §¦¥¤¤

mingxd zecn b"ia22:
,"mitl`l cqg xvep"
úBiúBà ¯ "øöBð"¥¦
ïBöø úò àéäå ,"ïBöø"23 ¨§¦¥¨

øéàîe älbúnä©¦§©¤¥¦
äìòîlî éelb úðéçáa¦§¦©¦¦§©§¨
úøéèt úòa ,ähîì§©¨§¥§¦©
'ä éãáBò ,ïBéìò é÷écö©¦¥¤§§¥
íLôð úøéñîa ,äáäàa§©£¨¦§¦©©§¨
úéáøò íäéiça 'äì©§©¥¤©§¦
,òîL úàéø÷a úéøçLå§©£¦¦§¦©§©
íéìòî eéä äæ-éãé-ìòL¤©§¥¤¨©£¦
-"àaà"ì "ïéá÷eð ïéî"©¦§¦§©¨

"ànà"å"dnkg") - §¦¨
("dpia"e,òîL úàéø÷a¦§¦©§©
òeãikytpd zexiqny - ©¨©

`id ,rny z`ixw ly
"dnkg"l "o"n z`lrd"

,"dpia"lec äøBz ãeîìúa ïëå)dxez -,(à÷ôð äîëçî §¥§©§¨§¥¨§¨¨§¨
on mb ea yi dxez mcenila ixd ,"dnkg"n d`a dxezd -

,"dnkg"l "o"n z`lrd"íéãøBéå íéëLîð eéä äæ-éãé-ìòå§©§¥¤¨¦§¨¦§§¦
"ïéøëeã ïéî" úðéça,(dlrnln dkynd) -øöBð" ïewzî §¦©©¦§¦¦¦¥

,"ãñç,epnn "dnkg" zlawne zwpei xen`ky -íä íäå ¤¤§¥¥

,íúøéèôa éelb úðéçáa íéøéànäeidy zekyndd - ©§¦¦¦§¦©¦¦§¦¨¨
dxezd cenilae 'rny z`ixw'a mytp zexiqn ici lr zekynp

,mzxiht zrya ielb ote`a zexi`n -ìîò ìkL òãBpk©©¤¨£©
åéiça BLôð äìîòL íãàä"lrt"e -úðéçáa äìòîì ¨¨¨¤¨§¨©§§©¨§©§¨¦§¦©

øzñäå íìòädfy - ¤§¥§¤§¥
xzqene mlrp x`yp

,dlrnløéàîe älbúî¦§©¤¥¦
äìòîlî éelb úðéçáa¦§¦©¦¦§©§¨

.Búøéèt úòa ähîì- §©¨§¥§¦¨
zekyndd lk ,okl ixd
ly "o"n z`lrd" elrty
cenile rny z`ixw
iptl eidy ,mdly dxezd
mlrd ly ote`a df
- dlrnl xzqde
dhnl zexi`ne zelbzn
.mzxiht zrya ieliba
éelb éãé-ìò ,äpäå§¦¥©§¥¦
øöBð" ïewz úøàä¤¨©¦¥

ïúøéèôa "ãñçly - ¤¤¦§¦¨¨
,oeilr iwicv" øéàîãñç ¥¦¤¤
íìBòî 'ä`nlr"n - ¥¨

,(dqeknd mlerd) "`iqkz`cíìBò ãò"`ilbz`c `nlr"l - ©¨
,(dlebnd mlerd)"åéàøé ìò24áø÷a úBòeLé ìòBt"e , ©§¥¨¥§§¤¤

"õøàä25úBðBãfä ìò íb óà ,øBcä ïBò ìò øtëì ,- ¨¨¤§©¥©£©©©©©§
,cifna eyrpy zexiarähîlL úBàîhä úBtì÷ 'âî ïäL¤¥¦§¦©§¥¤§©¨

,dâpîmixtkn odilry bbeya zexiard ze`a "dbep"ny - ¦Ÿ©
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ùã÷ä úøâà

íìåò åðééäã àøåäðì àëåùç àëôäúàå åøéøáúà
à"àã äàîéúñ àçåî é"ò ï÷úúðå øøáúðù ïå÷éúä
.òãåðë 'åëå ò"éáá åìôðù íéìëä úøéáùå åäúä íìåòî
'åëå úåáà éáà àåäù óà úîä úàîåè úøäèî úàæìå

:äâåðî äèî äèîìå

äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî
ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú
úòá äèîì äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúîä
íùôð úøéñîá äáäàá 'ä éãáåò ïåéìò é÷éãö úøéèô
íéìòî åéä æ"éòù ù"÷á úéøçùå úéáøò íäééçá 'äì
(à÷ôð äîëçîã ú"úá ïëå) .òåãéë ù"÷á à"åàì ð"î
øöåðå ïå÷éúî ã"î 'éçá íéãøåéå íéëùîð åéä æ"éòå
òãåðë íúøéèôá éåìéâ 'éçáá íéøéàîä íä íäå ãñç
'éçáá äìòîì åééçá åùôð äìîòù íãàä ìîò ìëù
äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúî øúñäå íìòä
øöåðå ïå÷éú úøàä éåìéâ é"ò äðäå åúøéèô úòá äèîì
ìò íìåò ãò íìåòî 'ä ãñç øéàî ïúøéèôá ãñç
øåãä ïåò ìò øôëì õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå åéàøé
äèîìù úåàîèä úåôéì÷ 'âî ïäù úåðåãæä ìò íâ óà
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ובכ"מ.21. פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, התיקון"23.תשא ב"לוח אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: בתניא
כבפנים. שליט"א אדמו"ר כ"ק יז.24.תיקן קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ע"ד



עג oeygxn h"i iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ט שישי יום
אגרת כט  ,296 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéç úùà èë,hnw 'nr cr.è"ëøå

zepaxw,"ãñç øöBð"c ìfnL éôì`a -"äàîéúñ àçn"î §¦¤©¨§¥¤¤¦Ÿ¨§¦¨¨
"xzkay dnkg" -éøà"c,íéøeøaä øB÷î "ïétðà Cmyn - ©£¦©§¦§©¥¦

zxiay ly jyegd z` owzle xxal ,mixexiad oiprl gekd `a
,milkdàëBLç àëtäúàå- jyegd jtdzne -úøéáLc §¦§©§¨£¨¦§¦©

àøBäðì íéìkä,xe`l - ©¥¦¦§¨
.ïewzä íìBòcdf okl - §¨©¦

mi`ad zepecfd lr xtkn
,ze`nhd zetilw ylyn
dpezgzd dbixcnd ody
ici lr dzyrpy xzeia

.milkd zxiay-äî©
ìòL úBðaøwa ïk-ïéàM¤¥¥©¨§¨¤©
ïðéàL ,çaænä éab©¥©¦§¥©¤¥¨
ìò àlà íéøtëî§©§¦¤¨©

,úBââMäzexiard lr - ©§¨
,bbeya eyrpyïäL,ze`a -úéîäaä Lôð úeøabúäî ¤¥¥¦§©§¤¤©¤¡¦

L`id dzeig-"äøBz éèewì"a áeúkL Bîk ,dâpn- ¤¦Ÿ©§¤¨§¦¥¨
,l"fix`dläëîñð ïëìå .àø÷iå úLøt,mixn zyxt - ¨¨©©¦§¨§¨¥¦§§¨

äøt úLøôì,dnec` -à÷åc:epze` cnll -äøt äî" §¨¨©¨¨©§¨©¨¨
."'eëåoky ,zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn -ote` §

dxt ly dlertd ote`k `ed miwicv zzin ly dxtkd
.lirl xaqenk ,dnec`èe÷ìéáe,iperny -éðéîL úLøt §©§¨¨©§¦¦

úàhç éî" àñøébä©¦§¨¥©¨
:"'eëåeze` `aen my - §

mewnay `l` ,xn`n
dxt dn") "dxt"
in" my aezk ("zxtkn
xzei mi`zn df ,"z`hg
,oky .lirl xaqedy dnl
zxtknd dxtd oipr
zetilw yly lr zlrete
oipr ixd `ed - ze`nhd

yeciw"in"z`hg
ly oipr `id mipiprd zeipgexay ,dxtd ztixy `l) dxtay

d`lrd`edy "z`hg in yeciw" m`Îik -dkyndycw"n
.(mixexiad xewn "d`nizq dnkg" cr "oeilrd

.èëdlrnd z` owfd epax xiaqn ,h"k oniq ,ef ycewd zxb`a

mipiivn l"f epinkgy cr ,dxezd zekld cenilay zcgeind zilrpd

oevxd ieliby iptn - z`fe ,"dxez ly dxzk"e "`bz"k zekldd z`

dlrnl `ed zeevn ly oeilrd oevxd xy` - zeevn ly oeilrd

oevxne) dxezay "dnkg"n

miyeald mieedzn df

"lawl" lkezy dnypl

Îobay dpikyd eif zelbzd

xwira dlbzn - (ocr

dtÎlray dxezay zeklda

z` zexidaa ze`hand -

.zeevnay oeilrd oevxd

dìòa úøèò ìéç úLà"¥¤©¦£¤¤©§¨
."'eëilyna weqt edf -1.

dy`d mr miig d`x" jxcÎlr ,dy`l dleyn dxezy myk
"zad` xy`2l"f epinkg mixne` -3znkg lr aqen dfy

,"dxez" `id "lig zy`" zernyn o`k mb jk - dxezd
ly "dlra" epyie ,"lig zy`" ly oiprd epyi dnvr dxezay
itky) dxezay "lig zy`"dy ,weqtd zpeek efe ,"ligd zy`"
`id - (dtÎlray dxez ly zekldd lr aqen df oldl xiaqiy
zy`"d ly "lra" z`xwpd ,azkay dxezl ,"dlra"l dxhr"

."ligàúéàmi`ven ep` -älâîc 'ã ÷øt àøîba4: ¦¨©§¨¨¤¤¦§¦¨
"'eë óìç àâúa LnzLàãe""zea`"a aezky dn lr -5 §¦§©¥§©¨¢¨

jk lr zxne` - (mlerdn) gwlp (dxezd) xzka ynzynd
:dlibn zkqna `xnbd,úBëìä äðBML éîa LnzLnä äæ"¤©¦§©¥§¦¤¤£¨

."'eë äøBz ìL døúkdxzk" milnd my qxeb epi` g"ad - ¦§¨¤¨
z`aen `idy itk `qxibd z` lawn owfd epax j` ,"dxez ly
milnd mr ,eply `xnba
oldl ."dxez ly dxzk"
my `xnbd zxne`

:"dlibn"aéác àðz"¨¨§¥
äðBMä ìk ,eäiìà¥¦¨¨©¤

."'eë Bì çèáî úBëìä- £¨ª§¨
my .`ad mler oa `edy
lk" aezk "dlibn"a
ila - "zekld dpeyd
eli`e ."mei lka" dtqedd

dcp zkqn meiqa6,"mei lka zekld dpeyd lk" `ed oeyld
dynl dkld `ziixa dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne

b"k oniq "ycewd zxb`"a ."ipiqn7gewl) owfd epax yxtn
i"yxn8dkld zeweqte zexexa zekld" epiid "zekld"y (

."dyrnléøöå"àâz" íLa úBëìää eàø÷ð änì ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¨¨¦§§©£¨§¥©¨
à÷åc "úBëìä äðBMä" änì ,íâå ?"äøBz ìL døúë"å§¦§¨¤¨§©¨¨©¤£¨©§¨

,"'eë Bì çèáî,`ad mler oa `edy -éøác øàL àìå ª§¨§Ÿ§¨¦§¥
?äøBzin mb `l recn -enk ,dxezay mipiprd x`y cnely ¨

?dcb`e yxcn ,`xwn÷øôa ì"æ eðéúBaø øîàî ïéáäì ïëå§¥§¨¦©£©©¥©§¤¤

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

íéøåøéáä øå÷î à"àã ñ"åîî øöåðã ìæîù éôì äâåðî
íìåòã àøåäðì íéìëä úøéáùã àëåùç àëôäúàå
ïðéàù çáæîä â"òù úåðáø÷á ë"àùî .ïå÷éúä
ùôð úåøáâúäî ïäù úåââùä ìò àìà íéøôëî
ïëìå àø÷éå 'ô äøåú éèå÷ìá ù"îë äâåðîù úéîäáä
éðéîù 'ô èå÷ìéáå 'åëå äøô äî à÷åã äøô 'ôì äëîñð

:'åëå úàèç éî 'éâä

úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç
àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
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ד.1. ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ראה



oeygxnעד h"i iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úBçðîc àé9úéøçL ãçà ÷øt àlà íãà äðL àì elôà" : ¦§¨£¦Ÿ¨¨¨¨¤¨¤¤¤¨©£¦
,BúáBç éãé àöé ¯ "'eëzxne` `xnbd .dxez cenlz zevna - ¨¨§¥¨

dfd dxezd xtq yeni `l" zevn miiw icedi eze`y my
"jitn10df weqty dipy drc itl oldl zxne` `xnbdy dnne ,

epi`daeg,xazqn ixd ,
dpey`xd dricd itly
dxez cenll daeg zlhen
,jkl hxt) mipnfd lka
cnle leki epi` edyinyk
cg` wxt wx dxez
ziaxr cg` wxte zixgy

,(ezaeg ici `vi -änìå§¨¨
BúáBç éãé àöBé Bðéà¥¥§¥¨

?äøBz éøác øàLa- ¦§¨¦§¥¨
oeyldwxt"dxen "cg`

a xaecnyzeipyndxez ,
,`eti` ,recn ,dtÎlray
ici `vei `ed `wec dfa

?dcb`e yxcn ,`xwn enk ,mixg` dxez ixaca `le ,ezaeg
,úàæ úòãeî Cà,reci -ì"æéøàä áúkM äî11ìkL ,12 ©©©Ÿ©¤¨©¨£¦©¤¨

éøö ìàøNiî íãàìk íi÷iL ãò íéaø íéìebìâa àáì C ¨¨¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦©¦©¤§©¥¨
â"éøz,613 -,äNòîe øeac äáLçîa äøBzä úBöî- ©§©¦§©¨§©£¨¨¦©£¤

on ,zeevn miniiwn mday ytpd iyeal zyly md dl`
lk miiwzy cr mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd

ick - zeevndàäé àlL íðwúìe BLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§§©§¨¤Ÿ§¥
,'eë àøñçc àLeáìepax xne`y itk ,mda xqgy miyeal - §¨©£¥¨

ytp lkly ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd

b"ixz ly dyrne xeaic ,daygn mdy miyeal dyly ziwl`
iyeala ixd xqg - zeevnd b"ixza xqg m`e ,dxezd zeevn
ytpdy gxkdd on - mixqg miyeal eidi `ly icke ,ytpd

diyeal f`y ,dxezd zeevn b"ixz lk miiwz,zenilya md
ãáì13úBéeìzä úBöî §©¦§©§

Cìîa14lr zelhend - ©¤¤
,jlndàeäLjlnd - ¤
àéöBîz` daeg iciìk ¦¨
ìàøNézeevn meiwa - ¦§¨¥

,el`úeììk àeä ék¦§¨
'eë ílk15,llek `ed - ª¨

,l`xyi ipa lk z` ekeza
zeielzd zeevnd eneiwae
ipa lky eli`k df ixd ea
j` ,oze` eniiw l`xyi
gxkdd on zeevnd x`y
z` miiwz dnyp lky
cg` leblbay oeeike ,olek
mrt cer `eaiy gxkdd on - zeniieqn zeevn miiw `l `ed
,'eke ,mcewd leblba el exqgy zeevnd miiwl ick ipy leblba

íòhäåb"ixz lkn miyeald el eidiy gxkdd on recn - §©©©
,zeevndLéaìäì éãk àeä,zeevn ly miyeala -â"éøz ìk §¥§©§¦¨©§©

,BLôðaL úBçëå úBðéçawxta jkl `xew owfd epaxy itk - §¦§Ÿ¤§©§
iyeala mlek z` yiali - ytpd ixa` b"ixz "`ipz"ay 'c

,zeevn.'eë äøcòð àì äpäî úçàyeal mey xqgi `ly - ©©¥¥¨Ÿ¤§¨¨
.ytpd ly zegekde zepigad b"ixzn zg` lklïéðò øeàáe¥¦§©

,elà íéLeáì Cøöå çøëäytpl eidiy gxkdd on recn - ¤§¥©§Ÿ¤§¦¥
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ùã÷ä úøâà
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå
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ב.9. ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'
ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט ˘ËÈÏ"‡:12.(ובע"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' ‰·ÏÚÂÙ"להעיר, ˙˘‚„‰
,‰ÂÂ‰·˘באופן כשהכל אפילו מספיק באגה"ק ˘·È‡„Âואין (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל יקיים.

(מצות) תוס'‰˙Â¯‰מוסיף שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו אח"כ ÈÚÂ˜¯ההכרח, שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -
ריש „¯·Ôוז"מ תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות).
- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו הלכותיהן,·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

כאן  "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד
'נפש'". שם כתב -.13:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע "צ"ע

כו'". במלך התלויות ˘ËÈÏ"‡:14.מצות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל
בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל מוציא הוא שהמלך המלך מצות בלקו"ת Â·ÈÚ¯לבד ועד"ז .

ע"י וכה"ג כהנים מצות ואפי' א): (סט, גלגול".Â·ÈÚ¯יוהכ"פ ˘ËÈÏ"‡:15.או ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הזכיר ולא - שם) בתו"א "(וכ"ה
וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות חיוב מסכת חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג.

וכיו"ב". לדיינים למלכים... ללווים... לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' דבאגה"ק אבל כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי
כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" "מפני דבמקום יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן

וכ"ה  "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*
תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט; לבוב, בדפוסי:



עה oeygxn h"i iyiy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dl` miyealøäfa øàáî16úBéäì ék ,ìékNî ìëì ïáeîe , §Ÿ¨©Ÿ©¨§¨©§¦¦¦§
øLôà-éàå ,íéàøáð úBðéça ïä íãàaL äîLðe çeø LôpL¤¤¤©§¨¨¤¨¨¨¥§¦¦§¨¦§¦¤§¨

ì,ìkä øöBéå àøBáa äâOä íeL âéOäì àøáð íeL §¦§¨§©¦©¨¨§¥§¥©Ÿ
.àeä-Ceøa óBñ-ïéàleki epi` ,leab lra `edy `xap - ¥¨

dl`xeaa dbyd mey biy
ilae "seq oi`" `edy
oi` xe`"y itk dfy .leab
dlrnl `ed "seq
i` - llka zenlern
meyl didzy xyt`

,ea dbyd `xapíâå§©
'ä øéàä øLà éøçà©£¥£¤¥¦

Cøaúé BøBàî-ddx` ¥¦§¨¥
,exe`n calaìéöàäå§¤¡¦

ìzLä úðéçáaúeìL ¦§¦©¦§©§§
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היום יום . . . עח

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
ּגֹו'  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ ַאְבָרָהם  ּבְ ִדְכִתיב  ּכְ ץ,  ֶיְחּפָ  – רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ  – ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ְלִפי  ְוהּוא  ִמית.  ׁשְ ּגַ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ

ֶרְך  ֶרְך ֱאלִֹקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ
יַע  ּפִ ַמׁשְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה  ִהּנֵ ְגַלל ֹזאת  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַבע,  ּטֶ ּבַ ַבע  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ׁשֶ ָכה  ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ָ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א 
גוף, ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען 

צו דעם להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ִלְפֹעל  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַמה  ה  ָחׁשָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ַלּגּוף,  ָלֶרֶדת  ה  ְזּכֶ ּתִ ּבֹו  ַמן  ַלּזְ ְלַמְעָלה  ה  ְמַצּפָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא 
די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום 

למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ּדֹות,  ּמִ ּבַ אֹו  ֶכל  ּשֵׂ ּבַ רּות  ׁשֵ ָלּה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּדֹות.  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵרת  ּוְמׁשָ ְלבּוׁש  ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה לֹא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ם ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ ּגַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ָהרֹאׁש,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר  ְמָצה...  ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ

יום 
ראשון

יום
שני

יום 
שלישי



עט היום יום . . . 

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.

ַרק  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוֵלף,  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּה  ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ַמן,  ַהּזְ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום ֵקיִצי  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[ ָאַמר  א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ ָנה כּו'".  ׁשָ ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו'  ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵצא 

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ֵיׁש  ָעה",  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ֶ ּשׁ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה  ּבּור ַהּמַ ּדִ ָרה סֹוף  י ׂשָ ַחּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ן ַמה  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ְכִלית  ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֶ ּשׁ

ָנה". ּוָ ַהּכַ

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה 

גופא להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

ָמרֹום  אּו  "ׂשְ בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ ַמע"  "ׁשְ ָרֵאל",  ִיׂשְ ַמע  "ׁשְ ִהיא  ֲחִסידּות  ִליִחידּות:  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ַמֲעֶנה 
ֶכל. ְוֶזה  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְולֹא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . פ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין, אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר.

ִנְקָרא  ַמח ֶצֶדק".  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ּכִ ְתָר"א –  ּכִ ַנת  ׁשְ ָמתֹו־ֵעֶדן –  ִנׁשְ "ּב  ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ ֻהּלֶ יֹום 
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ַחּיִ ֱאלִֹקים  ְבֵרי  ּדִ  =[ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ְדּתֹו  ֻהּלַ יֹום  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ת־ֹקֶדׁש.  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 

יֹום  ּבְ ִלי:  ָאַמר  ם  ּיֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ ֶסָלה".  ט  ֹקשֶׁ ֵני  ִמּפְ ְלִהְתנֹוֵסס  ס  ּנֵ יֵרֶאיָך  ּלִ "ָנַתּתָ  ַמֲאָמר  ָאַמר  ה[  ַהּזֶ עֹוָלם  ]=ּבָ

א  ֶאּלָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֲחִסידּות  ּתֹאַמר  ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ְלָך  ֵרְך  ה'־ִיְתּבָ ן  ִיּתֵ ֲחִסידּות.  לֹוַמר  ָצִריְך  ֶדת  ֻהּלֶ
ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ft sc oiaexir(iriax meil)
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.b .d`neh lawl zexitd z` xiykn mdilry lhd oi`e ,mdilr

úéèðeìàa ïéâtzñîemilibxy cbaa zaya abpzdl mdl xizde ± ¦§©§¦©£§¦
.hegql `eaiy miyyeg oi`y ,dvigxd xg` ea abpzdl

:`xnbd zx`anebî íéî ïéàlîî,úaMa àøèæeæepiidïøîàc àä± §©§¦©¦¦§§§¨©©¨¨©£¨¨
`id m` mind lry `xhfefby ,mcew `xnbd dxn`y df xac
m` mb ,mindn da ze`lnl xzen ,zen` rax` lr rax` dlecb

:ipyd oicd z` `xnbd zxxan .dvign da oi`éàî äöòa ïéðîBèå§§¦¤¨¤©
àéä:`xnbd daiyn .mdl xizdl jixv did dn ±íékLä ,àéðúc ¦§©§¨¦§¦

xweaaúìBñt àéáäì,zexit ea oinhdl ick ,dcydn d`eazíà §¨¦§¤¦
xweaa `weec zleqtd z` `ianL ìéáLaf`åéìò Lilr-] ¦§¦¤¥¨¨

oiicr [zleqtd,ìèz` oinhdl dvexy ,lhd yaiizd `l oiicry ©
,lh eilr yiy zleqta `weec ,zexitd'ïzeé éë'a àeä éøä`i `xwie) £¥§¦©

(gl,,d`neh lawl zexitd exyked ,xnelkíàå`edy daiqd §¦
`ed ,xweaa zleqtd z` gwil mikynìèaé àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¦¨¥

,Bzëàìnîyiy zleqta `weec zexitd z` oinhdl dvex epi`e ¦§©§
,lh eilr,'ïzeé éë'a Bðéàlawl zexitd exyked `l xnelk ¥§¦©
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פי v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  חשון י"ד ראשון יום דינו? מה - טמא נזיר תגלחת שער

:„È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰úçìâz øéæpä çlânLk§¤§©¥©©¨¦¦§©©
éøö Bðéà ¯ äàîèéìLäì ...CçlbL ïéáe .Làä ìò BøòN C ª§¨¥¨¦§©§¦§¨©¨¥¥¤¦©

Bøôàå ;äøéá÷ ïeòèå äéðäa øeñà BøòN ,Lc÷na Bà äðéãna©§¦¨©¦§¨§¨¨©£¨¨§¨§¦¨§¤§
úçz BëéìLä íà ¯ Lc÷na çlâîäå .ïéøa÷pä ìk øôàk ,øeñà̈§¥¤¨©¦§¨¦§©§©¥©©¦§¨¦¦§¦©©

..àöé ,íLàä ãec¨¨¨¨¨
ומשליכו נזירותו בסוף  ראשו  שער  את  מגלח טהור  נזיר 

השלמים  בשר  מתבשל  שבו  הדוד שתחת ה"ב)לאש  פ"ח .(להלן

וביום השלישי ביום  עליו  שהזו לאחר  שנטמא , נזיר  אך

ת "ק  לדעת - להתגלח וחייב לטהרתו ב)השביעי  מה, וכן(נזיר ,

קרבן דוד תחת  שערו את משליך היה  לא  כאן , הרמב"ם  כתב

שהביא . האשם 

אחרונים שם)והקשו  נזיר אורה קרן שעז. מ' חינוך :(מנחת

"והמגלח  הרמב"ם  דברי המשך את  להבין צריך זה  לפי

נזיר והרי  – יצא" האשם, דוד  תחת  השליכן אם  במקדש ,

לאש ? שערו את  להשליך כלל צריך  אינו שנטמא 

אורה ': ה'קרן  ומבאר

שתחת לאש  שערו את להשליך צריך  אינו  אכן טמא  נזיר

ראש שער  את "ולקח נאמר טהור בנזיר רק  כי האשם, דוד

נזיר שער אבל השלמים ", זבח תחת  אשר  האש  על ונתן נזרו

קבורה חובת  עליו  חלה בהנאה , אסור  שהוא  פסולי שנטמא  (הל'

הי"א) פי"ט היאהמוקדשין וההלכה  הי"ד), הנקברים(שם שכל 

הרמב "ם  כאן שכתב  וזהו  ישרפו. לא  אסור, (ומקורו שאפרם 

שם) נזיר אותובברייתא השליך שערו, את  לקבור  במקום  שאם 

חובה . ידי יצא  – האשם  דוד  תחת  הנזיר

הנצי "ב  יח)והוסיף  ו, במדבר דבר :(העמק

שאסור לומר  מקום  היה  בהנאה , אסור  הנזיר ששער  כיון 

כתב כך ועל  בבישולו. נהנים  שהרי האשם  דוד תחת  לשורפו

עובר ואינו  יצא ", – האשם  דוד  תחת השליכן  "אם  הרמב "ם

הנאה . איסור  על

ה'תשפ"א  חשון ט"ו שני יום אחד  עד של נאמנותו

Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈk :ÊÈŒÊË ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰≈«ƒ»≈»∆
ÔÈ„ÓBÚ ÌÈ¯ÈÊp‰ ÈL eÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ»≈∆¿À¿»¿∆»¿≈«¿ƒƒ¿ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,‡ÓË ÌL ‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»»»≈¿»»∆»
ÌkÓ „Á‡ ˙‡ È˙È‡¯' :¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓƒ«∆»¿≈»ƒƒ∆∆»ƒ∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ...'‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ,‡ÓËpL∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ .¯·c‰ Ì‰Ï ˜tzÒ B‡ ,Ì‰ÈL ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLa¿∆»¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»
ÈL elÙ‡ - 'È˙‡ÓË ‡Ï È‡' :Ì‰Ó „Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«∆»≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈
.Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ ,‡ÓËpL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆
אחד  עד  של עדותו  שבהם  אופנים  שני מביא  הרמב "ם 

ושתיקתו ושותק , דבריו  את שומע  הנזיר כאשר  א . מחייבת :

לדברי מודה  אינו  כאשר  ב . לדבריו. מודה  שהוא  ראיה מהווה

הוא כאשר  ורק  יודע . שאיננו  טוען  אלא מכחישו ואינו  העד 

מקרבן. פטור הוא אזי העד, את מכחיש 

ערוך' ס"א)וב 'שלחן קכז סי' לחברו(יו"ד "האומר  נפסק :

מכחישו הבעל אם נאמן  אינו  יינך... rceiנתנסך ipi` xne` e`,

כאשר רק  כלומר , דמיא ". כהודאה  שתיקה  – שתק  אם  אבל 

כדברי שהאמת  יודע  שהוא  בכך כהודאה  מתפרשת  שתיקתו

התנסך  שהיין לו שאומר  כגון אך eiptaהעד, נאמן , העד  אזי ,

נאמן. העד  אין  ידיעה , חוסר מבטאת  השתיקה  אם

הש "ך  לכמה(סקט"ז)וכתב  כי מוסכמת  אינה  זו דעה  כי 

כאשר גם  אדם , של לחובתו באיסורין  נאמן  אחד עד דעות 

וכמבואר . זו בהלכה  הרמב "ם  וכדעת יודע, איני  טוען הלה 

בהלכות שכן  הרמב "ם , בדעת  זו  הבנה  על שחלקו יש  אך

ה"ב)שגגות הזכיר(פ"ג לא  אחד , עד  נאמנות דין עיקר  הוא  שם  ,

נראה ולכן  יודע , אינו הדבר  בעל כאשר גם  שנאמן הרמב "ם

ביניהם טמא  דבר  שנזרק ידוע  אם  רק  אמורים  כאן  דבריו  כי

להאמין יש  ואז ממנו נטמא  האם  מסתפק מהם אחד שכל אלא

במקרה אך לדבריו, רגליים  יש  שהרי  שנטמא  האומר לעד 

הדין בעל אם  נאמן  איננו העד, לדברי  אחר בסיס  כל  שאין 

לדבריו מודה  נה)אינו א, מלכיאל .(דברי

ולא טומאה  ספק לגבי דווקא נאמר זה  דין כי  שכתבו  ויש 

טומאה ש "ספק  התחדש  בטומאה כי  אחרים  איסורים  לגבי

בוודאות נאמן  העד  שאין  אע "פ ולכן, טמא". היחיד  ברשות 

ליצור בכוחו  מכלֿמקום  לדבריו, מודה  אינו  הדין  כשבעל

מביאים אין איסורים  בשאר  אך  קרבן, לחייבו בכך ודי ספק

וודאי  כבירור  נחשב  אינה  העד  של  ועדותו  מספק  (אור קרבן 

כה) סי' פסחים .יעקב

ה'תשפ"א  חשון ט"ז שלישי יום בעלה  ע"י האישה של אחוזה שדה גאולת

:·Î ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰äMàä̈¦¨
òébäå ,Lc÷ää ãiî dìòa dìàâe ,dúfçà äãN äLéc÷äL¤¦§¦¨§¥£ª¨¨§¨¨©£¨¦©©¤§¥§¦¦©
äMàì øæçz íà ,÷ôñ øácä éøä ¯ ìòaä éãé úçz àéäå ìáBiä©¥§¦©©§¥©©©£¥©¨¨¨¥¦©§Ÿ¨¦¨
øçà da ä÷éæçäå äMàä äîã÷ íà ,Cëéôì .íéðäkì àöz Bà¥¥©Ÿ£¦§¦¨¦¨§¨¨¦¨§¤§¦¨¨©©

.dãiî àéöBäì ïéìBëé íéðäkä ïéà ,ìáBiä©¥¥©Ÿ£¦§¦§¦¦¨¨
עד  ההקדש  מן לפדותה  יכול  אחוזתו  שדה  המקדיש 

פדה אם  וכן לעולם , בידו נשארת והיא היובל שנת  שתגיע 

אם אבל ביובל, לאביו  חוזרת  היא  המקדיש , של בנו אותה 

אחר קרוביו")אדם  שאר או "בתו ההקדש ,(אפילו מן השדה  את  פדה 

מהפסוק זאת ולומדים לכהנים , ביובל יוצאת  כד,השדה  (ויקרא

תהיהכֿכא) "לכהן  - אחר ' 'איש  ביד השדה  שאם  האומר

ה"כ)אחוזתו " לעיל ב. כה, .(ערכין
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את פדה  ובעלה  אחוזתה , שדה  את שהקדישה  ואישה 

הגמרא  מסתפקת  – היובל והגיע  ההקדש  מן  האם(שם)השדה

אביו אל השדה  חוזרת  פודה כשהבן  אמו)רק  מאחר(או כי

ל'איש נחשב  הוא  אין  כבמוחזק  בראוי אביו את יורש  שהוא 

חוזרת השדה  אשתו , שדה את שפדה הבעל גם  שמא או אחר'

אחר '. 'איש  אינו הוא  וגם  נכסיה  את  יורש  הבעל כי אליה ,

אחר בה  והחזיקה  האשה  קדמה  "אם נפשט , לא  שהספק  וכיון 

שבממון בספק כי  מידה ", להוציא  יכולין הכהנים אין  היובל

זוכה  הקודם  ה"ד)כל פט"ו ונטען טוען הל' .(ראה

משנה ': ה 'לחם והקשה 

כיון לאשתו השדה  תחזור הבעל  שבפדיית  לומר הצד

אך  נכסיה , את  שיורש  משום  הוא  אחר ' ל'איש  נחשב  שאינו

אינו התורה  ומן  מדרבנן, היא  הבעל  ירושת  הרמב"ם  לדעת 

ה"ח)יורשה פ"א נחלות ל'איש(הל' ייחשב לא  מדוע כן  ואם ,

לכהנים ? השדה  תצא  וביובל אחר'

הלכות ' אשה)וב 'לקוטי ד"ה תודה זבח שם, מבאר :(ערכין

מדרבנן היא הבעל ירושת  הרמב"ם)אכן חכמים(לדעת אבל ,

חזרת בדין  שמצינו וכמו  תורה , כשל  לדבריהם  חיזוק  עשו

ביובל לבעליהן)הקרקעות הקרקעות להשיב שהירושה(שמצוה –

הבעל  שירושת  אע"פ  אשתו , את  ו "היורש  חוזרת, אינה

מחזיר ואינו  תורה  כשל לדבריהם  חיזוק עשו מדבריהם ,

פי"ביובל" ויובל שמיטה הכ"א)(הל' שהבעל א לצד מקום  יש  ולכן .

לכהנים תעבור לא  אשתו , שדה  את וכשפדה  אחר ' 'איש  אינו

ביובל.

ה'תשפ"א  חשון י"ז רביעי יום אדם? של ראש שווה כמה

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰:øîBàä ïëå§¥¨¥
:øîàL Bà ,'çaænì Lc÷ä äæ øBîç áì' Bà ,'äæ ãáò Làø'Ÿ¤¤¤¥£¤¤§¥©¦§¥©¤¨©
änk ïéàBøå ;BLàø éîãa àlà áiç Bðéà ¯ 'çaænì Lc÷ä éLàø'Ÿ¦¤§¥©¦§¥©¥©¨¤¨¦§¥Ÿ§¦©¨

.ïaø÷ åéîãa àéáéå ,økîð äéä elà øáà BúBà äåLé¦§¤¥¤¦¨¨¦§¨§¨¦§¨¨¨§¨
של  ראשו  שווה  מה  הרמב "ם : דברי על משיג הראב"ד

ראוי ושאיננו  המת  מן  ליהנות  אסור  הרי מעליו, שהוסר  אדם

שימוש ?! לשום 

אין זה ' עבד 'ראש  האומר  לגבי  כי משנה ' ה 'כסף וכתב 

מצוות עליו קיבל  שלא  כנעני  בעבד  זאת  לפרש  יש  כי  קושיא,

גוי. ממת ליהנות  איסור  ואין  גוי , הוא  שהרי 

הקדש " "ראשי באומר  ההלכה , מהמשך  קשה עדיין אך

ליהנות ואסור  יהודי שהוא  עצמו  המקדיש  של בראשו  ומדובר 

מיתתו. לאחר  מגופו

כשיוסר הראש  של לשוויו  הכוונה  אין כי לפרש  יש  ולכן 

הנקבע חי , הוא  כאשר  ראשו  של המוערך לשווי  אלא  מגופו,

מפיו הרווח כגון  הראש , מאברי  להפיק  שניתן  הרווחים פי  על 

מנהל ֿחשבונות הוא אם  המחשבה מכוח  או זמר  הוא  אם 

בזה . וכיוצא 

גוי, ממת  ליהנות  איסור  שאין משנה' ה 'כסף דברי ועל 

מת שגם  סוברים  ויש  מוסכם  הדבר  אין כי  האחרונים  העירו

ערוך' ב 'שלחן משנה ' ה 'כסף בעל  נקט וכן בהנאה  אסור  גוי 

ס"א) שמט סי' בביאור(יו"ד רק  אמורים כאן  שדבריו  וכנראה  ,

להלכה  כך  נוקט הוא  אין אך הרמב"ם  למלך שיטת  משנה (ראה

הכ"א) פי"ד אבל .הל'

הנלמד  פי על  וזאת  מגוי, עבד  דין שונה  כי שפירשו ויש 

א)בגמרא נז, גבלו(נדה אשר  רעך  גבול תסיג  "לא  מהפסוק 

וכל  גבול , לו יש  נחלה  לו  שיש  "כל  - בנחלתך" ראשונים 

לקוברו צריכים  שאין היינו  גבול", לו  אין  נחלה  לו שאין 

מה כי  לבניו  להוריש  נחלה  לו  שאין עבד זה , ולפי  בקבר .

איסור אין וגם  בקבורתו , מחויבים  אין  – רבו קנה  עבד  שקנה 

לבניו רכושו את  המוריש גוי אך מגופו , ב)ליהנות  יז, (קידושין

מגופו ליהנות  ואסור קבורה  בתורת  סי'הוא  ח"ב יושר אמרי (ראה

י). טו, סי' או"ח יצחק בית ב. .קצב,

ה'תשפ"א  חשון י"ח חמישי יום כלאים  בזריעת לנכרי' 'אמירה איסור

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰òøæì éBâì øîBì øzîeª¨©§¦§Ÿ©
.eäãNa íéòøæ éàìk íi÷ì íãàì øeñàå .íéòøæ éàìk Bì¦§¥§¨¦§¨§¨¨§©¥¦§¥§¨¦§¨¥

הטור  רצו)וכתב סי' דעה לומר(יורה מותר הרמב"ם  שלדעת  ,

ישראל. של  בשדה אפילו  זרעים  כלאי לזרוע לגוי

לזרוע לגוי לומר התירו  אמנם והקשה : השיג והראב "ד 

אף להתיר לנו ומנין לארץ , בחוץ  זה  היה  אבל  הכרם , כלאי 

ישראל? בארץ 

איסור קורקוס: מהר"י mxkdותירץ  i`lkיותר חמור 

לארץ  בחוץ  אף  חכמים  ה"ג)ואסרוהו פ"ה i`lkואילו(להלן
mirxfשהתירו כשם  הרמב "ם  ולדעת  לארץ , בחוץ  מותרים

לזרוע  לגוי mxkdלומר  i`lk לישראל שאסור  אף  לארץ  בחוץ 

לזרוע  לגוי  לומר  התירו כך זאת, mirxfלעשות  i`lk
ישראל. בארץ רק  שאסורים

הגמרא  הראב"ד: הקשה  א)ועוד  צ, מציעא מסתפקת(בבא

שעונשם שבת בדיני רק  הוא  לנכרי' 'אמירה  איסור האם

נפשט  והספק  לאו. באיסורי גם קיים  שהאיסור  או סקילה

לאוים . בשאר  גם  הוא  לנכרי אמירה  שאיסור היינו  לחומרא ,

הרמב "ם  פסק  הי"ג)וכן פט"ז איסו"ב לסרס(הל' לגוי  לומר  "אסור 

איכא המצוות  "דבכל משנה ' ה 'מגיד שפירש  וכפי בהמה ",

לזרוע לגוי  לומר  מותר כן אם  ומדוע  לגוי ". דאמירה  שבות 

זרעים ? כלאי

הט"ז סק"א)ומבאר רצז סי קיים(יו"ד לנכרי  אמירה  איסור  :

זרעים כלאי  איסור ואילו הגוף ', 'חובת  שהם  באיסורים  רק

ישראל. בארץ אלא  נוהג  אינו שהרי  הגוף ' 'חובת אינו

כלאי לזרוע שאסור  לכך בנוסף הראב "ד : הקשה  ועוד

אמירה לאסור  יש  כן  ואם  בשדה , לקיימם  גם  אסור זרעים ,



פג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

את פדה  ובעלה  אחוזתה , שדה  את שהקדישה  ואישה 

הגמרא  מסתפקת  – היובל והגיע  ההקדש  מן  האם(שם)השדה

אביו אל השדה  חוזרת  פודה כשהבן  אמו)רק  מאחר(או כי

ל'איש נחשב  הוא  אין  כבמוחזק  בראוי אביו את יורש  שהוא 

חוזרת השדה  אשתו , שדה את שפדה הבעל גם  שמא או אחר'

אחר '. 'איש  אינו הוא  וגם  נכסיה  את  יורש  הבעל כי אליה ,

אחר בה  והחזיקה  האשה  קדמה  "אם נפשט , לא  שהספק  וכיון 

שבממון בספק כי  מידה ", להוציא  יכולין הכהנים אין  היובל

זוכה  הקודם  ה"ד)כל פט"ו ונטען טוען הל' .(ראה

משנה ': ה 'לחם והקשה 

כיון לאשתו השדה  תחזור הבעל  שבפדיית  לומר הצד

אך  נכסיה , את  שיורש  משום  הוא  אחר ' ל'איש  נחשב  שאינו

אינו התורה  ומן  מדרבנן, היא  הבעל  ירושת  הרמב"ם  לדעת 

ה"ח)יורשה פ"א נחלות ל'איש(הל' ייחשב לא  מדוע כן  ואם ,

לכהנים ? השדה  תצא  וביובל אחר'

הלכות ' אשה)וב 'לקוטי ד"ה תודה זבח שם, מבאר :(ערכין

מדרבנן היא הבעל ירושת  הרמב"ם)אכן חכמים(לדעת אבל ,

חזרת בדין  שמצינו וכמו  תורה , כשל  לדבריהם  חיזוק  עשו

ביובל לבעליהן)הקרקעות הקרקעות להשיב שהירושה(שמצוה –

הבעל  שירושת  אע"פ  אשתו , את  ו "היורש  חוזרת, אינה

מחזיר ואינו  תורה  כשל לדבריהם  חיזוק עשו מדבריהם ,

פי"ביובל" ויובל שמיטה הכ"א)(הל' שהבעל א לצד מקום  יש  ולכן .

לכהנים תעבור לא  אשתו , שדה  את וכשפדה  אחר ' 'איש  אינו

ביובל.

ה'תשפ"א  חשון י"ז רביעי יום אדם? של ראש שווה כמה

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰:øîBàä ïëå§¥¨¥
:øîàL Bà ,'çaænì Lc÷ä äæ øBîç áì' Bà ,'äæ ãáò Làø'Ÿ¤¤¤¥£¤¤§¥©¦§¥©¤¨©
änk ïéàBøå ;BLàø éîãa àlà áiç Bðéà ¯ 'çaænì Lc÷ä éLàø'Ÿ¦¤§¥©¦§¥©¥©¨¤¨¦§¥Ÿ§¦©¨

.ïaø÷ åéîãa àéáéå ,økîð äéä elà øáà BúBà äåLé¦§¤¥¤¦¨¨¦§¨§¨¦§¨¨¨§¨
של  ראשו  שווה  מה  הרמב "ם : דברי על משיג הראב"ד

ראוי ושאיננו  המת  מן  ליהנות  אסור  הרי מעליו, שהוסר  אדם

שימוש ?! לשום 

אין זה ' עבד 'ראש  האומר  לגבי  כי משנה ' ה 'כסף וכתב 

מצוות עליו קיבל  שלא  כנעני  בעבד  זאת  לפרש  יש  כי  קושיא,

גוי. ממת ליהנות  איסור  ואין  גוי , הוא  שהרי 

הקדש " "ראשי באומר  ההלכה , מהמשך  קשה עדיין אך

ליהנות ואסור  יהודי שהוא  עצמו  המקדיש  של בראשו  ומדובר 

מיתתו. לאחר  מגופו

כשיוסר הראש  של לשוויו  הכוונה  אין כי לפרש  יש  ולכן 

הנקבע חי , הוא  כאשר  ראשו  של המוערך לשווי  אלא  מגופו,

מפיו הרווח כגון  הראש , מאברי  להפיק  שניתן  הרווחים פי  על 

מנהל ֿחשבונות הוא אם  המחשבה מכוח  או זמר  הוא  אם 

בזה . וכיוצא 

גוי, ממת  ליהנות  איסור  שאין משנה' ה 'כסף דברי ועל 

מת שגם  סוברים  ויש  מוסכם  הדבר  אין כי  האחרונים  העירו

ערוך' ב 'שלחן משנה ' ה 'כסף בעל  נקט וכן בהנאה  אסור  גוי 

ס"א) שמט סי' בביאור(יו"ד רק  אמורים כאן  שדבריו  וכנראה  ,

להלכה  כך  נוקט הוא  אין אך הרמב"ם  למלך שיטת  משנה (ראה

הכ"א) פי"ד אבל .הל'

הנלמד  פי על  וזאת  מגוי, עבד  דין שונה  כי שפירשו ויש 

א)בגמרא נז, גבלו(נדה אשר  רעך  גבול תסיג  "לא  מהפסוק 

וכל  גבול , לו יש  נחלה  לו  שיש  "כל  - בנחלתך" ראשונים 

לקוברו צריכים  שאין היינו  גבול", לו  אין  נחלה  לו שאין 

מה כי  לבניו  להוריש  נחלה  לו  שאין עבד זה , ולפי  בקבר .

איסור אין וגם  בקבורתו , מחויבים  אין  – רבו קנה  עבד  שקנה 

לבניו רכושו את  המוריש גוי אך מגופו , ב)ליהנות  יז, (קידושין

מגופו ליהנות  ואסור קבורה  בתורת  סי'הוא  ח"ב יושר אמרי (ראה

י). טו, סי' או"ח יצחק בית ב. .קצב,

ה'תשפ"א  חשון י"ח חמישי יום כלאים  בזריעת לנכרי' 'אמירה איסור

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰òøæì éBâì øîBì øzîeª¨©§¦§Ÿ©
.eäãNa íéòøæ éàìk íi÷ì íãàì øeñàå .íéòøæ éàìk Bì¦§¥§¨¦§¨§¨¨§©¥¦§¥§¨¦§¨¥

הטור  רצו)וכתב סי' דעה לומר(יורה מותר הרמב"ם  שלדעת  ,

ישראל. של  בשדה אפילו  זרעים  כלאי לזרוע לגוי

לזרוע לגוי לומר התירו  אמנם והקשה : השיג והראב "ד 

אף להתיר לנו ומנין לארץ , בחוץ  זה  היה  אבל  הכרם , כלאי 

ישראל? בארץ 

איסור קורקוס: מהר"י mxkdותירץ  i`lkיותר חמור 

לארץ  בחוץ  אף  חכמים  ה"ג)ואסרוהו פ"ה i`lkואילו(להלן
mirxfשהתירו כשם  הרמב "ם  ולדעת  לארץ , בחוץ  מותרים

לזרוע  לגוי mxkdלומר  i`lk לישראל שאסור  אף  לארץ  בחוץ 

לזרוע  לגוי  לומר  התירו כך זאת, mirxfלעשות  i`lk
ישראל. בארץ רק  שאסורים

הגמרא  הראב"ד: הקשה  א)ועוד  צ, מציעא מסתפקת(בבא

שעונשם שבת בדיני רק  הוא  לנכרי' 'אמירה  איסור האם

נפשט  והספק  לאו. באיסורי גם קיים  שהאיסור  או סקילה

לאוים . בשאר  גם  הוא  לנכרי אמירה  שאיסור היינו  לחומרא ,

הרמב "ם  פסק  הי"ג)וכן פט"ז איסו"ב לסרס(הל' לגוי  לומר  "אסור 

איכא המצוות  "דבכל משנה ' ה 'מגיד שפירש  וכפי בהמה ",

לזרוע לגוי  לומר  מותר כן אם  ומדוע  לגוי ". דאמירה  שבות 

זרעים ? כלאי

הט"ז סק"א)ומבאר רצז סי קיים(יו"ד לנכרי  אמירה  איסור  :

זרעים כלאי  איסור ואילו הגוף ', 'חובת  שהם  באיסורים  רק

ישראל. בארץ אלא  נוהג  אינו שהרי  הגוף ' 'חובת אינו

כלאי לזרוע שאסור  לכך בנוסף הראב "ד : הקשה  ועוד

אמירה לאסור  יש  כן  ואם  בשדה , לקיימם  גם  אסור זרעים ,

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

וגם כלאים , מקיים משום  בדבר  איסור יש  שהרי לזורעם  לגוי

ונמצא ולהשקותם , הזרעים  את  לנכש  הישראל  יבוא  אולי

בידיים ? אותם  שמקיים 

ה 'פרישה ' סקי"ב):ותירץ  שם הוא(יו"ד כלאים  לקיים  האיסור

זרעים , כלאי לזרוע לגוי באומר אבל באיסור, נזרעו כאשר  רק

לקיימם אף  מותר לדעתו  – איסור  בו  אין  הרמב "ם  שלדעת 

בשדה .

ה'תשפ"א  חשון י"ט שישי יום אחר  של ותבואה אחד של גפנים

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰øác Lc÷î íãà ïéàå§¥¨¨§©¥¨¨
¯ Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì ;BlL BðéàL¤¥¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥

.äàeázä äLc÷úð àìå ,Bðôb Lc÷¦¥©§§Ÿ¦§©§¨©§¨
חברו, תבואת  על גפנו את סיכך  אדם אם  הרמב "ם, לדעת

אינה התבואה  שלו , שאינו דבר  לאסור  בכוחו ואין  מאחר הרי 

לאוסרם . ובכוחו שלו הם שהרי  נאסרים  הגפנים  אך  נאסרת,

התוספות  לדעת  א)אבל  פג, אינה(יבמות והתבואה  מאחר ,

נאסרים . אינם  הגפנים גם נאסרת 

המחלוקת : וביאור 

עצם א . תנאים : שני  נדרשים  כלאים  איסור  ליצור  כדי

לבעל  נוח שיהא  ב . זה . לצד  זה  הסוגים שני של הנטיעה 

זה . בעירוב  הבית 

היינו עצמו , בפני ענין הוא  השני  הפרט האם  לדון, ויש 

רק אלא  לאסור  כדי בכך די אין  גמור עירוב כאן  שיש  אף 

אלא אוסר  עצמו  העירוב  שבעצם או המחשבה , בצירוף 

הבעלים הסכמת  xenbשבהעדר aexir aygp df oi`יתכן כי ,

אותם . שיעקור 

והתוספות : הרמב "ם נחלקו  ובכך 

הסכמת ללא גם  גמור עירוב  כאן יש  הרמב "ם , לדעת

הסכמתם , ללא  חל  אינו האיסור  שמכלֿמקום  אלא  הבעלים ,

של  הגפן חברו, תבואת  על  גפנו את  מסכך אדם כאשר  ולכן

הסכמת וגם  עירוב גם  יש  אליה שביחס  כיון  נאסרת  המסכך

התנאי חסר  לגביה  כי נאסרת  אינה  התבואה  ואילו  הבעלים ,

הבעלים . הסכמת  של

חסר הבעלים  של הסכמה  אין כאשר התוספות , לדעת  אך

כלפיה גם  כי נאסרת , אינה  הגפן  גם וממילא  העירוב , בעצם 

בעל  ידי  על  שיתבטל שיתכן  כיון  גמור , עירוב כאן אין 

התבואה .

(cq 'r ,`"g a"a l`eny iax ixeriy)

ה'תשפ"א  חשון כ' קודש שבת לגדור? אומר מי

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äöøôpL íøkä úvçî§¦©©¤¤¤¦§§¨
Làéúð .'øãb' :Bì ïéøîBà ¯ äöøôðå døãb ;'øãb' :Bì ïéøîBà ¯§¦§Ÿ§¨¨§¦§§¨§¦§Ÿ¦§¨¥

.Lc÷ äæ éøä ¯ døãb àìå ,äpnî¦¤¨§Ÿ§¨¨£¥¤¦¥
בגמרא  הדבר א)במקור  צט, קידש ,(ב"ק זה  'הרי  aiigeנאמר 

ezeixg`aאנשים שני של שדות  בשתי מדובר כלומר : .'

הכרם ובעל נפלה  שביניהם  המחיצה  וכאשר לזו זו הסמוכות 

הוא הרי הזרעים, נאסרו מכך וכתוצאה  מחדש  העמידה  לא 

דמיהם . את לשלם  חייב 

הרמב באחריותו ',אך  'וחייב  הדין סיום  את  הביא  לא "ם 

סוברים ויש  במחלוקת  שנויה  זו שהלכה  בגמרא מבואר כי

שלו ', שאינו דבר אוסר  אדם  'אין  כי נאסרת  התבואה  שאין 

עליו, שיתחייב  נזק  כל כאן שאין  ונמצא  הרמב "ם , פסק וכך

איסור עצם  מחמת  לגדור  שחייב  הדין עיקר את רק הביא  ולכן

ממונות . בדיני חיוב  כאן אין אך  כלאיים ,

הביאה מה  ולשם  זו בהלכה  החידוש  מה  קשה , זה לפי אך

על  לעבור  שלא  כדי לגדור החיוב בעצם  והרי הרמב "ם,

חידוש ? כל אין לכאורה  כלאיים , איסור 

כאשר שרק  ולומר לטעות  מקום  היה  כי לומר, ויש 

זרע כאן  אך לעקור , חייב  הכרם בתוך  ירק  נזרע  מלכתחילה 

וכעת מלאה , הפרדה היתה  השדות  שתי  בין כאשר  בהיתר,

בכך  ואולי  נפלה  שהגדר אלא  הכרם  בגוף שינוי כל  נעשה לא 

חייב זה  במקרה  שגם  הרמב "ם  מלמדינו  וזאת  איסור . אין 

כלאיים  איסור  למנוע  כדי ג).לעקור פט, סי' א שלמה .(מנחת

ללשון הגמרא  לשון  בין נוסף  שינוי מובן  זה  ולפי 

' המחיצה  נפלה  שאם  נאמר  בגמרא  גדור ',`xneהרמב"ם : לו

' כותב הרמב"ם  הוא`mixneואילו  החילוק  וטעם  גדור '. לו 

חברו, ידי  על ניזוק  אחד אדם  כאשר  מדובר  שבגמרא  משום 

שאין פוסק  הרמב "ם אך  גדור ', (למזיק) לו 'אומר  הניזק  ולכן

נאסרת אינה חברו של והשדה שלו שאינו דבר אוסר  אדם

כלאיים זריעת  איסור עצם מחמת רק הוא כאן  והנידון  כלל,

' כתב  ולכן בהנאה ), תיאסר שהתוצרת  משום  לו`mixne(ולא 

התורה דיני אכיפת  על הממונים לבית ֿדין והכוונה  גדור',

יעקב) .(משנת

יצליח כל אחד ואחד בתוככי כלל ישראל לעשות כל התלוי בו להגדיל תורה ולהאדירה מתוך בריאות ושמחה וטוב לבב.
ממכתב ט' מר־חשוון, תשי"ט
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ה'תשפ"א  מרחשון י"ד ראשון יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ

„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿

‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי  ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.Â‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
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פה zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeygxn 'kÎc"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  מרחשון י"ד ראשון יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ

„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿

‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי  ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.Â‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
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התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים
אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני 28)ימי על אלא הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ואין  סותר, זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש.
אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.Ê˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ¯ÈÊa ¯„30˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ -31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙¯Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33- ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈ·Ma ÏaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

¯„pL ‰ÊÏ ˙e¯ÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·L ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL ¯B‰Ë ¯ÈÊ Ï·‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ - ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח

.ËÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה

.È‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙B¯·w‰ ˙ÈaÓ53- ÒÎÂ ¯ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54Ï·ËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙e¯ÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,¯‰ËÂ56˙B¯·w‰ ˙È·Ï ¯ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ -57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·M‰ È¯‰ - ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa¯˜ ‡È·Ó - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח שהנזיר בטומאה כן אחרי יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי. מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
בשמיני  נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה
ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין

כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שכל 62)שאם
להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.‡È˙Á‡a ‡ÓËpL ¯ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈ·Ma BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ

˙Ó È‡ÓË Ïk C¯„k ‰Èf‰‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈
BLÓL ·È¯ÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈

,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»
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ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ
B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ

ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,
הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.·ÈÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.‚ÈÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה

טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי
טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ d¯ÈkÓ91˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï·‡ ;È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚¯‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»
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ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ
B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ

ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,
הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח

התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.·ÈÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.‚ÈÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה

טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי
טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא

שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ d¯ÈkÓ91˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï·‡ ;È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚¯‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»
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‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙B¯B¯ˆa B‡ Ô·˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰ - ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜·e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ -100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק

עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי 97)מטומאה על אף
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי

יכול 98) תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ÎÏ·ËÂ „¯ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ¯ÈÊ101‡È·‰Â ,‰¯ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙e¯ÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰¯Ún‰ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck ¯Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „¯iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ¯˙Ò - ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈

Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈
ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«

Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
ולאֿ עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר

תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה

אז.5) רק כלומר,

.·ÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·‡ e¯M˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ ¯OaÓ7·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa ·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ·˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ ·¯ ‡ÏÂ BÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰¯„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡¯L ¯Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ ¯Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ"ב, מת טומאת הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י

אדם". נפש לכל במת הנוגע סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת
(רש"י  אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של מנין 9)הרוב רוב בהם אין אם אבל

הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי נזיר 11)כגון משנה
נב.12)מט: נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, אהלות
שבאדם.13) הגב לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב. שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי
שם  שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת
בשר  בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות
ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי באהל, מטמאות

אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם
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עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני
אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם
ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר

וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו
רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה

חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר
שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:

(אףֿעלֿ טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש

מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו רומי,39)סיכך בדפ'
האהילה. התימנים: בכת"י על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט:42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות
שחלקיו  "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו

.Â,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»

eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈

‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«
ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»
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עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני
אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם
ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר

וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו
רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה

חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר
שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:

(אףֿעלֿ טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש

מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו רומי,39)סיכך בדפ'
האהילה. התימנים: בכת"י על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט:42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות
שחלקיו  "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו

.Â,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»

eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈

‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«
ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»
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¯„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈
·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú·¯ Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……

ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆

ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»
Ï‰‡·e59·‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ ¯ ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ

Èe‡¯k ¯Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט:.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ"ג, פ"ב, אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי "אדם יד) יט, (במדבר
דמיון  עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
יו"ט  תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי
(רע"ב  אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם),
ובדפוס  מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם
מטמא  אחד עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי,
כותב  ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל",
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו:
נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע מטמא

שם. שמאי להלן.46)בדברי ובדפוסים 47)המנויים
וגזרו  כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ קדומים:
במגע  מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה
מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו רבינו וכתב ובמשא.
מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ"ל:
רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי
להביא  טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב). פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע"ב  פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני  הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין

וסח:). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל הכלים
בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם".
וראה  עליהם, מגלח הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה

ט.55) אות ובביאורנו ה"ב, לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח

לוג). חצי ועל דיבורֿהמתחיל מט: ארון 57)שם כיסוי
עליו.58)המת. דופק שהכיסוי הארון, אהלות 59)צדי

לרבות  - השדה פני על יגע אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב,

משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, ם גולל
הקבר  צדי ויקראו שם: רבינו וכתב שם). (רע"ב משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל

יד.

.Ê‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡ - ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï·‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי 61) הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.Á˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó· ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ· B‡63- »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï·‡ ;¯ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
¯‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÈ - ‰Ú·Lƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב "בחלל טז) יט, (במדבר שנאמר שבעה,
פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב למדו, השמועה "מפי ה"ג:
אומר  הוא הרי ובגדים, שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל יט) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק או והרג,
בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב

במת". הכלי נגע ימים.64)שהרי שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב"ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו
אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי
בכלי  עוסקת המשנה כי ראיה, משם שאין סובר, והראב"ד
אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ

ט  אינו בהם והנוגע בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא
הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,

(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני "כלים שם:
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.ËËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»

Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר
כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא

הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא
שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,

ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.È¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

„ÓBÚ B˙e¯ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

הי"ב.85) להלן הט"ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר
וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן

מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע"פ
אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי אלא אינו והיין התורה,
הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל

ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.·ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו

שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי
וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
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.ËËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»

Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר
כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא

הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא
שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,

ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.È¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

„ÓBÚ B˙e¯ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

הי"ב.85) להלן הט"ו.86)מבואר להלן מבואר
שבועתו.87) "מיין 88)מחמת ג) (שם, שנאמר ד. נזיר

יעשה  אשר מכל נאמר שהלא מיותר, והוא יזיר", ושכר
וכפירוש  הרשות, כיין מצוה יין לרבות - היין מגפן

מד. שם וכן שם, (פסחים 89)התוספות שאמרו שאע"פ
אין  - היין" על זכרהו - לקדשו השבת יום את "זכור קו.)
מן  הוא כשלעצמו היום שקידוש בלבד, אסמכתא אלא זה
ד. נזיר (תוספות חכמים מדברי אלא אינו והיין התורה,
הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל

ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.·ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו

שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי
וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
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קצבת  ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו,
קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי לכל

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה

.ÂË,Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
Ïk Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚ¯vÓ ‡t¯Â¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»

BzÁÏ‚z È¯‰L .B¯ÚO99¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ÏÎÂ ;¯ÓB‚Â B¯ÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Ú¯ˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»
Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ -102‡B·È - ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»

ÈÓÈa ÁlbL ¯ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈
OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú B¯Ê‰È‰È L„˜ :¯Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆

BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««

,˙Ú¯ˆa ¯ÈÊp‰ ‡ÓË ¯·kL ÈtÓ ?˙e¯ÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««
e¯‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È¯‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈

LB„˜106‡l‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏË·e ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»
CÎÈÙÏe ,BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»

B˙B‡ ‰Á„Â ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי

פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

הרי בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב"ז). יותר וכולל

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,
חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.‡ÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙e¯ÈÊ2‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰ -5·¯˜z6‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL -8.‰ÏBÚ - ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
‰lÁ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡ .˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÈLÈÏL10¯OÚ : ¿ƒ≈ƒ»…∆∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆

˙BvÓ ˙BlÁ11È˜È˜¯ ‰¯OÚÂ ,12ÁLBÓe .˙BvÓ «««¬»»¿ƒ≈«≈«
ÌÈ¯OÚ‰13‰Ê ¯eÚLÂ .ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯a14‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ »∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆

ÈÈqÓ15„Á‡ ÈÏÎa ÌÈ¯OÚ‰ ‡È·Óe .16. ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ∆»

ה"א.2) פ"ד, לעיל יד).3)ראה ו, (במדבר בתורה ככתוב
הזה  האיש כי . . . החטאת "טעם יא: שם הרמב"ן וכתב
מקדושתו  נזור עתה הוא כי הנזירות, במלאת בנפשו חוטא
נזיר  ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי ה', ועבודת
להטמא  בשובו כפרה צריך הוא והנה . . . לאלקיו וקדוש

העולם". אע"פ 4)בתאוות לעולה, ואיזו לחטאת איזו
שם. הבעלים להם שיקראו צריך הקרבנות שכל

תיקרב.6)הכבשה.5) התימנים: האיל.7)בכת"י
כאילו 8) זה הרי לנזירותי, אלו הרי ואמר: הואיל הכבש,

שם). וברע"ב מה., נזיר (משנה, ואחד אחד לכל שם קרא
(ויקרא  בתורה ככתוב לשלמים, גם ראויה שכבשה ואע"פ
לחטאת  אלא ראויה הכבשה אין נזיר, בקרבנות - וֿז) ג,

יו"ט'). האיפה 9)('תוספות עשירית הוא - העשרון
קבים, ששה והסאה סאין, שלש והאיפה ה), כח, (במדבר
שני  העשרון: נמצא, הי"ג. פ"א, עירובין בהל' כמבואר

הט"ו). פ"ו, ביכורים (הל' חומש פחות נמצאת 10)קבים
העשרון. שלישית היא חלה בשמן 11)כל בלולות שהן

סולת. הן אלא 12)כשעדיין בשמן בלול אינו הרקיק
פ"ט, הקרבנות מעשה (הל' אפייתו אחר בשמן משוח

בשמן,13)הכ"א). בלולה - מצה חלת כדינה, חלה כל
בהל' וכן טו). ו, (במדבר בתורה ככתוב משוח, - והרקיק
על  רבינו סומך שכאן וכנראה, הכ"ג. שם, הקרבנות מעשה
('מעשה  הקרבנות מעשה בהל' בפרוטרוט שיכתוב מה
נזיר, חלות לדין המקור ששם - א עח, ובמנחות רוקח').
לעשרת  נזיר שלמי לרבות - שלמיו תודת זבח "ובשר אמרו:
שמן". ולרביעית לקב), חלות שתי (נמצאו ירושלמיות קבים

שמן.14) הלוג רביעית א.15)של פט, בסל,16)מנחות
מעשה  ובהל' המצות". סל "על יז): ו, (במדבר ככתוב
מהן  לוקח "והכהן רבינו: מסיים הכ"ג, פ"ט הקרבנות

מין". מכל אחת חלות, שתי (מהחלות)

.·¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck17¯Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó ««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««

‡ˆÈ - ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML18ÏM·Óe . ∆»«««»»»»»¿«≈
Ô˜ÏBL B‡ ÌÈÓÏM‰19ÈÁ·Ê ÏL ·Ë¯‰ ÔÓ Á˜BÏÂ . «¿»ƒ¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈

¯ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ ÌÈÓÏM‰20L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck ¯Á‡Â , «¿»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



zexifpצב zekld - d`ltd xtq - oeygxn c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»
‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט' ב'תוספות וראה הנזיר". "וגלח משנה,18)יח)
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט:). פסחים ו'תוספות' ב, עמ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח): ו, (במדבר שנאמר ב. מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח

.‚?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ -26ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ"ה. פ"ב, וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה 

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".

בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…

·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח.32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב מו, שבנזיר ואע"פ וכביתֿהלל. – ב סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי"ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ"ט,
שם). נגעים, יו"ט' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי

להניף.34) ראוי למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי יום, שלשים לו מלאת אחרי

את  מסביר שמח' וה'אור (רדב"ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב יד, בנזיר שנתבאר מה ע"פ מבערב, טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח, לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח יוכל לא שלעולם גילוח, למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי ויתגלח,
ומעתה, (רש"י). בטומאה מגלח אלא בטהרה לגלח תקנה
לא  גילוחו, לפני קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח עוד להתגלח יוכל
הערב, עד גילח לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי
עבר  כבר ולמחר להתגלח, יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח יוכל ולא נזיר, שלמי אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי
מעכב.38) הגילוח שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב"ז). הגילוח אחרי שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק א: כח, בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסףֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.Â·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ

‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ: ורומי תימן, פי"ד,40)בכ"י נגעים
א. מ, בנזיר וכן ה)41)מ"ד. ו, (במדבר שנאמר שם,

התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
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- ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»
‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט' ב'תוספות וראה הנזיר". "וגלח משנה,18)יח)
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט:). פסחים ו'תוספות' ב, עמ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח): ו, (במדבר שנאמר ב. מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח

.‚?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ -26ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ"ה. פ"ב, וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה 

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".

בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…

·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח.32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב מו, שבנזיר ואע"פ וכביתֿהלל. – ב סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי"ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ"ט,
שם). נגעים, יו"ט' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי

להניף.34) ראוי למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי יום, שלשים לו מלאת אחרי

את  מסביר שמח' וה'אור (רדב"ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב יד, בנזיר שנתבאר מה ע"פ מבערב, טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח, לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח יוכל לא שלעולם גילוח, למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי ויתגלח,
ומעתה, (רש"י). בטומאה מגלח אלא בטהרה לגלח תקנה
לא  גילוחו, לפני קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח עוד להתגלח יוכל
הערב, עד גילח לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי
עבר  כבר ולמחר להתגלח, יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח יוכל ולא נזיר, שלמי אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי
מעכב.38) הגילוח שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב"ז). הגילוח אחרי שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק א: כח, בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסףֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.Â·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ

‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ: ורומי תימן, פי"ד,40)בכ"י נגעים
א. מ, בנזיר וכן ה)41)מ"ד. ו, (במדבר שנאמר שם,

התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
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zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn c"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלכה  שזוהי שם, ה'תוספות' כתבו שערות, שתי לשיור
שיער  שסתם מפרש, שם, לנגעים יו"ט' וב'תוספות בנזיר.
פרק  (תזריע כהנים' ב'תורת אמרו וכן - משנים, פחות אינו
וכל  - שערות" שתי שער מיעוט לבן, הפך בנגע "ושער ב)
מצות  קיים ולא עליו שערו עדיין שערות, שתי ששייר

ביום 42)גילוח. ט): ו, (במדבר בו שנאמר א. מב, נזיר
הכתוב  אמר כבר שהרי לומר, צריך שאין יגלחנו, השביעי
כל  שיגלח לך, לומר אלא טהרתו, ביום ראשו וגלח (שם):

כלום. עשה לא - שערות שתי שייר ואם ראשו,

.Ê˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álb43¯ÊÁÂ ,Blk BL‡¯ ÁnˆÂ , ƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â44 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««

‰¯LÂ45Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡46˙Á‡ ‰¯L . ¿»¿»««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««
Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙Á‡ Ál‚Â47. ¿ƒ«««≈»ƒ¿«ƒ«

שתי 43) את אלא כולו הראש את  גילח לא אם אבל
וכשגילחן  הואיל כלום, עשה שלא יתכן בלבד, השערות
שם. בנזיר אביי, בזה שנסתפק כמו שיער, מלא ראשו נשאר

לו 44) צמחו לא ועדיין שערות, שתי ושייר משגילח
מאליה.45)שערות. שבא 46)נפלה  ובשעה הואיל

גילוח. שיעור שהן שתים, היו שעמד 47)לגלח שבשעה
שערות  משתי בפחות גילוח ואין שתים, היו לא לגלחן,
כאן, אין ששער "אע"פ קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר

כאן". אין גילוח מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z - ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È·‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ"ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב הזבחים
שיעשה  עד להתגלח עכשיו ראוי ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי יום, שלשים

שם). וב'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ"א) פ"א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי על גילח שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי על 55)או שגילח שנזיר
מלאת  בתוך התגלח כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי

שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈

‰¯Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,59e·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿
Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים

.‡È‡e‰ È¯‰ - ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
¯˙BÒ ‡e‰L ,B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL61ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ ¯Á‡ ÌBÈ62. «««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

יום.61) משלשים פחות שיער גידול שאין ה"א, פ"ו לעיל
כשרה.62) תגלחת שנית עליהם ויגלח

.·ÈÔ˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ¯ÈÊ ÈÓÏL63ÌÈ¯Lk -64, «¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

„Á‡65ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,66˙BzÓ ‡ÏÂ67.ÚB¯Ê ‡ÏÂ ∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

ומצוותו 63) שנה בן איל שהביא או לשמן, שלא כגון
שם). וב'תוספות' כד: (נזיר שנים שתי בן הרי 64)שיהיה

נדבה. כשלמי נדבה,65)הם לשלמי בניגוד נזיר, כשלמי
אחד. ולילה ימים לשני הבאות 66)הנאכלים נזיר חלות

ה"א. לעיל כמבואר נזיר, שלמי הכוונה 67)עם לכאורה,
לכהן  ניתנות אלה אבל במתנה, לכהן הניתנים ושוק לחזה
הובאו  מישור', ה'אורח הגיה ולפיכך נדבה? משלמי אף
זרוע, ולא מתנות אלא שצ"ל: המשנה', ב'מרכבת דבריו
אינה  לכהן, נזיר משלמי הניתנת האיל מן הזרוע כלומר,
הם  והרי בהם, הנזיר הותר שלא מאחר אלה משלמים ניתנת
בלבד  ושוק חזה מתנות אלא בהם לכהן שאין נדבה, כשלמי
נמי. שלמים ד"ה א עמ' שם ב'תוספות' וראה שם). (נזיר,
מתנות", "ולא הספרים: גירסת את מקיים שמח' וה'אור
הנזיר, כפי על תנופה ניתנים שאינם ושוק, לחזה והכוונה
הואיל  כט, אות לעיל ראה כלל, מניפה אינה נזירה ואשה
שנותן  כשרים, נזיר לשלמי בניגוד בהם, ניתר הנזיר ואין
מעשה  בהל' כמבואר ומניפם. הנזיר ידי על אותם הכהן
כי  לכהן, מתנה שניתנים ודאי זה אבל ה"ט, פ"ט הקרבנות
התוספתא  לשון וכן ושוק. בחזה חייבים נדבה שלמי אפילו

כפים". על נתינה בהם "אין

.‚Èel‡ ˙BÓ‰a LÏL68Ïk‰ - Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â »¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…
ÔÈlÁ‰ ÔÓ69¯‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È¯„ ¯‡Lk , ƒ«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa70. ƒ¿

ה"א.68) לעיל שני.69)המנויות מעשר ממעות ולא
המחוייב 70) ש"כל הט"ו, פט"ז הקרבנות מעשה הל'

במנחות  ומקורו החולין". מן אלא קרבנו יביא לא בקרבן,
בה  נאמר חטאת מה לחטאת, הקרבנות כל הוקשו פ"ג.
- לו" אשר החטאת פר את אהרן "והקריב ו): טז, (ויקרא
בא  אינו - שבחובה דבר כל אף מעשר, משל ולא משלו

א. פב, שם במשנה, וראה החולין, מן אלא

.„È‰Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡71˙BÚnÓ »≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»
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ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב, - נזיר הריני שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט, כמסירתו
וברש"י). כ. (ביצה שני מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,
תנאו  כפי יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני

שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ·‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È·‡ ˙Ba¯˜ ÏÚ74‰Ê ¯·„Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ
‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

דיבור79ֿ)האב. שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה

נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין
שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם

אלה  יהיו - לי עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי  אלה יהיו - לי עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק, יש עדיין אבל (כסףֿמשנה).
ולפיכך  רוקח'), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי
(ראה  הספק על הבאה העוף חטאת רק שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח) פ"י, לקמן
לו, די - הספק על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי לי, עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף חטאת זו הרי לי, עלו ואם חטאתי,

הי"ב). סוף פ"י, לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜91‡¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡92‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯˜93¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי. על התימנים: ובכת"י עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי"ט שלם נזיר קרבנות לחצי כוונתו

נזירות.93)יב:). לחצי קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי אחד, יום נזיר הריני אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב, פ"ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי"
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב ולפיכך נזירות, חצי לנו

.ËÈ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«
·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

·iÁ96˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
B¯·Á È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡ ˙e¯ÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני נתחייב
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע"פ אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב.). (שם נזיר השני היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח
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ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב, - נזיר הריני שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט, כמסירתו
וברש"י). כ. (ביצה שני מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,
תנאו  כפי יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני

שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ·‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È·‡ ˙Ba¯˜ ÏÚ74‰Ê ¯·„Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ
‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

דיבור79ֿ)האב. שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה

נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין
שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם

אלה  יהיו - לי עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי  אלה יהיו - לי עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק, יש עדיין אבל (כסףֿמשנה).
ולפיכך  רוקח'), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי
(ראה  הספק על הבאה העוף חטאת רק שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח) פ"י, לקמן
לו, די - הספק על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי לי, עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף חטאת זו הרי לי, עלו ואם חטאתי,

הי"ב). סוף פ"י, לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜91‡¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡92‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯˜93¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי. על התימנים: ובכת"י עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי"ט שלם נזיר קרבנות לחצי כוונתו

נזירות.93)יב:). לחצי קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי אחד, יום נזיר הריני אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב, פ"ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי"
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב ולפיכך נזירות, חצי לנו

.ËÈ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«
·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»
‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

·iÁ96˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
B¯·Á È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡ ˙e¯ÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני נתחייב
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע"פ אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב.). (שם נזיר השני היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח
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משלו. קרבנותיו הביא אחד נדרם 99)כל את לקיים כדי
המשנה  לשון וכן אחרים". "נזירים התימנים: ובכת"י השני.
לעיל  שהערנו כמו הי"ח, להתחלת המקור ומכאן ב. יא, שם

צ. אות

.Î¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰100B¯·Á ÚÓLÂ , »≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó101.‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

נזיר 100) הריני להגיה: וצריך טעות, כאן יש הרדב"ז, לדעת
מפדובה. מהר"ם בהגהות וכן נזיר, חצי לגלח ועלי

נזיר 101) לאיזה קרבנות חצי מביא "זה התימנים: בכת"י
זה  ודין שירצה". נזיר לאיזה קרבנות חצי מביא וזה שירצה,
דלעיל. להי"ט המקור שהיא - ב יא, בנזיר מהמשנה נלמד
ב: יב, שם במשנה גורס היה שרבינו יתכן הרדב"ז, ולדעת
ואני, ואמר חבירו ושמע נזיר, חצי לגלח ועלי נזיר, "הריני

נזיר". חצי לגלח ועלי

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ו שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד

.‡ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ·È¯˜iL ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô¯˙BÓa e‡È·È - e¯È˙B‰Â Ô‰Ó ·È¯˜‰Â¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿¿ƒƒ

ÌÈ¯Á‡3˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .ÌÈ¯ÈÊÏ - ÌÈ¯ÈÊ ¯˙BnL ; ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
B˙e¯ÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò4e¯È˙B‰Â5‰·„Ï ˙B¯˙Bn‰ eÏtÈ -6. ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

עודף. להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן

.·ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰7- e¯È˙B‰Â B˙e¯ÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ¯˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ¯˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡B·È ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ¯˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

לשלמי.7) ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
ליהנו 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה ת שאין

חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות

כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי
נזיר. שלמי

.‚- ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ

‰·„Ï eÏtÈ11e‡B·È] ‰ÏBÚ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»
ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡B·È»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ
ÌÁÏ13. ∆∆

כי 11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח,

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈL¯ÙÓk el‡ È¯‰ - È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
- ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈL¯ÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו

.‰ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈ¯Ùn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ .B‡ ·‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»

ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È¯‰ - ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
אלו 18) "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין

הן  המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי
הכול  עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי
לחטאתי  אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי

.ÂB‡ ,˙ÓÂ ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡B·È ¯‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי  אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.Ê‰ÏBÚ ÈÓc - È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡B·È22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

.Á,ÂÈ˙Ba¯˜ LÈ¯Ù‰Â ˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»
BÈ‡Â ¯„ ‰Ê ÔÈ‡L e‰¯B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈ¯Ù‰L ˙Ba¯wa ‰OÚi ‰Ó - ˙e¯ÈÊa ·iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

¯„Úa eÚ¯ÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿
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גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.Ë,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck ¯Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»

BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz -≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈
BlL27Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆

‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆
˙eL¯ Ô‰a ÏÚaÏ28- Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ

.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי 26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה

.·ÈBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk - ‡e‰39Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -43ÌÈ¯ÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡È·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ45‰¯‰Ë Ôa¯˜46:Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -»¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«

ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙¯‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם
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גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.Ë,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck ¯Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»

BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz -≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈
BlL27Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆

‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆
˙eL¯ Ô‰a ÏÚaÏ28- Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ

.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי 26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה

.·ÈBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk - ‡e‰39Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -43ÌÈ¯ÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡È·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ45‰¯‰Ë Ôa¯˜46:Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -»¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«

ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙¯‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם

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

zexifp zekld - d`ltd xtq - oeygxn e"h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל
לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי אלא

טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו
לעצמו.

.ÂËÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰·„ ‰ÏBÚ‰Â È˙·BÁÓ50‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙·BÁÓ51˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡52‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰·„ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰·BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰·„ BÊÂ ‰·BÁ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa¯˜ ¯‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««

‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈
el‡58˜ÙqÓ ÌL‡¯ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש

בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי במלאת

הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח
עכשיו  יגלחו שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי
כשיביאו  ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.ÊËeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:¯Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï·‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL È¯‰ - ¯ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eL¯a ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯ Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿

¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - „ÈÁi‰61ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
והרי,62)ובועלה. ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק
להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי  אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
¯·c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË· ‡È·Ó ÈÈ‡ :¯ÓB‡k - È˙‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L ¯·kL65È˙e¯ÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
·iÁ BÈ‡ - BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙e¯ÈÊa z¯„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰B - BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ¯ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡¯ :ÌÈLÏ ¯Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e¯˙‰Â ,73,‰˜BÏ - [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר

ידי  על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע",
אחד. נזירותי.66)לחכם.65)עד נדר את לי והתיר

בנדרי.67) בעודי נטמאתי לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק.70)אינו בפני לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח.72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

הרי  בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע
מעצמו. נזירות

.ÁÈ·kLÓ ‰È‰L ˙Ó75Èt ÏÚ Û‡ ,C¯c‰ ·Á¯Ï ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ
ÂÈÏÚ ‡l‡ ¯·ÚÏ ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡L76,Bcˆa Ú‚B B‡ ∆≈»»«¬…∆»»»≈«¿ƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â77- ¯ÈÊ ÌL ¯·ÚÂ , ¿««ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ

¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰78. ¬≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע.75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי, שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח,
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הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר
כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.ËÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈

C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡B¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««

˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת

ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,
הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם

הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו
נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד

שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז
בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל

המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל
קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל

ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.·,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈
BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
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הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר
כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.ËÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈

C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡B¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««

˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת

ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,
הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם

הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו
נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד

שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז
בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל

המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל
קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל

ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.·,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈
BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
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LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»
‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È¯‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»

Ál‚Óe ,˙e¯ÈÊa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«
˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚z29¯eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa B¯ÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»

˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a ¯zÓ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ¯ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח.18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב ואע"פ
מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט. הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר

הקודמים. נזרו ימי למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי סוף עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה
עוד  כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.

ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע
שימי 26)לנזירותו.25) ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו
נזירותו". מימי לו עולים כי 27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח טמא "וגלח נזיר ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
מגלח  המצורע אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני
ס:). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס. שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי"ד. שנזיר 31)פ"ו, הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע
פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי  בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
מספק, בהנאה אסור שערו הכל דברי מצורע, ספק שבנזיר

רבינו. לדברי המקור ומשם

.‚˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙e¯ÈÊ ÌÈL ¯OÚ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,Ú¯ˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È¯‰ - ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa¯‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa¯‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL ¯OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚ¯ˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈

Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»
‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z - ˙ÈÚÈ·¯38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא אז עד לגלח 35)כי יכול שאינו

בגילוח. ואסור נזיר והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
אחרי  ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו
נזיר  הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי השנים, עשר כל בגילוח ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב. לעיל

.„ÂÈ˙Ba¯˜ ‰Ê ‡È·Ó „ˆÈÎÂ39¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40- ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk41Ôa¯˜ ‡È·‰L ¯ÈLÚ Ú¯ˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈
‡e‰L ,¯B‰Ë ¯ÈÊ Ôa¯˜ ˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆

e¯‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר כאן להקדים ראוי
טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי צרעתו, נגע כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש
או  תורים שתי מביא: טמא נזיר יֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע וקרבן
הספק. על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני, שיהיה כדי

היא  הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר שמא כי  להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי בהל' כמבואר להשרף,
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צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈

B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי טעונים
פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה

יצא. העולה על גילח שאם אני 55)ה"ב, טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא
קרבנותי  ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת טומאתי

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי ולא
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.Ê‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»

BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«
Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ
‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»

‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
בת  יש שהקריב כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא
היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום ֿ) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,
פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
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צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈

B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי טעונים
פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה

יצא. העולה על גילח שאם אני 55)ה"ב, טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא
קרבנותי  ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת טומאתי

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי ולא
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.Ê‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»

BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«
Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ
‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»

‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
בת  יש שהקריב כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא
היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום ֿ) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,
פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
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הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי  למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו,
כדי  חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח
עוד  כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

טהרתו, קרבן על תאחר" חטאתו ב"בל יביא לא אם כי
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי
עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית  בתגלחת
העוף.79) חטאת שחייב למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.ËÚa¯‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82- LÈ‡‰ Ï·‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡¯ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ ¯B‰Ë ‡nL ,˙Ú¯»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„·Ïa ‰¯‰Ë84,·kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa¯‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי"א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי"ג. הראש,82)פ"ב, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט"ו. ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח וחייב האחרונה, שהיא

טהור. נזיר מצורע 85)בתורת שאפילו נז: בנזיר כמבואר
השחתת  עושה והלא שם: ששאלו מעכבתו, תגלחתו אין
וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן?
כלל, זקנו (=מגלח) משחית אינו שבגדול מזה, ומשמע
פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות
וטבילתו  המצורע "תגלחת ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה,

זו". את זו מעכבות אינן והזאתו

.È‡e‰ „ˆÈk - ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL ¯Á‡ ?‰OBÚ¯86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚ¯vÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈ·M·e87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙e¯ÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È¯‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈

ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Ú¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·iL ¯Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מצרעתו.86) עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
שהלכה  צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא
הוא  טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן  עליו
בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו,
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי"א, פרה

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים עד להתגלח לו
הרי  ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי לנזירותו יום
הרי  לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו
לטהרתו  השביעי ביום טומאה תגלחת לגלח עליו מצוה הרי

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה
שישלים  עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי ה
(נזיר  הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,

שהזו 91)ס:). ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום
פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי ביום עליו

היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.‡È˜ÙÒa Ú¯ˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93¯‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ - BzÚ¯»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ96ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡È·Óe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡¯‰ Ú¯ˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba¯˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈ¯Á‡ ‰Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙e¯ÈÊ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק ספק נגע, ונרפא.94)ספק
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר

אינו  ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח
מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב,
רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד

רבינו). דברי על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",
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יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת
המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי

שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,

אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.·È¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ

‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.‚È‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם לפני 108)לתגלחתו היא מצורע שתגלחת

כל  "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,

.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÈ‡È·Ï ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰«»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰2Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ3:¯Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa5ÔÈ·iÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי 2) העוסק הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי דיני והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי בה שיש נזירות דיני ואח"כ הזה,
דיני  וקבע קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי הם כי הספר, בסוף ערכין
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יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת
המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי

שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,

אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.·È¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ

‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.‚È‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם לפני 108)לתגלחתו היא מצורע שתגלחת

כל  "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,

.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÈ‡È·Ï ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰«»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰2Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ3:¯Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa5ÔÈ·iÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי 2) העוסק הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי דיני והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי בה שיש נזירות דיני ואח"כ הזה,
דיני  וקבע קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי הם כי הספר, בסוף ערכין
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פ"א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). הזה בזמן
המקדש.3)ה"א. לטובת נודר  הכתוב:4)שאדם קראו
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב'תורת הי"ד. פי"ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי,
בבל  - ערכים אף לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי  וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב'ספר רבינו
הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק על מה'ספרי' מוכיח
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי  נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב'ספר רבינו
ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של

יעשה". מפיו היוצא

.·L¯ÙÓ ¯L‡k ÔÈÎ¯Ú ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰¯Bza8ÈÏÚ Èk¯Ú' ¯ÓB‡‰ „Á‡Â .9C¯Ú' ¯ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10C¯Ú‰ Ô˙B - 'ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

·eˆw‰ ¯·c‰ ‡e‰Â .C¯Úp‰ ÈL12‰¯BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת לתתו עלי, שלי השווי
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי.11)אדם

וחתוך.12) לפי 13)פסוק נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי, פלוני דמי לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי הכל בשוק, הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב ה"ט. להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט: ח"ג נבוכים' ב'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע ובכולן הבית, לבדק
ההפסד  רוב כי ידו, יקפוץ ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף התאוה ורוב ממנו,

כילי". יהיה ולא יצרו את לכוף "כדי הי"ב: פ"ח,

.‚C¯Úp‰ ‰È‰ Ì‡ ?C¯Ú‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
C¯Ú BÏ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÌBÈ15C¯Ú' ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆

BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk C¯Ú' ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - 'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
ÌeÏk ·iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆

,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ˙B¯eÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰·˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈

„Á‡18ÌÈ¯OÚ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈ¯OÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ
˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
C¯Ú - ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ ¯Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ

,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב ואינו
שלושים  יום יח.) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי"ט (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ"ד). (אלא 16)פ"ד, לכלי ערך שאין יודע שאדם אע"פ
שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם
אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט. שם, בתורה רומי 18)מפורש בדפוס כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י מפורש 19)ר"מ,

ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע
שוה' ב'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע"פ יום, שלשים לבן ובנוגע יח.). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב גילה הרי "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח:). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ - el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La - ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

¯B‰Ë ÛÒkÓ ‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ ¯·Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב תשרי חודש וכשיגיע השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י פירש ושם יח:).
דעת  וכן כן, משמע לא רבינו מדברי אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי"ג: פ"א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי בו לשקול הקצוב השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב, דף בקידושין הרי"ף דברי ע"פ
הרי  פרוטה, ל"ב מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"בֿג). פ"א, שקלים (כסףֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני, בית בזמן סלע הנקרא מטבע
שעורה. וארבע ה"ב.24)ושמונים פ"א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚B¯c‡Â26‡lL ;C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ - À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰·˜Ï B‡ È‡cÂ ¯ÎÊÏ ‡l‡ C¯Ú ‰¯Bz ‰·ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו
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נקיבה  ספק זכר ספק והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו
הכ"ד). פ"ב, אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,

הרי  אחרים העריכו הם אם אבל ב. ד, שם ובגמרא א. ב,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב"ז). ונערך כנקיבה הוא הרי נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈ¯ÚÓ28Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt C¯Ú B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈

C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈
·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ

.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני אל "דבר ב): כז, (ויקרא שנאמר
עובדיֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי  לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי  שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק נופל הערכין וכסף
נערך  שהוא גוי לרבות בא "איש" שהריבוי ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי מאיר רבי הוא: שכלל ואע"פ שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי של
סא, נזיר הש"ס סוגיית מסתימת נראה וכן (כסףֿמשנה).
שמח'). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב"ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב, ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע (שם). דעת בהם שאין מפני מעריכים, אינם

הט"ו. לקמן ראה

.Ê„·Ú‰31Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú -32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב'תורת 32)כנעני.31) אמרו וכן א. ב, ערכין משנה,
- ב) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב - כסף לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ"ב, פ"א
שאין  עלֿמנת כסף, לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
לעבד  יש מצוות שלגבי אע"פ ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב.). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
¯eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰¯Bza ·e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי ושמתיך ב. יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב, ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B -42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ ¯Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים
(רש"י 39) שהוא כל שווי לו יש שהרי א. ה, ערכין משנה,

א.40)שם). ב, הי"א.41)שם בסמוך וראה ב. ה, שם
שמשלם 42) עלי, פלוני דקל דמי מאומר: גרוע זה שאין

ד:). (שם נדרו ב.43)כפי כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב,44) ככתוב המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק". שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL47:¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;50Èz¯„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ -51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק לו יהיה שלא כדי לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה
מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה "ח. פ"ח,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי לכתחילה". מהם
אני  ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ"ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט"ו.

.‚ÈÒÒBb‰52-ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ ·¯Â54˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ
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נקיבה  ספק זכר ספק והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו
הכ"ד). פ"ב, אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,

הרי  אחרים העריכו הם אם אבל ב. ד, שם ובגמרא א. ב,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב"ז). ונערך כנקיבה הוא הרי נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈ¯ÚÓ28Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt C¯Ú B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈

C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈
·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ

.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני אל "דבר ב): כז, (ויקרא שנאמר
עובדיֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי  לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי  שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק נופל הערכין וכסף
נערך  שהוא גוי לרבות בא "איש" שהריבוי ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי מאיר רבי הוא: שכלל ואע"פ שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי של
סא, נזיר הש"ס סוגיית מסתימת נראה וכן (כסףֿמשנה).
שמח'). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב"ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב, ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע (שם). דעת בהם שאין מפני מעריכים, אינם

הט"ו. לקמן ראה

.Ê„·Ú‰31Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú -32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב'תורת 32)כנעני.31) אמרו וכן א. ב, ערכין משנה,
- ב) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב - כסף לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ"ב, פ"א
שאין  עלֿמנת כסף, לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
לעבד  יש מצוות שלגבי אע"פ ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב.). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
¯eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰¯Bza ·e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי ושמתיך ב. יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב, ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B -42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ ¯Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים
(רש"י 39) שהוא כל שווי לו יש שהרי א. ה, ערכין משנה,

א.40)שם). ב, הי"א.41)שם בסמוך וראה ב. ה, שם
שמשלם 42) עלי, פלוני דקל דמי מאומר: גרוע זה שאין

ד:). (שם נדרו ב.43)כפי כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב,44) ככתוב המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק". שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL47:¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;50Èz¯„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ -51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק לו יהיה שלא כדי לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה
מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה "ח. פ"ח,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי לכתחילה". מהם
אני  ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ"ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט"ו.

.‚ÈÒÒBb‰52-ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ ·¯Â54˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ
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‰¯·Ú ÏÚ B‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
¯Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈ¯Ú‰L B‡ ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰Â ,¯·ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
·iÁ BÈ‡ - 'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' ¯Á‡ ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב
ס"ז). קכא, סי' אהע"ז הרמ"א נערך 53)(לשון שאינו

ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח, גיטין
ה"ג.55) פ"ט, תרומות והל' הכ"ח. פ"ו, גירושין הל' השווה

אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס מי
וברש"י). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח, בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט. פ"ו, גירושין הל' והשווה (רדב"ז). ב
מיתת  ע"י ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc ¯„ B‡ ÌÈ¯Á‡ CÈ¯Ú‰L ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈ·B‚Â ,ÌlLÏ ·iÁ - ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב ב. ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי על  ההלכה שפסק
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי"א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס שסובר משמע הקודמת, בהלכה בו
דיבורֿ א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע פעם,
שהגוסס  יודע, רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס, כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב הזיק "אם בו: לומר יכול שאינו נזק",

(לחםֿמשנה).

.ÂË¯‡Lk ÔÈÎ¯ÚÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ - ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡¯OÈ59ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈ¯Ú‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÓc ¯„61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ¯„ È¯‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

מבן 59) "ופדויו טז) יח, (במדבר וכתוב הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
לפי  כן, הדבר "שאין מ"א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).

שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב בן 60)שאיש שהיא
ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה

לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל
אֿג.62) הל' פי"א,

.ÊË,C¯Úp‰ ÈL Ô‰ - ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
Ô·Ï ¯Ó‡L ÌÈ¯OÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈ¯Ún‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ô·e ;ÌÈML Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈ¯OÚ Ô·Ï ¯Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈ¯OÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח, ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈ¯Ún‰ CÈ¯ˆÂ64¯‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰65ÔÈÎ¯Ú‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C¯„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ¯„ ¯‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי בלבו, היה פ"ב,65)שלא נדרים הל' ראה

הי"א. פ"ב, שבועות והל' את 66)ה"ב. להתיר לחכם
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב קראו נדר שהרי התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ"ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ C¯Ú :¯ÓB‡‰68Ôlk C¯Ú Ô˙B -69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B - ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ C¯Ú Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
¯ÈLÚ C¯Ú Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי 69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס מ"ז. פ"ב, ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ"ג, לקמן
אינו  מסלע שפחות נערך, לכל אחד סלע הפחות לכל שיגיע
יתן  וכשיעשיר חוב, עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ"ג, לקמן כמבואר שלם, פ"ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב.

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎ¯Ú ÈL Ô˙B - ÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B - ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.¯„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי ב. ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב) פ"א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב"ז). עני היה שאם ומסתבר, א. ח, ערכין
ידו  תשיג אשר כפי ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב"ז).
אחד  לכל עני ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ"ז). פ"ב ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי"אֿיב. פ"ג,
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.Î‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע"פ ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט, תפסת

.‡Î- ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ - ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈL¯Bi‰78. «¿ƒ

להעריכו 76) הכהן, לפני לעמוד צריך שהנערך הכתוב גזירת
המעריך, את לחייב כמה לידע כדי שנותיו, ואע"פ כמה

לפני  והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני עומד שהמעריך משמע
שהוא  עלי" "ערכי שאמר במי מדבר הכתוב כי לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני 77)המעריך ונערך
והראב"ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני  כשעמד אולם הי"ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי  חשוב זה הרי הודאתו, פי על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה  ואין
ללשכה, פרע שלא מעידים הגזברים שהרי מותו, לפני

(מה"מ). היורשים יתנו ולפיכך

.·ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -80¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב.79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰82C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ -84Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆

‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L ;¯eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :¯Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף נמשך זה כי ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך

זה  אין כמה, לקבוע הספיק שלא אע"פ לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע"פ אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט), (לעיל בשוק"

שם). (גמרא, לפני 83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי
מדבר, הכתוב ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב: הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב, גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע"פ לשלם ונתחייב בדין
ולפי  המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי, זה הרי לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי.88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב ואיֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי למתים דמים
עלי  פלוני דמי אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי, והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ז שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.‚- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
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.Î‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע"פ ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט, תפסת

.‡Î- ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ - ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈL¯Bi‰78. «¿ƒ

להעריכו 76) הכהן, לפני לעמוד צריך שהנערך הכתוב גזירת
המעריך, את לחייב כמה לידע כדי שנותיו, ואע"פ כמה

לפני  והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני עומד שהמעריך משמע
שהוא  עלי" "ערכי שאמר במי מדבר הכתוב כי לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני 77)המעריך ונערך
והראב"ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני  כשעמד אולם הי"ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי  חשוב זה הרי הודאתו, פי על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה  ואין
ללשכה, פרע שלא מעידים הגזברים שהרי מותו, לפני

(מה"מ). היורשים יתנו ולפיכך

.·ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -80¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב.79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰82C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ -84Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆

‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L ;¯eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :¯Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף נמשך זה כי ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך

זה  אין כמה, לקבוע הספיק שלא אע"פ לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע"פ אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט), (לעיל בשוק"

שם). (גמרא, לפני 83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי
מדבר, הכתוב ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב: הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב, גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע"פ לשלם ונתחייב בדין
ולפי  המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי, זה הרי לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי.88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב ואיֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי למתים דמים
עלי  פלוני דמי אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי, והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ז שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.‚- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
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‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…
Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7- Blk ‡e‰ ¯kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À

¯‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ¯ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈
ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ·Ï BÊ B„È8‰ÂL - »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆

‰¯OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ ·iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa¯‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי  שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו
הרי  עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡¯ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈL‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ B„·k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï·‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B - ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :¯ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰- ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,·‰Ê - ·‰Ê Ì‡ ,ÛÒk - ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B¯ - ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯Ó‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚¯‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ¯‡‰12Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק.11)כמשקל
והירך. השוק שבין הרגל אחרים 13)פרק בעניינים אבל

היד  כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין
והזרוע.

.ÂËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל

גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו

כראוי.

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .·‰Ê Ô˙B - ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈

ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…
BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :¯ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
- ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס שלא כי איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל חמיר".

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.Ë¯ÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙LÁ ÚaËÓ .24È¯‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

·¯BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÏÊ¯a ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26¯‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע.23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי נחושת יביא
היה 25)כסף. אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

עליו  ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח
משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי 27)שבמקדש.26) הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע
בהלכות  שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«
ÔBLÏ ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
·‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
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oikxrקח zekld - d`ltd xtq - oeygxn f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.·È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה
לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -
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- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.·È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים

הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה
לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -
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.ÂÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי.16) פלוני ערך התימנים: יז.17)בכת"י ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט.
אני, ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני  שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי
נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה

וכס"מ). (רדב"ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה
יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",

הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר

.Ê,¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח ומה הוא, עני והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני)20) (ערך סלע בידו "היה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק
לעני  דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך

ד:). (ערכין

.ËÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡ - ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t È¯‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :¯Ó‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
¯eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני בשוק, כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי
הבית. מבערכין.23)לבדק בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי  דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי  אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי)

לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי, ראה
הי"א. שהוא 25)פ"ב, פלוני, של דמיו כל אומר כאילו

שאי  סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר ן שוה
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע
מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי
המעריך  אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב
לפי  המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו,
בין  בהם חילוק אין כן שגם לב), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס, משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו
כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני, דמי הם כמה עדיין ידוע לא שהרי
שסכום  הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו

.ÈBÈ‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯Ún‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰·b - ‰·bL ¯Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡¯Ï33Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡¯Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È - ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ÌeÏk B„Èa ¯‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È¯‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È¯‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡¯ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
¯‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡¯Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי  הסלע את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו,

אין 30) והרי הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ. לכתובות (תוספות ידו הישג כדי נתן אחת שלכל
שמעֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ"כ, חוב,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק
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את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.·ÈÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני

פרעתי  אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך ך,לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«

ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»
¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה
ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
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את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.·ÈÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני

פרעתי  אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך ך,לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«

ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»
¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה
ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
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ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי 53)תפיליו
וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם

שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף
במצעות.55) רגיל של 56)שאינו מחצלת כעין גס, מצע

לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל
שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור

ה"ו. פ"ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם
שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב,

.ÊËÔÈ¯È·ÚÓ - ÔÈ·‰ÊÓ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע"פ 62)האומרים:
ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, קידושין הירושלמי

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי כלים שני לו להשלים
כן 68)המועט. כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט, מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי  אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈ¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»

Ïk‰ ¯ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי.69) אדמה, כלי 71)צמדו.70)עובד אלו אין כי
רבי  על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח. שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי שאינם וחמור, צמד כדין

צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים.
נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈe¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ ,·¯ ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי. מדינאי התימנים:75)דינר.74)אונקלוס: בכת"י

הבגד  כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י
לחולין  ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי כד. ערכין

לידי  גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי מכירתם את תשהה
מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי  לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית,
(העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ¯Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי"א. פי"ב, מלוה הל' והשווה ק: בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ"ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה
יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰ - ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰4- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב: שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי לגאלה כשבא

בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי אותה מעריכים
שוויה. לפי אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא

להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.·¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
Ï·BÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰·BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט

השוורים  של זרע מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי  על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע שטח וגדול נופל, והזרע המחרישה
זרע  כור המקבל משטח ומקובצת, עבה שאינה ביד , הנזרע
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב'מפולת

מפסיד.10)וברש"י). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע ארבעים עבור שקלים חמישים
הי"ב. לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע ארבעים עבור רק הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי,
הבא  היובל שנת חושב שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב חשבון לפי
כהנים' וב'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי:
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי"ב דבר' ב'העמק

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k16¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»

‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ

Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«
ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈

ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«
ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈

ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B - ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»
ÌÈÚa¯‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"בֿג.16) השקל".17)פ"א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני בית בזמן סלע הנקרא המטבע במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש במשקל
לסלע.20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע
שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין

לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ"ט שהפונדון נמצא
לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר

לפרוטרוט". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע ונזכר

שם. וברש"י א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב:
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב
ה"ג.29) "שיש 30)פט"ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח אלפים 31)משנה' שני והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני סאה, מבית שלשים פי שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף, וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב" שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ"ה, פ"ב עירובין וראה מ"ט). פ"ב, לכלאים בפירושו

שם. יו"ט' וב'תוספות ברע"ב

.‰ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰ - ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰4- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב: שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי לגאלה כשבא

בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי אותה מעריכים
שוויה. לפי אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא

להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.·¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
Ï·BÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰·BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט

השוורים  של זרע מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי  על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע שטח וגדול נופל, והזרע המחרישה
זרע  כור המקבל משטח ומקובצת, עבה שאינה ביד , הנזרע
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב'מפולת

מפסיד.10)וברש"י). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע ארבעים עבור שקלים חמישים
הי"ב. לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע ארבעים עבור רק הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי,
הבא  היובל שנת חושב שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב חשבון לפי
כהנים' וב'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי:
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי"ב דבר' ב'העמק

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k16¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»

‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ

Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«
ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈

ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«
ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈

ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B - ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»
ÌÈÚa¯‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"בֿג.16) השקל".17)פ"א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני בית בזמן סלע הנקרא המטבע במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש במשקל
לסלע.20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע
שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין

לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ"ט שהפונדון נמצא
לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר

לפרוטרוט". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע ונזכר

שם. וברש"י א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב:
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב
ה"ג.29) "שיש 30)פט"ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח אלפים 31)משנה' שני והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני סאה, מבית שלשים פי שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף, וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב" שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ"ה, פ"ב עירובין וראה מ"ט). פ"ב, לכלאים בפירושו

שם. יו"ט' וב'תוספות ברע"ב

.‰ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
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¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆
ÌÈ¯BÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ

‰¯OÚÂ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ÔÈ˙B - d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»̄«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆

˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆
Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»

ÂÈL¯BiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È¯‰ - ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב יח) כז, (ויקרא תורה שאמרה
ה"ב.35)הכסף". לזריעת 36)לעיל הראוי קרקע שטח

שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע
יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי ההקדש, ברשות להיות

ה"ט. בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,
המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט) (שם, שנאמר א. כה,

עליו". ערכך כסף חמשית ויסף בדפוסים 39)אותו,
התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף רבעים ארבעה שעל

= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ, מן חמישי
פ"ה, שני מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ

בחיי 41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ"ה, לקמן והשווה

.ÂÚa¯‡ ‰„Bt‰ Ô˙B - ÌÈL Úa¯‡ Ï·BiÏ ¯‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .¯ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa¯‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B - d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח. בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף" את הכהן לו "וחשב שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף

ה"ב. פ"ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡ - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa Ï·BiÏ Ì„˜48.¯˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי שגורעים
שם). לתורה (רש"י שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט

אם  אבל א. כד, בערכין וכן י) פרק בחוקותי כהנים' ('תורת
כמבואר  ופודה, רשאי - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט. לקמן

.Á‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««

,Lc˜‰Ï ·MÁÓ ‰z‡ ÌÈL - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי שהקדישה כגון
פי  על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי. הדבר שבכהן משמע הכהן, לו וחשב אלא השנים,
הגמרא  בנוסח טעותֿסופר יש ולדעתו חולק, והראב"ד
שנשארו  החדשים לו יחשב שהכהן אפשר איך כי שלפנינו,
ושני  סלעים שני רק הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח לשנה, חדשים לו יחשב
עיני  בראות תלוי הכל כי סובר, רבינו אולם חומר. לכל
פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,
רשאי  אז וחצי, שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני סלעים שני וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב לא אזי מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי"ט להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב"ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב וגזירת
שם  וב'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי והשווה
בחצי  "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי  מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע הגזבר",
הגזבר  את לכוף יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב
אולם, שם). (ערכין, כסף בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ, רומי שבדפוס ההפסק סימני מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa Ï·Bi‰54È¯‰ - dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt - ¯ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»̄»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ï·Bia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס לו וראוי חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא
(שם). פונדיונות שני פחות סלעים ושמונה ארבעים

הי"ט.56) לקמן

.ÈdÈ‡ - dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב, שם שפסק מ"א, פ"ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף אל מוסב וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי"ג שמיטה הל' והשווה ב. כו,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי
עבור  פונדיון וחצי סלע חצי אנכה יאמר לא שנה, אמצע

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע, גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב).65) (לעיל בו לזרוע ראוי כמה לראות השדה גודל את
כסלע.66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע, ספלי נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע שדרות מעשרה,

עצמם. בפני חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡¯M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי ולא שווים, לפי
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי כור. לבית סלעים חמשים

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם מקדיש לבד 73)שהוא אילנות

יד. (ערכין קרקע אגב האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע
ה"ה.74)וברש"י). לעיל

.ÊË,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt -76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע, שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï·‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»
¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈

˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆
Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח ושיעור סאה.
עשרה  ממטע אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי נכונות, הגירסאות ושתי (כסףֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב פ"ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב יד.) (ערכין מדתה לפי אין 82)והקרקע
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני לשלשה אלא קרקע קנין שאין
את  ופודה הקרקע, את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע אלא הקדיש
קלֿ מידתה, לפי והקרקע בשווים אילנות שפודה הט"ו)
הקרקע, את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע אגב נפדים האילנות שאין ודאי
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע
מה  ינכה הקרקע, יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע וכל בלבד, אילנות

(רדב"ז). הקרקע שאר
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קטו oikxr zekld - d`ltd xtq - oeygxn f"h iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב, שם שפסק מ"א, פ"ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף אל מוסב וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי"ג שמיטה הל' והשווה ב. כו,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿

הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי
עבור  פונדיון וחצי סלע חצי אנכה יאמר לא שנה, אמצע

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע, גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב).65) (לעיל בו לזרוע ראוי כמה לראות השדה גודל את
כסלע.66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע, ספלי נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע שדרות מעשרה,

עצמם. בפני חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡¯M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי ולא שווים, לפי
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי כור. לבית סלעים חמשים

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם מקדיש לבד 73)שהוא אילנות

יד. (ערכין קרקע אגב האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע
ה"ה.74)וברש"י). לעיל

.ÊË,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt -76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע, שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï·‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»
¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈

˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆
Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח ושיעור סאה.
עשרה  ממטע אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי נכונות, הגירסאות ושתי (כסףֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב פ"ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב יד.) (ערכין מדתה לפי אין 82)והקרקע
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני לשלשה אלא קרקע קנין שאין
את  ופודה הקרקע, את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע אלא הקדיש
קלֿ מידתה, לפי והקרקע בשווים אילנות שפודה הט"ו)
הקרקע, את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע אגב נפדים האילנות שאין ודאי
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע
מה  ינכה הקרקע, יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע וכל בלבד, אילנות

(רדב"ז). הקרקע שאר
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.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
וכתבו  יהודה). רבי וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .

הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ"ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק
החדשים  לחשוב הגזבר רצה "אם ה"ח לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף, יתנו לא הבעלים אפילו שהרי ההקדש, רווח
רווח  מזה שצפוי ויתכן שוויה, כפי דמיה את הכהנים
היא, הכתוב גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס הגזבר, לידי הדבר למסור

(רדב"ז). שדהו

.ÎBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙¯ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e¯‡aL BÓk92È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

¯ÓB‚Â96¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב"ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי ההקדש, מיד

(רדב"ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה
אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב. כה, ערכין

ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב מת (אם עברי ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס

אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב: זה מפסוק למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י 97)בעלים,

ולוקח. שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי . . . נגאלה ולא יובל "הגיע
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא
שמעון, לרבי מודה - אחר ע"י נגאלה כשכבר אבל פדיון,

(רדב"ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי היובל, לפני המקדיש גאלה לא שאם
ב.100)לכהנים. כו, שם משנה,

.·ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ - Ï·Bi‰ ¯Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי כי
ליפול  הראויים (נכסים בראוי אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני לו כבמוחזק מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק בראוי אשתו את

ומוחזק. ראוי לענין - הי"א ספק 104)פ"א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט שכל 105)שלא שבממון, ספק כל כדין

הגר  בנכסי אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב.) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב"ד
בידי  היא מוחזקת כאילו השדה הרי ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי מפקיע והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי בפירות הבעל של השעבוד אין הי"ד) פ"ז,
זכה  להחזיק הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה

המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ
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לא 106) עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל מקלֿוחומר
תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב. כה, ערכין

זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"
שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pz -111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע, משמר (קבוצות), משמרות
כלי  (הל' שלו בשבוע המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ"ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי פוסק רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי"ד), פ"י שמיטה ובהל' ח:. השנה,

רבינו. בדברי בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי
בין  של תמיד עושה והנכנס מוסף, קרבן גומר - היוצא
ה"ט). פ"ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י).111) כח: (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי"ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי ניתנת

קכב. סי' צבי' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡¯˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי או ההקדש מידי הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב כדברי ב. יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב"ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע,
משלם  הקרקע לפדות וכשבא מושביהם, וסביב שתחתיהם
כל  ללא הקרקע גבי על נפדים והאילנות מידתה, לפי
עמוד  שם הונא כרב הט"ו לעיל פסק רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע וכשפדה לבד, וקרקע

(רדב"ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט"ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב. יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ¯aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆

LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ
BlL BÈ‡L ¯·c120. »»∆≈∆

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי
בשדה  נאמר אמרו: ב, עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי דיבורֿהמתחיל א מח, בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב, פסוק שם,
במשנה  אליעזר רבי דעת עלֿפי וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י אולם כור. לבית שקלים בחמישים
רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל

הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב: יד, שם ערכין
שדה  אף חומש, מוסיף אינו ערכין מה אדם). (ערכי לערכין

חומש. מוסיף אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע
וברש"י). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,122¯˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב פדיונה סכום שהרי שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ"ג לעיל והשווה ב. כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע"י הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י

שם).127) (רש"י תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע"י
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…
‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O - B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈

‰fÁ‡133dL¯ÈÏ BÏ ‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם
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לא 106) עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל מקלֿוחומר
תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב. כה, ערכין

זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"
שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pz -111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע, משמר (קבוצות), משמרות
כלי  (הל' שלו בשבוע המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ"ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי פוסק רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי"ד), פ"י שמיטה ובהל' ח:. השנה,

רבינו. בדברי בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי
בין  של תמיד עושה והנכנס מוסף, קרבן גומר - היוצא
ה"ט). פ"ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י).111) כח: (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי"ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי ניתנת

קכב. סי' צבי' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡¯˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי או ההקדש מידי הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב כדברי ב. יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב"ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע,
משלם  הקרקע לפדות וכשבא מושביהם, וסביב שתחתיהם
כל  ללא הקרקע גבי על נפדים והאילנות מידתה, לפי
עמוד  שם הונא כרב הט"ו לעיל פסק רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע וכשפדה לבד, וקרקע

(רדב"ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט"ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב. יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ¯aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆

LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ
BlL BÈ‡L ¯·c120. »»∆≈∆

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי
בשדה  נאמר אמרו: ב, עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי דיבורֿהמתחיל א מח, בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב, פסוק שם,
במשנה  אליעזר רבי דעת עלֿפי וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י אולם כור. לבית שקלים בחמישים
רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל

הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב: יד, שם ערכין
שדה  אף חומש, מוסיף אינו ערכין מה אדם). (ערכי לערכין

חומש. מוסיף אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע
וברש"י). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,122¯˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב פדיונה סכום שהרי שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ"ג לעיל והשווה ב. כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע"י הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י

שם).127) (רש"י תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע"י
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…
‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O - B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈

‰fÁ‡133dL¯ÈÏ BÏ ‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם
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לכתוב:132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי
וברש"י). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף
עדיין  ההקדשה שבשעת אע"פ אחוזה, שדה היא הרי לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט מכירתם לענין מקנה

פי"א. שמיטה

ה'תשפ"א  מרחשון י"ז רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים
למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .¯Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëe¯t10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן
יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף עליו, חמישים 8)חביבה קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי ר שכבר

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח. לים

.·OÓ ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»

˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿
Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb - dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ¯ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ¯ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף.11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ¯‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ

ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי יותר, לשלם להם נוח כי חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ È¯Ú ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ¯Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

¯ÊBÁ - Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÓÈÓz ‰¯23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰ÓÏ25- ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
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נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד
הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.

.Â?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו

נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם אין

.ÈÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך
הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
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נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד
הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.

.Â?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו

נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם אין

.ÈÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך
הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
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ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו"

.·ÈÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

·¯wÏ ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï· ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ï· B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È¯‰ - ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה
הבית.64) לבדק יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה

אם  שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל

העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה"
דברי  מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על כל אלא הרי
למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL ·¯ B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט השחיטה סימני שהשחיטה 67)שני
הסימנים. רוב בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת

אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה".
ידי  על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È¯‰ - ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰ -71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰¯t ÏL dÏ‚¯ ÈÓc :¯Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72·¯˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי  על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה
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.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ ·È¯˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡77Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰ Ì‡Â .78‰ËLt - ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.ÊË·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84- ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי

לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.
"שהו  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, חייב התכוון א

בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

להיפך. הדין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,
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.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ ·È¯˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡77Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰ Ì‡Â .78‰ËLt - ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.ÊË·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84- ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי

לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.
"שהו  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, חייב התכוון א

בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

להיפך. הדין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,

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

oikxr zekld - d`ltd xtq - oeygxn f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מקדיש  אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, הקדש.3)(מלכיםֿב,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ) י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם":

כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן הבית",6)כמבואר לבדק הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי. משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע"פ 9)לחרמי כחכמים. כח: בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון

(שם). הי"א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.·B¯˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï·‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„·Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת אבל הגוף, קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי"ג. פ"ח, לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈ¯Á‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ

BL‡¯aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈
B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚·e B˙en‡ ÈÏk ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈

Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי
הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע"פ הט"זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡Ï ¯ÎnÈ ‡Ï - Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע"י 19)כחולין, הגזבר, מידי
אחרים. ע"י או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם

מי"א. פ"ד, כח:).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק 'תורת
מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית  בדק שחרמי

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית

.‰È¯‰ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ"ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב "האשם ח) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י לב. בבכורות וכן כט. ערכין

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
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dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»
ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈

Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈
ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»

ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ

BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים
לכה  כח.הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
(לחםֿ קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון
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dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»
ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈

Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈
ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»

ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ

BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים
לכה  כח.הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
(לחםֿ קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון
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ואפילו מ  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות עשה
אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי תוך

.È·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È¯‰ - dËÁLe ¯·Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰¯Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב כדי שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה

העולה.54) גוף על  נתפס זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי לאחר 56)אלא שומתה דמי ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B - ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆
Ô˙B‡ e·¯˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»

Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL ¯Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס
חרם, כל שנאמר: כח:), בערכין (משנה הבית בדק חרמי או
קדשי  על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב.). לתמורה וברש"י (שם הרי 60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב. בתמורה כמבואר

.·È‰·„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64- »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰·„ BÊ ‰Ó‰a ·È¯˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו
ידי  יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק
שיפדנה  המתפיס את כופים באחריותה, שחייב ב"נדר"
מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב

ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י
הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a ¯BÎa ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי"ד. הוא 67)להלן הרי מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח פי"ב, תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י  ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי  לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה

הבית. לבדק שהם שמים,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ"ו, להקריב חייב אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯eka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È¯‰ - B„ÈÏ e‡aL ¯Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. פ"ב, בשקלים זה.75)כמבואר הרי תימן: בכת"י

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי הלשכה לתרומת

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט

פ"ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי"ד.
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.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב

הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»

˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬
ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא
וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.‡ÎBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את

הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.·ÎB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע"י

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ"ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
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.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב

הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»

˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬
ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא
וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.‡ÎBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את

הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.·ÎB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע"י

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ"ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
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,BlL BÈ‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆
B˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ - ‰ÊÂ106.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ¯ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡·e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב גדול פרי והיא דלעת, של ריבוי
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח אלא 113)המוכר.112)עם

הלוקח, דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

Ì¯Á ˙B¯t‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי"ט). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י בכת"י
ברשותו  אינה שוב שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאיֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט.). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È¯‰ - BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118¯˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ ¯Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ -121Ïk È¯‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)בכתובות על העודף
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי

ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,
שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות

ה"ג. פי"ב, אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי
מעשי 122) שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים

בכל  לה שנותן כסף מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי ידיה
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג,

.ËÎÁÏ ¯ÓB‡‰CÏ ¯ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B¯· »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È¯‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡·)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È¯‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ - L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129·eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ ¯Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È¯‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י טרם
נט.).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט. (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132- ¯ÎBO‰ Ba ¯c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין
ואע"פ  הי"ד. פ"ז, כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין,

דמי. היכי דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא

וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי, בית המקדיש ן
ומשנהֿלמלך). (לח"מ וצריךֿעיון מעל",

.‡Ï¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
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È¯‰ - BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.·Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz ¯L‡z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ

BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈
Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»

‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקר 1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa3˙BÚ˜¯˜Ï4˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ"ז, שבועות הל' כסף,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף חמשית "ויסף יט) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
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Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.·Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz ¯L‡z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ

BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈
Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»

‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקר 1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa3˙BÚ˜¯˜Ï4˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ"ז, שבועות הל' כסף,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף חמשית "ויסף יט) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
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הכסף  ונתן דכתיב: שני, ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
דיבורֿ א קכח, בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס שדרך אלא כן, הפסוק שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר
פ' כהנים' ב'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב:

פר  יכול בחוקותי - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק
בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים

"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב'תורת שאמרו כמו
בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך

ככסף". כסף "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות
א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח, את מהם שהבדילו לאחר

.·LÓÁ ÛÈÒBÓ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ - L¯Bi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e¯‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È¯‰ - ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב. נה, בבאֿמציעא משנה
ערכך  כסף חמישית ויסף . . . יגאל המקדיש "ואם טו)

לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק כהנים' 'תורת
והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ"ה ה"ה, פ"ד לעיל

הקרן. רביע הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא
לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף "חמישית שנאמר: א.

כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם
הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני  הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס ולא נתווסף, שמאליו
(רש"י). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח'). ה'אור (לפי ה"ה פ"א, מעילה הל' והשווה

.‚¯Á‡Ó ‡l‡ ,·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
˙B‰Ï ¯zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ È¯‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה ככתוב
יפשע,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי שני, טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈

‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
d‡„tL da ¯tk˙n‰21·iÁL ‡e‰ ÔBL‡¯ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»

ÈL Lc˜‰ Ï·‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»

LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰ - ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי"א, פ"ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב: רבינו ודקדק חמישיתו". ויסף
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי"ג: פ"ד, תמורה בהל' רבינו וכתב ה"ה. פ"ח, לקמן
שטבע  הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה "ירדה
ואע"פ  ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י.). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני 24)כשהומם את

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰¯eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29- «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף מזבח 26)פדה, קדשי שאין
הי"אֿיב. פ"ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב קודש,
בדק  קדשי כי מזבח, בקדשי לכתוב: רבינו ודקדק קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני, הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa ¯tk˙‰Ï ÌL‡ LÈ¯Ùn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
¯tk˙Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

¯Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È¯‰ -36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙¯Á‡ ‰M„˜e ¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È¯‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡¯ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ ¯·kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח"כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט"ו. פ"ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי שניתק זה אשם
היא. הרי תימן: פדיונו.37)ובכ"י שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף עולה,
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שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף אותו שזהו אע"פ כלומר,
הנתפס  שני הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסףֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף ב ט, תמורה

הוא  "והרי הנוסח: התימנים: ובכת"י נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף
אחר  גוף הוא השני שהאשם מתוך ודוקא להמבי"ט,
חדש  כהקדש הוא שהרי לספק, מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי  אחד גוף שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע"פ
משנה' ה'לחם דעת וכן שני, כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי
מוציאים  אין הגזבר, תפס לא אם ספק, וזה הואיל הרדב"ז,
אין  הגזבר תפס ואם ולהקל, הוא ממון שספק הפודה, מידי
מידי  מוציאים שאין ממון, ספק כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק,
רבינו  פסק שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק שזהו לומר

מעכב". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ˙a ‰¯Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ"א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק "קרבנות הנוסח: הי"ב,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק קדשי יצאו מזבח, קרב מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי
הבית. בדק היא,45)פדויה.44)בקדשי מום בעלת אם

מזבח  מידי יוצאים אינם תמימים, הבית בדק קדשי כי
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר ב.46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח' 'ביטול דין ואפילו

יש  שבהדיוט בהקדשות. אין לגמרי, המקח בטל שבהדיוט
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י נז. (שם שמים כלפי טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי וכדברי דמים", לעשות "וצריך ב: כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י. פ"ח, לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט). טו, (דברים ככתוב א.51)בהם, כט, ערכין במס'

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק קדשי שגם  משמע,
המלא  השיווי משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L e¯Ó‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55- ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

¯ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע"י ממונים ב.53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט שתות, מכדי פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח,
נ:). ב.56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙¯È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e¯‡aL BÓk62˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È¯‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈ·eˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿
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קכט oikxr zekld - d`ltd xtq - oeygxn f"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף אותו שזהו אע"פ כלומר,
הנתפס  שני הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסףֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף ב ט, תמורה

הוא  "והרי הנוסח: התימנים: ובכת"י נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף
אחר  גוף הוא השני שהאשם מתוך ודוקא להמבי"ט,
חדש  כהקדש הוא שהרי לספק, מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי  אחד גוף שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע"פ
משנה' ה'לחם דעת וכן שני, כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי
מוציאים  אין הגזבר, תפס לא אם ספק, וזה הואיל הרדב"ז,
אין  הגזבר תפס ואם ולהקל, הוא ממון שספק הפודה, מידי
מידי  מוציאים שאין ממון, ספק כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק,
רבינו  פסק שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק שזהו לומר

מעכב". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ˙a ‰¯Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ"א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק "קרבנות הנוסח: הי"ב,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק קדשי יצאו מזבח, קרב מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי
הבית. בדק היא,45)פדויה.44)בקדשי מום בעלת אם

מזבח  מידי יוצאים אינם תמימים, הבית בדק קדשי כי
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר ב.46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח' 'ביטול דין ואפילו

יש  שבהדיוט בהקדשות. אין לגמרי, המקח בטל שבהדיוט
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י נז. (שם שמים כלפי טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי וכדברי דמים", לעשות "וצריך ב: כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י. פ"ח, לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט). טו, (דברים ככתוב א.51)בהם, כט, ערכין במס'

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק קדשי שגם  משמע,
המלא  השיווי משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L e¯Ó‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55- ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

¯ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע"י ממונים ב.53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט שתות, מכדי פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח,
נ:). ב.56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙¯È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e¯‡aL BÓk62˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È¯‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈ·eˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e¯‡aL65. ∆≈«¿
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מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי), כהנים' ('תורת
ואם  טוב אם - בדבר יעיין רע", ובין טוב בין אותה הכהן
פ"ב, דמאי במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע

מ"ב. פ"ד, שני מעשר ה"ח.58)מ"ה; ויוצא 59)לעיל
כי  תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק ובקדשי לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח בקדשי
להקדישם, מומם שקדם מזבח, בקדשי או קודש". יהיה
שם, וב'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם

זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון
על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב) פ"ד, שני (מעשר ב'ירושלמי'
בהקדשו, מרבה להיות מצוי אדם שכן . . . הכל תפס דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק אמי: רבי את שאלו
כלומר, לכשיבדק". להם, אמר טעיתי)? (=אלא נתכוונתי
נבדק, שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
רבינו: שדייק וזהו בהקדישו. הרבה ודאי אומרים:
בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס לא ודאי טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח'). התימנים: ה"ח.62)בכת"י לעיל
ה"ה.63) פ"ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע הוא חומש שכל
(בבאֿונידו 64) החומש מוסיף ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע"פ הקרן, על חומש שמוסיף בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסףֿמשנה). המותפסת הקרן דמי ה"ד.65)לפי לעיל

.·ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a - ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆

Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È¯‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca ·iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי החפץ ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ נמצא קנה, לא ועדיין
כט.). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט מידי משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ ¯·k - ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
- ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ ¯·kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡¯ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף.72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל

הוזל. ההדיוט הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר
זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט והרי
שפרע 76) מי ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי  יפרע הוא . . . הפלגה דור ומאנשי המבול דור מאנשי
בדיבורו". עומד ה"ב.77)שאינו פ"ז, מכירה הל'

מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב. פ"ט, מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80¯kÓiLk Ï·‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜¯˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב אשתו את משנה,80)שגירש
ושחרור  חמץ "הקדש נט:) (כתובות אמרו וכן ב. כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי מפקיעים
הלווה  נכסי כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב"ם  - ב קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי"א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק וכן שם,
רוקח'), ב'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי מפקיע הקדש אין הראב"ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף, קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה
ב. נט, בכתובות רש"י דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק
דמי, היכי דיבורֿהמתחיל ב מ, גיטין ב'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי שעבוד. מידי מפקיע דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י: פ"ח, כתובות ב'ירושלמי' מבואר
יוחנן, רבי בשם אבהו רבי . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰·˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

¯ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף לא כתובתי, את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח כי כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק הראשון,
מודה  אינו והראב"ד (כסףֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי
אם  לאשה: לומר יכול השני הלוקח שהרי הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב, הרי - עמי ותתפשרי תשתקי
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ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב. קט, בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח סובר, רבינו אולם הי"א. פט"ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי עמך, לי אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני הלוקח אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי אחזיר לומר:

שם. משנה' וב'מגיד ה"ח, פי"ט ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz ·BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰97ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ ·BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡ - ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי וכי
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע
משועבדים  לי "מה ב: מב, שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי ומה להדיוט,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ"ד , דפוס,92)לעיל טעות
ע"פ  תימן, ובכת"י קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ"ל:

ב. כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי ששדה כתובתה כסף
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב שבעל ואע"פ
אבל  וכדומה, עסק לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב, לבעל לפרוע הלוקח שיצטרך החוב, סכום על עודף
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב, דמי על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי טעם הבעלֿזהו ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב אם כי עצמו, חוב
כי  פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר כי
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי החוב, על נוסף דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי חוב לבעל וישלם לפדותה ירצה מי כי
השדה. ובעל99ֿ)מדמי הפודה, ללוקח מוחלטת והיא

לגמרי. מפסיד ההקדש.100)חוב לא 101)גזברי
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי  גם וכך כג:) ערכין הש"ס דברי ע"פ המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
שהבעלֿ נמצא הקרקע". מעל מעיקרו החוב מפקיעים אלא

להקדש. הכסף וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙·‚Â102dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ¯ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח"כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"טֿי. פי"ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ"ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי כי "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי רבינו ופסק (רדב"ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני - יהושע לרבי בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב "אף כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי שסובר מבואר, הערב" "אף לשונו: ומדיוק

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk112e¯‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי.109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב. מב,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט"ז. לעיל
כלי  אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב"ז).

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB - BÏ d˙B‡120'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ -121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ -122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ
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ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב. קט, בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח סובר, רבינו אולם הי"א. פט"ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי עמך, לי אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני הלוקח אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי אחזיר לומר:

שם. משנה' וב'מגיד ה"ח, פי"ט ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz ·BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰97ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ ·BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡ - ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי וכי
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע
משועבדים  לי "מה ב: מב, שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי ומה להדיוט,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ"ד , דפוס,92)לעיל טעות
ע"פ  תימן, ובכת"י קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ"ל:

ב. כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי ששדה כתובתה כסף
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב שבעל ואע"פ
אבל  וכדומה, עסק לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב, לבעל לפרוע הלוקח שיצטרך החוב, סכום על עודף
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב, דמי על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי טעם הבעלֿזהו ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב אם כי עצמו, חוב
כי  פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר כי
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי החוב, על נוסף דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי חוב לבעל וישלם לפדותה ירצה מי כי
השדה. ובעל99ֿ)מדמי הפודה, ללוקח מוחלטת והיא

לגמרי. מפסיד ההקדש.100)חוב לא 101)גזברי
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי  גם וכך כג:) ערכין הש"ס דברי ע"פ המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
שהבעלֿ נמצא הקרקע". מעל מעיקרו החוב מפקיעים אלא

להקדש. הכסף וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙·‚Â102dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ¯ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח"כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"טֿי. פי"ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ"ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי כי "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי רבינו ופסק (רדב"ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני - יהושע לרבי בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב "אף כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי שסובר מבואר, הערב" "אף לשונו: ומדיוק

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk112e¯‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי.109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב. מב,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט"ז. לעיל
כלי  אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב"ז).

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB - BÏ d˙B‡120'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ -121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ -122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ
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LÈc˜‰L ¯Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ
B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»

ÚaL -126‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי.114) חוב לפלוני, מנה לומר: נאמן שאינו
עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי אחר אפילו

(כסףֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו
קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא

כדי  ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי, לפלוני מנה אמר: דיבור,
(כסףֿמשנה). דיבורו כדי תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי.119)הואיל לפלוני מנה על: נוסף
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף.מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
"אדם  כי מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני יאמרו שלא עצמו", את להשביע שלא עשוי
שקובץ  לפלוני יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק וחתך יל
('נמוקי  לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי מיד, לו שיתנו

שם). (לפי 124)יוסף', ההקדש בענין לעסוק שגמר אחר
הקדם 125)הכסףֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי, לפלוני מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי, יוסף רבינו (עלֿפי יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע מנת 127)שלא על
הט"ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב כדי 128)ליתן

בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב"ד: וכתב משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי, פלוני של פקדון מנה
שדברי  לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע שכיב
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח, שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב"ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈ¯Á‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק ולא
הכ"ב. פ"ט, הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק

ה"א. פ"ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט, גיטין

ה'תשפ"א  מרחשון י"ח חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין

קרקע  בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי

.‡ÔÈÙ ÔÈc ˙Èa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa2OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˜c·ÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈

˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„B·e¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ÔÈÓ¯Á‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆

ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ˙Óe¯z ÔzÏ7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ ƒ≈¿««¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
דין  בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים
ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים
מהם  שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות על

הם". רבים צרכי אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם
מידי  לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את

הבית. לבדק יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר
נופלים  שהם הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר

הבית. היא 7)לבדק אף הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי  שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח.

אלו  בית את יחזקו צרכיו.השקל, לכל קינו

.·ÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰¯OÚa ÔÈÓL - BÏ‚¯ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

ãycew zegiyn zecewpã

."oi`iwa dyelya `l` zeycwdd z` oicet oi`"

לשון  ומסתימת סנהדרין. בריש ממשנה הוא זה, לשונו
ד"ה  בתוס' מפורש וכן תורה, דין שהוא משמע שם הגמרא
ב'קרית  אבל ועוד. שם אבן' וב'טורי ב. כג, מגילה "ואדם",
בעלמא  אסמכתא וקראי דרבנן, שהוא כתב להמבי"ט ספר'

הוא.
(26 dxrd 176 cenr a"l wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
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oikxrקלב zekld - d`ltd xtq - oeygxn g"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa¯‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
Ba ¯ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰fÓ ¯OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«

ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆
„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי על אף

ולדעת  להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא
חמישית  "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים

לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים
בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק משתתף הממעיט ואין הממעיט, בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי
זוהי  כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È¯‰ :¯Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
¯Ó‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÌÈzLe ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

החפץ.22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
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לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa¯‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
Ba ¯ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰fÓ ¯OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«

ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆
„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי על אף

ולדעת  להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא
חמישית  "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים

לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים
בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק משתתף הממעיט ואין הממעיט, בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי
זוהי  כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È¯‰ :¯Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
¯Ó‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÌÈzLe ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

החפץ.22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
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האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע אם אבל
כלום  להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על

הרי אחד "אמר במשנה ואחת ששנינו בעשרים שלי היא
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על
לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L e¯Ó‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ¯È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
סלע. וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע שחלק

ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה מעשרים מבחוץ)
ודינר  סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא
"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה.

חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו

.ÊÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È¯‰‰lÁz ¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
¯Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈ¯OÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ -32eˆ¯ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B - ‰Ëe¯t elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏLe33BÊ C¯c ÏÚÂ .e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.ÁÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈ¯Á‰ B‡ CÈ¯Ú‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB - ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ - ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
- ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי סתם חרם אבל הבית לבדק שהם שמים, חרמי

מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם
משום  אפשר, אי מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים.
ולדעת  המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.Ë˙BˆnÏ ÒÎpL „·Ú ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt - ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎ¯ÚÂ ÌÈÓc ¯‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „·Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב הריהו מאי".40)עבדות נכרי "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
עובדי 42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה
מת. - מת ואם כהקדש,

.ÈelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ ¯zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»

ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰ÊÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa¯‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï - Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï·‡ .¯·c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e¯‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה
בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.‡ÈÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯Á‰L ÈÓ44È¯‰ - ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı¯‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: שלא
לארץ.45)לכהנים. בחוץ "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן  אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
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השנוי  עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי 47)אינו לארץ דחוץ "מקרקעי
וסופינו  יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ
משפט  בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי  ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ כקרקעות הם

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È·¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
¯cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰¯Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה "רבי
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב,
שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לכוף  "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈ¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È¯‰L .·e˙k‰ ˙Úc ÏÚ ¯·BÚ - Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e¯‡aL BÓk ,BÏ ¯L‡ Ïk ‡ÏÂ - BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È¯‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a ·iÁ˙ ‡lL ÌÈ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:¯Ó‡pL ;BÏ Èe‡¯k ‡l‡ ¯cÈ ‡lL B¯„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ok dyerde ,eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"
."aezkd zrc lr xaer

ולא  לעצמו. להשאיר צריך נותן, שאדם מה שמכל היינו
השאר  וכל מממונו, חלק אלא ולתת להקדיש תורה ציוותה
היאך  להבין, וצריך ופרנסתו. צעדיו ויכלכל לעצמו ישאיר
היה  כשעוד ליצחק, לו אשר כל את שנתן באברהם מצינו
שנים  וחמש שלושים עוד וחי שנה, וארבעים מאה בן
אשר  כל על ליצחק כתב מתנה "שטר רש"י כפירוש אח"כ,

לו".
לקראת  נעשתה ליצחק הרכוש הענקת בזה: והביאור
לאביה. להראות לאליעזר ניתן כך על והשטר חתונתו,
המוזכרים  הראשונים הנישואין שהם ורבקה יצחק נישואי
את  מבטאים שהם אלא פרטיים נישואין רק אינם בתורה,
מסר  לכן הדורות. כל סוף עד ישראל כלל של הנישואין
לכל־לראש  נוגע זה ענין כי ליצחק, לו אשר כל את אאע"ה
כל  וא"כ ישראל, כלל של הראש בהיותו עצמו באברהם
לעצמו  להשאיר יכול ואינו זה בעניין מונח אברהם של כולו

זה. לעניין שייך שאינו "חלק"
עניין  משקפים ורבקה יצחק שנישואי בחסידות, מבואר
שהוא  ותחתון, עליון וב"ן, מ"ה יחוד והוא בתורה , כללי
הגזירה  התבטלה שבו מתן־תורה של החידוש למעשה
התורה  האריכה לכן כו'", לתחתונים ירדו לא ש"עליונים
ולהמשיך  "לברר עניינו כי אליעזר, של שליחותו בתיאור
בין  "כשושנה ובתואל לבן אצל הייתה רבקה כי זה", יחוד

ויצחק ב"ן, בחינת מ"ה,החוחים" בחינת תמימה" "עולה
וכולל  חובק זה יחוד כי הכל, את ליצחק אברהם נתן ולכן

העולם. ענייני כל את
(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"..eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"

שלמעלה  תנועה על מורה "הפלאה" ספר של שמו
הוא  הספר של סיומו מדוע לבאר ויש והגבלה. ממדידה
האדמו"ר  בצדקה. ההגבלה חשיבות את המבטא בעניין
בצדקה", מאד מאד "להרבות וצריכים שיכולים כותב הזקן
תיווך  הוא ואיך מחומש", יותר יבזבז אל משום לחוש ו"אין
ישנם  בכללות ה' שבעבודת אלא ההלכה. על־פי הדברים
שייכותו  מצד והגבלה במדידה עבודה א. אופנים: שני
והגבלה  ממדידה שלמעלה עבודה ב. העולם. לגדרי

הקב"ה. עם אחת מציאות - שבנפש 'יחידה' מבחינת
ממדידה  שלמעלה באופן עבודה נדרשת בהם זמנים יש
בשאר  ואילו הכיפורים. ליום עד בעשי"ת כמו והגבלה,
"כל  והגבלה במדידה מסודרת עבודה להיות צריכה הימים,

עבידתיה". עביד ויומא יומא
זמנים  שיש הצדקה, ובנתינת התורה בלימוד הוא כן
השייכות  מיוחדות הלכות ללמוד צריך שבהם מיוחדים
לזמן  בהתאם מחומש, יותר צדקה לתת או זה לזמן
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השנוי  עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי 47)אינו לארץ דחוץ "מקרקעי
וסופינו  יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ
משפט  בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי  ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ כקרקעות הם

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È·¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
¯cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰¯Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה "רבי
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב,
שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לכוף  "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈ¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È¯‰L .·e˙k‰ ˙Úc ÏÚ ¯·BÚ - Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e¯‡aL BÓk ,BÏ ¯L‡ Ïk ‡ÏÂ - BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È¯‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a ·iÁ˙ ‡lL ÌÈ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:¯Ó‡pL ;BÏ Èe‡¯k ‡l‡ ¯cÈ ‡lL B¯„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ok dyerde ,eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"
."aezkd zrc lr xaer

ולא  לעצמו. להשאיר צריך נותן, שאדם מה שמכל היינו
השאר  וכל מממונו, חלק אלא ולתת להקדיש תורה ציוותה
היאך  להבין, וצריך ופרנסתו. צעדיו ויכלכל לעצמו ישאיר
היה  כשעוד ליצחק, לו אשר כל את שנתן באברהם מצינו
שנים  וחמש שלושים עוד וחי שנה, וארבעים מאה בן
אשר  כל על ליצחק כתב מתנה "שטר רש"י כפירוש אח"כ,

לו".
לקראת  נעשתה ליצחק הרכוש הענקת בזה: והביאור
לאביה. להראות לאליעזר ניתן כך על והשטר חתונתו,
המוזכרים  הראשונים הנישואין שהם ורבקה יצחק נישואי
את  מבטאים שהם אלא פרטיים נישואין רק אינם בתורה,
מסר  לכן הדורות. כל סוף עד ישראל כלל של הנישואין
לכל־לראש  נוגע זה ענין כי ליצחק, לו אשר כל את אאע"ה
כל  וא"כ ישראל, כלל של הראש בהיותו עצמו באברהם
לעצמו  להשאיר יכול ואינו זה בעניין מונח אברהם של כולו

זה. לעניין שייך שאינו "חלק"
עניין  משקפים ורבקה יצחק שנישואי בחסידות, מבואר
שהוא  ותחתון, עליון וב"ן, מ"ה יחוד והוא בתורה , כללי
הגזירה  התבטלה שבו מתן־תורה של החידוש למעשה
התורה  האריכה לכן כו'", לתחתונים ירדו לא ש"עליונים
ולהמשיך  "לברר עניינו כי אליעזר, של שליחותו בתיאור
בין  "כשושנה ובתואל לבן אצל הייתה רבקה כי זה", יחוד

ויצחק ב"ן, בחינת מ"ה,החוחים" בחינת תמימה" "עולה
וכולל  חובק זה יחוד כי הכל, את ליצחק אברהם נתן ולכן

העולם. ענייני כל את
(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)
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שלמעלה  תנועה על מורה "הפלאה" ספר של שמו
הוא  הספר של סיומו מדוע לבאר ויש והגבלה. ממדידה
האדמו"ר  בצדקה. ההגבלה חשיבות את המבטא בעניין
בצדקה", מאד מאד "להרבות וצריכים שיכולים כותב הזקן
תיווך  הוא ואיך מחומש", יותר יבזבז אל משום לחוש ו"אין
ישנם  בכללות ה' שבעבודת אלא ההלכה. על־פי הדברים
שייכותו  מצד והגבלה במדידה עבודה א. אופנים: שני
והגבלה  ממדידה שלמעלה עבודה ב. העולם. לגדרי

הקב"ה. עם אחת מציאות - שבנפש 'יחידה' מבחינת
ממדידה  שלמעלה באופן עבודה נדרשת בהם זמנים יש
בשאר  ואילו הכיפורים. ליום עד בעשי"ת כמו והגבלה,
"כל  והגבלה במדידה מסודרת עבודה להיות צריכה הימים,

עבידתיה". עביד ויומא יומא
זמנים  שיש הצדקה, ובנתינת התורה בלימוד הוא כן
השייכות  מיוחדות הלכות ללמוד צריך שבהם מיוחדים
לזמן  בהתאם מחומש, יותר צדקה לתת או זה לזמן
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על ה  מרמז 'זרעים' לספר 'הפלאה' ספר סמיכות מיוחד.
טהורה  בי שנתת ש"נשמה שאע"פ בגוף, הנשמה חיבור
עם  הבלי־גבול לחבר גשמי בגוף ירדה זאת בכל היא",
עצם  את לחבר צריכה יהודי של עבודתו גם כך הגבול,
מדידה  של העבודה עם והגבלה ממדידה שלמעלה הנשמה
ממדידה  שלמעלה בכוח חדורה היא גם שתהיה והגבלה

והגבלה.
(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק] וכן עולם. מחריבי
- עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי  - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי

יכולתו.56)מדאי. בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב
בשלוש  להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות

ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜¯t.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ -‰ÓL - ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»
.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

Èz¯Á· EÈ„ewÙ Èk ,È¯ÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ .·.‚ ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿¬ƒƒ
.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰.˙B¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .„˙BÎÏ‰ .‰ ƒ¿¿ƒ¿««¿ƒ¿

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ¯‡Le ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ .Â «¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Ê «¿¿À»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿≈

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡1‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (· . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ì¯ka ˜¯È B‡2ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚ .3(„ . »»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL4‡lL (‰ . ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

ÌÈ‡Ïk LaÏÏ5. ƒ¿ƒ¿«ƒ
יט,1) (ויקרא כלאים תזרע לא שדך יתעלה: אמרו "והוא

הרכבת  זה ובכלל רטו). לאֿתעשה המצוות (ספר יט)"
רטז). שם המצוות וספר ה, הלכה (להלן האילן

וזה 2) ירקות, שאר וכך בכרם, תבואה מזרוע "שהזהירנו
יתעלה: אמרו והוא הכרם", "כלאי יקרא הכלאים מן המין
רטז). (שם ט)" כב, (דברים כלאים כרמך תזרע לא

(ויקרא,3) כלאים תרביע לא בהמתך יתעלה: אמרו "והוא
ריז). (שם בשור 4)שם)" תחרוש לא אמרו: "והוא

ריח). (שם י)" כב, (דברים יחדיו אמרו 5)ובחמור "והוא
מב). (שם, יא)" (שם, שעטנז תלבש "לא יתעלה:

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בעציץ 1) והזורע כלאים. ויהיה יזרע מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי כלאים לזרוע אסור אם נקוב. שאינו
בזרעים  או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי  זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי כאחת. אילן

.‡- Ï‡¯OÈ ı¯‡a „Á‡k ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

שבהקדמתו  הגם פאה, להל' כלאים הל' הקדים הרמב"ם
פאה  מסכת את במשנה הקדים שרבי מסביר לפיה"מ

בתורה. הסדר הוא כך כי כלאים, למסכת
הלכות  הם שכלאים שכתב שם, הרדב"ז תירוץ על וקשה
וכלאי  בהמה כלאי הכרם, ככלאי הרבה פרטים הכוללות
קודם  סידר לכן פרט, כי־אם כלל אינן פאה והלכות הבגד,
הרמב"ם  סידר אילו כי דפאה. הפרט ואח"כ דכלאים הכלל
שכלל  כיון אבל כך, לתרץ היה אפשר לחוד, פאה הל' את
אלו  הלכות ייחשבו מדוע עניים, מתנות בהל' אותן
לדוכתה. קושיא הדרא וא"כ כלאים, מהל' פחות לכלליות
"הלכות  ספר הוא החזקה' ה'יד שספר כיון הוא, והביאור
הצריך  האדם עבודת סדר לפי הרמב"ם סידרו הלכות",
סדר  על־פי יעשה אשר המעשה את לדעת אלו  להלכות
לפעולה  שנוגעות כלאים הל' בתחילה סידר לכן עבודתו.
סידר  להן ובהמשך זריעה, היינו השדה, בעבודת הראשונה
לזמן  הנוגעות ההלכות סידר אח"כ כלאים. דיני כל
המתנות  אלו ואחרי עניים. מתנות ושאר פאה הל' הקצירה,
לאחר  הנוגעות ההלכות סידר קצירה, בשעת הניתנות
לבסוף  וביכורים. רבעי נטע מע"ש, מעשר, תרומות, מירוח:
ויובל  שנים, בשבע פעם הנוגעות שמיטה, הלכות סידר

שנה. בחמישים פעם הנוהג
(252 cenr f"i wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

מן 2) אסור שהוא נד. ובבכורות לט. בקידושין כמבואר
שכלאי  שם: ובבכורות פד: בשבת רש"י (ודעת התורה
ושם  שם, תוספות ועיין מדרבנן, אלא אסורים אינם זרעים
אפילו  איסור שום אין לארץ ובחוצה משנהֿלמלך). -

ג). הלכה (להלן מדרבנן
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.·LkÓ‰ B‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰¯BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,¯ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
·e˜ ıÈˆÚa B‡ ı¯‡a Ú¯Bf‰5ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ·e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י 3) יפה האחרים שיצמחו כדי רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף (כרב זורע של תולדה והיא ב:), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח בפרק רבינו שפסק
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב). הלכה שם (כסףֿמשנה הקרקע את במכות 4)לייפות
הרי  חייב, הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי או ברגלו מחפה והיינו חייב, ברגלו שהמחפה

ד). ס"ק רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי הנקב ושיעור ח). משנה ז פרק (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק מפורש וכן (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡7È¯ÎÏ8È¯ÎÏ ¯ÓBÏ ¯zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ Ú¯ÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

e‰„Oa ÌÈÚ¯Ê10BÈ‡ - ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô¯˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .12B„Èa ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚ¯f‰ ·¯ÚÏ elÙ‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי 7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי היינו
ה. הלכה ה פרק להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו

להפקיעה  ישראל בארץ לגוי קנין שאין ישראל, בארץ גוי
תוספות  ועיין י, הלכה תרומות מהלכות (פ"א מקדושתה
בירושלמי  זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ, בכלאים הגוי עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף

זרעים". בכלאי בין הכרם של 9)בכלאי בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי שאמירה שאףֿעלֿפי הגוי, ולצורך גוי
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי מהלכות טז (פרק אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק
שם: רבינו כתב שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי לומר "אסור
איסורי  (הלכות שלנו" בהמה לסרס לגוי לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי חסום לגוי ו"אמר שם) ביאה
הגוי  בשביל לעשות לגוי לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ. מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק להלן עוד ועיין קורקוס. ר"י בשם בכסףֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי א: משנה ח פרק כלאים
ח  פרק כלאים בירושלמי ואמרו ומלקיים". מלזרוע אסורים
עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי". שפיר קיומי אף "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי

אבל  מעשה, ידי על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי על קיים אם

לוקה". לט.12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי שם:
כלאי  רבנן, בהם גזרו לארץ בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ
גזרו  לא לארץ בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ זרעים

ד. הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אמרו:14)רבנן. שם
יט). יט, (ויקרא תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך
האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ בחוצה בין בארץ בין
והחילוק  לארץ". שבחוצה זרעים למעוטי ההוא שדך, כתיב
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק, באותו הזה
למדו  זרעים כלאי ולענין לארץ, בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי הוא - לארץ, חוצה למעט מ"שדך"
הגבורה. מפי רבינו משה עד איש מפי איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚ¯f‰ ‡l‡ ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ Ï·‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף מהזרעים. הנצמח הדבר היינו
כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם

הכרם. כלאי לענין גֿה, הלכות ח פרק להלן יש 16)וראה
למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק (כלאים שנינו שהרי ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי
ו  משנה ב פרק בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין
יח), הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י  הכרם כלאי זה הרי לבהמה, מקיימים העם רוב שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסףֿמשנה). קורקוס
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי הכרם, לכלאי זרעים בכלאי
זרעים  ובכלאי בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי לרפואה, שהוא דבר הרי לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי לבין זרעים כלאי בין וחילוק שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי שם (ועיין זונים גבי שם הירושלמי דברי עם

בזה). נדחק הוא שאף הפנים,

.‰:¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B¯˙‡a Áetz ÏL ¯eÁÈ ·Èk¯‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B¯˙‡19ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»

·Èk¯n‰ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜¯È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ - ˜¯Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט. בקידושין
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.·LkÓ‰ B‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰¯BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,¯ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
·e˜ ıÈˆÚa B‡ ı¯‡a Ú¯Bf‰5ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ·e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י 3) יפה האחרים שיצמחו כדי רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף (כרב זורע של תולדה והיא ב:), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח בפרק רבינו שפסק
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב). הלכה שם (כסףֿמשנה הקרקע את במכות 4)לייפות
הרי  חייב, הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי או ברגלו מחפה והיינו חייב, ברגלו שהמחפה

ד). ס"ק רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי הנקב ושיעור ח). משנה ז פרק (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק מפורש וכן (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡7È¯ÎÏ8È¯ÎÏ ¯ÓBÏ ¯zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ Ú¯ÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

e‰„Oa ÌÈÚ¯Ê10BÈ‡ - ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô¯˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .12B„Èa ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚ¯f‰ ·¯ÚÏ elÙ‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי 7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי היינו
ה. הלכה ה פרק להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו

להפקיעה  ישראל בארץ לגוי קנין שאין ישראל, בארץ גוי
תוספות  ועיין י, הלכה תרומות מהלכות (פ"א מקדושתה
בירושלמי  זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ, בכלאים הגוי עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף

זרעים". בכלאי בין הכרם של 9)בכלאי בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי שאמירה שאףֿעלֿפי הגוי, ולצורך גוי
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי מהלכות טז (פרק אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק
שם: רבינו כתב שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי לומר "אסור
איסורי  (הלכות שלנו" בהמה לסרס לגוי לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי חסום לגוי ו"אמר שם) ביאה
הגוי  בשביל לעשות לגוי לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ. מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק להלן עוד ועיין קורקוס. ר"י בשם בכסףֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי א: משנה ח פרק כלאים
ח  פרק כלאים בירושלמי ואמרו ומלקיים". מלזרוע אסורים
עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי". שפיר קיומי אף "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי

אבל  מעשה, ידי על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי על קיים אם

לוקה". לט.12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי שם:
כלאי  רבנן, בהם גזרו לארץ בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ
גזרו  לא לארץ בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ זרעים

ד. הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אמרו:14)רבנן. שם
יט). יט, (ויקרא תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך
האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ בחוצה בין בארץ בין
והחילוק  לארץ". שבחוצה זרעים למעוטי ההוא שדך, כתיב
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק, באותו הזה
למדו  זרעים כלאי ולענין לארץ, בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי הוא - לארץ, חוצה למעט מ"שדך"
הגבורה. מפי רבינו משה עד איש מפי איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚ¯f‰ ‡l‡ ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ Ï·‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף מהזרעים. הנצמח הדבר היינו
כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם

הכרם. כלאי לענין גֿה, הלכות ח פרק להלן יש 16)וראה
למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק (כלאים שנינו שהרי ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי
ו  משנה ב פרק בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין
יח), הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י  הכרם כלאי זה הרי לבהמה, מקיימים העם רוב שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסףֿמשנה). קורקוס
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי הכרם, לכלאי זרעים בכלאי
זרעים  ובכלאי בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי לרפואה, שהוא דבר הרי לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי לבין זרעים כלאי בין וחילוק שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי שם (ועיין זונים גבי שם הירושלמי דברי עם

בזה). נדחק הוא שאף הפנים,

.‰:¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B¯˙‡a Áetz ÏL ¯eÁÈ ·Èk¯‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B¯˙‡19ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»

·Èk¯n‰ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜¯È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ - ˜¯Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט. בקידושין
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בהרבעה, בהמתך מה כלאים'. תרביע לא ל'בהמתך כלאים'
רטז. לאֿתעשה המצוות בספר וראה בהרכבה. שדך אף

ז.18) משנה א פרק מאכל 19)כלאים באילני שרק נראה
בירושלמי  אולם ד). הלכה למעלה (וראה הרכבה איסור יש
על  סרק עץ מרכיבין שאין מפורש ז) הלכה א פרק (כלאים

שם. ראשונה במשנה וראה מאכל. עץ שם,20)גבי משנה
"אין  גם אמרו שם ובמשנה יהודה. כרבי ולא חכמים כדעת
ועיין  זה. דבר השמיט ורבינו בירק", ירק כו' מביאין

עיון. צריך ועדיין ורדב"ז, כסףֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ·Èk¯iL È¯ÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21Ú¯ÊÏ ¯zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ Ú¯ÊÂ ÌÈÚ¯Ê ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚ¯ÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚ¯Ê ·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿
„·Ïa ‰·k¯‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïk23. ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

מהלכות 21) י (פרק האילן הרכבת על מצווה שהגוי לפי
ואם  ס). בסנהדרין אליעזר ר' וכדעת ו, הלכה מלכים
משום  עובר כלאים, אילנות להרכיב לו מניח הישראל
שאיסורו  לפרש מסתבר (ויותר (משנהֿלמלך). עור" "ולפני
מלקיים  אסורים זרעים שכלאי שכשם מקיים, מטעם
(וכן  האילן הרכבת לקיים אסור כן ג), הלכה (למעלה
לגוי  מניח ואם ז), סעיף רצה סימן ביורהֿדעה מפורש

מקיים). הוא א.22)להרכיב פרק קידושין 23)תוספתא
שם.

.ÊÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰24˙BÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

¯·ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26¯Ò‡ ‡lL .ÔÚ¯Êe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„·Ïa Ô˙ÚÈ¯Ê ‡l‡27¯eÁÈ ÚhÏ ¯zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊpL ˜¯i‰ Ú¯fÓ Ú¯ÊÏÂ ,ÌÈ‡Ïk ·k¯‰L∆À¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

א.24) משנה ח פרק כדין 25)כלאים האילן הרכבת שדין
כלאים", תזרע לא "שדך בכלל היא שהרי זרעים, כלאי

(כסףֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיףֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק וירושלמי ב, פרק תוספתא

.ÁÔÈBÚ¯f‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡e·z ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚ¯Ê Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡e·z‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê¯‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚¯t‰Â34¯Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡L ÔÈBÚ¯Ê ¯‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚ¯Ê ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»

Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯36ÏÎ‡Ó Ú¯f‰ B˙B‡ ÏL È¯t‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«
¯ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ Ú¯Ê ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ

Áˆw‰Â38˙ÙÏ Ú¯ÊÂ39È¯‰ - ÔzLt Ú¯ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈
‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚ¯Ê ÈÈÓ Ïk eÚ¯fiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ

¯k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡¯˜ - eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»
‡Lc Ú¯f‰41˜¯È ‡¯˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק, סוף ועד מכאן
(כסףֿמשנה). הבאים בפרקים למה 30)שיבואו הכוונה

"במהֿדבריםֿאמורים  ב: משנה ב פרק בכלאים ששנינו
ג. הלכה ב פרק להלן ראה בתבואה", נדרים 31)תבואה

שם.32)נה. רבינו בדברי ולהלן שם, כן 33)משנה
ולא  א, הלכה ומצה חמץ מהלכות ה בפרק גם רבינו כתב
הוא". דגן מין "אורז האומר: לז.) (ברכות נורי בן יוחנן כר'

א 34) פרק לחלה המשניות (פירוש כשכא"ש בערבי הנקרא
ד). המשניות 35)משנה (פירוש מא"ש ערבי בלשון

א). משנה א פרק פ"ב 36)לכלאים בכלאים שאמרו למה
ג. הלכה ב פרק ולהלן להלן 37)שם, ראה כרתי, הוא

ג. הלכה ג תרומות 38)פרק מהלכות ב פרק להלן (ראה
עיון). וצריך ג, ו).39)הלכה הלכה ג פרק להלן (ראה

ב 40) המשנה ה.לפי הלכה שם להלן וראה שם, כלאים
בני  שרוב רבינו, כתב ב הלכה מכירה מהלכות טז ובפרק
אוכלים  אדם בני מקצת ורק לזריעה, אותה קונים אדם

הם 41)אותה. שדשאים יט, הלכה ה פרק להלן וראה
בכרם. ה 42)כלאים פרק בכלאים ששנינו למה כוונתו

ירק  "הרואה ו משנה ושם בכרם", ירק "הנוטע ה משנה
הזרעונים  למיני גם אלא דווקא, לירק הכוונה שאין - בכרם"
ס"ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע ניכר שלא זמן כל

יב).

.ËÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43Ïc¯Á‰Â44ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa45,˙BpË˜ ¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«

¯aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„¯z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B¯n‰Â Òt¯k‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ

.˙B˜¯È ÈÈÓƒ≈¿»

יח.43) הלכה ג פרק להלן וצריך 44)ראה שם, להלן ראה
יא, הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק גם וראה עיון.

עיון. ט.45)וצריך הלכה ד פרק להלן ראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המינין 1) מן שדהו הזורע אחר. זרע בו שנתערב זרע יבאר

וכיוצא  וצנון לפת אגודת הטומן כלאים. בו ראה וכשצמח
ונשארו  הזרע וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה
משמיעין  באדר בא' אחר. מין בה יזרע אם בארץ העיקרין
אין  אם לבדוק ביתֿדין שלוחי יוצאין בו ובט"ו הכלאים על

בשדות. כלאים

.‡·¯Ú˙pL Ú¯Ê2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,¯Á‡ Ú¯Ê Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰·¯Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈ¯OÚa3¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,·¯ÚÓ‰ ˙‡ Ú¯ÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ¯BÚO‰5‰˜BÏ -6. ««¿ƒ¿ƒ»«∆

מ"א.2) פ"ב "שעם 3)כלאים שלמה' 'מלאכת כתב כן
כמה  (לפי ס"ה רצו סי' יו"ד ובשו"ע סאה". הם הרובע אותו
שעורים  של סאה בכ"ד שנתערבה חיטים של "סאה דפוסים)
קבים  שני בם שנתערב חיטים של סאה כ"ד כיצד, כו'

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
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אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני שעורים
כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב'ירושלמי'

מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי וכו'
הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע בסאה אין ואם ה"ה), פ"ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי' (בתשובה הגרע"א כתב זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב, בבשר ביטול
שקלים  למס' הרא"ש בפרישת כן מצאתי שוב איסור. לכלל
ניסן  להרב 2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ"א פ"א

אחר.5)זק"ש]. ממין זרע רובע בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי' מדברי זה על הקשה טו) ס"ק שם (ביו"ד
זה  שאין הרי עין, מראית מפני אלא איסורו שאין שאמרו
למעלה, המבואר ולפי לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור

מיושבים]. רבינו דברי

.·ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ¯·ÈÂ ˙·¯Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk - ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈ¯BÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני ה"א.8)בין למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

לזרוע  כדי שלהם בקב ויש דקים, שהם גינה זרעוני שיש
יש  מהם קב ובחצי יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב:13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב מה לפי
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר

בו  ונתערב בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב, רובע
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט).14) פ"א (למעלה גינה מזרעוני שהוא 15)וחרדל
וחצי  קב כגון עלה, "ותני שם: ב'ירושלמי' הסאה. שישית
ולא  שני, למין קב וחצי אחד, למין קב רבינו: ופירשה קב".
ראשונה' 'משנה ועי' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע מאד, עבים אלו גינה זרעוני
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק היינו

סאה. לבית שלהם הזרע הוא סאים, לשני וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt Ú¯Ê da ·¯Ú˙pL ‰‡e·z ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ·¯ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚ¯BÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÚLÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔzLt Ú¯Ê ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב.20) סוף שם 'ירושלמי'

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21·¯ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ ;e·¯Ú˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ Ôek˙ ‡lL·e¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

¯Á‡ Ú¯Êa Ú¯Ê ·¯ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
- ÌÈ¯BÚO ÏL È¯k CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי' כדי עירב כלומר,
(כסףֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני

.ÊÚ¯Bf‰24Ba ‰‡¯ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa Ú¯Ê ÌÈ‡Ïk e¯Ó‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e·˙a ˙ÈË˜Â ‰‡e·z ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚ¯Ê B‡ ,29ÈBÚ¯Ê·e ˙ÈË˜Â ‰‡e·˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא
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אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני שעורים
כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב'ירושלמי'

מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי וכו'
הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע בסאה אין ואם ה"ה), פ"ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי' (בתשובה הגרע"א כתב זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב, בבשר ביטול
שקלים  למס' הרא"ש בפרישת כן מצאתי שוב איסור. לכלל
ניסן  להרב 2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ"א פ"א

אחר.5)זק"ש]. ממין זרע רובע בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי' מדברי זה על הקשה טו) ס"ק שם (ביו"ד
זה  שאין הרי עין, מראית מפני אלא איסורו שאין שאמרו
למעלה, המבואר ולפי לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור

מיושבים]. רבינו דברי

.·ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ¯·ÈÂ ˙·¯Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk - ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈ¯BÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני ה"א.8)בין למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

לזרוע  כדי שלהם בקב ויש דקים, שהם גינה זרעוני שיש
יש  מהם קב ובחצי יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב:13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב מה לפי
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר

בו  ונתערב בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב, רובע
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט).14) פ"א (למעלה גינה מזרעוני שהוא 15)וחרדל
וחצי  קב כגון עלה, "ותני שם: ב'ירושלמי' הסאה. שישית
ולא  שני, למין קב וחצי אחד, למין קב רבינו: ופירשה קב".
ראשונה' 'משנה ועי' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע מאד, עבים אלו גינה זרעוני
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק היינו

סאה. לבית שלהם הזרע הוא סאים, לשני וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt Ú¯Ê da ·¯Ú˙pL ‰‡e·z ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ·¯ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚ¯BÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÚLÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔzLt Ú¯Ê ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב.20) סוף שם 'ירושלמי'

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21·¯ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ ;e·¯Ú˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ Ôek˙ ‡lL·e¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

¯Á‡ Ú¯Êa Ú¯Ê ·¯ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
- ÌÈ¯BÚO ÏL È¯k CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי' כדי עירב כלומר,
(כסףֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני

.ÊÚ¯Bf‰24Ba ‰‡¯ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa Ú¯Ê ÌÈ‡Ïk e¯Ó‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e·˙a ˙ÈË˜Â ‰‡e·z ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚ¯Ê B‡ ,29ÈBÚ¯Ê·e ˙ÈË˜Â ‰‡e·˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא
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ד). ס"ק רצו סי' ביו"ד "האחר".26)(ט"ז רומי: בדפוס
ס"ח. שם יו"ד בשו"ע הוא ממה 27)וכן רבינו זאת למד

עיי"ש. חֿט, הלכות להלן רומי:28)שהביא [בדפוס
"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה

בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאףֿעלֿפי
לבית  מהם בנופל וארבעה מעשרים אחד בהם משערים
(למעלה  בסאה וארבע וארבעים ממאה אחד דהיינו סאה,
לחיטים  הם שוים וצמחו, שגדלו לאחר - טו) הערה
רבה, תנובה יוצאת שלהם המועט הזרע מן שהרי ושעורים,

חשבונם. כפי ושעורים, מחיטים שש פי

.Á;„LÁÏ ÌB˜Ó LiL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ"ה.30) פ"ב כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡e·z ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚ¯fL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈

‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈ·OÚ34.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ∆∆«¿ƒ¿≈…«≈»∆

שם,31) המשניות' ('פירוש התכלת כמין בו שצובעים [הוא
מתנות  מהל' (פ"ב אוכל ואינו מ"א), פ"ז שביעית ורע"ב
במיני  הי"ג שמיטה מהל' בפ"ז העתיק וכן ה"ב). עניים
שם) (שביעית במשנה שכתוב כמו ולא "אסטיס", הצובעין
למעלה  ראה נאכלים, שלו הספיחים אבל איסטיס", "ספיחי
מאכל  שיהא צריך הפנים' 'מראה דעת שלפי ה"ד פ"א

('פירוש 32)אדם]. פניגיריג ובלע"ז חלבא, בערבי:
שם). העשבים,33)המשנה' אותה מפסידים שאז

העשבים  מן נפסדת אינה לזריעה, זרעה אם אבל כדלהלן,
פא.). זה 34)(בבאֿקמא שאין מראים הדברים כן, ואם

השדה. בעל של מדעתו

.È?Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰Úe¯Ê ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰n·e«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‰Úe¯Ê ‰˙È‰Lk35.·È·Ò Ïe·b dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙B¯b‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB¯ BÈ‡L Úe„È ¯·c‰ È¯‰L ;¯˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ¯ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ¯˜Ú :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.¯‡M‰ Ìei˜a ‰ˆB¯L BzÚ„«¿∆∆¿ƒ«¿»

שם.35) בדפוס 36)בבאֿקמא נראה וכן להיות, צריך כן
שם.37)רומי. להיות 38)כלאים, צריך הגרנות שמקום

שם). המשנה' ('פירוש בו לדוש כדי שם.39)חלק משנה,

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡40‰Ó˜L ÏL ÔcÒ CB˙a ˙B˜¯È41 ≈¿ƒ¿»¿«»∆ƒ¿»
da ‡ˆBiÎÂ42˙ÙÏ ˙c‚‡ ÔÓBh‰ .43ÔBˆe44‡ˆBiÎÂ ¿«≈»«≈¬À«∆∆¿¿«≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz da45˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ,ÔÙb‰ ˙Áz elÙ‡ , »««»ƒ»¬ƒ«««∆∆ƒ»ƒ¿»
ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰46LLBÁ BÈ‡ -47‰ˆB¯ BÈ‡ È¯‰L ; ∆»ƒ¿Àƒ≈≈∆¬≈≈∆

L¯L‰aÔÈÏÚ‰ eÈ‰ ‡lL B‡ ,‰c‚‡ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ô˙ ¿«¿»»»¿ƒ≈»¬À»∆…»∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ LLBÁ - ÔÈl‚Ó¿Àƒ≈ƒƒ¿«ƒ

מ"ח.40) פ"א מדברית 41)שם תאנה היא השקמה

ענפיה  נחתכו שלא עד מ"א) פ"א לדמאי המשנה' ('פירוש
קוצצים  הרבה וגדלה וכשמזקינה השקמה, בתולת נקראת
השקמה  סדן ונקראת במקומם, אחרים ובאים הענפים

במשנה). סח: בבאֿבתרא בכל 42)(רשב"ם ירק מיני כל
זרעים  בכלאי כאן רבינו הכניס למה לעיין ויש אילן. מין
ה"ה, פ"א למעלה להביאו לו היה האילן, הרכבת של דין

ה'לבוש'. בשם שם שלמה' 'מלאכת בכלאים 43)וראה
וב'ירושלמי' וצנונות". לפת "הטומן הגירסא: מ"ט שם
של  ואגודה לפת של אגודה כגון חייא רבי "תני מפרש:
כלאים, משום חשש אין באגודה שדוקא רבינו וסובר צנון".
רוצה  שאינו בדעתו וגילה שתילתה, כדרך שלא שזהו

בדבריו. שמסיים כמו פ"ג 44)בהשרשתה. להלן ראה
בזה. זה כלאים אינם וצנון שלפת שם 45)ה"ו, במשנה

דווקא, לאו שגפן רבינו וסובר הגפן", "תחת אלא נזכר לא
רכה  שהיא בגפן שאפילו להשמיענו כדי אלא גפן נקטו ולא
להלן. וראה ה"א), פ"ג להלן (כסףֿמשנה חששו לא

לענין 46) שרק (כאן), והראב"ד נ:) (שבת רש"י כדעת שלא
מקצת  שיהיו צורך אין כלאים לענין אבל כן, אמרו שבת

מגולים. האילן",47)העלים "תחת גם רבינו שנקט מכיון
בכל  שהרי באילן, ירק הרכבת של בחשש שהמדובר נראה
בלבד. הרכבה אלא כלאים, איסור אין מגפן חוץ האילנות
ירקות  נוטעין "אין לדין זו הלכה שנסמכה ממה נראה וכן
באילן, ירק הרכבת בענין העוסקת שקמה", של סדן בתוך
המבריך) ד"ה יט. (בבאֿבתרא ה'תוספות' כדעת ולא
גפן, גבי על אלא ירק להביא נאסר שלא (שם), והרמב"ן
אילנות, בשאר אבל לתוכה, נכנסים והשרשים רכה שהיא
באופן  דבריו רבינו פירש שלא ומכיוון מותר. - קשים שהם
הר"ן  כדעת שסובר נראה והגפן, האילן את שהבריך
וראה  שם. (בבבאֿבתרא והרשב"א פ"א) סוף (קידושין
בדבריו  שם להגיה ויש מ"א, פ"ז כלאים שלמה' ב'מלאכת
כשרשים  ירק של בשרשים שגם הרשב"א), במקום הרמב"ן
הי"ג, פ"ח להלן (ראה הרכבה איסור יש אילן, של
ד), סי' כלאים (הלכות כהרא"ש ולא שם), ובכסףֿמשנה
שלא  שם) (כלאים הגפן" את "המבריך המשנה על שכתב
הגפן, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא הרכבה אסרו
ספר  חמדה' 'ארץ בספר (וראה מותר בשרשים שרשים אבל
את  "המבריך במשנה שנקטו [ומה ט). פרק ב מדור ב
ולא  בגפן אלא הרכבה אסרו שלא מזה שנראה הגפן",
(ראה  כשהבריכה אלא אסרו לא בגפן וגם אילנות, בשאר
לרבותא, מבריך שנקט רבינו, לדעת לומר צריך - למעלה)
חשש  יש קצת, קשים שהענפים הגפן את במבריך שאפילו
שבשרשים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליהם, יכנסו שהשרשים
אלא  אינו וזה חשש. יש שוודאי הענפים, מן רכים שהם

בשא  אבל ביותר, קשים אינם שהענפים אילנות,בגפן, ר
אבל ש  במבריך, הרכבה של חשש אין מאד, קשים הם

להלן  וראה אחר, באילן אפילו אסור רכים, שהם בשרשים
ה"ז]. פ"ו

.·È‰Úe¯Ê ‰˙È‰L ‰„O48e¯‡LÂ Ú¯f‰ ¯ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡a ÔÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a Ú¯BÊ ‰È‰È ‡Ï - ÌÈL ‰nk ¯Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈ¯wÚ‰ ¯˜ÚiL „Ú ¯Á‡«≈«∆«¬…»ƒ»ƒ
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משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ"ה, פ"ב כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי"ג) להלן (הובאה מ"ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע יאמר לא צימחה
(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי ה"ו). פ"ו ולהלן מ"ד,

הראב"ד. בהשגת ועי' מ"ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı¯‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â¯ e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck ¯Á‡Â ,51‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ"א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב. שם ב'ירושלמי' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח"כ 51) ויופך שתתליע עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע הותר שלא רבינו ומפרש יזרע",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב"ד אבל הפך. וגם התליע

הזרע. את יהפך או שיתליע עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי  המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).

.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.¯Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË¯„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

¯OÚ ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.ÊË‰BL‡¯a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ¯˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B· e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ¯Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ"ב.58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«

eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈
Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ

.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשפ"א  מרחשון י"ט שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק לזרוע וביקש ירק זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק. בתוכה לזרוע ורצה חטים זרועה
בין  והפסק שעורים. בצידן לזרוע לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע מותר אם שעורים, חבירו ושל
אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.

חרדל. ביניהם יזרע

.‡„¯Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚ¯fa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙B¯eˆÏ2‰„B·Ú‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡¯iL „Ú ,ı¯‡‰ ÔÈ„·BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי 2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני חם אפר הוא ברמץ, אותה
זו. הטמנה בלי לאכילה

.·‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚ¯fa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰¯eˆ ˙BÈ‰Ï ‰·B¯˜ Ô‰ÈL ˙¯eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי על "אף כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙¯ÊÁ ÌÚ ˙¯ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈL¯k ÌÚ ÔÈL¯k‰Â ,7ÌÚ ¯aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ¯‰ ¯aÒk8Ïc¯ÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,È¯ˆÓ Ïc¯Á ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙È¯ˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ‰ˆeÓ¯‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈ¯BÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜¯t‰Â ,¯Ètq‰14ÌÚ Ô·Ï ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ·e¯k‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

¯B˙·B¯z‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„¯z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ Ïc¯Á‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï·‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙È¯ˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ¯‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆
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קמי mi`lk zekld - mirxf xtq - oeygxn h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ"ה, פ"ב כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי"ג) להלן (הובאה מ"ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע יאמר לא צימחה
(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי ה"ו). פ"ו ולהלן מ"ד,

הראב"ד. בהשגת ועי' מ"ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı¯‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â¯ e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck ¯Á‡Â ,51‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ"א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב. שם ב'ירושלמי' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח"כ 51) ויופך שתתליע עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע הותר שלא רבינו ומפרש יזרע",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב"ד אבל הפך. וגם התליע

הזרע. את יהפך או שיתליע עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי  המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).

.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.¯Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË¯„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

¯OÚ ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.ÊË‰BL‡¯a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ¯˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B· e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ¯Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ"ב.58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«

eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈
Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ

.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשפ"א  מרחשון י"ט שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק לזרוע וביקש ירק זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק. בתוכה לזרוע ורצה חטים זרועה
בין  והפסק שעורים. בצידן לזרוע לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע מותר אם שעורים, חבירו ושל
אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.

חרדל. ביניהם יזרע

.‡„¯Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚ¯fa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙B¯eˆÏ2‰„B·Ú‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡¯iL „Ú ,ı¯‡‰ ÔÈ„·BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי 2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני חם אפר הוא ברמץ, אותה
זו. הטמנה בלי לאכילה

.·‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚ¯fa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰¯eˆ ˙BÈ‰Ï ‰·B¯˜ Ô‰ÈL ˙¯eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי על "אף כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙¯ÊÁ ÌÚ ˙¯ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈL¯k ÌÚ ÔÈL¯k‰Â ,7ÌÚ ¯aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ¯‰ ¯aÒk8Ïc¯ÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,È¯ˆÓ Ïc¯Á ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙È¯ˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ‰ˆeÓ¯‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈ¯BÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜¯t‰Â ,¯Ètq‰14ÌÚ Ô·Ï ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ·e¯k‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

¯B˙·B¯z‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„¯z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ Ïc¯Á‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï·‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙È¯ˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ¯‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆
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הררית".5) וחסא גנית "חסא פרדס 6)והן של עולשין יש
מדבר. של החציר 7)ועולשין וזהו כרתים, הם כרשין

מדבר. של וכרתי גינה של כרתי ויש בתורה. הנזכר
ומדברי".8) "גני שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה

בתורה. הנזכר גד זרע המדינה.9)והוא והוא 10)חרדל
כן  ועל וטבעו. בתכונתו בארץ וישתנה החיטה, ממיני מין
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא

מדבריות.11) מדברית.12)שעורים מין 1)3חיטה
המדבריות. החיטים עגולים 14)ממיני לבנים גרגרים

וקראוהו  השעורים, לטבע קרוב וטבעו להשתבר, קשים
קרטומ"ן. דקים.15)הרופאים: שקלחיו מדברי כרוב

.„ÔÈÏÚa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ÔÈÈÓ ÈL LiL ÔÏÈ‡a ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆≈¿≈ƒƒ∆ƒ∆»∆∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯ta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„¯ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Ò¯t‰Â ,17ÌÚ ≈««««ƒ««¿»¿««¿¿ƒƒ
ÔÈÙÊÈM‰Â ,ÌÈ„˜M‰18ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÈ¯‰ ÌÚ «¿≈ƒ¿«≈»ƒƒ»ƒƒ««ƒ∆ƒ

ÌÚ ÌÈÒb‡‰ Ï·‡ .‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬≈≈ƒ¿«ƒ∆»∆¬»»«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ„¯ÊÚ‰ ÌÚ ÌÈLÈ¯t‰Â ,ÌÈÏÓËÒe¯w‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי. וכשהם 17)תפוח
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי 18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚ¯Ê ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ·Ëa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL È¯ÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL È¯t B‡ ‰Ê ÏL ÔÈÏÚÏ ÔÈÓBcƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ∆
- „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÂ‚ ÈLk e‡¯iL „Ú ,ÏB„b ÔBÈÓc ‰Ê∆ƒ¿»«∆≈»ƒ¿≈¿»ƒƒƒ∆»
ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L ;‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡ÏÎÏ Ô‰Ï eLLÁ ‡Ï…»¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆∆≈¿ƒ

.ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ‡ÏÎa¿ƒ¿«ƒ∆»«««¿ƒ»«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

mi`lka oikled oi`y ,df mr df mi`lkl mdl eyyg `l..."
."oird zi`xn xg` `l`

לערבו  אסור שבכלאים שאף הוא זה בדין החידוש
הבטלים  איסורים ובשאר בתרומה כמו במאתיים לכתחילה
בכלאים  אבל לכתחילה". איסור מבטלין ש"אין בששים
כאן  אין כי יחד, אותם לזרוע מותר אחד מין כשנראים
ומלכתחילה  אותו, שמבטלים כלאים איסור של מציאות

איסור. כאן אין
יכול  עין, למראית בנוגע האדם: בעבודת מכך ההוראה
עניין  על ה"רעש" כל ומה האי"? כולי "מאי לחשוב אדם
"ולא  תורה אמרה אעפ"כ דיבור, או מעשה בו שאין
אם  וגם חומד", והלב רואה ו"עין עיניכם" אחרי תתורו...
הרי  אחריו, ימשך שלא היצר עם להילחם שיצליח בטוח
נזהר  אם אבל בנפשו. פגם עושה עצמה שהראיה
מציאות  בעולמו קיימת לא מלכתחילה העין", ב"מראית

כלל. איסור של
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰È¯tL ÈtÓƒ¿≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆ƒ«»≈»ƒ¿«ƒ
ÌÚ ÔBˆ Ï·‡ .ÔÈÂL Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÈtÓ ,‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ∆»∆»ƒ¬»¿ƒ

Ê ÔÈÓBc ÔÈÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Òetp‰È¯t‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê È¯t ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - È¯tÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˙BÈa ‰Ê È¯t ÌÚhÓ ˜BÁ»̄ƒ««¿ƒ∆¿≈¿≈…«≈»≈

נאכלים,19) שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי על [אף
שכל  רבינו כתב הרי - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים

ירק]. בכלל היא הזרע ניכר שלא זמן

.ÊÌÈ‡Ïk Ô‰L ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡È·ea¯Úa eÚ¯ÊpL ÔÈ‡¯ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰a LÈ ÌÈa¯ ÔÈ¯eÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ˙Ú¯Êp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLw·e ,‰‡e·z ÔÈÓ ‰Úe¯Ê ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
˜ÈÁ¯Ó - ˙Á‡ ‰„Oa ˙¯Á‡ ‰‡e·z ÔÈÓ dcˆa Ú¯ÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ

Ú·¯ ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»
ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«

„v‰ ÔÓ ÔÈa23- ‰f‰ ¯eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆
‰ML CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡Â ;¯eÒ‡»¿≈∆«∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

.ÌÈÁÙË¿»ƒ

ושיעורו 21) תבואה, הקב רובע בו שזורעים מקום והוא
קבים. שישה הסאה שהרי בסאה, וארבעה מעשרים אחד

"בית 22) המשנה: בפירוש כתב וכן "כעשר", לכתוב דקדק
בקירוב". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע
על  וחומש אמות עשר שהרי מדוייק, החשבון שאין מפני
אחד  ועוד אמות וארבע מאה אלא אינן וחומש אמות עשר
וארבע  מאה הוא רובע, בית ואילו באמה. וחמש מעשרים

בקירוב. אמה שלישי ושני צורך 23)אמות אין כלומר,
במקום  אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק

הצדדים. מן או באמצע או אחד:

.È‰„O dcˆa Ú¯ÊÏ Lw·e ,˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,¯Á‡ ˜¯È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;¯eÒ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי
טפח".

.‡È,‰‡e·z ‰Úe¯Ê ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ B‡ ˜¯È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú·…̄«

.·ÈÔÈ¯eÚMa ‰˜Á¯‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
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˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈
ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk¯‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי. בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב
מה  והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.¯‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי
חיטים  זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש
זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת

שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ¯‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰‡e·z ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡e·z‰ ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ¯‰ È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z B‡¿»««»»«…À»∆¬≈ƒ¿ƒ
.‰a¯‰ ˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .¯eÚMk«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆«¿≈
.e¯‡aL BÓk ,‰ÈÙlÓ ¯˜ÚÈ - ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿∆≈«¿

תבואה 28) ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חרוש.30)חריץ מקום
טיט.31) בלי סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב. פירש 33)אמות והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש

כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב
החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע -

.ÊË¯·„ B‡ ‰˜Á¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈ¯BÚO„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

rexfl exiagl xzen ,mihg drexf edcy dzid m` la` ..."
ux`de xn`p `ly ..rxfz `l jcy xn`py ,mixery dcva

."rxfz `l

אין  שבו שביעית, מאיסור כלאיים איסור שונה זה בעניין
האדמה  את לעבוד ואסור חבירו, לשדה שדהו בין מחלקים
נאמר  שביעית באיסור כי שדהו, אינה אם גם בשביעית,

לה'". שבת הארץ "ושבתה
שהטעם  נבוכים' ב'מורה מבואר בזה: ההסבר לומר ויש
בעבודה  הקרקע את להכחיש שלא הוא שביעית באיסור
חברו, שדה או שדהו בין הבדל כל אין ולכן שנה, אחר שנה
כוחות  "שמערבב הוא בכלאיים האיסור טעם אבל
ועשב  עשב כל לך אין הצמיחה... כח הנותנים העליונים
לו  ואומר אותו המכה מלמעלה, מזל לו שאין מלמטה
שייך  שדה מזל כי ב"שדך", רק הוא האיסור ולכן גדל".

חברו. במזל היא חברו ושדה עצמו, לאדם
שדהו  בתוך זרע ש"אפילו ההלכה המשך יובן ועל־פי־זה
לשדה  סמוך השעורים זרע ומשך לחטים, סמוך שעורים
שנראו  מפני מותר, זה הרי שעורים זרועה שהיא חבירו
מאחר  כי חבירו". שדה סוף שהן שדהו שבתוך השעורים
נוגע  בשמים, המזלות לערבוב נוגע כלאים איסור שטעם
להבחין  יכולים מלאכים כי בעיניים, הדבר נראה כמה עד
ואינם  האדם), (כמו לעין שנראה כפי רק הדבר במציאות
כאן  שייך אין ולכן הקב"ה, כמו אדם מחשבות יודעים

העליונים. הכוחות ערבוב
לזרוע  אדם ימנע אל שלעולם היא, בעבודה ההוראה
רוחני  חשש מפני לזולת, להשפיע כלומר חברו, בשדה
תתערב  אל לו: ואומרים הכוחות". לערבב "שלא
לקונו  אדם שבין ובעניינים לרוחניות בנוגע בחשבונות
לאחרים  שנראה בדברים ואפילו אליך, שייכים שאינם

לזולת.. כשייכים
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
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˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈
ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk¯‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי. בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב
מה  והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.¯‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי
חיטים  זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש
זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת

שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ¯‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰‡e·z ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡e·z‰ ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ¯‰ È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z B‡¿»««»»«…À»∆¬≈ƒ¿ƒ
.‰a¯‰ ˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .¯eÚMk«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆«¿≈
.e¯‡aL BÓk ,‰ÈÙlÓ ¯˜ÚÈ - ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿∆≈«¿

תבואה 28) ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חרוש.30)חריץ מקום
טיט.31) בלי סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב. פירש 33)אמות והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש

כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב
החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע -

.ÊË¯·„ B‡ ‰˜Á¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈ¯BÚO„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

rexfl exiagl xzen ,mihg drexf edcy dzid m` la` ..."
ux`de xn`p `ly ..rxfz `l jcy xn`py ,mixery dcva

."rxfz `l

אין  שבו שביעית, מאיסור כלאיים איסור שונה זה בעניין
האדמה  את לעבוד ואסור חבירו, לשדה שדהו בין מחלקים
נאמר  שביעית באיסור כי שדהו, אינה אם גם בשביעית,

לה'". שבת הארץ "ושבתה
שהטעם  נבוכים' ב'מורה מבואר בזה: ההסבר לומר ויש
בעבודה  הקרקע את להכחיש שלא הוא שביעית באיסור
חברו, שדה או שדהו בין הבדל כל אין ולכן שנה, אחר שנה
כוחות  "שמערבב הוא בכלאיים האיסור טעם אבל
ועשב  עשב כל לך אין הצמיחה... כח הנותנים העליונים
לו  ואומר אותו המכה מלמעלה, מזל לו שאין מלמטה
שייך  שדה מזל כי ב"שדך", רק הוא האיסור ולכן גדל".

חברו. במזל היא חברו ושדה עצמו, לאדם
שדהו  בתוך זרע ש"אפילו ההלכה המשך יובן ועל־פי־זה
לשדה  סמוך השעורים זרע ומשך לחטים, סמוך שעורים
שנראו  מפני מותר, זה הרי שעורים זרועה שהיא חבירו
מאחר  כי חבירו". שדה סוף שהן שדהו שבתוך השעורים
נוגע  בשמים, המזלות לערבוב נוגע כלאים איסור שטעם
להבחין  יכולים מלאכים כי בעיניים, הדבר נראה כמה עד
ואינם  האדם), (כמו לעין שנראה כפי רק הדבר במציאות
כאן  שייך אין ולכן הקב"ה, כמו אדם מחשבות יודעים

העליונים. הכוחות ערבוב
לזרוע  אדם ימנע אל שלעולם היא, בעבודה ההוראה
רוחני  חשש מפני לזולת, להשפיע כלומר חברו, בשדה
תתערב  אל לו: ואומרים הכוחות". לערבב "שלא
לקונו  אדם שבין ובעניינים לרוחניות בנוגע בחשבונות
לאחרים  שנראה בדברים ואפילו אליך, שייכים שאינם

לזולת.. כשייכים
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
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המין". בספרא 36)מאותו שנאמר ממה רבינו כן למד
בהמתך  אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת
תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
של  ממעט ש"שדך" הרי כן, אמרו לא זרעים בכלאי ואילו

אחרים.

.ÊÈdcˆa B¯·Á ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ BÏ ¯zÓ - ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B¯‰L .B¯·Á ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
Ú¯ÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡¯ Ì‡ e‰„O ˜c·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï Ú¯BÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙B¯eL ÈzL ÔÈa ¯Á‡ ÔÈÓ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁ¯iL „Ú „Á‡40. ∆»«∆«¿ƒ¿∆

ממין 37) השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו
בוודאי  שזה שדהו, באמצע פשתן זורע כאילו ונראה אחד,
פשתן  לזרוע שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, ובזורע 38)בסוף
כלאים. איסור אין מפני 39)להשחתה הוא ההיתר וכל

שאין  מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל
אסור. - כן לסמוך.40)לומר מותר חברו לצד אבל

.ÁÈe‰„O ‰˙È‰41ÈL ÔÈÚe¯Ê dcˆaL B¯·Á ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡e·z ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈ¯ÁÂ Ïc¯Á Ì‰ÈÈa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚ¯BÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
- ˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚe¯Ê ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï ¯znL .ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á Ô‰ÈÈa Ú¯ÊÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
ÈtÓ ,‰‡e·z‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈

d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45Ú¯Ê ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«
È¯‰ - e‰„O CB˙a ¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê Ú¯Ê ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL46Ú‚pL ∆∆«»«≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»∆∆»«
‰„O ÛBÒa47,‰Ïc·‰ ‡ÏÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa ¯zÓ ‡e‰L , ¿»∆∆À»¿…«¿»»¿…«¿»»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"אין 41) ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש כן
לשדה  סומכין אבל וחריע, חרדל תבואה לשדה סומכין

וחריע". חרדל שאפילו 42)ירקות השמיענו, כאן אף
וכל  וחריע, חרדל ביניהם לזרוע אסור תבואה מיני בשני
באמצע  שזורע יחשדוהו שבוודאי אחד, מין הם אם שכן

דרכו 43)שדהו. שחרדל כתב, ט הלכה א פרק למעלה
עיון. וצריך שדות, והחריע 44)להיזרע החרדל כלומר,

שני  בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם
ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני
נתכוון  לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע שהחרדל

שדהו. לבדוק תור 45)אלא ראש "היה ז: משנה שם
מותר". שעורים של בתוך נכנס האחד.46)חיטים של

אחר.47) זרע בעל של

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זו 1) בצד זו קשואים של שורות ב' לזרוע מותר אם יבאר

שהם  המים אמת או התלם באמצע. ותלם אחד ממין וב'
משר  שדהו לעשות רצה בה. זורע מינין כמה טפח, עמוקים
שדרך  ירקות מיני למשר. קרחת בין ומה מין, מכל קרחת או
הרוצה  ששה. על ששה ערוגות מעט. מעט מהם לזרוע

ביניהם. ירחיק ולא ירקות מיני גינתו למלאות

.‡Ú¯ÊÏ ¯zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙B¯eL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ
ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙B¯eL ÈzLe3ÏL ˙B¯eL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆

È¯ˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5Ú¯ÊÈ ‡Ï Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«
ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰¯eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯ˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈc·Ó«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰¯eL ÔÚ¯Ê Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ ·¯Ú˙È - ‰¯eL „ˆa7.‡È·ea¯Úa ÔÈÚ¯Êk e‡¯Â , ¿«»ƒ¿»≈«…¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ד.2) משנה ג פרק והדלועין 3)כלאים הקישואין שהרי
יהודה  וכר' ה, הלכה להלן שנראה כמו בזה, זה כלאים הם
א. הלכה א פרק כלאים בתוספתא מאיר כר' ולא שמעון ור'
למועד  מפריש, ר"י תלמיד ידידיה, רבינו ב'תוספות' וראה

.7 הערה כ עמ' א חלק כלאי 4)קטן שלענין אףֿעלֿפי
שאינו  מפני יט, הלכה ה פרק להלן ראה כלאים, אינו הכרם
אפילו  אסור זרעים שבכלאי נראה - זרעים מין אלא ירק
ג  ופרק ח, הלכה ה פרק למעלה וראה ירק, רק ולא זרעים,

ו. ממה 5)הלכה רבינו למדו אבל תלם, נזכר לא במשנה
להרחיק  צריך שבשורה יב הלכה ג פרק למעלה שנאמר
דיבורֿהמתחיל  פה: לשבת ותספות ר"ש, ועיין תלם. שיעור

שם.6)איתיביה. שם.7)משנה בשבת הוא כן

.·‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰8Lw·e ,˙B˜¯È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ¯˜BÚ - ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ˙B¯eL dÎB˙a Ú¯ÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈc·Óe ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL Ba Ú¯BfL ÌB˜Ó ˜¯i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa9ÌÈzL ·Á¯ ˜¯i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈc·Óe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰¯eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰¯OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ÈzL Ïk ÔÈa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿≈

‰n‡10ÔÈÏÚ‰ ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡ . «»¬»»ƒ»»ƒ¿≈∆»ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Â ,Ì‰ÈÈaL ˜¯ia ÔkÓe ÔkÓ ÔÈÎazÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ»«»»∆≈≈∆¿ƒ¿∆«…

.‡È·ea¯Úa Ú¯Ê el‡k¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»

חכמים.8) כדעת ו, משנה א.9)שם הלכה למעלה ראה
מידה 10) לו שאין מפני חשב, לא התלמים שני ורוחב

כעומקם), שרוחבם יב, הלכה ג פרק למעלה ראה מסוימת.
טפחים  ששה אלא אורכם אין שהרי מפולשים, שאינם ועוד

קורקוב. בר"י וראה שם, כמפורש בלבד,

.‚˙ÚÏ„ elÙ‡ ,‰Úe¯Ê ˙ÚÏc ÏL ‰¯eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁ¯Ó - ‰‡e·z dcˆa Ú¯ÊÏ ‡·e , ¿ƒƒ»ƒ¿…«¿ƒ»¿»«¿ƒ≈

ÏÎÂ .ÏB„b ÌB˜Ó ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰ÈÏÚ eÎLÓ È¯‰L ;Ú·…̄«∆¬≈ƒ¿¿»∆»¿∆¡ƒ»»»¿»
Ú·¯ ˙Èa CB˙a ‰È‰iL ¯·c12ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL »»∆ƒ¿∆¿≈…«∆«¿ƒƒ≈¿≈
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ÚÏq‰Â ¯·w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י.12) משנה ב פרק ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק ארבעה, ורחב עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק למעלה כמפורש עצמו, בפני

שאינם 14)שם. אףֿעלֿפי מים, מלאים נקעים כגון
ורע"ב. בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16- «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«
˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«

.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב.15) משנה ג פרק הלכה 16)כלאים ג פרק למעלה ראה
וראה  טפח, - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי ואףֿעלֿפי בחזוןֿאיש.
בטפח, אפילו הקילו תלם יש אם - ט) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב הלכה להלן וראה

.‰ÚËÏ ¯zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB ¯Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc· e‡¯ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯ ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע שם: במשנה 
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק כלאים 19)למעלה "בתי הרא"ש: כתב
יסודותיה, עיקרי ממני ונסתרו מעיני, ונסתרו ממני, החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני לזרוע מותר היאך
זה  הרי כאחד ושעורה חטה הזורע קמא פרק סוף תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח, עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס והר"י עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע בכוונה בזרע אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

ו.21) משנה ב פרק המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח. הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק שם ירושלמי
אמות  שתי עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי כן 24)על
יב), הלכה ג פרק (למעלה שדה לצד שורה בזורע גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין

.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ¯25˙Á¯˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á¯˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ

,˙BÁ¯˜ ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï -…«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»
Ú·¯ ˙Èa Ô‰Ó ˙Á¯˜ Ïk27˙Á¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««

ÚÈ·¯ ˙BÁt ˙Bn‡ ¯OÚÏ ·B¯˜ ˙Á¯˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט.25) משנה (פירוש 26)שם מרובע הארץ מן חלק
ממין  בו לזרוע בו הזרוע ממין שדהו את ש"מקרח המשנה).

וכסףֿמשנה). ראב"ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט). ובפירוש 28)הלכה מדוייק. זה אין
חומש". וחצי חמישיות ושלש אמות "תשע כתב: המשנה

אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם

.ÁC¯‡ ¯Ln‰L ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי בהרחקת די ובשורה אחת, שורה רק והוא
השורה. בראש אמות שתי ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק צריכים

.Ë˙B˜¯È ÈÈÓ32Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,Ú¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ38‰a¯‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡È·ea¯Úa ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ BÊk ‰‚e¯Úa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב: משנה ג פרק שם
יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט, מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט. הלכה א א.34)פרק משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואףֿעלֿפי זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני בין טפחים שלשה להרחיק צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי ונראה (כסףֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי"ח), פ"ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק רבינו כי ומסתבר ומחצה. טפח הרחקה צריך
הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור

. הוא: זה לפי והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה
לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.

מהדדי". ומחצה.38)ינקי בתוספות 39)טפח הוא כן
וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰a¯Áa ‡È‰L ‰‚e¯Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
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ÚÏq‰Â ¯·w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י.12) משנה ב פרק ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק ארבעה, ורחב עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק למעלה כמפורש עצמו, בפני

שאינם 14)שם. אףֿעלֿפי מים, מלאים נקעים כגון
ורע"ב. בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16- «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«
˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«

.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב.15) משנה ג פרק הלכה 16)כלאים ג פרק למעלה ראה
וראה  טפח, - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי ואףֿעלֿפי בחזוןֿאיש.
בטפח, אפילו הקילו תלם יש אם - ט) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב הלכה להלן וראה

.‰ÚËÏ ¯zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB ¯Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc· e‡¯ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯ ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע שם: במשנה 
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק כלאים 19)למעלה "בתי הרא"ש: כתב
יסודותיה, עיקרי ממני ונסתרו מעיני, ונסתרו ממני, החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני לזרוע מותר היאך
זה  הרי כאחד ושעורה חטה הזורע קמא פרק סוף תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח, עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס והר"י עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע בכוונה בזרע אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

ו.21) משנה ב פרק המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח. הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק שם ירושלמי
אמות  שתי עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי כן 24)על
יב), הלכה ג פרק (למעלה שדה לצד שורה בזורע גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין

.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ¯25˙Á¯˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á¯˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ

,˙BÁ¯˜ ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï -…«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»
Ú·¯ ˙Èa Ô‰Ó ˙Á¯˜ Ïk27˙Á¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««

ÚÈ·¯ ˙BÁt ˙Bn‡ ¯OÚÏ ·B¯˜ ˙Á¯˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט.25) משנה (פירוש 26)שם מרובע הארץ מן חלק
ממין  בו לזרוע בו הזרוע ממין שדהו את ש"מקרח המשנה).

וכסףֿמשנה). ראב"ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט). ובפירוש 28)הלכה מדוייק. זה אין
חומש". וחצי חמישיות ושלש אמות "תשע כתב: המשנה

אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם

.ÁC¯‡ ¯Ln‰L ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי בהרחקת די ובשורה אחת, שורה רק והוא
השורה. בראש אמות שתי ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק צריכים

.Ë˙B˜¯È ÈÈÓ32Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,Ú¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ38‰a¯‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡È·ea¯Úa ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ BÊk ‰‚e¯Úa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב: משנה ג פרק שם
יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט, מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט. הלכה א א.34)פרק משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואףֿעלֿפי זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני בין טפחים שלשה להרחיק צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי ונראה (כסףֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי"ח), פ"ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק רבינו כי ומסתבר ומחצה. טפח הרחקה צריך
הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור

. הוא: זה לפי והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה
לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.

מהדדי". ומחצה.38)ינקי בתוספות 39)טפח הוא כן
וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰a¯Áa ‡È‰L ‰‚e¯Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
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- ‰È˙B·È·qL ‰È˙B‚e¯ÚÓ Áe¯ ÏÎ·e BÊ ‰‚e¯ÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»
·¯ÚÓk Ïk‰ ‰‡¯È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»

e‡¯iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»
ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ - ÌÈÏc·Ó43‰‚e¯Ú Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.¯zÓ - ‰‚e¯ÚÂ«¬»À»

שם.40) רב של הגמרא 41)מימרא מסקנת לפי היא כן
ימלא  שמא אסרו, הקרנות את ממלא אינו אם שאף (שם:)

הי"א. להלן וראה (כסףֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ"ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי כרב

.‡ÈÚ¯ÊÏ ¯eÒ‡Â44‡Ï·e ÌÏz ‡Ïa ‰‚e¯ÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚e¯Ú ÏL ˙B¯w‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

Ú¯Ê45˙BiÂÊ Úa¯‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa¯‡ Ú¯ÊÈ ‡nL ‰¯Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚e¯Ú46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈÓ Ú¯ÊÈÂ , ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¬≈ƒ»»¿∆∆«»ƒ

.·¯ÚÓk Ïk‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«…ƒ¿…»

הזה:45)שם.44) הציור הזה:46)כמו הציור כמו

.·ÈdÏ ‰È‰Â ‰ML ÏÚ ‰ML ‰‚e¯Ú‰ ‰˙È‰47Ïe·b48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
ÁÙË dB·b49ÁÙË ·Á¯Â50da Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ·È·Ò »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»

Ïe·‚e Ïe·b Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ ¯OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿
ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«

‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡¯ Ú¯ÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïe·b‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿
e‰‡ÏÓÈ ‡nL54¯˙BÈ .55.Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Ê ÏÚ ∆»¿«¿≈≈«∆…ƒ¿«

פ 47) א.כלאים משנה ג קטן.48)רק משנה 49)גדר
פה.50)שם. שם.51)שבת במשנה יהודה כר'
ט.52) הלכה למעלה (וראה 53)ראה גדולים שעליו

ה"ט). פ"א שהוא 54)למעלה "מפני שם: בכלאים
קורקוס. ר"י ועיין מינים,55)ממלאהו", עשר משמונה

ט. הלכה למעלה וראה

.‚ÈÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰‚e¯Úa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â56,‰Ê ÔÈÚa ¿»ƒ¿…««¬»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿»∆
ÏÈ‡B‰ ,˙B˜¯È ÈÈÓ Ï·‡ .ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ≈¿»ƒ
È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e¯‡aL BÓk ,¯zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב.56) משנה ט.57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB·‚ ‰È‰L Ïe·b58‰a¯‰ ÔÈÈÓ Ba eÚ¯ÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
Ú¯ÊpL ¯Á‡Ó ÁÙhÓ ËÚÓ˙Â ,e¯‡aL BÓk59a- B ¿∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈««∆ƒ¿«

B˙lÁzÓ ¯Lk ‰È‰L ,¯Lk60. »≈∆»»»≈ƒ¿ƒ»

יב).58) הלכה (למעלה טפח היה רחבו וגם שם. משנה
אחר.59) מין לזרוע אסור שנזרעו, קודם הגבול נתמעט ואם
עין.60) מראית משום כאן ואין הפסק, היה שמתחילה

.ÂË˙‡lÓÏ ‰ˆB¯‰61‡ÏÂ ÌÈa¯ ˙B˜¯È ÈÈÓ B˙pb Ïk »∆¿«…»ƒ»ƒ≈¿»«ƒ¿…
,˙BÚa¯Ó ˙B‚e¯Ú ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ - Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯È«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚e¯Ú ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡a ‰Úa¯‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ‰Úa¯‡ Ú¯BÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ Ú¯BÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚e¯Ú ˙B¯˜ ‰Úa¯‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»

„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰Â ‰‚e¯Ú¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
·¯Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„·Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏc·Óe ˙B¯w‰ ÔÓ ÔÈÏc·Ó ÔÈÏebÚ‰ e‡¯iL È„k¿≈∆≈»»ƒƒÀ¿»ƒƒ«¿»À¿»ƒ∆
ÔÈÏebÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :ÌeÏk „ÈÒÙÈ ‡lL ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ»»∆…«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
eÈ‰ Ì‡Â ,·¯Ú Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - È˙L ÌÈÚe¯Ê¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - ·¯Ú ÔÈÚe¯Ê62e‡¯iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
שם. אשי

.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ¯‡a˙ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«¿»ƒƒ¿»≈»∆ƒ¿«∆≈≈
‰Ê e˜ÈÈ ‡lL È„k Ì‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆¿≈∆…ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰fÓ63; ƒ∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆≈«¿
‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·Ó e‡¯iL ÔÓÊ·e64ÌÈLLBÁ ÔÈ‡ - ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

.‰zÚ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Ê „ˆa ‰Ê Ô‰ elÙ‡ Ô˙˜ÈÈÏƒƒ»»¬ƒ≈∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈«»

ט.63) הלכה 64)בהלכה ג ובפרק ה, הלכה למעלה ראה
יח. והלכה טו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הכרם.1) זרע עם ירקות או תבואה מיני ב' הזורע יבאר

בחוצה  נוהג ואם הכרם. בכלאי התורה מן חייב מינין בכמה
והרואה  חבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך לארץ.
ושלחה  הגפן פארת שעקרה הרוח חבירו. בכרם כלאים
מתקדשין. ירק או תבואה מאימתי התבואה. על אותה
איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא

הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם

.‡‰‡e·z ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰2˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k‰ Ú¯Ê4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï5EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â , …ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ…ƒ¿««¿¿
.ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ

הסמוכה).2) בהלכה (להלן ושעורה חיטה כן 3)כגון
זה  הרי כו' בכרם ירק "הנוטע מ"ה: פ"ה בכלאים מפורש
זמן  כל גינה זרעוני שגם ה"ח, פ"א למעלה וראה מקדש"

"ירק". נקראים - הזרע ניכר משום 4)שלא בו התרו אם
ה"א). פ"ח שם ('ירושלמי' הכרם כלאי ומשום זרעים כלאי

ה"א.5) פ"א למעלה ראה

.·‰˜BÏ BÈ‡Â6Ú¯ÊiL „Ú Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯BÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ı¯‡a7„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰¯BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ - ¯ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
˜¯È ÈÈÓ10ÔÈÓ „Á‡ Ú¯ÊÂ ˜¯È „Á‡ Ú¯Ê B‡ Ôˆ¯ÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰‡e·z¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

לזרוע 6) אפילו יש איסור אבל בזה, אין מלקות שרק משמע
ז. הלכה להלן ראה הגפן, בצד אחד בחוץ 7)מין אבל

הסמוכה. בהלכה להלן מדרבנן, אלא אסור אינו לארץ
מפולת 8) ולמד כב.). (ברכות כמותו שפסקו יאשיה, כרבי

כלאים") כרמך תזרע "לא = ) תזרע" "לא שנאמר ממה יד
קידושין  (רש"י בכלאים תהיה עצמה הכרם שזריעת הרי
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כרמך  תזרע ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט.),
שיבואו  קודם מינים) =שני ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני  כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ היינו בכרם,
תזרע  לא מ"שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני
אבל  שדה, היא תבואה בלי שדה כי כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב, פ"א למעלה ראה
כזורע. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב.11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני

(כסףֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש
מ"ה). פ"ב כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב: בלשון

(שם).14) בצלים ממיני אמרו:15)מין שם, במנחות
קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף "קנבוס
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע יהא לא ולוף,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י (עי' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף קנבוס כן כמו ערלה, הוא כן לפני שהרי שנים,
להרב  כלאים' ב'בתי (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסףֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי" הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי]. פול בדין יט הלכה להלן [וראה (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
פן 21) כלאים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר

(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ"י (וראה
כלאי  שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך בהמה: לכלאי זרעים
=) ממנה היוצא בהמתך מה - יט) יט, (ויקרא כלאים תזרע
נאסרה  =שלא ) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד

מותר". ממנה היוצא שדך אף לקרבן), אלא

.‰ÔÈ¯„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ¯˜BÚ Ï·‡ ,ÌÈ‡ÏÎa È¯Îp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ"ב.22) כלאים ותוספתא ב. סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי אותה שמפרש רבינו מדברי ונראה
מסכת  סוף וב'ירושלמי' ה"ג. פ"א למעלה ראה זרעים כלאי
הגוי  עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי בין הכרם בכלאי בין בארץ, בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ המובלעות עיירות
רדב"ז. ועי' לארץ, בחוצה ולא בארץ אלא אסרו שלא הרי

רוצה 23) שהוא ואףֿעלֿפי לאיבוד. להשליכם הכלאים את
שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא בקיומו,
שם). ורש"י סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -

עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה (כסף26ֿ)ראה נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח: פ"ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ"א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È¯‰ -31e¯Ò‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡e·z‰ B‡ ˜¯i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ34Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯f‰‰‡e·z ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
¯ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏM·È ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙Ù¯O¿≈»»

ה"א.29) פ"ז להלן המבואר כשיעור להרחיק וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב), (למעלה יאשיה רבי כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסףֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ"י לחםֿמשנה ועי' פ"ח. סוף להלן

ובוודאי 31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסףֿמשנה). אלו משניות על חולק יאשיה רבי אין
בצד  ירק או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי
ראשית  פרק בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס"ג. רצו סי' יו"ד בשו"ע א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים
יותץ". - חדש הכרם, כלאי של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב:

מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ"ד: כלאים תוספתא
כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי על
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כרמך  תזרע ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט.),
שיבואו  קודם מינים) =שני ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני  כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ היינו בכרם,
תזרע  לא מ"שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני
אבל  שדה, היא תבואה בלי שדה כי כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב, פ"א למעלה ראה
כזורע. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב.11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני

(כסףֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש
מ"ה). פ"ב כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב: בלשון

(שם).14) בצלים ממיני אמרו:15)מין שם, במנחות
קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף "קנבוס
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע יהא לא ולוף,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י (עי' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף קנבוס כן כמו ערלה, הוא כן לפני שהרי שנים,
להרב  כלאים' ב'בתי (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסףֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי" הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי]. פול בדין יט הלכה להלן [וראה (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
פן 21) כלאים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר

(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ"י (וראה
כלאי  שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך בהמה: לכלאי זרעים
=) ממנה היוצא בהמתך מה - יט) יט, (ויקרא כלאים תזרע
נאסרה  =שלא ) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד

מותר". ממנה היוצא שדך אף לקרבן), אלא

.‰ÔÈ¯„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ¯˜BÚ Ï·‡ ,ÌÈ‡ÏÎa È¯Îp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ"ב.22) כלאים ותוספתא ב. סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי אותה שמפרש רבינו מדברי ונראה
מסכת  סוף וב'ירושלמי' ה"ג. פ"א למעלה ראה זרעים כלאי
הגוי  עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי בין הכרם בכלאי בין בארץ, בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ המובלעות עיירות
רדב"ז. ועי' לארץ, בחוצה ולא בארץ אלא אסרו שלא הרי

רוצה 23) שהוא ואףֿעלֿפי לאיבוד. להשליכם הכלאים את
שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא בקיומו,
שם). ורש"י סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -

עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה (כסף26ֿ)ראה נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח: פ"ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ"א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È¯‰ -31e¯Ò‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡e·z‰ B‡ ˜¯i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ34Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯f‰‰‡e·z ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
¯ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏM·È ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙Ù¯O¿≈»»

ה"א.29) פ"ז להלן המבואר כשיעור להרחיק וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב), (למעלה יאשיה רבי כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסףֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ"י לחםֿמשנה ועי' פ"ח. סוף להלן

ובוודאי 31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסףֿמשנה). אלו משניות על חולק יאשיה רבי אין
בצד  ירק או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי
ראשית  פרק בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס"ג. רצו סי' יו"ד בשו"ע א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים
יותץ". - חדש הכרם, כלאי של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב:

מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ"ד: כלאים תוספתא
כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי על
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מ"ז), פ"ז (כלאים ר"ש ועיין ופירותיה". היא אסורה
אותם  אלא נאסרו שלא עיקרן) ד"ה (כה. פסחים ו'תוספות'

הכלאים. זריעת אחר שגדלו שם.38)עצים

.ÁÌi˜Ó‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡39‰‡¯L ÔÂÈk , ∆»«≈«¿∆»«¿«≈≈»∆»»
ÌÈ‡Ïk40ÔÈ‡Â .Lc˜ ‰Ê È¯‰ ÌÁÈp‰Â BÓ¯Îa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L ¯·c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜ - B¯·Á ÏL B˙‡e·z Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡e·z ÏÚ B¯·Á ÔÙb CkÒ .‰‡e·z‰ ‰Lc˜˙43- ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
B¯·Á ÔÙb CkÒ .B¯·Á ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡e·z Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈
,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï - B¯·Á ˙‡e·z ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆

BÓ¯k Ú¯Bf‰44Lc˜ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי 39) מקיים, או בכרם ירק "הנוטע : מ"ה פ"ה כלאים
מקדש. וכו'40)זה ואמר בכרם ירק "הרואה מ"ו: שם

אסור". - מאתים הוסיף אם אלקטנו, כרבי 41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ"דֿה, פ"ז כלאים במס' שמעון ורבי יוסי
רבינו  בו וחזר (כסףֿמשנה). א. פג, ביבמות כמותם הלכה
ולא  כר"י הלכה שאין שם המשנה' ב'פירוש שכתב ממה
עיון. וצריך הכ"א, שחיטה מהל' בפ"ב ועי' כר"ש.

בשדה 42) חיטים לזרוע מותר זרעים שבכלאי [אףֿעלֿפי
תזרע  לא "שדך שנאמר חבירו, של שעורים שדה בצד שלו
- הט"ז) פ"ג (למעלה אחר של שדה ולא שדך כלאים",
הכרם  ותבואת שנאמר חבירו, כרם גם נתרבה הכרם בכלאי
גם  הם כאן ה'ירושלמי' דברי זה, ולפי שם). ('ירושלמי'
נאסר  לדבריהם גם ולפיכך שמעון, ורבי יוסי דרבי אליבא
שאין  הסברא, מן הוא חבירו, תבואת נאסרה שלא ומה גפנו.
כן]. כתב לא שם והרע"ב שלו. שאינו דבר אוסר אדם

ה"ג.43) פ"ז שם רבי 44)'ירושלמי' דברי - שם משנה,
שם  המשנה' ב'פירוש שכתב ממה רבינו בו וחזר עקיבא.

עקיבא. כרבי הלכה ודוקא 45)שאין הפקר. שהכל
ורדב"ז). (ר"ש ונאסרו הפקר, אינם העצים אבל הפירות,

.ËÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰46‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜Â B¯·Á Ì¯Îa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a ¯eÒ‡ ‰‡B¯‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰ - Ì¯k‰ ÏÚa ÔÓiƒ̃¿»«««∆∆»»¿«≈»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

שדה 46) ירקות שקיים הבית "בעל פ"ג: בתוספתא הוא כן
: (כלומר מקום מכל אחר אדם, לכל ואסור לו אסור בכרם,
לו  אסור בכרם, שדה ירקות שקיים השדה) בעל שאינו אחר

ראב"ד). ועי' (רדב"ז, אדם" לכל ששוויה 47)ומותר
(רדב"ז). דאיסורא חתיכא אנפשיה

.ÈÒp‡‰48Ú¯fL49eÚwzL Ì‡ :B¯·Á Ì¯Îa ÌÈ‡Ïk »«»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈ƒƒ¿«¿
ÌÈÏÚa‰50Lc˜ ‰Ê È¯‰ - eL‡È˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¿»¬¬≈∆ƒ≈

‰¯Bz‰ ÔÓ51Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ eÚwzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ«»¿ƒ…ƒ¿«¿«¿»ƒ««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Lc˜Ó BÈ‡ - eL‡È˙pL52. ∆ƒ¿»¬≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

מ"ו.49)הגזלן.48) פ"ז לומר,50)כלאים רוצה
אותו  לאנוס הרוצה האנס מפחד הכרם בעל משיתחבא

שם). המשנה' בעליה 51)('פירוש שם ונשתקע הואיל
נתייאשו  שוודאי האנס, של היא הרי ממנה, הראשונה

שנשתקעו  מאחר התורה מן מועיל זה ויאוש ממנה, הבעלים
רבי 52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב'ירושלמי' הוא כן

נגזל? קרקע ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע שאין אףֿעלֿפי לא: רבי אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע".

(כסףֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰¯˜ÚL Áe¯‰53˙B¯‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È - ‰‡e·z‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô˜lÒ57.eLc˜˙ ‡ÏÂ ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿…ƒ¿«¿

מ"ז.53) תבואה 55)ענפים.54)שם בין גדר יעשה
הענפים  את יחתוך כלומר "יגדור", אחר: ונוסח לגפנים.
וכן  מיד, יסירם כלומר, "יגרור", נוסח: ועוד (כסףֿמשנה).

המשנה'. ב'פירוש רבינו מאתים 56)כתב יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.·ÈÚ¯fL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk - Ì¯k‰59Ú¯f‰ ¯ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«
„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»

Ô¯ÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ - ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ¯˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆

¯ˆB˜Â ˙Áa Lw·Ó63Ú¯f‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««
ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65e¯Ò‡ÈÂ Lc˜È ‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈»¿

.Ì‰ÈL¿≈∆

על 58) נאסר ולא הבעלים, נשתקעו בשלא ומדובר מ"ו. שם
האנס. לבעלים.59)ידי הכרם יהא 60)והניח שלא

(רא"ש). כלאים מועד 61)מקיים של בחולו "שהקצירה
צורך  וזהו המשנה'). ('פירוש מכריח" לצורך אלא אסורה,
אינו, ממש (מקיים כלאים כמקיים נראה יהא שלא מכריח
המועד  בחול מלאכה איסור מחמת אלא אינה שמניעתו כיון

ישראל'). ו'תפארת ראשונה' 'משנה עד 62)– במשנה:
זהו  אם ששת, ורב הונא רב נחלקו וב'ירושלמי' שליש,
ופסק  הפירות, של שוויים שליש או הפועלים בשכר שליש
שהוא  שם, בפירושו רבינו וכתב (כסףֿמשנה). לקולא רבינו
ארבעה. להם יתן פשיטים, שלשה שכרם שאם מלגיו, שליש

בבבאֿ שליש,וראה עד מצוה הידור בענין - ב ט, קמא
מלבר. או מלגיו שליש אם בזה הוא 63)שהסתפקו כן

המועד". לאחר אפילו והולך כדרכו "קוצר שם: במשנה
יט).64) ס"ק רצו סי' ליו"ד בביאורו (הגר"א באונס שלא
האנס.65) שיצא לאחר מאתים שהוסיף

.‚È‰‡e·z È˙ÓÈ‡Ó66˜¯È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ
eLÈ¯LiMÓ68Ô·l‰ ÏBÙk eOÚiMÓ - ÌÈ·Ú .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»

- Ì¯k‰ ˙‡e·˙e Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆
‰Ê Ú¯fiL „Ú70‰Ê ‰È‰ÈÂ71‰‡e·z72‰‡e·z Ï·‡ . «∆ƒ»«∆¿ƒ¿∆∆¿»¬»¿»

ÔÈ‡ - Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·ÚÂ dk¯ˆ Ïk ‰L·iL∆»¿»»»¿»«¬»ƒ∆»¿»»¿»≈»
˙BLc˜˙Ó73‡·e dk¯ˆ Ïk ‰L·iL ‰‡e·z ?„ˆÈk] . ƒ¿«¿≈«¿»∆»¿»»»¿»»

Ú¯ÊÂ Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·Ú ÔÎÂ ,dÎB˙a ÔÙb ÚËÂ¿»«∆∆¿»¿≈¬»ƒ∆»¿»»¿»¿»«
¯eÒ‡ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôcˆa ˜¯È B‡ ‰‡e·z74ÔÈ‡ - ¿»»»¿ƒ»««ƒ∆∆»≈»

.[˙BLc˜˙Óƒ¿«¿
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mi`lkקמח zekld - mirxf xtq - oeygxn h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק נאמר שם
לירק. וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח לפי שם הוא כן

משעת  =משמע ) הזרע "כתיב א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע ) המלאה וכתיב השרשה),
- [מאתים] הוסיף ובא זרוע בהשרשה מעיקרו זרוע כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף לא שם.69)אין, כלאים,
הירק.70) או שתצמיח,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ"ב להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע, המלאה תקדש פן הכתוב
ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע, ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע, ב'ירושלמי' הוא כן
משה'. ה'פני פירוש לפי ה"ה, סוף

.„ÈÌ¯k75‡l‡ Ô·l‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈ·Ú eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
¯Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡e·z B‡ ˜¯È BÎB˙a Ú¯ÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈ¯L‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
Ú¯f‰ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79¯zÓ - ¯Òa‰ Ï·‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»

Ú¯f‰ ¯˜Ú Ì‡Â81- Ô·l‰ ÏBÙk ÌÈ·Ú‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰82Ô·l‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»

‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙ - eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…
.ÔÈ¯zÓ - eOÚ«¬À»ƒ

ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ"ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ"ח:
חייבין  שבוע, שני בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
הרי  שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ"
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס"ק שם הגר"א ביאור אףֿעלֿפי 77)ועי' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב"ד, בהנאה אף

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב'שנות ברדב"ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
טו, ממנחות רבינו דברי שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור

מותר",81)ב. "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו
מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡e·z Ôcˆa Ú¯ÊÂ Ô·l‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈ·Ú¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
‰Ê È¯‰ - LÈ¯LiL Ì„˜ Ú¯f‰ ËwÏÂ ,˙B˜¯È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆

¯zÓ84‰‡‰a85.¯eÒ‡ - LÈ¯L‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי מ"ז: פ"ז כלאים

הי"ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה
כסףֿ ועי' באכילה, גם ומתיר חולק (והראב"ד מיד נאסר
"מאימתי  שם המשנה מלשון רבינו, דברי [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי הנראה, איסור (משמע מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב"ז]. ועי' בהשרשה, צורך

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ec¯Ó92·e˜ ıÈˆÚ Ï·‡ .93ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆

שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ"ב. שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף שם.87)בתחילת כתב כן

(כסףֿמשנה). בצדה לזרוע מותר - לגמרי יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי ולא כרבנן מ"ח, שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב בעציץ שהרי
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב שלא ומכיון (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) לענין רבינו כתב וכן חכמים. דברי על העובר ככל
ה"ב). פ"א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח הוא אם
שם.

.ÊÈÌ¯ka ¯·BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚ¯Ê epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏ·f‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ Ú¯BÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰¯BÊ98Ô·Ï ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Áe¯‰ ez¯ÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:¯Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - eÁÓˆÂ ,Ì¯ka ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

Ú¯Ê ‡Ï ‰ÊÂ - Ú¯Êz ¯L‡100¯˜ÚÏ ·iÁÂ .101;‰‡¯iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe¯‰ ez¯ÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚ¯f‰ ‰‡B¯Â103.Ú¯BÊk ‰Ê È¯‰ - Ì¯kÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È - ÌÈ·OÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰L¯ÁÓa104·È·‡ eOÚpL105- ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
¯eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k ·È·‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È¯‰ - Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
Û¯Oz107eÙ¯OÈ el‡ È¯‰ - ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ"ז.95) פ"ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט) כב, (דברים כיֿתצא פ' ב'ספרי' אבל "זורה",
זרע.99)"הזורע". או שם.100)תבואה 'ספרי'

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף
ה"ח). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב'ירושלמי'
ולא  "ינפץ" שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
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קמט mi`lk zekld - mirxf xtq - oeygxn h"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק נאמר שם
לירק. וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח לפי שם הוא כן

משעת  =משמע ) הזרע "כתיב א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע ) המלאה וכתיב השרשה),
- [מאתים] הוסיף ובא זרוע בהשרשה מעיקרו זרוע כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף לא שם.69)אין, כלאים,
הירק.70) או שתצמיח,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ"ב להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע, המלאה תקדש פן הכתוב
ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע, ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע, ב'ירושלמי' הוא כן
משה'. ה'פני פירוש לפי ה"ה, סוף

.„ÈÌ¯k75‡l‡ Ô·l‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈ·Ú eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
¯Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡e·z B‡ ˜¯È BÎB˙a Ú¯ÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈ¯L‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
Ú¯f‰ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79¯zÓ - ¯Òa‰ Ï·‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»

Ú¯f‰ ¯˜Ú Ì‡Â81- Ô·l‰ ÏBÙk ÌÈ·Ú‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰82Ô·l‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»

‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙ - eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…
.ÔÈ¯zÓ - eOÚ«¬À»ƒ

ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ"ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ"ח:
חייבין  שבוע, שני בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
הרי  שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ"
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס"ק שם הגר"א ביאור אףֿעלֿפי 77)ועי' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב"ד, בהנאה אף

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב'שנות ברדב"ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
טו, ממנחות רבינו דברי שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור

מותר",81)ב. "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו
מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡e·z Ôcˆa Ú¯ÊÂ Ô·l‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈ·Ú¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
‰Ê È¯‰ - LÈ¯LiL Ì„˜ Ú¯f‰ ËwÏÂ ,˙B˜¯È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆

¯zÓ84‰‡‰a85.¯eÒ‡ - LÈ¯L‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי מ"ז: פ"ז כלאים

הי"ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה
כסףֿ ועי' באכילה, גם ומתיר חולק (והראב"ד מיד נאסר
"מאימתי  שם המשנה מלשון רבינו, דברי [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי הנראה, איסור (משמע מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב"ז]. ועי' בהשרשה, צורך

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ec¯Ó92·e˜ ıÈˆÚ Ï·‡ .93ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆

שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ"ב. שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף שם.87)בתחילת כתב כן

(כסףֿמשנה). בצדה לזרוע מותר - לגמרי יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי ולא כרבנן מ"ח, שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב בעציץ שהרי
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב שלא ומכיון (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) לענין רבינו כתב וכן חכמים. דברי על העובר ככל
ה"ב). פ"א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח הוא אם
שם.

.ÊÈÌ¯ka ¯·BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚ¯Ê epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏ·f‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ Ú¯BÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰¯BÊ98Ô·Ï ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Áe¯‰ ez¯ÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:¯Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - eÁÓˆÂ ,Ì¯ka ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

Ú¯Ê ‡Ï ‰ÊÂ - Ú¯Êz ¯L‡100¯˜ÚÏ ·iÁÂ .101;‰‡¯iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe¯‰ ez¯ÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚ¯f‰ ‰‡B¯Â103.Ú¯BÊk ‰Ê È¯‰ - Ì¯kÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È - ÌÈ·OÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰L¯ÁÓa104·È·‡ eOÚpL105- ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
¯eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k ·È·‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È¯‰ - Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
Û¯Oz107eÙ¯OÈ el‡ È¯‰ - ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ"ז.95) פ"ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט) כב, (דברים כיֿתצא פ' ב'ספרי' אבל "זורה",
זרע.99)"הזורע". או שם.100)תבואה 'ספרי'

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף
ה"ח). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב'ירושלמי'
ולא  "ינפץ" שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
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המשנה  עלֿפי ב'ירושלמי' אמרו כדלהלן, "תשרף", אמרו
זמן  וכל ישרוף" לשרוף, שדרכו "את לג:) (תמורה

לשריפה. ראויה אינה - לחה כלאי 107)שהתבואה כדין
ה  (למעלה בשריפה שהם מיד הכרם, נאסרת [והיא "ז).

א: כה, בפסחים שאמרו כמו הי"ג) (למעלה כשתשריש
- מקודם שנזרעו הגפנים אבל בהשרשה". - מעיקרו "זרוע
בפסחים  כמבואר מאתיים, הוסיפו אם אלא אסורים אינם

כג]. הלכה להלן וראה הגפנים 108)שם, הוסיפו [אם
כנ"ל]. מאתים,

.ÁÈÌ¯Îa ‰‡B¯‰109Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ·OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰·Ï BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL ¯·c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»
ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰ ·¯ ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ

·¯Úa Ì¯Îa110‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw· ÌÈˆB¯L , ¿∆∆«¬»∆ƒ«ƒƒ¿«≈∆¬≈∆
Lc˜111. ƒ≈

אליעזר.109) כרבי ולא כחכמים מ"ח, "שכן 110)שם
קמד:). (שבת בכרם" קוצים מקיימים בערביא

למעלה 111) (ראה ירק ממין הם שקוצים לומר [וצריך
למעלה  ראה מקדש, אינו הרי גינה מזרעוני הוא שאם ה"א),

יט]. הלכה ולהלן ו, והלכה ה"ג

.ËÈÒe¯‡‰112ÒBÒÈw‰Â113CÏn‰ ˙pLBLÂ114¯‡Le »≈¿«ƒ¿«««∆∆¿»
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ115Ì¯ka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ -116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Ò¯w‰Â118ÔÙb ¯ÓˆÂ119˙B˜¯È ÈÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ì¯ka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ì¯ka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
È¯ˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚ¯Ê ÔÈÓ -122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
ÌÈw‰123„¯e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ - «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»

.Ì¯ka ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«∆∆

סוסנבר 112) ערב בלשון שקורים עשב "והוא שם, משנה
המשנה). (פירוש מינטא" ובלע"ז העלין, רחב ונענע,

(שם).113) קוריולה ובלע"ז ללבב, נקרא 114)בערבי
(שם). רושילא ובלע"ז נעמן, אל שם.115)שקיאק משנה,

וה"ו.116) ה"ג למעלה כרבי 117)ראה ולא כחכמים שם,
גרס  לא מוגה שבספר כתב משנה' וה'כסף טרפון.
כמבואר  ולוף קנבוס הוא כלאים עיקר שהרי "הקנבוס",
נראה  המשנה, בפירוש רבינו מדברי אבל בה"ג. למעלה
- קנבוס פירש: מ"ה בפ"ב שהרי הן, קנבוס מיני ששני
קנב, נקרא "הקנבוס כתב: מ"ח ובפ"ה כרויא, ערבי בלשון

קנבוש". (בראשית 118)ובלע"ז בתורה האמור דרדר הוא
עלֿידי  ונאכל (רע"ב). לך" תצמיח ודרדר "וקוץ יח) ג,

שם). ורש"י לד. (ביצה ערב 119)תיקון בלשון נקרא
צמר  אף אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ז בכלאים קוטון,
משמע  שם ב'ירושלמי' אולם מקדש", ואינו אסור גפן
בכרם, מקדש גפן שצמר וסוברים עליו, חולקים שחכמים
ד"ה  ה"ב שם הפנים' 'מראה (ראה כמותם רבינו ופסק

ב'ירושלמי'120)אמר). להגיה צריך (וכן פ"ג תוספתא
משה'). ב'פני ראה ה"ז, פ"ה שם 121)שם בתוספתא

כלאים  הן הרי זרעים מיני המצרי "ופול להיפך: מפורש

אחרת  נוסחא היתה רבינו שלפני ונראה רדב"ז). (עי' בכרם"
שם. כפשוטה' ב'תוספתא ראה [מכאן 122)בתוספתא,

אסורים  הנאכלים שזרעים ה"ג למעלה שכתב שמה נראה,
אין  - משנה') ה'כסף בשם שם שכתבנו מה (ראה מדבריהם
פול  גם שהרי מקדש, אינו אבל זריעה, איסור אלא זה

הנאכלים]. מהזרעים הוא ויש 123)המצרי שם, תוספתא
אמרו  - ב לד, שבעירובין ואףֿעלֿפי לבהמה. מאכל בהם
שכל  התוספתא, על רבינו סמך - כירק דינם רכים ,שקנים
ראה  כלאים, לגבי אילן זה הרי מעיקרו, עלים מוציא שאינו

(רדב"ז). הסמוכה בהלכה שושנת 124)להלן זה אין
ב'תוספתא  וראה (רדב"ז). זרעים ממין שהיא (לעיל), המלך

-125)כפשוטה'. פירותיו על ברכה ולענין האטד. עץ
ס"ב. רג סי' או"ח בשו"ע ראה

.ÎÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊB¯wÚÓ ÔÈ126‰Ê È¯‰ - ∆«¿»»«ƒ»ƒ≈ƒ»¬≈∆
ÛÏv‰Â .ÔÏÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏÚ ‡ÈˆBÓ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯È»»¿…∆≈ƒ»ƒ¬≈∆ƒ»¿«»»

¯·c ÏÎÏ ÔÏÈ‡ -127. ƒ»¿»»»

שם.126) ו'ירושלמי' תוספתא שרשיו. כדעת 127)מן
שני  מעשר מהל' פ"א להלן וראה לו.) (ברכות הלל בית

ה"ז.

.‡ÎÌ¯Îa ˜¯È ‰‡B¯‰128BÏ ÚÈb‡Lk :¯Ó‡Â129 »∆»»¿∆∆¿»«¿∆«ƒ«
¯zÓ - epËwÏ‡130ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÂ BÏ ÚÈb‰ .131:¯Ó‡Â ¬«¿∆À»ƒƒ«¿»«≈»»¿»«

„Á‡ ÛÈÒB‰L „Ú ‰‰L Ì‡ ,epËwÏ‡ BÏ ¯ÊÁ‡Lk¿∆∆¡…¬«¿∆ƒ»»«∆ƒ∆»
.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

מ"ו.128) פ"ה אותו 129)כלאים מללקוט נתייאש ולא
נאסר 130)ולעקרו. ולא כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר

ד"ה  ב: בבאֿבתרא ('תוספות' ברצונו שהיא זריעה כמו אלא
יז. הלכה למעלה וראה מללקטו 131)נתייאש). ונתייאש

בכרם. כלאים מקיים הוא הרי הראשונה, בהזדמנות

.·ÎÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B¯ ?‰Ê ¯eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡e·z ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜¯È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ¯‡Mz ‡lL „Ú L·ÈiL EÓˆÚa Úb‰ .L·ÈÈƒ«««¿«¿¿∆ƒ««∆…ƒ»≈≈»
ÈˆÁ BÏ ÚÈb‰MÓ ı¯‡a ‰‰zL Ì‡ ,‰ÚL ‰‡Óa¿≈»»»ƒƒ¿«»»»∆ƒ∆ƒƒ«¬ƒ
˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;¯Ò‡Ï ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰ È¯‰ - ‰ÚL»»¬≈ƒ¿»«ƒ∆¡…¿ƒ»»»

.¯zÓ - ‰ÚL ÈˆÁÓ≈¬ƒ»»À»

המשנה.132) בפירוש כתב וכן ה"ה. שם ה'ירושלמי' לפי

.‚Î·e˜ ıÈˆÚa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡133CB˙a ˜¯È Ba Úe¯fL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı¯‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ì¯k‰«∆∆¿ƒƒƒ«««∆∆¿ƒ¿«»»»»∆

.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓ „Á‡ ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ∆»ƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

תוך 133) הכרם, באויר אתו ועובר בידו מחזיקו כלומר,
והנה  ה"ב. פ"ז כלאים 'ירושלמי' ראה טפחים, עשרה
הוסיף  אם בכרם, נקוב עציץ "המעביר מ"ח): (שם במשנה
הגפן". תחת שיניחנו עד מתקדש אין אבל אסור, מאתים
הוסיף  אם "ושאמר רבינו: כתב שם, המשנה ובפירוש

תנ  על - אסור (היינו במאתים בגמרא אותו וזכרו אי,
ובלבד  שאמרו והוא כפשוטה') 'תוספתא – הנ"ל התוספתא
"אסור" מפרש שרבינו הרי הגפן". תחת שיניחהו
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mi`lkקנ zekld - mirxf xtq - oeygxn 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב'ירושלמי' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע, אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ"ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי באויר מונח שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ"ח

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב פא,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
B¯eq‡a ¯wÚ‰137ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰»ƒ»»»

ב.134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא שאם
איסור. גידולי הם אחרֿכך כלומר,136)שצמחו

ואחד  מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם הגידולים
בהם. בטלים הכרם שהגידולים 137)שכלאי משמע

כתב  שם בנדרים הר"ן אבל מותרים. אחרֿכך שצמחו
כמוהו. הם הרי יוצאין, הם העיקר שמן כיון שהגידולים

מהל'138) ובפ"ד הט"ז, שני מעשר מהל' פ"י להלן ראה
הכ"א. ויובל שמיטה

ה'תשפ"א  מרחשון כ' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ì¯k ÏL ‰¯eM‰ Ïk C¯‡a ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ú¯f‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Ú¯f‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa Ú¯Ê Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

·Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È¯‰ - Ôk Ì¯k‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
גזרו  לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק רבינו
בין  חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף
מן  אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר'
זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה
"ילדה  יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא
על  אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב שאז

.‰- Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰¯OÚ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ Ú¯BÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
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קני mi`lk zekld - mirxf xtq - oeygxn 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב'ירושלמי' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע, אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ"ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי באויר מונח שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ"ח

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב פא,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
B¯eq‡a ¯wÚ‰137ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰»ƒ»»»

ב.134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא שאם
איסור. גידולי הם אחרֿכך כלומר,136)שצמחו

ואחד  מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם הגידולים
בהם. בטלים הכרם שהגידולים 137)שכלאי משמע

כתב  שם בנדרים הר"ן אבל מותרים. אחרֿכך שצמחו
כמוהו. הם הרי יוצאין, הם העיקר שמן כיון שהגידולים

מהל'138) ובפ"ד הט"ז, שני מעשר מהל' פ"י להלן ראה
הכ"א. ויובל שמיטה

ה'תשפ"א  מרחשון כ' ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ì¯k ÏL ‰¯eM‰ Ïk C¯‡a ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ú¯f‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Ú¯f‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa Ú¯Ê Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

·Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È¯‰ - Ôk Ì¯k‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
גזרו  לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק רבינו
בין  חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף
מן  אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר'
זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה
"ילדה  יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא
על  אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב שאז

.‰- Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰¯OÚ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ Ú¯BÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
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CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡L ;Ì¯kÏ ·B¯˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»
Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ Ì¯kÏ12.ÌÈÚ¯Ê Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ

˙‡ Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

z` rxef ,mxk dieyr dpezgzd ,ef ab lr ef zepb izy"
."mxkl aexw migth dxyr xie`l ribn `edy cr dpeilrd

בדרושי  מבואר העניינים: פנימיות על־פי ההלכה ביאור
החקיקה, אותיות ובין הכתב אותיות בין שההבדל חסידות,
אחרי  וגם מהקלף, אחרת מציאות הן הכתב שאותיות
הן  החקיקה אותיות משא"כ להפרידם. אפשר שנכתבו
שאי־אפשר  באופן נחקקו, שעליהם הלוחות עם אחד דבר
שקיום  האדם: בעבודת וענינו כלל. ביניהם להפריד
שהוא  היינו חקיקה, של באופן אצלו להיות צריך התומ"צ
האדם  של הגשמי שהתענוג עד אחד, דבר נעשים והתורה
הגוף  השמנת פועל שהתענוג ועד עצמה, מהתורה הוא
שהיה  מצ'רנוביל נחום רבי על ש"אומרים (כידוע מתענוג

אמן־יהא־שמיה־רבא"). מעניית בגופו שמן
דרגות  שתי על מורה בינתיים" והירק זו, ע"ג זו גנות "שתי
הרי  האדם, גדרי מצד העליון. וג"ע התחתון ג"ע בתענוג,
היינו  בעליונה, הוא וכו' והנחת השלימות שהוא ה"כרם"
רוח  קורת של אחת שעה "יפה חז"ל כמאמר לעתיד־לבוא,
נחת־רוח  באמת אבל הזה", העולם חיי מכל הבא בעולם
להיות  הקב"ה שנתאוה מכיון מ"התחתונה" היא האמיתית

דווקא. בתחתונים דירה לו
אצלו  שגם לאדם, בנוגע הפסק־דין הרמב"ם ומקדים
העבודה  שלימות כי כרם", עשויה "התחתונה להיות צריכה
שעה  "יפה שלכן הבורא, מתענוג הוא הנברא שתענוג היא
העולם  חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת
עשוי' העליונה היתה "ואם ממשיך אחר־כך ורק הבא",
שמקדים  העבודה, לשלימות הגיע לא אם היינו כרם",
ואח"כ  הזה" בעולם ומעש"ט בתשובה אחת שעה "יפה

בעוה"ב". רוח קורת של אחת שעה "יפה מוסיף
('b oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡e·z B‡ ˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰L¯ÁÓa ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ CÙB‰ - ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck ¯Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ L¯LÓ - ÌÈÚ¯Ê da Ú¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
ı˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ Ú¯BÊ Ck ¯Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CeÓÒ14¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı¯‡a ¯‡Lp‰ ˙‡ L¯LÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני פחותה 14)התלעה שילדה פי על [ואף

וראה  מקדש, זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח
היינו  מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח, פחות עד שקצץ כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈ¯·n‰15CB˙a dÎÈ¯·‰ elÙ‡ ,ı¯‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰L·iL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

O¯Á16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ¯ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«
Ú¯ÊÏ ¯zÓe ,dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dab«»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«

dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך,
הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט:17)מתכת בתרא בבבא ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ¯·‰18dab ÏÚ ¯ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡¯ ÔÙb‰ ¯wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c19Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡¯20Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁ¯nL BÓk ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.¯‡a˙iL BÓk ,‰Î¯·‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
מפני  אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה
זמורה.20) רק שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡¯ Ì‰È¯wÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈ¯·n‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó22el‡ È¯‰ - ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ¯‡LÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ¯·‰24.˙BÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿

של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי  לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג.
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לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם
אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,

לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות

הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן
אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע יבאר

באמצעו  החרב כרם זנב. יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק.

.‡Ú¯ÊÏ ‡a‰2Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯Ó - Ì¯k‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .Ú¯BÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó -5‰¯eL ‰˙È‰ .Ú¯BÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰¯eM‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Óe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ì¯k ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙B¯eL ÈzL eÈ‰ .Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È¯‰ - ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck ¯Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì¯k∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.Ú¯ÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ"ד א משנה פ"ו (פ"ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח. בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי כלומר, הכרם". עבודת כדי שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח שכל הכרם, סביב

ג.4) הלכה פ"ח להלן וראה שם, ובפ"ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ"ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.·ÌÈÙb LÏL ?‰¯eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.¯˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙B¯eM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ì¯k ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏc·Ók el‡ È¯‰ - «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁ¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯Óe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי והן שלש", כנגד
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קנג mi`lk zekld - mirxf xtq - oeygxn 'k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם
אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,

לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות

הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן
אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע יבאר

באמצעו  החרב כרם זנב. יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק.

.‡Ú¯ÊÏ ‡a‰2Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯Ó - Ì¯k‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .Ú¯BÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó -5‰¯eL ‰˙È‰ .Ú¯BÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰¯eM‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Óe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ì¯k ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙B¯eL ÈzL eÈ‰ .Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È¯‰ - ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck ¯Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì¯k∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.Ú¯ÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ"ד א משנה פ"ו (פ"ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח. בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי כלומר, הכרם". עבודת כדי שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח שכל הכרם, סביב

ג.4) הלכה פ"ח להלן וראה שם, ובפ"ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ"ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.·ÌÈÙb LÏL ?‰¯eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.¯˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙B¯eM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ì¯k ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏc·Ók el‡ È¯‰ - «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁ¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯Óe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי והן שלש", כנגד
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שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסףֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב, יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב' ('תוספות זנב יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב.9)בכלאים משנה ופ"ה ח משנה פ"ד שם
(כסףֿמשנה).10) ו הלכה פ"ד שם שאפילו 11)ירושלמי

"כרם  ואומרים שם) (פ"ה שמעון ר' על החולקים חכמים
כרם" זה] [הרי אמות מארבע פחות פחות על נטוע שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי לא, שורות בשתי אבל ג),
('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,

שם). יוםֿטוב'

.‚˙B¯eL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ,Ì¯k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ

ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙B¯eL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈ·e ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙B¯eM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי. כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי בין אמות שמונה שאין באופן
בשנותֿאליה  ועיין ב. הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו

שאם 14) שורות, בשתי ב בהלכה שכתב מה על מוסב זה
כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה

כמותם  פסק שרב מפני שמעון ור' מאיר כר' ט, משנה פ"ד
תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ח. משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓ¯k ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ¯‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Óe ,BÎB˙a18.„·Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰¯eMÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - BÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓ¯k‰ ¯‡Lk ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯Îk Ì¯k‰ ‰Ê ÏL ˙B¯eM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜Á¯Ó ÔÚË ‰lÁzÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי מקור
גדול  "כרם ב: הלכה סוף פ"ז בירושלמי שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק משמע - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,
אומרים  ויש נד). ס"ק רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי  "אמר ו הלכה פ"ד בירושלמי שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„O·e ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰¯eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈

Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰·B¯˜ dc‚k ˙Á‡ ‰¯eL B¯·Á¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ
ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ „ÈÁi‰ C¯c Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22¯„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È¯‰ - ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈
˙BÙ¯ËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ì¯k Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆

‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב וכן (הראב"ד). אמות משמונה
כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ג להלן אבל ההלכה.
וצ"ע. אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק הגדר שאין
טו. הלכה פ"ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי

כמו  מהן אמות ארבע וירחיק כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואףֿעלֿפי שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰¯eLÂ ı¯‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÚË26:‰‚¯„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»
ÌÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ı¯‡‰ ÔÓ ‰‚¯„n‰ ‰‰B·b Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ27.ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב, משנה פ"ו שם אליעזר כרבי
ה.27)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו למעלה ראה

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
·Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -30CÈ¯ˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯‰ÏÔÚË Ì‡ Ï·‡ .Áe¯ ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰¯eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ì¯k ÌÈ‡ - ‰iL ‰¯eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó34.Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ"ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט. הלכה להלן וראה יוםֿטוב'). ('תוספות ישראל בארץ

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.Á·¯ÁL Ì¯k35ÏÎÏ ÌÈÙb ¯OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,·Ê ‰‡ˆBÈ38È¯‰ - ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê39.BlÎa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ"ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי היינו

(כסףֿמשנה). אֿב שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ì¯k40:·a¯ÚÓ ‡l‡ ˙B¯eL ˙B¯eL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ì¯k ‰Ê È¯‰ - ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆

‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ì¯k BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.Ú¯BÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב (הרדב"ז
מסתבר  יותר אבל זֿח, הלכות שלמעלה זנב, יוצאת ואחת
שאףֿעלֿ שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי
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ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה
שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע
הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«
.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
ועלֿאחתֿכמהֿ שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
לתוספתא  מציין והכסףֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ"ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב ארבעה שרחב לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ"ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק. רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע זקוק אינו

.ÂËdB·‚ ‡e‰L ¯„b60ıÈ¯Á ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜¯ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ì¯k ÚhÏ ¯zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61B¯·ÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜¯i‰Â Ì¯k‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.¯„‚k¿»≈

לכלאי 60) והואֿהדין זרעים, כלאי לענין ח, משנה פ"ב שם
ד.61)הכרם. משנה פ"ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי, כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני" למשה הלכה

.ÊË¯OÚ „Ú ı¯ÙpL ˜¯ÈÂ Ì¯k ÔÈa ÏÈc·n‰ ¯„b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡63¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ ;¯zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

¯eÒ‡ ‰ˆ¯t‰ „‚k - ¯OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
˙Ba¯ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ù .¯eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»

ıe¯tk „ÓBÚ‰66k ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -;‰ˆ¯t ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ïk „‚k Ú¯ÊÈ ‡Ï - „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»

ÌÈˆe¯t‰ ˙BÓB˜n‰67.¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה
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ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה
שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע
הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«
.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
ועלֿאחתֿכמהֿ שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
לתוספתא  מציין והכסףֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ"ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב ארבעה שרחב לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ"ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק. רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע זקוק אינו

.ÂËdB·‚ ‡e‰L ¯„b60ıÈ¯Á ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜¯ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ì¯k ÚhÏ ¯zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61B¯·ÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜¯i‰Â Ì¯k‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.¯„‚k¿»≈

לכלאי 60) והואֿהדין זרעים, כלאי לענין ח, משנה פ"ב שם
ד.61)הכרם. משנה פ"ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי, כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני" למשה הלכה

.ÊË¯OÚ „Ú ı¯ÙpL ˜¯ÈÂ Ì¯k ÔÈa ÏÈc·n‰ ¯„b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡63¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ ;¯zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

¯eÒ‡ ‰ˆ¯t‰ „‚k - ¯OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
˙Ba¯ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ù .¯eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»

ıe¯tk „ÓBÚ‰66k ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -;‰ˆ¯t ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ïk „‚k Ú¯ÊÈ ‡Ï - „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»

ÌÈˆe¯t‰ ˙BÓB˜n‰67.¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה
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.ÊÈÌ¯k‰ ˙vÁÓ68‰ˆ¯ÙpL69BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'¯„b'71‰ˆ¯ÙÂ d¯„b .72'¯„b' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È¯‰ - d¯„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק. קמא בבבא והובאה פ"ג, כלאים תוספתא
ב. זרוע 69)בתרא ירק היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק, שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי באחריותו, וחייב הברייתא, סוף
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק אחד
פ"ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ"ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי קידש, לא
ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה

דגרמי. דינא בקונטרס כלאים 71)רמב"ן יהיה שלא
שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו

יודע אינו אולי אחרי 74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף אם
אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודעֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי אחר, של ובירק אחד
אבל  באחריותו", "וחייב בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו
פ"ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק בכרם מדבר והוא ח) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰¯˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰¯˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;¯Á‡‰ „va ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈

‰¯˜z Èt È¯‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „¯È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe¯˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79¯eÒ‡ -80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח. לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י הבית כל שקירה
(ואףֿעלֿפי 80) שם). (רש"י הרחיק אלאֿאםֿכן לזרוע,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב) יד, (דברים בו
סוף  פ"א ערלה (ירושלמי בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב) הלכה
והכל  הארץ", "ושבתה ב) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט יש מ"כרמך" שגם הרי תזמור", לא וכרמך תזרע
(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י), הלכה מעשרות מהלכות פ"א

מדרבנן.

.ËÈ¯ˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83- Ú¯Ê Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰84ÔÈ¯zÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙Ïc·Ók ‡È‰ È¯‰ - «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙Ïc·Ó ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי 83)לרחבה

ארבע  שהרחיק ואףֿעלֿפי הגדולה. לגבי בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י הוא אחד כפתח וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,
שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי מושכת הקטנה שאין

הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח ואין אצלה, הגדולה
כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה

ושוה 87)להלן. מבחוץ נראה הוא הגדולה ולגבי
שבת  מהלכות ובפ"ז ט: שם עיין כלחי. ונידון מבפנים,

כב. הלכה

.ÎÌ¯ka ¯·BÚ ‡e‰L ıÈ¯Á88‰¯OÚ ˜ÓÚ89·Á¯Â »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»
LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa¯‡90- BÙBÒ „ÚÂ Ì¯k‰ L‡¯Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«

ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈ·k ‰‡¯ ‰Ê È¯‰91Ú¯ÊÏ ¯zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«
BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „·Ï·e ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿

e¯‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È¯‰ - ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«
‰¯OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ì¯k‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»

dÎB˙a Ú¯ÊÏ BÏ ¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ‰·Á¯e94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»
˙Á¯wa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰¯OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»

ג.88) משנה פ"ה עצמו.89)כלאים בפני רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ אחרת.91)פתוח רשות - והחריץ
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ"ו ח, הלכה פ"ה למעלה
משלש 93)כב. מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי החריץ מקום כלומר,

מעיקרי 96) שמרחיק באמצעיתו, שחרב ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע, אמות ארבע הגפנים

.‡ÎÌ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈaL ÏÈ·L¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ·¯ÁL97‰n‡ ‰¯OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;¯˙Bn‰ ˙‡Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï - Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב, משנה פ"ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי  הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני בין יב) הלכה
מאמצעו  שחרב הכרם כדין דינו הכרמים, שני בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך

.·ÎÌ¯kaL ‰¯ÓBL98‰·Á¯e ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜¯È dL‡¯a Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Úa¯‡99‡lL „·Ï·e ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚È¯O‰ eÈ‰È100˜¯È ‰‡¯È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ì¯k‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Úa¯Óa101‰l‚Ú ‰¯ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;102- ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

¯ÙÚ ‰ÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡¯ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ"ה שם
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שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה
ואףֿעלֿ "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
ארבע  שמרחיק בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע, אמות

(כסףֿמשנה). ארבעה ורחב עשרה עמוק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין.
בהמה  וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚È¯O‰ È¯‰Â ,Ô˙i¯·k eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ı¯‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
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ÌÈ‚È¯O‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈ¯Ú ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
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ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰Î·O¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ

˙B¯ÈÙÈt‡2.ÒÈ¯Úa LÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי"ב.2) פ"ו למעלה ראה

.·˙Á‡ ‰¯eL ÚËBp‰3¯˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯OÚ dB·b Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒ¯ÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯OÚ ˜ÓÚ ıÈ¯Á „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa¯‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÒÈ¯Ú ÔÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ì¯k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯nL C¯„k ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ"א.3) פ"ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואףֿעלֿפי
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שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה
ואףֿעלֿ "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
ארבע  שמרחיק בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע, אמות

(כסףֿמשנה). ארבעה ורחב עשרה עמוק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין.
בהמה  וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚È¯O‰ È¯‰Â ,Ô˙i¯·k eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
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‰‰B·‚ ‰Î·O BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .Ì¯k∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚È¯O‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈ¯Ú ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
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˙B¯ÈÙÈt‡2.ÒÈ¯Úa LÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי"ב.2) פ"ו למעלה ראה

.·˙Á‡ ‰¯eL ÚËBp‰3¯˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯OÚ dB·b Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒ¯ÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯OÚ ˜ÓÚ ıÈ¯Á „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa¯‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÒÈ¯Ú ÔÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ì¯k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯nL C¯„k ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ"א.3) פ"ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואףֿעלֿפי
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(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו כרם , אינה
וצריך  ככרם, הן הרי עריס, עשויות כשהן ה"א), פ"ז

אמות. ארבע להרחיק

.‚¯„b‰ ¯wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒ¯ÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰¯eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ - Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈ¯Ú‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa¯‡6È¯wÚ ÔÈ·e Ú¯f‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,Ú¯BÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
- ÌÈÙb‰ „vÓ Ú¯ÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó7˜BÁ¯ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈ¯Ú ÏÎa ÔÈ„ BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי כלומר,
אמרו  מקום שבכל ואףֿעלֿפי הגפנים). מצד (שלא ולחוץ
למעלה  (ראה הוא מפסיק טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב'ירושלמי' הגפנים (בין אמות שתי שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי אלא אסור אינו
(כסףֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב המשנה ובפירוש חולק, והראב"ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב"ד, מעיקרי השטח שכל
להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי בכלל, והכותל הכותל, ועד

צדדיו. מכל אמות ארבע

.„¯„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck ¯Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.ÒÈ¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÒ¯ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,¯„b‰ ‰OÚ Ck ¯Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ

¯„b‰ Ò¯‰9ÒÈ¯Ú Ô‡k ÔÈ‡ - ıÈ¯Á‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰¯eM‰ Ïk È¯‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ"ו לגמרי,9)ירושלמי נהרס דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי רחבו, או גבהו נתמעט אם אפילו אלא

של 10)(רדב"ז). שורות שתי כשהיו [ומדובר מ"ו. פ"ו
שכנגדו, השני מצד שורות ושתי גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי כלומר
אריח  גבי על ולבינה לבינה גבי על כאריח נטועות והיו
הוא  שהרי ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס ורק ה"ט), פ"ז (למעלה מעורבב כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק
המרחק, ה"ב). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות
ותשע  אמות =שתי ) 2,9 השורות: שתי בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני המרחק כן ואם מאמה), עשיריות
) 4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי מאמה), מאה חלקי וששה אמות =ארבע
אמה  חומשי ושני אמה היא ברבוע אמה שכל הידוע
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס). שהואֿהדין ופשוט כרם, בענין ב הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי ותשע,
) 0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט"ו פ"ג למעלה ראה באמה, עשיריות =שתי
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק הגדר). של לעובי

49/120 הגפנים גוף הקודם). (כבצד 0,6 השני: שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים
שבשני  הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם ציור!!!
שאין  ואףֿעלֿפי אחד, לכרם מצטרף הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב) (למעלה אמות מארבע פחות אינו
הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי באמצע, גדר
אחד  וחלק אמות שמונה של מרחק ויש הצדדים, שבשני
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס
עוד  בשיעור הוסיפו העריס ומחמת שם), (למעלה בלבד

מששים]. אחד חלק

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba e¯izLÂ BÚˆÓ‡ ·¯ÁL ÒÈ¯Ú»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ¯„b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ ¯„b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡¯˜p‰ e‰Ê - Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È¯‰ - ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó13Ú¯BÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙Áz Ú¯ÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿

עריס.11) כל 12)קטעי "ועוד המשנה: בפירוש כתב  כן
מששים  חלק שהוא הנוסף זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב'ירושלמי' אבל טפח". עשירית והוא באמה, חלק
מפורש  וכן טפח", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ"ד: בתוספתא

משנה'. ב'כסף וראה טפח), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי  נדון בעצמו הדין וזה רביעי, פרק בסוף שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס, לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק לאחר ביניהם לזרוע לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאףֿעלֿפי  ולחוץ. הגפנים לעיקרי בסמוך ובין הגדר
פ"ז  (למעלה ריוח אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח די העריס בפסקי - הי"א)

הי"ב.15) בפ"ו למעלה

.Â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ Ú¯ÊÈ16‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ¯Ê Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰ML17¯„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
¯ÊÁ - ¯„b‰ ‰·e ¯ÊÁ .ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈ¯Ú ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú È˜Òt e¯ÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ"ג פ"ז שם
עריס". פסקי מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי'

ה"ד. למעלה וראה עריס", פסקי ולא עריס כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי'

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ Ò¯ÚÂ ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
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dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…
BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ

¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ
dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»
iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»

„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן

שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

ÔÈ¯zÓ39ÔÙb‰ ÈL¯L eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .¯˜ÚÈ - ‰‡e·z‰Â Ì¯k‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa¯‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡e·z‰ ÈL¯L»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי"א.38) פ"ו ה"ו):39)למעלה פ"ה (שם 'ירושלמי'
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע
ד"ה  (כה. פסחים ב'תוספות' וראה ה"ז. פ"ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ"ד): בתוספתא
יוצאין  ירק). =מין ) פיאה שרשי שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס"ק רצו סי' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי הרדב"ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי אבל כגפן, הם

.·È- ÌÈ‡ÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯eÚM‰Â ˙B˜Á¯‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב ב, כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק השוחק כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי"ז וראה סחק). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע וביניהן בכרם שורות שתי היו
פ"ז  למעלה ראה כרם, זה הרי שוחקות, שאינן אףֿעלֿפי

שם. שבת ובהל' ה"ב,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
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dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…
BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ

¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ
dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»
iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»

„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן

שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

ÔÈ¯zÓ39ÔÙb‰ ÈL¯L eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .¯˜ÚÈ - ‰‡e·z‰Â Ì¯k‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa¯‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡e·z‰ ÈL¯L»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי"א.38) פ"ו ה"ו):39)למעלה פ"ה (שם 'ירושלמי'
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע
ד"ה  (כה. פסחים ב'תוספות' וראה ה"ז. פ"ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ"ד): בתוספתא
יוצאין  ירק). =מין ) פיאה שרשי שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס"ק רצו סי' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי הרדב"ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי אבל כגפן, הם

.·È- ÌÈ‡ÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯eÚM‰Â ˙B˜Á¯‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב ב, כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק השוחק כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי"ז וראה סחק). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע וביניהן בכרם שורות שתי היו
פ"ז  למעלה ראה כרם, זה הרי שוחקות, שאינן אףֿעלֿפי

שם. שבת ובהל' ה"ב,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
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Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡ - ˜¯i‰ B‡ ‰‡e·z‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‡È¯eÒa46Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«

b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ì¯k‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»
ÌÚ ‰‡e·z B‡ ˜¯È ÈÈÓ ÈL Ú¯ÊÏ ‡l‡ ı¯‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ

„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯Á‰49¯Ó‡ Ì‡Â .50È¯Î ˜BÈ˙Ï51Ú¯ÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«
BÏ52È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ

Ï‡¯OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

opi` ,d`eazde miptbd oia miwigxny el`d oixeriyd lk"
."'ek rexfl xzen ux`l dvega la` 'ek l`xyi ux`a `l`

סחור  נזירא "אמרי בנזיר ההרחקה גודל ידועה עיון: וצריך
תקלה, לידי יבוא שלא כדי תקרב" לא לכרמא סחור,
גם  ועפ"ז רבים. בעניינים זהירות סייגי תיקנו ועל־דרך־זה
איסור  הוא ואיסורו ממאתיים, אחד הוסיף לא כאשר
לידי  להביא העלולה פעולה כל לעשות אין בלבד, אכילה
הכרם  בתוך הגפנים בצד לזרוע מותר היאך וא"כ תקלה,

לכתחילה.
('c oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ"ה למעלה וראה א. לט, קידושין
מדרבנן. רק או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,

ה"ד  תרומות מהל' פ"א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ"ב ביכורים ולענין והט"ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ"ה מפני 48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי
ה"ה  בפ"א למעלה כמפורש לארץ, בחוצה אף אסורה

רבינו  שדעת הי"א, פ"ב למעלה [ראה (כסףֿמשנה).
אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון

אף  בזה גזרו ה"ב), פ"א (למעלה מלקות חייב הוא ישראל
לארץ. א.50)בחוצה קלט, לתינוק 51)שבת אבל

להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי"ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ"א למעלה (ראה לישראל
(כסףֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌ¯k‰ „ˆa ˜¯i‰ Ú¯ÊÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
¯eÒ‡ ÌL Úe¯f‰ ˜¯i‰ B˙B‡ È¯‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡¯iL ‡e‰Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - B˜ÙÒ Ï·‡ ;¯ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ, בחוצה אין זריעה שאיסור שאףֿעלֿפי
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב אינו ישראל בארץ שאף
שם) פ"ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ, בחוצה אסור -
והיינו  לארץ, בחוצה אף אסור לוקט, ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסףֿמשנה). (ראה מ"ט,55)שם פ"ג (ערלה במשנה
לארץ: בחוצה ערלה לגבי שנינו לח:) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט". יראנו שלא "ובלבד
= ) ילקוט שלא ובלבד הגוי) כלומר = ) ולוקט יורד לארץ
יודן, רבי "אמר ה"ז): (שם ב'ירושלמי' אבל ביד", הישראל)
(צ"ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"
א. לט, בקידושין וראה לוקט". יראנו שלא ובלבד ולוקח,

יאֿיב.56) הלכות פ"י
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ה'תשפ"א  מרחשון י"ד ראשון יום

-mipnfxtq
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא

.‡˙BÎ‡ÏÓ23‰ÏÈ˜Ò Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4˙¯ÎÂ4,„ÈÊÓa ¿»∆«»ƒ¬≈∆¿ƒ»¿»≈¿≈ƒ
Ôa¯˜ B‡4˙B·‡ Ô‰Ó - ‰‚‚La ˙‡hÁ5Ô‰Óe6 »¿««»ƒ¿»»≈∆»≈∆

˙B·‡ Ïk ÔÈÓe .˙B„ÏBz7¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡ - ˙BÎ‡ÏÓ »ƒ¿«»¬¿»«¿»ƒ»≈
˙Á‡8‰LÈ¯Á‰ :Ô‰ el‡Â .9‰ÚÈ¯f‰Â .10‰¯Èˆw‰Â .11. ««¿≈≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
‰ÈÁh‰Â16‰„˜¯‰‰Â .17‰LÈl‰Â .18‰iÙ‡‰Â .19. ¿«¿ƒ»¿««¿»»¿«ƒ»¿»¬ƒ»

‰ÊÈÊb‰Â20Ôeal‰Â .21ıetp‰Â .22‰ÚÈ·v‰Â .23. ¿«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»
‰iÂh‰Â24ÔÈ¯Èp‰ ˙iNÚÂ .25‰Îqn‰ ˙ÎÒ‰Â .26. ¿«¿ƒ»«¬ƒ««ƒƒ¿«¿»«««≈»

‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»
‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»

BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿
‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿

א.2) עג, או 3)שבת אומנות, בו שיש בדבר העוסק
מלאכה. עושה - מתקנו או מחדשו גלמי, חומר ְֶַַהמׁשנה
בשם  נזכרה וב'תוספות' חשובה. מלאכה אינה הוצאה
מהמקרא: הוצאה איסור דרשו חז"ל אבל גרועה", "מלאכה
יעשו  אל ואשה איש לאמר: במחנה קול ויעבירו משה "ויצו
(שמות  מהביא" העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד
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בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש
וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,
נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו
בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ

אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.
מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק

החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת

ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה
דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם
רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון

קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור
אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת

חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד
ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים

ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה
דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין

בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת
תיקונו. לשם תקוע עץ שעל35ֿ)המפרק פעולה עשיית

בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה
בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת

שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:
ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה

השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג
כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת

(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי
הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון

רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת
על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור

להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת
הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.

המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי
אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
הדולק. מנר שמן לרשות 47)הנוטל היחיד מרשות הוצאה

ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים.

.·Ïk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈
„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»

‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«
,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«

.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
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בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש
וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,
נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו
בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ

אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.
מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק

החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת

ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה
דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם
רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון

קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור
אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת

חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד
ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים

ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה
דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין

בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת
תיקונו. לשם תקוע עץ שעל35ֿ)המפרק פעולה עשיית

בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה
בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת

שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:
ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה

השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג
כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת

(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי
הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון

רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת
על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור

להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת
הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.

המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי
אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
הדולק. מנר שמן לרשות 47)הנוטל היחיד מרשות הוצאה

ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים.

.·Ïk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈
„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»

‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«
,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«

.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
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- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה
היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות

שבת'). ('כלכלת במשכן

.‚ÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם

אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.„ÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.‰‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל
הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן
תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית

שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח
להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט

דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.ÂÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»
Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»

˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆
.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ

א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.Ê„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ

„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.ÁÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.Ë‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ו שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
מלאכות  עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון
המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש,

.‡L¯BÁ‰2‡e‰L Ïk3·iÁ -4LkÓ‰ .5È¯wÚa «≈»∆«»«¿«≈¿ƒ¿≈
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ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆
ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆

Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈
‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈
‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈

˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו
וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.·Ú¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆

·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»
‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.‚¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆
¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ

˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿
‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ

Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»
ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈

È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈
.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, הלכה 21)שבת להלן רבינו לדעת א. צא, שבת

ביצה. שליש שהיא מחיותו,22)ה' מבדילו שאתה "כל
שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו בכלי,23)יש - "קצירה

(לחםֿמשנה). ביד" - ב.24)תלישה קז, צמח 25)שבת
וסנה. קוצים על הצומח פתילים ב.26)בצורת קז, שבת

רוקח'). ('מעשה "בספינה" אחר: חרס 27)בנוסח כלי
לנטיעה. העשוי

.„Ú¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«

„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.‰LÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»

ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה
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ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆
ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆

Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈
‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈
‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈

˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו
וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.·Ú¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆

·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»
‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.‚¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆
¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ

˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿
‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ

Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»
ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈

È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈
.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, הלכה 21)שבת להלן רבינו לדעת א. צא, שבת

ביצה. שליש שהיא מחיותו,22)ה' מבדילו שאתה "כל
שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו בכלי,23)יש - "קצירה

(לחםֿמשנה). ביד" - ב.24)תלישה קז, צמח 25)שבת
וסנה. קוצים על הצומח פתילים ב.26)בצורת קז, שבת

רוקח'). ('מעשה "בספינה" אחר: חרס 27)בנוסח כלי
לנטיעה. העשוי

.„Ú¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«

„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.‰LÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»

ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת
משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה

ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה
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.Â‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.ÊLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,
גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.Ë‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆
¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»

,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»
‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.ÈËÁBq‰59·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»
˜¯ÙÓ ÌeMÓ60ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ

ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚k ËÁqL∆»«ƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ˙ÎÈ¯c61ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ¿ƒ«≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú ÏL∆¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
מהֿ אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות

.‡È‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»
ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈

B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
‰Î‡ÏÓ ÏkL ÈtÓ ?‰LÏLa71ÔÈBÓ ÔkLna ‰È‰L ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»»∆»»«ƒ¿»ƒ

.dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡»ƒ¿≈«¿»

א.65) צה, מהגרעינים.66)שבת המוץ מסיר
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יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה
שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת

המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה
ב.71) עג, שבת

.·È¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא

הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.‚È¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.„È¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ
˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆

ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»

ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…
‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈

Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆
ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«

Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿
‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆
ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…

.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת

האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.ÂËÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ
Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆

ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈
.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.ÊË„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 96)שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר

גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ז שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.‡‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ
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קסה zay zekld - mipnf xtq - oeygxn f"h iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה
שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת

המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה
ב.71) עג, שבת

.·È¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא

הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.‚È¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.„È¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ
˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆

ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»

ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…
‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈

Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆
ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«

Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿
‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆
ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…

.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת

האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.ÂËÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ
Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆

ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈
.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.ÊË„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 96)שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר

גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ז שלישי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[האופה,1) שביעי פרק שניות הנמנות מלאכות עשר בו כלל

בתי  שני העושה הטווה, הצובע, המנפץ, המלבן, הגוזז,
כדרכו  בהן רבינו ודרך והבוצע]. האורג המיסך, נירין,

בראשונות.

.‡‰ÙB‡‰2˙¯‚B¯‚k3˙‡ ‰ÙB‡‰ „Á‡ .·iÁ - »∆ƒ¿∆∆«»∆»»∆∆
,ÔÈÓÓq‰ ˙‡ B‡ ÏÎ‡n‰ ˙‡ ÏM·Ó‰ B‡ ,˙t‰«««¿«≈∆««¬»∆««¿»ƒ
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„Á‡ ÔÈÚ Ïk‰ - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ B‡4.‡e‰ «¿«≈∆««ƒ«…ƒ¿»∆»
ıÁ¯Ï È„k - ÌÈn‰ ˙‡ ÌnÁÓ‰ ¯eÚL5Ô‰a ƒ«¿«≈∆««ƒ¿≈ƒ¿…»∆

ÔË˜ ¯·‡6ÔÈÓÓÒ ÏM·Ó ¯eÚLÂ .7eÈ‰iL È„k - ≈∆»»¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿
.BÏ Ô˙B‡ ÔÈÏM·nL ¯·cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ«»»∆¿«¿ƒ»

בישול 2) מלאכת אם כי במשכן, הייתה לא אפייה מלאכת
בישול  זה ולפי שני), ותולעת וארגמן תכלת (לצבע סממנים
שבת  מסכת (ירושלמי תולדה היא ואפייה מלאכה אב הוא
נקראת  במשכן שהייתה מלאכה שרק מכיוון ב), הלכה ז פרק
המשנה  כלשון כתב רבינו אולם א). הלכה ז פרק (למעלה אב
אבות  בין "אופה" שמנתה א) עמוד עג דף שבת (מסכת
התנא  נקט", דפת סידורא "תנא מפורש: ובגמרא מלאכות
אפיית  עד וכו' הטוחן הזורע, החורש, המלאכות את מנה

(הר"ן). סממנים מבישול יותר המצוייה (תוספתא 3)הפת,
ג. הלכה ח פרק למעלה ראה גרוגרת, ושיעור י) פרק שבת

דבר 4) לשנות או להרתיח האש כוח באמצעות פעולה
קשה. דבר לרכך או רך דבר להקשות כגון שהיה, מכמות

חדש).5) (פרי לרחיצה מים מחמם קטנה 6)סתם אצבע
ב  הלכה י"ח פרק (להלן סיכה כשיעור יומו בן קטן רגל של

חדש). פרי לעשות 7)- ראוי שיהיה באיכות, השיעור זהו
יש  המים בכמות אבל משנה), (לחם הדרוש הצבע מהם
סבכה" פי של קטן בגד בהם לצבוע "כדי אחר: שיעור
ח  הלכה י"ח בפרק (רבינו ראשיהן על הבנות שמניחות

י). פרק שבת בתוספתא והמקור

.·Ô˙Bp‰8ÌÁn‰ „ˆa ‰ˆÈa9ÏbÏb˙zL ÏÈ·La10, «≈≈»¿««≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
- ¯e‡‰ ˙„ÏB˙a ÏM·Ó‰L ;·iÁ - ‰ÏbÏb˙Â¿ƒ¿«¿¿»«»∆«¿«≈¿∆∆»

ÔÎÂ .dÓˆÚ ¯e‡a ÏM·Ók11‚c ÔÈnÁa ÁÈ„n‰ ƒ¿«≈»«¿»¿≈«≈ƒ«¿«ƒ»
ÔLi‰ ÁÈÏÓ12ÔÈtÒ‡‰ ÒÈÏB˜ B‡13˜c ‚c ‡e‰Â , »ƒ««»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»«

‰Ê ÔÈnÁa Ô˙Á„‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈa C¯Â¿«¿≈¬≈∆«»∆¬»»»¿«ƒ∆
¯Ób ‡e‰14.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏeMa ¿«ƒ»¿≈…«≈»∆

ב).8) עמוד לח דף שבת (מסכת הכלי 9)משנה "שם
ג). פרק שבת מסכת המשניות (פירוש המים" בו שייחמו

(שם).10) קצת" שתתבשל (מסכת 11)"תתערב, משנה
ב). עמוד קמה דף הישן"12)שבת "מליח כתוב במשנה

משמלחו" שנה עליו שעברה מליח "דג ורש"י: רבינו ופירשו
ברמב"ם  וגם הרבה, מלוח בשר כתוב: לרש"י הפרדס ובספר

"דג". המלה חסרה התימנים יד ספרד 13)כתב מארץ דג
לאכילה. אותו ומולחים רכה שאי 14)שקליפתו מכיוון

הדחתם  נחשבת בחמין, הודחו לא אם לאכלם אפשר
במים  הדחה ידי על לאכלם שאפשר דברים אבל כבישול,

חמים. במים אף להדיחם שמותר אומרים יש צוננים,

.‚ÚÈ˜Ùn‰15˜·‡·e ÏBÁa B‡ ÌÁ „‚·a ‰ˆÈa‰ ˙‡ ««¿ƒ«∆«≈»¿∆∆«¿«¬«
LÓM‰ ÈtÓ ÌÈnÁ Ô‰L ÌÈÎ¯c16ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ∆≈«ƒƒ¿≈«∆∆««ƒ

¯eËt - ˙ÈÏˆpL17˙B„ÏB˙k ÌÈ‡ ‰nÁ ˙B„ÏBzL ; ∆ƒ¿≈»∆¿«»≈»¿¿
L‡‰18ÔÎÂ .¯e‡‰ ˙B„ÏBz ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ e¯Êb Ï·‡ , »≈¬»»¿¬≈∆ƒ¿≈¿»¿≈

‰È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰19¯eËt - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20. «¿«≈¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆»
ÏM·Ó‰21Bk¯ˆ Ïk ÏM·Ó ‰È‰L ¯·c ¯e‡‰ ÏÚ22 «¿«≈«»»»∆»»¿À»»»¿

¯eËt - ÏÏk ÏeMa CÈ¯ˆ BÈ‡L ¯·„ B‡23. »»∆≈»ƒƒ¿»»

את 15) שובר המבקיע, במשנה) ב עמוד לה דף שבת (מסכת

בשמש.16)הביצה. אסור 17)שנתחממו אבל מעונש,
התורה.18)מדרבנן. מן דף 19)האסורות שבת (מסכת

עלֿיד  כינרת ים חוף שעל החמים המעיינות ב) עמוד מ
או 20)טבריה. בחמה לבשל בכך בישול דרך "שאין

א). עמוד לט דף שבת מסכת (רש"י חמה" בתולדות
ב).21) עמוד קמה דף שבת (מסכת דעת 22)משנה

אין  צרכו כל נתבשל לא שאפילו מהראשונים וכמה הרשב"א
חצי  שהוא דרוסאי" בן "כמאכל נתבשל אם בישול, משום בו
(ראה  רש"י לדעת בישולו ושליש רבינו לדעת בישולו

ג). בפרק בישול;23)למעלה אחר בישול שאין משום
בין  מחלוקת יש פעם, נצלה או שנאפה דבר בבישול אבל
וצלייה, אפייה אחר בישול שיש סובר הסמ"ג הראשונים,
בלילה  מצה חובת ידי יוצא אדם שאין מהדין וראייתו
(רבינו  נתבשלה כך ואחר שנאפתה במצה פסח של הראשון
בשם  המרדכי אבל ו), הלכה ו פרק ומצה חמץ בהלכות

ש  שלעניין כתב וצלייה ראבי"ה אפייה אחר בישול אין בת
רבינו  שכתב כמו לכתחילה, ומותר שיח). סימן חיים (אורח
אף  השבת, קודם שנתבשל "דבר ח): הלכה כ"ב פרק (להלן

בשבת". בחמין לשרותו מותר צונן, עכשיו שהוא פי על

.„„Á‡24¯e‡‰ ˙‡ Ô˙25,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ∆»»«∆»¿∆»»«∆»≈ƒ
‰¯„w‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â26,ÌÈn‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â , ¿∆»»«∆«¿≈»¿∆»»«∆««ƒ

‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙ „Á‡Â¿∆»»«∆«»»¿∆»»«∆««¿ƒ»
ÒÈ‚‰Â „Á‡27ÏkL ;ÏM·Ó ÌeMÓ ÌÈ·iÁ Ìlk - ∆»¿≈ƒÀ»«»ƒƒ¿«≈∆»

Ï·‡ .ÏM·Ó ‰Ê È¯‰ ,ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ¯·„ ‰NBÚ‰28 »∆»»ƒ»¿≈«ƒ¬≈∆¿«≈¬»
Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,‰lÁz ‰¯„w‰ ˙‡ „Á‡ ˙ÙL Ì‡ƒ»«∆»∆«¿≈»¿ƒ»»«≈¿»«
¯Á‡ ‡·e ,¯Na‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈn‰ ˙‡∆««ƒ»«≈¿»«∆«»»»«≈
‡·e ,¯e‡‰ ˙‡ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÔÈÏ·z‰ ˙‡ Ô˙Â¿»«∆««¿ƒ»«≈¿»«∆»»
- ÒÈ‚‰Â ¯Á‡ ‡·e ,¯e‡‰ ÏÚ ÌÈˆÚ Ô˙Â ¯Á‡«≈¿»«≈ƒ«»»«≈¿≈ƒ

ÌÈL29.ÏM·Ó ÌeMÓ ÔÈ·iÁ „·Ïa ÌÈB¯Á‡‰ ¿«ƒ»«¬ƒƒ¿««»ƒƒ¿«≈

לד.)24) דף ביצה מסכת יב; פרק שבת מסכת (תוספתא
כך 25) אחר שנעשה מה כל בתחילה, האש את שהביא כיוון

(רש"י). חייבים וכולם היא בישול הראב"ד 26)מלאכת
הקדירה  את השופת שחיוב (שם) הגמרא מדברי כאן השיג
ליבון, ידי על המתחזקת חרס, של חדשה בקדירה רק הוא
חילקה  לא שלאחריה הברייתא כי ביאר עוז מגדל בעל אבל

שם. הרי"ף פסק וכן לישנה חדשה בכף 27)בין בחש
לבשל. וסייע הייתה 28)הקדירה האש כשהבאת

פטורים. לה הקודמים מהבאת 29)האחרונה, שעסקו אלה
אבל  רבינו) (כלשון מבשל משום חייבים והלאה האש
קס"ב  משנת יד ובכתב מבעיר משום חייב האור את המביא
זה  ולפי האחרונים" "שלושה הנוסח: רוקח, במעשה מובא
בירב  יעקב הרב ומורנו מבשל, משום חייב האור את המביא
כולם  ולכן אחת בבת כולם עשו ראשונה בחלוקה כי ביאר
"ובא  זה אחר בזה עשו השנייה ובחלוקה עשו, בישול צורך
רק  בבישול נתחייבו ולא והגיס" אחר "ובא ונתן" אחר

משנה). (כסף האחרונים

.‰ÁÈp‰30‰Ïˆ Ì‡ :ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ ¯Na31Ba ƒƒ«»»««≈∆»ƒƒƒ¿»
elÙ‡ ,˙¯‚B¯‚k32·iÁ - ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe ÌÈLa33; ƒ¿∆∆¬ƒƒ¿«ƒ¿»¿«»

Blk ÏMa˙ Ï·‡ ,˙¯‚B¯‚k Ba ‰Ïˆ ‡Ï34ÈˆÁ35 …ƒ¿»ƒ¿∆∆¬»ƒ¿«≈À¬ƒ
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·iÁ - ÏeMa36- „Á‡ „vÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ ; ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒƒƒ«∆»
ÈMÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ÈÂ Ba CÙ‰iL „Ú ,¯eËt»«∆«¬»¿ƒ¿«≈¬ƒƒƒ¿≈

ÁÎL .ÔÈ„„ˆ37¯kÊÂ ,˙aLa ¯ep˙a ˙t ˜Èa„‰Â38- ¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»¿ƒ¿«
¯zÓ39BÏ40È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰Ù‡zL Ì„˜ d˙Bc¯Ï À»ƒ¿»…∆∆≈»∆¿»ƒ≈

.‰Î‡ÏÓ¿»»

א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת צלייה
שניים 32) בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא

מקומות. שלושה בכך.33)או צלייה כל 34)שדרך
ראש 35)החתיכה. דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים
פנאי 36)בישולם. לו שאין למי הוא בישול שדרך

לגמרי. שיתבשל עד עמוד 37)להמתין ד דף שבת (מסכת
ויתחייב 38)א). הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, שהיום

סקילה. - במזיד ואם חטאת, - בשוגג את 39)אם להוציא
מדרבנן  הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת
לעבור  חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא דרבנן איסור על

התנור 40) מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
מטעם  סקילה, או חטאת איסור לידי המדביק יבוא שלא כדי
לאדם  לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו

חבירך". שיזכה כדי ֲֵחטא

.ÂCÈzn‰41B‡ ,‡e‰L Ïk ˙BÎzÓ ÈÈnÓ „Á‡ ««ƒ∆»ƒƒ≈«»»∆
‰ÌnÁÓ42‰Ê È¯‰ - ˙ÏÁ‚ ‰NÚzL „Ú ˙BÎzn‰ ˙‡ «¿«≈∆««»«∆≈»∆«∆∆¬≈∆

ÔÎÂ .ÏM·Ó ˙„ÏBz43‚Bc‰ ˙‡ ÒqÓÓ‰44˙‡ B‡ ∆∆¿«≈¿≈«¿«≈∆««∆
¯Ùk‰Â ˙Ùf‰ ˙‡ B‡ ·ÏÁ‰45˙È¯Ùb‰Â46Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆∆«∆∆¿«…∆¿«»¿ƒ¿«≈»∆
ÏM·Ó ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -47ÈÏk ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ , ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈«¿«≈¿≈

‰Ó„‡48BÏÏk .ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ - Ò¯Á eNÚiL „Ú ¬»»«∆≈»∆∆«»ƒ¿«≈¿»
Ûe‚ ‰L˜‰L B‡ L‡a ‰L˜ Ûe‚ ‰t¯L ÔÈa :¯·c ÏL∆»»≈∆ƒ»»∆»≈∆ƒ¿»

.ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - C«̄¬≈∆«»ƒ¿«≈

"המתיך 41) ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
עמוד  ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר

"המחמם 42)ב). אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי
תולדת  זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את

א). הלכה י"ב בפרק להלן (רבינו (מסכת 43)מבעיר"
ב). עמוד עד דף זפת.45)שעווה.44)שבת כעין

באדמה.46) הנמצא שריפה שהוא 47)חומר פי על אף
(ר"ן). בו ניכר הבישול ואין ומתקשה (מסכת 48)חוזר

לאתונא, סיכתא דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת
הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב
יתד  "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי "מבשל

שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך עץ של

.ÊÊÊBb‰49ÔÓ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa - ¯ÚN B‡ ¯Óˆ «≈∆∆≈»≈ƒ«¿≈»≈ƒ
‰iÁ‰50ÔÓ elÙ‡ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa , ««»≈ƒ««≈ƒ«≈¬ƒƒ
ÁÏM‰51˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nk .·iÁ - Ô‰lL «∆«∆»∆«»«»ƒ¿≈ƒ¿

ËÈq‰ ·Á¯k Bk¯‡L ËeÁ epnÓ52·Á¯ ‰nÎÂ .ÏeÙk ƒ∆∆»¿¿…««ƒ»¿«»…«
Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«

·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»
˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆

ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»
CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈

.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק
אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)

כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.ÁÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב
הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח
כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה
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·iÁ - ÏeMa36- „Á‡ „vÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ ; ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒƒƒ«∆»
ÈMÓ ÏeMa ÈˆÁ ÏMa˙ÈÂ Ba CÙ‰iL „Ú ,¯eËt»«∆«¬»¿ƒ¿«≈¬ƒƒƒ¿≈

ÁÎL .ÔÈ„„ˆ37¯kÊÂ ,˙aLa ¯ep˙a ˙t ˜Èa„‰Â38- ¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ«¿«¿«»¿ƒ¿«
¯zÓ39BÏ40È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰Ù‡zL Ì„˜ d˙Bc¯Ï À»ƒ¿»…∆∆≈»∆¿»ƒ≈

.‰Î‡ÏÓ¿»»

א).30) עמוד נז דף מנחות גמורה.31)(מסכת צלייה
שניים 32) בצירוף אלא גרוגרת, כשיעור במקום נצלה לא

מקומות. שלושה בכך.33)או צלייה כל 34)שדרך
ראש 35)החתיכה. דרוסאי", בן "כמאכל בתלמוד: הנקרא

בחצי  מאכליהם לאכול רגילים שהיו נודדים לשודדים
פנאי 36)בישולם. לו שאין למי הוא בישול שדרך

לגמרי. שיתבשל עד עמוד 37)להמתין ד דף שבת (מסכת
ויתחייב 38)א). הפת יאפה כך יניחנו ואם שבת, שהיום

סקילה. - במזיד ואם חטאת, - בשוגג את 39)אם להוציא
מדרבנן  הוא שבות איסור הפת שרדיית ואף התנור, מן הפת
לעבור  חכמים לו התירו א), הלכה כ"ב פרק להלן (רבינו
התורה. מן האסורה מלאכה לידי יבוא שלא דרבנן איסור על

התנור 40) מן הפת את לרדות התירו לא אחר לאדם אבל
מטעם  סקילה, או חטאת איסור לידי המדביק יבוא שלא כדי
לאדם  לו אומרים "וכי א): עמוד ד דף שבת (מסכת שאמרו

חבירך". שיזכה כדי ֲֵחטא

.ÂCÈzn‰41B‡ ,‡e‰L Ïk ˙BÎzÓ ÈÈnÓ „Á‡ ««ƒ∆»ƒƒ≈«»»∆
‰ÌnÁÓ42‰Ê È¯‰ - ˙ÏÁ‚ ‰NÚzL „Ú ˙BÎzn‰ ˙‡ «¿«≈∆««»«∆≈»∆«∆∆¬≈∆

ÔÎÂ .ÏM·Ó ˙„ÏBz43‚Bc‰ ˙‡ ÒqÓÓ‰44˙‡ B‡ ∆∆¿«≈¿≈«¿«≈∆««∆
¯Ùk‰Â ˙Ùf‰ ˙‡ B‡ ·ÏÁ‰45˙È¯Ùb‰Â46Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «≈∆∆«∆∆¿«…∆¿«»¿ƒ¿«≈»∆
ÏM·Ó ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -47ÈÏk ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ , ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈«¿«≈¿≈

‰Ó„‡48BÏÏk .ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ - Ò¯Á eNÚiL „Ú ¬»»«∆≈»∆∆«»ƒ¿«≈¿»
Ûe‚ ‰L˜‰L B‡ L‡a ‰L˜ Ûe‚ ‰t¯L ÔÈa :¯·c ÏL∆»»≈∆ƒ»»∆»≈∆ƒ¿»

.ÏM·Ó ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - C«̄¬≈∆«»ƒ¿«≈

"המתיך 41) ב); הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
עמוד  ו דף יבמות (מסכת מבשל" משום חייב (עופרת) אבר

"המחמם 42)ב). אבל מבשל, תולדת הוא להתיכו כדי
תולדת  זה הרי במים, (לחסמו) לצרפו כדי הברזל את

א). הלכה י"ב בפרק להלן (רבינו (מסכת 43)מבעיר"
ב). עמוד עד דף זפת.45)שעווה.44)שבת כעין

באדמה.46) הנמצא שריפה שהוא 47)חומר פי על אף
(ר"ן). בו ניכר הבישול ואין ומתקשה (מסכת 48)חוזר

לאתונא, סיכתא דשדא מאן "האי ב) עמוד עד דף שבת
הגאונים: בשם העיתים בספר ופירש מבשל" משום חייב
יתד  "השליך פירש: רש"י אולם דקין", אדמה כלי "מבשל

שיתקשה". לייבשו החם לתנור רך עץ של

.ÊÊÊBb‰49ÔÓ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔÈa - ¯ÚN B‡ ¯Óˆ «≈∆∆≈»≈ƒ«¿≈»≈ƒ
‰iÁ‰50ÔÓ elÙ‡ ,˙n‰ ÔÓ ÔÈa ,ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa , ««»≈ƒ««≈ƒ«≈¬ƒƒ
ÁÏM‰51˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nk .·iÁ - Ô‰lL «∆«∆»∆«»«»ƒ¿≈ƒ¿

ËÈq‰ ·Á¯k Bk¯‡L ËeÁ epnÓ52·Á¯ ‰nÎÂ .ÏeÙk ƒ∆∆»¿¿…««ƒ»¿«»…«
Ô‰a ÔÓ ÁzÓÏ È„k ?ËÈq‰53Úaˆ‡‰ „Ú „È ÏL «ƒ¿≈ƒ¿…«ƒ…∆∆»«»∆¿«

·B¯˜ ‡e‰Â ,BÁk ÏÎa Ô‰ÈÈa ÁzÙiLk ‰BL‡¯‰»ƒ»¿∆ƒ¿«≈≈∆¿»…¿»
˙¯Ê ÈLÈÏL ÈLÏ54‰Ê È¯‰ - ÛBÚ‰ ÔÓ Ûk LÏBz‰ . ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆«≈»»ƒ»¬≈∆

ÊÊBb ˙„ÏBz55;¯eËt - ÈÁ‰ ÔÓ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ . ∆∆≈«∆∆«∆∆ƒ««»
CÎa ‰ÊÈÊb C¯c ÔÈ‡L56ÔÈ‡Â ,CÎa ıet C¯c ÔÈ‡Â , ∆≈∆∆¿ƒ»¿»¿≈∆∆ƒ¿»¿≈

.CÎa ‰iÂË C¯c∆∆¿ƒ»¿»

ט).49) פרק שבת מסכת כתוב:50)(תוספתא בתוספתא
העופות". השחיטה.51)"ומן אחר הנפשט העור

דוד). (חסדי גזיזה דרך כך שגם מידת 52)והשמיענו שם
ב).53)האורך. עמוד קה דף שבת (מסכת אגודל

הוא 54) טז), עמוד כח, פרק (שמות בתורה האמורה זרת
מציעא  בבא כלים (תוספתא טפחים שישה של אמה חצי
אצבעות  ארבע הוא והטפח טפיח, שלושה שהוא ו) פרק
אצבעות  י"ב היא שהזרת נמצא ו) הלכה י"ז פרק (להלן
רבינו  לשון וזה א). עמוד קו דף שבת מסכת רש"י (עיין
הסיט: שיעור על ב) משנה ג פרק ערלה המשניות (בפירוש
הקדמונים, פירוש שהוא מפני הפירוש, זה אצלי "ונחזק

האחרון". מן בלשון חכם יותר הוא (מסכת 55)והקדמון
ב). עמוד עד דף "הגוזז 56)שבת אמר: ולמעלה (שם)

כוונת  אולם בכך? גזיזה שדרך הרי חייב" החי מן צמר
הטוויה. אחר לגזוז - גזיזה דרך שאין רבינו

.ÁÏËBp‰57- B˜Ê B‡ BÓÙN B‡ B¯ÚN B‡ ÂÈ¯tˆ «≈ƒ»¿»¿»¿»¿»
·iÁÂ ,ÊÊBb ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰58;ÈÏÎa ÏhiL ,‡e‰Â . ¬≈∆∆∆≈¿«»»∆ƒ…ƒ¿ƒ

ÔÎÂ .¯eËt - ¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa ,B„Èa ÔÏË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»»¿»≈≈¿«≈»¿≈
C˙BÁ‰59ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,BÙebÓ ˙ÏaÈ60,¯eËt - «≈«∆∆ƒ≈«»≈ƒ¿ƒ»

˙ÏaÈ CzÁÏ ¯zÓe .¯Á‡Ï ÔÈa BÏ ÔÈa61Lc˜na ≈≈¿«≈À»«¿…«∆∆«ƒ¿»
„ia62ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ ,63dÎ˙BÁ - ‰L·È ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»¿≈»¿»

„·BÚÂ ÈÏÎa Û‡64·Ú.‰„B «ƒ¿ƒ¿≈¬»

כחכמים 57) פסק ורבינו ב) עמוד צד דף שבת (מסכת משנה
בכלי. נטלן אם רק חייב רבינו 58)שאינו לדעת וזהו

לגופה  צריכה שאינה מלאכה יהודה: כרבי א) (בפרק שפסק
שאינה  מלאכה הסוברים הראשונים לדעת אבל עליה, חייב
לשער  צריך אם רק חייב אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (תוספות לציפורניים או

א).59) עמוד קג דף עירובין מסכת שם 60)(משנה
אסור", במקדש) (אף וכאן כאן בכלי "ואם כתוב: במשנה
שעושים  מהאופן משנה ואינו הואיל הוא מלאכה "שאב
על  רוקח" וב"מעשה משנה" ב"מגיד והקשו (רש"י). בחול"
מדווינסק  להגאון פענח" וב"צפנת בכלי, הפוטר הרמב"ם
ובעירובין  רבינו, שכתב כמו מגוזז פטור שבאמת כתב
הבהמה  או האדם את שמתקן - תיקון משום המשנה חייבתו
להלן  (ראה בפטיש מכה משום וחייב מום בעלי יהיו שלא

י"ז). הלכה י ואסור 61)פרק בכהן עובר מום הוא
להקרבה. אסורה יבלת בה שיש והבהמה בעבודה,

כלל"62) במקדש שבות "ואין מדרבנן, שאיסורו כיוון
ט"ז). הלכה א פרק פסח קרבן הלכות (רבינו

במקדש.63) אף האסורה היא גמורה שמלאכה
במעשה 64) וכתב "עבודה". המלה חסרה ויניציא בדפוס

לא  השמשות שבין כיוון נאמר שלא רבינו שכוונת רוקח
כל  לעבוד יוכל לא היבלת, מסיבת לעבודה ראוי היה
מכיוון  לעבוד, לו מותר היבלת שהסיר כיוון אלא השבת,

מקודם. כמסולקת חשובה ונפרכת, יבשה שהייתה
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.ËB¯ÚN ÏËBp‰65ÈzL ?·iÁ ‰È‰ÈÂ ÏhÈ ‰nk ,ÈÏÎa «≈¿»ƒ¿ƒ«»ƒ…¿ƒ¿∆«»¿≈
elÙ‡ ,˙B¯ÁL CBzÓ ˙B·Ï ËwÏ Ì‡Â .˙B¯ÚN¿»¿ƒƒ≈¿»ƒ¿…¬ƒ

˙Á‡66·iÁ -67ÔÈˆÈˆÂ da¯ ‰L¯tL Ô¯tˆ .68¯BÚ ÏL «««»ƒ…∆∆≈¿»À»¿ƒƒ∆
Ôa¯ eL¯tL69˙B¯ÚˆÓe ‰ÏÚÓ ÈtÏk eL¯t Ì‡ : ∆≈¿À»ƒ≈¿¿«≈«¿»¿«¬

B„Èa Ô˙B‡ ÏhÏ ¯zÓ - B˙B‡70Ì‡Â ;ÈÏÎa ‡Ï Ï·‡ , À»ƒ…»¿»¬»…ƒ¿ƒ¿ƒ
elÙ‡ - B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;¯eËt - ÈÏÎa ÔÏË¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ≈»¿«¬¬ƒ
B˙B‡ ˙B¯ÚˆÓ elÙ‡ ,Ôa¯ eL¯t ‡Ï Ì‡Â .¯eÒ‡ „ia«»»¿ƒ…≈¿À»¬ƒ¿«¬

.·iÁ - ÈÏÎa ÔÏË Ì‡Â ;B„Èa ÔÏËÏ ¯eÒ‡ -»¿»¿»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ«»

ב).65) עמוד צד דף שבת כדי 66)(מסכת כן עושה שהוא
(רש"י). אחת על אפילו ומקפיד כזקן נראה יהא שלא

אשה"67) שמלת גבר ילבש "ולא משום אסור בחול ואף
זה  על להקפיד הנשים שדרך ה), פסוק כב פרק (דברים
י). הלכה י"ב פרק כוכבים עבודת בהלכות (רבינו

סביב 68) האצבע מעור הפורשות דקות רצועות כעין
ב). עמוד צד דף שבת מסכת (רש"י הן 69)הציפורן שאז

כבר. נתלשו וכאילו להינתק לא 70)קרובות צערו משום
בכלי  כן יעשה שמא גזרו ולא ביד. ליטול חכמים אסרו
מדרבנן. אלא אסור אינו בכלי גם - רובן שפירשו שמכיוון

.ÈÔaÏÓ‰71ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡72 «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
.·iÁ - ÔaÏ˙‰Ï Ôk¯cM ‰nÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ«∆«¿»¿ƒ¿«≈«»
Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆∆»»¿

ËÈq‰ ·Á¯ ‡ÏÓk73‰Úa¯‡ C¯‡ ‡e‰L ,ÏeÙk ƒ¿……««ƒ»∆…∆«¿»»
.ÌÈÁÙË¿»ƒ

הצמר 71) את המכבס א) עמוד קו דף שבת (מסכת משנה
לבן. שיהיה הגזיזה לפני 72)אחרי תחילה אותו שמלבנים

לאדום. ז.73)צביעתו בהלכה למעלה מבואר

.‡ÈÔaÏÓ ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ - ÌÈ„‚a ÒaÎÓ‰74.·iÁÂ , «¿«≈¿»ƒ¬≈∆∆¿«≈¿«»
ËÁBq‰Â75ÌÈn‰ ‡ÈˆBiL „Ú „‚a‰ ˙‡76‰ - BaLÈ¯ ¿«≈∆«∆∆«∆ƒ««ƒ∆¬≈

ÈÎ¯vÓ ‰ËÈÁq‰L ;·iÁÂ ,ÒaÎÓ ‰Ê77,‡È‰ Òeak ∆¿«≈¿«»∆«¿ƒ»ƒ»¿≈ƒƒ
¯ÚNa ‰ËÈÁÒ ÔÈ‡Â .ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰Ò‚‰‰L BÓk78. ¿∆«¬»»ƒ»¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»

¯BÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â79.B˙ËÈÁÒ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ¿«ƒ¿∆≈«»ƒ«¿ƒ»

אחת.74) מלאכה והסוחט המכבס י) פרק (שבת תוספתא
טו.75) הלכה כב בפרק להלן ראה סחיטה "אמר 76)דיני

ב). עמוד צד דף זבחים (מסכת חייב" - למים בגד זרק רבא
הבישול 77) את מקרבת שההגסה כמו הליבון, את מקרבת

המשנה). ב)78)(מרכבת עמוד קכח דף שבת (מסכת
(רש"י). בולע" ואינו קשה דף 79)"שהוא זבחים (מסכת

א). עמוד צד

.·ÈıtÓ‰80ÈM‰ ˙‡ B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ «¿«≈∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«»ƒ
È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .·iÁ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81˙BÂËÏ ¿«≈»∆«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿

˙‡ ıtÓ‰Â .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡ „Á‡ ËeÁ epnÓƒ∆∆»»¿«¿»»¿»ƒ¿«¿«≈∆
ÌÈ„Èb‰82È¯‰ - Ô˙B‡ ˙BÂËÏ È„k ¯Óˆk eNÚiL „Ú «ƒƒ«∆≈»¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈

.·iÁÂ ,ıtÓ ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆¿«≈¿«»

את 80) ומנער מפריד ב) עמוד קה דף שבת (מסכת משנה
מפסולת. לנקותו ביד ז.81)הצמר בהלכה למעלה כמו

ועיין 82) ב) הלכה ז פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד
רוקח. מעשה

.‚ÈÚ·Bv‰83¯·„ B‡ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Bk¯‡L ËeÁ «≈«∆»¿«¿»»¿»ƒ»»
Ú·Bv‰ ÔÈ‡Â .·iÁ - ‰Êk ËeÁ epnÓ ˙BÂËÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆«»¿≈«≈«

Ìi˜˙n‰ Ú·ˆ ‡‰iL „Ú ·iÁ84BÈ‡L Ú·ˆ Ï·‡ . «»«∆¿≈∆««ƒ¿«≈¬»∆«∆≈
˜¯Ò ¯È·Ú‰L ÔB‚k ,ÏÏk Ìi˜˙Ó85¯LL B‡86Èab ÏÚ ƒ¿«≈¿»¿∆∆¡ƒ»»»«««≈
¯eËt - BÚ·ˆe ˙LÁ B‡ ÏÊ¯a87B¯È·ÚÓ ‰z‡ È¯‰L ; «¿∆¿∆¿»»∆¬≈«»«¬ƒ

BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ ;ÌeÏk Ú·Bˆ BÈ‡Â ,B˙ÚLÏƒ¿»¿≈≈«¿¿…∆≈¿«¿
.¯eËt - ˙aLa ˙Ói˜˙Óƒ¿«∆∆¿«»»

ב).83) עמוד קה דף שבת (מסכת וכדברי 84)משנה
חייב  "אינו כותב: לעניין ט"ו) הלכה יא פרק (להלן רבינו
דבר  על ויכתוב ועומד... הרושם בדבר שיכתוב עד
פרק  שבת (מסכת בתוספתא ומקורו עליו" הכתב שמתקיים
של  דבר על קיימא של בדבר שיכתוב עד חייב "אינו י"ב):
בשאר  גם הדין שכן ראייה משנה" ב"מגיד והביא קיימא".
הכלל  "זה ב) עמוד קב דף שבת (מסכת ממשנה מלאכות,
אבל  חייב", - בשבת מתקיימת ומלאכתו מלאכה העושה כל
מלאכה  העושה שכל הרע"ב), (וכן זו משנה פירש הר"ן
להוסיף  צורך ואין שהיא כמות אותה שמקיימים בשבת,
ראייה  משם אין ולדבריהם חייב, - נגמרה שמלאכתה עליה,
הוא  הרמב"ם שמקור כתב עוז" "מגדל ובעל רבינו, לדעת
אוסרים  "וחכמים ב): עמוד צד דף שבת (מסכת מהגמרא
כיוון  צובעת משום חייבת ואינה שבות" משום (כוחלת)

מתקיים. אינו הכחל צהוב.85)שצבע צבע 86)צבע
יד). פסוק כב פרק (ירמי' בששר" "ומשוח אדוםֿבהיר

אם 87) אף לאדם, הרצוי צבע שכל והיראים הסמ"ג ודעת
מדברי  ראייה והביאו התורה, מן עליו חייב לשעה, רק הוא
חייב" מה משום "שוחט א): עמוד עה דף שבת (מסכת רב
אינו  הדם שצבע ואף השחיטה), (בדם צובע" משום -

מתקיים.

.„ÈÚ·Bˆ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ú·v‰ ÔÈÚ ‰NBÚ‰88, »∆≈«∆«¬≈∆∆∆≈«
ÌBz˜˜ Ô˙pL ÔB‚k ?„ˆÈk .·iÁÂ89ÈÓ CB˙Ï ¿«»≈«¿∆»««¿«¿¿≈

‡ˆÙÚ90ÒÈËÒ‡ Ô˙pL B‡ ;¯ÁL Ïk‰ ‰NÚpL ,91 «¿»∆«¬»«…»…∆»«ƒ¿ƒ
Ìk¯k ÈÓ CB˙Ï92‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜¯È Ïk‰ ‰NÚpL , ¿≈«¿…∆«¬»«…»…¿≈…«≈

Bk¯‡L ËeÁ Ba ÚaˆÏ È„k ?B¯eÚL ‰nÎÂ .‰Êa»∆¿«»ƒ¿≈ƒ¿…«∆»¿
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ

דבריו,88) על השיג הראב"ד א) עמוד יח דף שבת (מסכת
בכך  צביעה מלאכת נגמרה אם רק צובע משום חייב שאינו
רבינו, דברי ביאר פענח" וב"צפנת צבע. מי בעושה ולא
צבע, תערובת רק והם צביעה, נעשית לא צבע במי שבאמת
צבע  נוצר המינים שני תערובת ידי שעל כאן רבינו וכוונת
חדש. דבר נולד פעולתו ידי שעל צובע תולדת וזהו חדש,

להשחירה.89) כדי בדיו ששמים הנחושת פרי 90)חומצת
בו  ומעבדים בדיו אותו שנותנים קטן, אגוז כעין האלון,

לצביעת 91)עורות. כחול צבע עושים שממנו צמח
ריח 92)בגדים. שלפרחיו כתום מצבע ּבצלי צמח ְִָזעפרן,

נודף.

.ÂË‰ÂBh‰93‰ÂËp‰ ¯·c ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ «∆…∆«¿»»¿»ƒƒ»»»«ƒ¿∆
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B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ „Á‡ .·iÁ -«»∆»«∆∆«∆∆∆«ƒ¿»
Ïk ÔÎÂ ÔÈ„Èb‰ ˙‡ B‡ ¯ÚN‰ ˙‡ B‡ ‰ˆBp‰ ˙‡∆«»∆«≈»∆«ƒƒ¿≈…

„·l‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ .Ô‰a ‡ˆBik94˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «≈»∆»∆∆«∆∆¬≈∆∆∆
˙BÂËÏ ¯LÙ‡L ¯·c „aÏiL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,‰ÂBË∆¿«»»∆¿«≈»»∆∆¿»ƒ¿

.ÈBÈa È·Úa ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ epnÓƒ∆…∆«¿»»¿»ƒ¿…ƒ≈ƒ

ב).93) עמוד קה דף שבת מסכת טרוף 94)(משנה צמר
עשיית  מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג; בלתי וכבוש
מלובן  צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד
שנעשה  עד מוך על מוך ונותן בגד, גבי על ושוטחו ומנופץ,
עד  ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה,
כמגבן  שהוא יותר ונראה הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר
עשיית  שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת
החלקים  את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד
תולדת  - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים

הטווה.

.ÊË‰NBÚ‰95ÔÈ¯È Èza ÈL96‰Ù ‰NBÚ‰ .·iÁ -97 »∆¿≈»≈ƒƒ«»»∆»»
‰¯·k B‡98‰Î·Ò B‡ ÏÒ B‡ ,99‰hÓ ‚¯qL B‡ , ¿»»«¿»»∆»«ƒ»
ÌÈÏ·Áa100ÔÈ¯È ‰NBÚ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -101; «¬»ƒ¬≈∆∆∆∆ƒƒ

Ïk ÔÎÂ .·iÁ - el‡ ÏkÓ „Á‡a ÌÈza ÈL ‰NÚiMÓeƒ∆«¬∆¿≈»ƒ¿∆»ƒ»≈«»¿≈»
ÌÈza B˙B‡ ÔÈNBÚL ¯·„a ÔÈ¯È Èza ÈL ‰NBÚ‰»∆¿≈»≈ƒƒ¿»»∆ƒ»ƒ

.·iÁ - el‡ ÔB‚k ÌÈza»ƒ¿≈«»

ב).95) עמוד קה דף שבת חוטי 96)(מסכת המכניס
השתי  חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
כדי  השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם

בשתי. הערב חוטי נקבים 97)להכניס עשוייה רשת
והפסולת. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים,

הנפה.98) משל גדולים הראש,99)נקביה על מכסה
רשת. מעשה דבר.100)עשוי ובכל בתבן או

בראשונה 101) מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
את  בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - האורך חוטי ִֶַאת
החוטים  שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" ֶֶַחוטי
של  קליעה העושה וכן ניר, בתי שני עושה נקרא במסכת
ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני
ולא  חוטין שני יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה

.ÊÈC¯c102C¯‡a ‰lÁz ÔÈËeÁ‰ ÔÈÁ˙BnL :ÔÈ‚¯B‡‰ ∆∆»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿…∆
,Ô‡kÓ ‰ÊÂ Ô‡kÓ ‰Ê ÔÈÊÁB‡ ÌÈLe ,daÁ¯·e ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿»¿«ƒ¬ƒ∆ƒ»¿∆ƒ»

Ë·La Ë·BL „Á‡Â103‰Ê Ô˙B‡ Ôw˙Óe ÔÈËeÁ‰ ÏÚ ¿∆»≈¿≈∆««ƒ¿«≈»∆
È˙L dlk ‰NÚzL „Ú ‰Ê „ˆa104·¯Ú ‡Ïa105. ¿«∆«∆≈»∆À»¿ƒ¿…≈∆

˙ÎÒ‰ ‡È‰ ,ÔÈ‚¯B‡‰ C¯„k ÔÈËeÁ‰ ˙ÁÈ˙Óe¿ƒ««ƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»«
˙Îqn‰106ÔÈÏÙBkLÎe .CÒÓ ‡¯˜ Á˙Bn‰ ‰ÊÂ . ««∆∆¿∆«≈«ƒ¿»≈≈¿∆¿ƒ

.‚¯B‡ ‡¯˜ - ·¯Úa È˙M‰ ÒÈÎ‰Ï ÏÈÁ˙Óe d˙B‡»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿»≈

ב).102) עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
יסתבכו 103) שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חובט

ולמטה. למעלה שבאריג 104)בתנועותיהם האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם היסוד חוטי חוטי 105)הם

שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.ÁÈCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈

„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו

להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת
ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת

חגורה.111)

.ËÈ˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד

.ÎÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ

¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆
.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה
ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת

א).
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B‡ ÔzLt‰ ˙‡ B‡ ¯Óv‰ ˙‡ ‰ÂBh‰ „Á‡ .·iÁ -«»∆»«∆∆«∆∆∆«ƒ¿»
Ïk ÔÎÂ ÔÈ„Èb‰ ˙‡ B‡ ¯ÚN‰ ˙‡ B‡ ‰ˆBp‰ ˙‡∆«»∆«≈»∆«ƒƒ¿≈…

„·l‰ ˙‡ ‰NBÚ‰ .Ô‰a ‡ˆBik94˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «≈»∆»∆∆«∆∆¬≈∆∆∆
˙BÂËÏ ¯LÙ‡L ¯·c „aÏiL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,‰ÂBË∆¿«»»∆¿«≈»»∆∆¿»ƒ¿

.ÈBÈa È·Úa ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ epnÓƒ∆…∆«¿»»¿»ƒ¿…ƒ≈ƒ

ב).93) עמוד קה דף שבת מסכת טרוף 94)(משנה צמר
עשיית  מלאכת "כי כאן: משיג הראב"ד ארוג; בלתי וכבוש
מלובן  צמר לוקח שהוא לפי לטווייה דומה אינה הלבד
שנעשה  עד מוך על מוך ונותן בגד, גבי על ושוטחו ומנופץ,
עד  ומהדקו הבגד עם וכורכו במים, ומטפיחו עבה,
כמגבן  שהוא יותר ונראה הלבד ונעשה ומתקשה שמתחבר
עשיית  שמלאכת העלה רוקח" ב"מעשה אבל בונה"; תולדת
החלקים  את מקבץ שהוא הטווייה, למלאכת דומה הלבד
תולדת  - יחד ומחברם הפשתים או הצמר מן הנפרדים

הטווה.

.ÊË‰NBÚ‰95ÔÈ¯È Èza ÈL96‰Ù ‰NBÚ‰ .·iÁ -97 »∆¿≈»≈ƒƒ«»»∆»»
‰¯·k B‡98‰Î·Ò B‡ ÏÒ B‡ ,99‰hÓ ‚¯qL B‡ , ¿»»«¿»»∆»«ƒ»
ÌÈÏ·Áa100ÔÈ¯È ‰NBÚ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -101; «¬»ƒ¬≈∆∆∆∆ƒƒ

Ïk ÔÎÂ .·iÁ - el‡ ÏkÓ „Á‡a ÌÈza ÈL ‰NÚiMÓeƒ∆«¬∆¿≈»ƒ¿∆»ƒ»≈«»¿≈»
ÌÈza B˙B‡ ÔÈNBÚL ¯·„a ÔÈ¯È Èza ÈL ‰NBÚ‰»∆¿≈»≈ƒƒ¿»»∆ƒ»ƒ

.·iÁ - el‡ ÔB‚k ÌÈza»ƒ¿≈«»

ב).95) עמוד קה דף שבת חוטי 96)(מסכת המכניס
השתי  חוטי להעלאת הקנים של (המכון בנירין השתי
כדי  השני, וירד אחד שיעלה נירים), בשם נקרא והורדתם

בשתי. הערב חוטי נקבים 97)להכניס עשוייה רשת
והפסולת. הסובין מן ולנקותו הקמח לנפות קטנים,

הנפה.98) משל גדולים הראש,99)נקביה על מכסה
רשת. מעשה דבר.100)עשוי ובכל בתבן או

בראשונה 101) מותח הוא וכו' וכברה נפה הנזכרים שבכל
את  בהם קולע הוא כך ואחר "השּתי" - האורך חוטי ִֶַאת
החוטים  שני המתקן שכל וחייב, (הרוחב) "הערב" ֶֶַחוטי
של  קליעה העושה וכן ניר, בתי שני עושה נקרא במסכת
ז: פרשה אחרי בספרא מובא וכן חייב, בארג בתים שני
ולא  חוטין שני יארוג ולא אותיות שתי יכתוב שלא "מניין

מלאכה". לומר: תלמוד ובכברה בנפה בתים שני יעשה

.ÊÈC¯c102C¯‡a ‰lÁz ÔÈËeÁ‰ ÔÈÁ˙BnL :ÔÈ‚¯B‡‰ ∆∆»¿ƒ∆¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿…∆
,Ô‡kÓ ‰ÊÂ Ô‡kÓ ‰Ê ÔÈÊÁB‡ ÌÈLe ,daÁ¯·e ‰ÚÈ¯È‰«¿ƒ»¿»¿»¿«ƒ¬ƒ∆ƒ»¿∆ƒ»

Ë·La Ë·BL „Á‡Â103‰Ê Ô˙B‡ Ôw˙Óe ÔÈËeÁ‰ ÏÚ ¿∆»≈¿≈∆««ƒ¿«≈»∆
È˙L dlk ‰NÚzL „Ú ‰Ê „ˆa104·¯Ú ‡Ïa105. ¿«∆«∆≈»∆À»¿ƒ¿…≈∆

˙ÎÒ‰ ‡È‰ ,ÔÈ‚¯B‡‰ C¯„k ÔÈËeÁ‰ ˙ÁÈ˙Óe¿ƒ««ƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»«
˙Îqn‰106ÔÈÏÙBkLÎe .CÒÓ ‡¯˜ Á˙Bn‰ ‰ÊÂ . ««∆∆¿∆«≈«ƒ¿»≈≈¿∆¿ƒ

.‚¯B‡ ‡¯˜ - ·¯Úa È˙M‰ ÒÈÎ‰Ï ÏÈÁ˙Óe d˙B‡»«¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿»≈

ב).102) עמוד עה ודף א עמוד עג דף שבת (מסכת
יסתבכו 103) שלא האריג של השתי חוטי את ומותח חובט

ולמטה. למעלה שבאריג 104)בתנועותיהם האורך חוטי
הערב. את מכניסים שבהם היסוד חוטי חוטי 105)הם

שבאריג. את 106)הרוחב להכניס כדי השתי חוטי מתיחת
הערב. חוטי

.ÁÈCÒn‰107.˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ‰Î‡ÏÓ ‡e‰Â .·iÁ - «≈≈«»¿¿»»≈¬¿»
‰Ê È¯‰ - Ìw˙ÈÂ e˜¯tiL „Ú ÔÈËeÁ‰ ÏÚ Ë·BM‰Â¿«≈««ƒ«∆ƒ»¿ƒ«¿≈¬≈∆
ÈzL ·Á¯ Ôw˙iMÓ ?B¯eÚL ‰nÎÂ .CÒÓ ˙„ÏBz∆∆≈≈¿«»ƒƒ∆¿«≈…«¿≈

‚¯B‡‰ ÔÎÂ .˙BÚaˆ‡108ÈzL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ∆¿»¿≈»≈¿≈ƒ¿…«¿≈
‰È‰L ÔÈa ,‰lÁza Ô‚¯‡L ÔÈa .·iÁ - ˙BÚaˆ‡∆¿»«»≈∆¬»»«¿ƒ»≈∆»»
ÈL B¯eÚL - ‚e¯‡‰ ÏÚ ‚¯‡Â ‚e¯‡ „‚a‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«∆∆»¿»««»»ƒ¿≈

„Á‡ ËeÁ ‚¯‡ Ì‡Â .ÔÈËeÁ109- „‚a‰ Ba ÌÈÏL‰Â ƒ¿ƒ»«∆»¿ƒ¿ƒ«∆∆
˙ÙNa ‚¯‡ .·iÁ110‰LÏL ·Á¯a ÔÈËeÁ ÈL ‰ÚÈ¯È‰ «»»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈ƒ¿…«¿»

‚¯B‡Ï ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .·iÁ - ÔÈ¯È Èza»≈ƒƒ«»»¿»∆∆¿≈
ÏeˆÏˆ111.ÔÈ¯È Èza ‰LÏL ·Á¯a ÔË˜ ƒ¿»»¿…«¿»»≈ƒƒ

ב).107) עמוד עה דף שבת (מסכת 108)(מסכת במשנה
שלושה  האורג אומר, אליעזר "רבי א): עמוד קה דף שבת
בארג  (כלומר: חייב - האריג על ואחת בתחילה, חוטין
גם  אריג, שם כבר לו ויש מקודם, חוטים הרבה בו שנארגו
בסוף  בין בתחילה בין אומרים וחכמים חייב). אחד בחוט
ממש  "בסוף" הכוונה אין ו"בסוף" חוטין". שני שיעורו

להלן. כמבואר האריג, בהמשך שבת 109)אלא (מסכת
ב). עמוד קד א).110)דף עמוד קה דף שבת (מסכת

חגורה.111)

.ËÈ˜c˜„Ó‰112‰‚È¯‡‰ ˙Úa Ô„È¯ÙÓe ÔÈËeÁ‰ ˙‡ «¿«¿≈∆«ƒ«¿ƒ»¿≈»¬ƒ»
ÚÏBw‰ ÔÎÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -113- ÔÈÓÈp‰ ˙‡ ¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«∆«ƒƒ

‰ÚÈÏ˜ ‰NÚiMÓ - B¯eÚLÂ .‚¯B‡ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¬∆¿ƒ»
.˙BÚaˆ‡ ÈzL C¯‡a¿…∆¿≈∆¿»

כשיש 112) האריגה, "משווה ב) עמוד צז דף שבת (מסכת
(רש"י). במחט" אותם משווה זה עם זה כרוכים חוטים שני

רבי 113) בשם ז) הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי תלמוד
וזהו  אריג" משום חייב - באדם נימין שלוש "הקולע יוחנן:
דף  שבת במסכת (תוספות אריגה דרך אין בשער אבל בבגד,

ב). עמוד צד

.ÎÚˆBa‰114LÈ¯Ùn‰ ‡e‰ ÚˆB·e .·iÁ - ÔÈËeÁ ÈL «≈«¿≈ƒ«»≈«««¿ƒ
B‡ È˙M‰ ÔÓ ·¯Ú‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa .‚e¯‡‰ ˙‡∆»»≈∆ƒ»≈∆ƒ«¿ƒ
.·iÁÂ ÚˆBa ‰Ê È¯‰ - ·¯Ú‰ ÏÚÓ È˙M‰ ¯È·Ú‰L∆∆¡ƒ«¿ƒ≈«»≈∆¬≈∆≈«¿«»

Ï˜Ï˜Ó ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â115C¯„k .Ôw˙Ï Ôek˙È ‡l‡ , »∆…¿≈¿«¿≈∆»ƒ¿«≈¿«≈¿∆∆
ÔÈÁ‡nL el‡ ÔÈNBÚL116,¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ∆ƒ≈∆¿«ƒ∆«¿»ƒ««ƒ¿≈

ÔÈËeÁ ÔÈ‚¯B‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈÁ‡Ó Ck ¯Á‡Â ÔÈÚˆBaL∆¿ƒ¿««»¿«ƒ¿¿ƒ¿¿ƒƒ
ÌÈÚ¯w‰ ÈL B‡ ÌÈ„‚a‰ ÈL eNÚiL „Ú ,eÚˆaL∆»¿«∆≈»¿≈«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ

¯˙Bq‰Â .„Á‡117˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ‰ÚÈÏw‰ ˙‡ ∆»¿«≈∆«¿ƒ»¿«≈¬≈∆∆∆
.ÚˆBa‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .ÚˆBa≈«¿ƒ¿ƒ«≈«

"זה 114) כתב: הראב"ד א), עמוד עג דף שבת (מסכת
במשנה  שנוי הוא וכבר לתפור, מנת על לקורע נוטה הפירוש
שחותך  חתוך, לשון והוא פוצע, כמו בוצע מקובלים, ואנו
מן  הארוג את חותך אריגתו, שהשלים שאחר חוטים ב'
חייב  חוטים, שני ממנו חתך ואם שבמסכת, המשוייר

זו". יז.115)בחתיכה הלכה א פרק למעלה ראה
ומחברים.116) עמוד 117)תופרים קה דף שבת (מסכת

א).
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ה'תשפ"א  מרחשון י"ז רביעי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ז 1) פרק שלישיות הנמנות מלאכות ה' ביאור בו כלל

המכה  הסותר, הבונה, הקורע, התופר, המתיר, [הקושר,
והצד]. בפטיש

.‡¯LBw‰2‡ÓÈ˜ ÏL ¯L˜3Ôn‡ ‰NÚÓ ‡e‰Â4- «≈∆∆∆¿»»¿«¬≈À»
ÔÈÏnb‰ ¯L˜ :ÔB‚k .·iÁ5ÔÈtq‰ ¯L˜Â6È¯L˜Â , «»¿∆∆««»ƒ¿∆∆««»ƒ¿ƒ¿≈

˙ÚLa ÔÈÚˆ¯‰ ÔÈ¯LBwL ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¿̄ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿«
ÏL ¯L˜ ¯LBw‰ Ï·‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ô˙iNÚ¬ƒ»»¿≈…«≈»∆¬»«≈∆∆∆

¯eËt - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ˜7BÈ‡L ¯L˜Â .8ÏL ¿»»¿≈«¬≈À»»¿∆∆∆≈∆
.‰lÁzÎÏ B¯L˜Ï ¯zÓ - Ôn‡ ‰NÚÓ BÈ‡Â ‡ÓÈ¿̃»»¿≈«¬≈À»À»¿»¿¿«¿ƒ»

ב.2) קיא, שבת קיום 3)משנה, זמן כל להתקיים העומד
האומנים.4)החפץ. כקשרי ואמיץ חזק קשר שהוא

שבנקב 5) בטבעת בחבל וקושרים בחטמו, לגמל נוקבים
קיימא. של אל 6)קשר הספינה חברי של חזק קשר

הרא"ש 7)התורן. רש"י, שיטת אבל רבינו. דעת זוהי
הדיוט  מעשה הוא אפילו קיימא של קשר שכל היא, וה'טור'

חייב. ופירש 8)- מחוזא", בני של "כגון מובא: בגמרא
ונעליהם  לבושיהם על ומקפידים לבב, רחבי "שהם רש"י:
להתירו  וצריך בדוחק, אותו וקושרים מכוונים, להיות
קשר  שכל פורת, רבינו בשם הביא ב'מרדכי' אבל ערבית",
של  שאינו קשר הוא ימים, שבעה בתוך להתירו העשוי

לכתחילה. ומותר קיימא

.·„ˆÈk9Ï·Á‰ ˜ÒÙ ,d¯L˜e ‰Úeˆ¯ BÏ ‰˜ÒÙ ? ≈«ƒ¿¿»¿»¿»»ƒ¿««∆∆
ÔÒ¯ ¯LwL B‡ ,ÈÏ„a Ï·Á ¯LwL B‡ ,B¯L˜e¿»∆»«∆∆ƒ¿ƒ∆»«∆∆

‰Ó‰a10el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆»¿≈…«≈¿≈
Ô˙B‡ ¯LB˜ Ì„‡ ÏÎÂ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ Ô‰L ,ÌÈ¯Lw‰«¿»ƒ∆≈«¬≈∆¿¿»»»≈»
¯L˜ B¯L˜ Ì‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ÏÎÂ .‡ÓÈ˜Ïƒ¿»»¿»∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿»∆∆

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôn‡À»¬≈∆»

אומן?9) מעשה שאינו קיימא של קשר נקרא מה
כך 10) שיתקיימו ורוצה להתירם, דרכו אין אלו שכל

אומן. מעשה אינם הקשרים אבל לעולם,

.‚˙¯LB˜11LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜eÏÁ‰ ÈÁzÙÓ ‰M‡ ∆∆ƒ»ƒ¿¿≈∆»««ƒ∆≈
ÌÈÁ˙t ÈL BÏ12‰Î·Ò ÈËeÁÂ ;13‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿≈¿»ƒ¿≈¿»»««ƒ∆

ÈeÙ¯14ÔÈ¯LBwL ,ÏcÒÂ ÏÚÓ ˙BÚeˆ¯e ;dL‡¯a »¿…»¿ƒ¿»¿«¿»∆¿ƒ
LeaÏÓ ˙ÚLa Ï‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡15,ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙B„BÂ ; »«»∆∆ƒ¿««¿¿«ƒ»∆∆
ÌÈÊ‡ ÈzL BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡16¯Na ÏL ‰¯„˜e ;17, ««ƒ∆≈¿≈»¿«ƒ¿≈»∆»»

.¯Lw‰ ¯Èzz ‡ÏÂ ¯Na‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰ÏBÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿»¿ƒ«»»¿…«ƒ«∆∆
‰ÁÈLÓa ÈÏc ÔÈ¯LB˜Â18Ba ‡ˆBiÎÂ Ë·‡a B‡19, ¿¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈¿«≈

dÏ‚¯a B‡ ‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ÔÈ¯LB˜Â .Ï·Áa ‡Ï Ï·‡¬»…¿∆∆¿¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿«¿»
ÈL dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡ˆz ‡lL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆…≈≈««ƒ∆≈»¿≈

˙B¯q‡20Ï·ÁÂ .21‰¯ta ¯eL˜ ‰È‰L22B¯LB˜ , ƒ»¿∆∆∆»»»«»»¿
Òe·‡a23‡Ï Ï·‡ .‰¯ta B¯LB˜ ,Òe·‡a ¯eL˜ ‰È‰ ; »≈»»»»≈¿«»»¬»…

Òe·‡·e ‰¯ta ¯L˜ÈÂ B˙Èa CBzÓ Ï·Á ‡È·È24Ì‡Â . »ƒ∆∆ƒ≈¿ƒ¿…«»»»≈¿ƒ
Èc¯b Ï·Á ‰È‰25BÏËÏËÏ ¯znL26‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »»∆∆«¿ƒ∆À»¿«¿¿¬≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Lw‰ el‡ ÏkL ÈtÓ .Òe·‡·e ‰¯ta ¯LB˜Â¿≈«»»»≈ƒ¿≈∆»≈«¿»ƒ

¯LB˜ ÌÚt ‡l‡ ,‡ÓÈ˜ ÏL ÔÈ‡Â Ô‰ ËBÈ„‰ ‰NÚÓ«¬≈∆¿≈¿≈»∆¿»»∆»««≈
.‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ CÎÈÙÏe ,¯ÈzÓ ÌÚÙe«««ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…»¿«¿ƒ»

˙BÏ˙BÁ27¯ÈzÓ - ˙B¯‚B¯b ÏLÂ ÌÈ¯Óz ÏL28 »∆¿»ƒ¿∆¿»«ƒ
ÚÈ˜ÙÓe29C˙BÁÂ30.ÏÎB‡Â ÏËBÂ , «¿ƒ«¿≈¿≈¿≈

ב.11) קיא, שבת חלוקה 12)משנה, שפת שקושרת
שיכולה  ואף ימין, בכתף ושבשמאל שמאל, לכתף שבימין
שדרכה  משום - מותר הקשר, התרת בלי בדוחק לפשוט

(רש"י). יום בכל הקשר הראש,13)להתיר על מכסה
רשת. מעשי התרת 14)עשוי בלא משם להסירה ויכולה

על  חסה שאשה לקשרה, לה מותר זאת בכל הקשר,
שם). (גמרא, ההסרה לפני הקשר ותתיר שערותיה

אומן 15) קשר ולא קיימא, של קשר אינם בוודאי שאלו
אחד,16)(שם). קשר בהתרת בדוחק היין להוציא ויכול

קיימא  של קשר לעולם ישאר השני שהקשר אומרים אין
דד 17)(שם). כמין נקב הקדרות בצד לעשות היה "דרכם

בגד  הקדירה פי על וקושרים והבשר, המרק ממנו להוציא
כל  להוציא יכול הדחק ידי ועל נמלים, בה יכנסו שלא כדי
פי  שעל הקשר אין ואףֿעלֿפיֿכן מהדד, שבקדירה מה

רוקח'). ('מעשה קיימא" של קשר דק 18)הקדירה חבל
וכדומה. פשתים אלא 19)של מבטלו שאינו דבר בכל

שימוש. לאחר שני 20)מתירו שקושרים יש קשרים.
את  שמוציאים ובעת מזה, למעלה זה הפתח ברוחב חבלים
לצאת  יכולה והיא התחתון החבל את מתירים - הבהמה
לתמיד  השני הקשר את ישאיר שמא חוששים ואין בדוחק,

רוקח'). א.21)('מעשה קיג, יתיר 22)שבת שבוודאי
הקשר. לבהמה.ב 23)אותו מספוא בו שנותנים לי

קיים.24) ישאר אחד שקשר חוששים אורג.25)שאנו
קשר 26) ואינו החבל מבטל שאינו מפני הוא ההיתר עיקר

אפשר  היה לא בטלטול, אסור היה שאם אלא קיימא, של
טלטול. איסור מצד ולקשור א.27)להביא קמו, שבת

רעים  תמרים בתוכם ומניחים תמרים, מכפות עשויים סלים
(רש"י). בחבל.28)שיתבשלו קשור הכיסוי אם ביד,

(רש"י).29) בכלי החבל שרשרות בכלי.30)סותר

.„Ïk31B˙B‡ ¯L˜Ï ¯zÓ - ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯L …∆»¿«¬«¿≈»À»ƒ¿…
˙ÈÏÓ¯Îa BÏcÒ ˙Úeˆ¯ ‰˜ÒÙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙aLa32 ¿«»¿ƒ»ƒƒ¿¿»¿««¿»¿«¿¿ƒ

ÏËB -33ÈÓb34C¯BÎÂ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯‰ ÁÏ ≈∆ƒ«»»¿«¬«¿≈»¿≈
‰ËÓL .ÈÓb‰ ¯LB˜Â ,ÂÈÏÚ35ÏÚÓ ˙Úeˆ¯ BÏ »»¿≈«∆ƒƒ¿¿»¿«ƒ¿»

¯zÓ - Ï‚¯‰ ·¯ ËÓLpL B‡ ,ÏcÒÂ36¯ÈÊÁ‰Ï ¿«¿»∆ƒ¿«…»∆∆À»¿«¬ƒ
.¯L˜È ‡lL „·Ï·e ,ÔÓB˜ÓÏ ˙BÚeˆ¯‰»¿ƒ¿»ƒ¿«∆…ƒ¿…

א.31) קיב, בשבת 32)שבת אליו להוציא שאסור מקום
(להלן  הרבים כרשות ולא היחיד כרשות לא שאינו מדרבנן,

ה"ד  רק 33)).פי"ד הוא ההיתר כי נאמר בגמרא
סנדלו, יאבד השבת אחר עד שם יניחנו שאם בכרמלית,
בנוסח  אולם הסנדל, את לקשור אסור הנשמרת בחצר אבל
ונראה  "ככרמלית", תיבת חסרה רוקח') ('מעשה כת"י
בלא  לילך לאדם הוא גנאי "כי בחצר גם להתיר רבינו שדעת
אברהם' ('מגן הבריות" כבוד משום לקשרו והתירו מנעל,

שח). לקשירה.34)סי' חבלים ממנו שעושים צמח סוף,
פי"ג.35) שבת עשויים 36)תוספתא היו שלהם מנעלים
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ומרחיבן  אותן שמהדק רצועות ידי על ומחוברים פרקים.
ממקומו, הרגל רוב שעל המנעל חלק וכשנשמט הצורך, לפי
סי' רבה (אליה הרצועות ידי על המנעל את ומהדק מחזיר

שיז).

.‰‰·ÈÚ‰37˙¯zÓ -38˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡L ÈÙÏ , »¬ƒ»À∆∆¿ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆
ÈL ıa˜Ó - ˜ÒÙpL Ï·Á‰ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈL˜aƒ¿ƒ»¿ƒ»«∆∆∆ƒ¿«¿«≈¿≈

.‰·ÈÚ ·BÚÂ ,‰ÁÈLÓ ÂÈÏÚ C¯BÎÂ ,ÂÈ˙Bˆ¿̃»¿≈»»¿ƒ»¿≈¬ƒ»

להתירו.37) שקל הדק, בלי רופף קשר א. קיג, שבת
('משנה 38) תמיד כך שתתקיים ודעתו יפה מהדקה אפילו

שיז). סי' ברורה'

.Â¯zÓ39¯·„Ï ‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ¯L˜Ï À»ƒ¿…∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿«
‰ÂˆÓ40.‰¯Bz‰ È¯eÚMÓ ¯eÚL „cÓÏ ¯L˜iL ÔB‚k , ƒ¿»¿∆ƒ¿…ƒ¿…ƒƒƒ≈«»

˜ÒÙpL ¯Bpk ˙ÓÈ41ÔÈ¯LB˜ -42d˙B‡43,Lc˜na ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
‡‰È„na ‡Ï Ï·44‰lÁzÎÏ ‡ÓÈ ¯L˜È ‡ÏÂ .45 ¬»…«¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ»¿«¿ƒ»

.Lc˜na elÙ‡¬ƒ«ƒ¿»

רבי 39) של אביו בימי "מעשה מ"ה: פכ"ד שבת משנה,
המאור  את שפקקו בטנית, בן שאול אבא ובימי צדוק,
שתיה) (כלי המקידה את וקשרו חרס) (כלי בטפיח (החלון)
(ומביאה  טפח פותח גדול) (כד בגיגית יש אם לידע בגמי,
שפוקקין  למדנו: ומדבריהם הבית), אל הטומאה את
מצוה). של וקשירה (מדידה בשבת וקושרין ומודדין

התירו 40) - מדרבנן שאסור אומן מעשה הוא הקשר אם
מותר  קיימא של ואינו הדיוט מעשה הוא שאם מצוה, לצורך
קיימא", של קשר לקשור "מותר אחר: ובנוסח לכתחילה,

מפאנו). (רמ"ע אומן מעשה אינו אם מיתר 41)והכוונה
בשיר  להמשיך הלויים יוכלו ולא בשבת, שנפסק הכינור

ב.42)שלהם. קב, עירובין קרבן 43)משנה, מכשירי כי
השבת. את  למקדש.44)דוחים נפסק 45)מחוץ אם

שבת  מערב לעשותם שאפשר מצוה מכשירי כי שבת, מערב
(רע"ב). השבת את דוחים אין

.Ê¯L˜ Ïk46ÔÈ·iÁL47ÏÚ ÔÈ·iÁ Ck ,B¯eM˜ ÏÚ »∆∆∆«»ƒ«ƒ»«»ƒ«
¯Èzn‰ Ck ,¯eËt B˙B‡ ¯LBw‰L ¯L˜ ÏÎÂ .B¯z‰∆≈¿»∆∆∆«≈»»««ƒ

¯L˜ ÏÎÂ .¯eËt B˙B‡48¯zÓ Ck ,B¯L˜Ï ¯znL »¿»∆∆∆À»¿»¿»À»
.B¯Èz‰Ï¿«ƒ

כך 46) קישורן, על חייב שהוא "כשם ב: קיא, שבת משנה,
היתרן". על חייב כתבו 47)הוא עג.) (שבת ב'תוספות'

לקשור  מנת על אלא במתיר חייב שאינו חננאל, רבינו בשם
על  אלא בפותר חייב שאינו כמו קיימא, של קשר במקומו
רבינו  ומדברי הרא"ש; דעת וכן טו) הל' (להלן לבנות מנת
התירו", על חייבין "כך אומר: שהרי ר"ח, כדעת שלא יוצא
('מעשה  המתיר כן אחת, בפעולה חייב שקושר כמו כלומר:

א.48)רוקח'). בהלכה כמבואר

.ÁÏ˙Bt‰49ÔÈˆe‰‰ ÔÓ ÌÈÏ·Á50ÛÏÁ‰ ÔÓe51B‡ , «≈¬»ƒƒ«ƒƒ«≈∆
‡ˆBiÎÂ ¯ÚN ÈËeÁ B‡ ÔzLÙ ÈËeÁÓ B‡ ¯Óˆ ÈËeÁÓƒ≈∆∆ƒ≈ƒ¿»≈≈»¿«≈
È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆

Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈
.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.Ë¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא
מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.ÈÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו
בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש
על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה

רוקח'). ('מעשה פתיחתה"
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ומרחיבן  אותן שמהדק רצועות ידי על ומחוברים פרקים.
ממקומו, הרגל רוב שעל המנעל חלק וכשנשמט הצורך, לפי
סי' רבה (אליה הרצועות ידי על המנעל את ומהדק מחזיר

שיז).

.‰‰·ÈÚ‰37˙¯zÓ -38˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡L ÈÙÏ , »¬ƒ»À∆∆¿ƒ∆≈»ƒ¿«∆∆
ÈL ıa˜Ó - ˜ÒÙpL Ï·Á‰ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈL˜aƒ¿ƒ»¿ƒ»«∆∆∆ƒ¿«¿«≈¿≈

.‰·ÈÚ ·BÚÂ ,‰ÁÈLÓ ÂÈÏÚ C¯BÎÂ ,ÂÈ˙Bˆ¿̃»¿≈»»¿ƒ»¿≈¬ƒ»

להתירו.37) שקל הדק, בלי רופף קשר א. קיג, שבת
('משנה 38) תמיד כך שתתקיים ודעתו יפה מהדקה אפילו

שיז). סי' ברורה'

.Â¯zÓ39¯·„Ï ‡ÓÈ˜ ÏL BÈ‡L ¯L˜ ¯L˜Ï À»ƒ¿…∆∆∆≈∆¿»»ƒ¿«
‰ÂˆÓ40.‰¯Bz‰ È¯eÚMÓ ¯eÚL „cÓÏ ¯L˜iL ÔB‚k , ƒ¿»¿∆ƒ¿…ƒ¿…ƒƒƒ≈«»

˜ÒÙpL ¯Bpk ˙ÓÈ41ÔÈ¯LB˜ -42d˙B‡43,Lc˜na ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿»
‡‰È„na ‡Ï Ï·44‰lÁzÎÏ ‡ÓÈ ¯L˜È ‡ÏÂ .45 ¬»…«¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ»¿«¿ƒ»

.Lc˜na elÙ‡¬ƒ«ƒ¿»

רבי 39) של אביו בימי "מעשה מ"ה: פכ"ד שבת משנה,
המאור  את שפקקו בטנית, בן שאול אבא ובימי צדוק,
שתיה) (כלי המקידה את וקשרו חרס) (כלי בטפיח (החלון)
(ומביאה  טפח פותח גדול) (כד בגיגית יש אם לידע בגמי,
שפוקקין  למדנו: ומדבריהם הבית), אל הטומאה את
מצוה). של וקשירה (מדידה בשבת וקושרין ומודדין

התירו 40) - מדרבנן שאסור אומן מעשה הוא הקשר אם
מותר  קיימא של ואינו הדיוט מעשה הוא שאם מצוה, לצורך
קיימא", של קשר לקשור "מותר אחר: ובנוסח לכתחילה,

מפאנו). (רמ"ע אומן מעשה אינו אם מיתר 41)והכוונה
בשיר  להמשיך הלויים יוכלו ולא בשבת, שנפסק הכינור

ב.42)שלהם. קב, עירובין קרבן 43)משנה, מכשירי כי
השבת. את  למקדש.44)דוחים נפסק 45)מחוץ אם

שבת  מערב לעשותם שאפשר מצוה מכשירי כי שבת, מערב
(רע"ב). השבת את דוחים אין

.Ê¯L˜ Ïk46ÔÈ·iÁL47ÏÚ ÔÈ·iÁ Ck ,B¯eM˜ ÏÚ »∆∆∆«»ƒ«ƒ»«»ƒ«
¯Èzn‰ Ck ,¯eËt B˙B‡ ¯LBw‰L ¯L˜ ÏÎÂ .B¯z‰∆≈¿»∆∆∆«≈»»««ƒ

¯L˜ ÏÎÂ .¯eËt B˙B‡48¯zÓ Ck ,B¯L˜Ï ¯znL »¿»∆∆∆À»¿»¿»À»
.B¯Èz‰Ï¿«ƒ

כך 46) קישורן, על חייב שהוא "כשם ב: קיא, שבת משנה,
היתרן". על חייב כתבו 47)הוא עג.) (שבת ב'תוספות'

לקשור  מנת על אלא במתיר חייב שאינו חננאל, רבינו בשם
על  אלא בפותר חייב שאינו כמו קיימא, של קשר במקומו
רבינו  ומדברי הרא"ש; דעת וכן טו) הל' (להלן לבנות מנת
התירו", על חייבין "כך אומר: שהרי ר"ח, כדעת שלא יוצא
('מעשה  המתיר כן אחת, בפעולה חייב שקושר כמו כלומר:

א.48)רוקח'). בהלכה כמבואר

.ÁÏ˙Bt‰49ÔÈˆe‰‰ ÔÓ ÌÈÏ·Á50ÛÏÁ‰ ÔÓe51B‡ , «≈¬»ƒƒ«ƒƒ«≈∆
‡ˆBiÎÂ ¯ÚN ÈËeÁ B‡ ÔzLÙ ÈËeÁÓ B‡ ¯Óˆ ÈËeÁÓƒ≈∆∆ƒ≈ƒ¿»≈≈»¿«≈
È„k - B¯eÚLÂ .·iÁÂ ,¯LB˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ¿≈
˙‡ˆÓpL ,‰¯ÈL˜ ‡Ïa B˙ÏÈ˙Ùa Ï·Á‰ „ÓÚiL∆«¬…«∆∆ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»∆ƒ¿≈
‰Ê È¯‰ - ÏÈ˙t‰ ˙‡ „È¯Ùn‰ ÔÎÂ .˙Ói˜˙Ó BzÎ‡ÏÓ¿«¿ƒ¿«∆∆¿≈««¿ƒ∆«»ƒ¬≈∆

Ï˜Ï˜Ï Ôek˙È ‡lL ,‡e‰Â .·iÁÂ ,¯ÈzÓ ˙„ÏBz52 ∆∆«ƒ¿«»»∆…ƒ¿«≈¿«¿≈
.Ï˙Bt‰ ¯eÚLk - B¯eÚLÂ .„·Ïaƒ¿«¿ƒ¿ƒ«≈

שוזר.49) ה"א. פט"ו שבת ענף 50)'ירושלמי' עלה
שעושים51)התמר. פתיל כעין ארוך עשב ממנו צמח

הי"ז).52)מחצלאות. פ"א (למעלה פטור שהוא

.Ë¯ÙBz‰53‡e‰Â .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL54¯LwL ,55 «≈¿≈¿ƒ«»»∆»«
‰¯ÈÙz‰ „ÓÚzL È„k ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ËeÁ‰ ÈL‡»̄≈«ƒ»ƒ»¿≈∆«¬…«¿ƒ»
,˙B¯ÈÙz ÈzL ÏÚ ¯˙È ¯Ùz Ì‡ Ï·‡ .ËÓMz ‡ÏÂ¿…ƒ»≈¬»ƒ»«»≈«¿≈¿ƒ
˙Ói˜˙Ó È¯‰L ,·iÁ - ¯L˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»««»∆¬≈ƒ¿«∆∆

Á˙Bn‰Â .‰¯ÈÙz‰56,·iÁ - ˙aLa ‰¯ÈÙz ÏL ËeÁ «¿ƒ»¿«≈«∆¿ƒ»¿«»«»
.‰¯ÈÙz‰ ÈÎ¯vÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ»¿≈«¿ƒ»

א.53) עג, שבת הקשו:54)משנה, עד.) (שם בגמרא
מלאכה  וכל מתקיימת, אינה התפירה (והרי קיימא לא "והא
שקשרן  והוא יוחנן: רבי אמר פטור)? מתקיימת שאינה

החוטים). ראשי שני שקשר (שבת 55)(כגון ב'ירושלמי'
קושר; ומשום תופר משום שתים, שחייב מובא ה"ב) פ"ז
אומן, קשר על רק חייב שאינו א) (בהלכה רבינו לדעת אבל
חייב  אינו ולכן הדיוט, של לקשר הכוונה שכאן לומר יש

(קובץ). תופר משום א.56)רק עה, שבת

.ÈÚ¯Bw‰57È„k58¯t˙Ï ˙Ó ÏÚ ˙B¯ÈÙz ÈzL ¯t˙Ï «≈«¿≈ƒ¿…¿≈¿ƒ«¿»ƒ¿…
- d„ÈÒÙ‰Ï Ú¯Bw‰ Ï·‡ .·iÁ - ˙B¯ÈÙz ÈzL¿≈¿ƒ«»¬»«≈«¿«¿ƒ»

¯eËt59B˙ÓÁa Ú¯Bw‰ .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,60B‡ »ƒ¿≈∆¿«¿≈«≈««¬»
˙Ó ÏÚ61ÈtÓ ,·ÈÁ - ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ ‡e‰L62 «≈∆«»ƒ¿…«»»«»ƒ¿≈

ÏÈ‡B‰Â ;B¯ˆÈ ÁeÈÂ ‰Ê ¯·„a BzÚc ˙‡ ·MÈnL∆¿«≈∆«¿¿»»∆¿»«ƒ¿¿ƒ
.·iÁÂ ,Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ˙ÎÎBL B˙ÓÁÂ«¬»∆∆¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿«»

Á˙Bt‰Â63.·iÁ - ˙aLa ¯‡ev‰ ˙Èa ¿«≈«≈««»¿«»«»

א.57) עג, שבת שיוכל 58)משנה, כדי הקריעה שיעור
תפירות. שתי שם ב.59)לתפור קה, שבת משנה,

בנוסח 61)בכעסו.60) וכן מתו". "על מובא: בברייתא
מת  על לקרוע חייב שלנו הנוסח ולפי רוקח', ב'מעשה אחר
מי  "כל הי"א): פי"ט אבל (הל' רבינו כדעת קרובו, שאינו
שאינו  אףֿעלֿפי נשמתו, יציאת בשעת המת עם שעמד
חייבין  הכל - שמת כשר אדם וכן לקרוע, חייב - קרובו

עליו". ה"ח.62)לקרוע פ"ח למעלה שבת 63)מבואר
חטאת", חייב חלוק) (של הצואר בית "הפותח א: מח,
לשימוש  ראוי הבגד את ועושה המלאכה את גומר שעכשיו
ודעת  הט"ז); ולהלן שם, (רש"י בפטיש מכה משום וחייב
בקורע  רק חייב שאינו ואף קורע, משום שחיובו היא רבינו
בשם  הרמב"ם בן אברהם רבינו פירש - לתפור? מנת על
שלו, הצואר בית ומתקן הבגד כשגומר החייט ש"דרך אביו,
שחתכה  המטלית משיב היה ללבישה, ראוי שיהיה עד
ארעי, תפירת ותופרה הצואר, בית על הצואר, בית ממקום
הבגד  בעל שירצה ובעת חדש, בגד שזה היכר שיהא כדי
הרמב"ם  והשמיענו החוטים, אותם מסיר אותו, ללבוש
על  חייב זאת בכל ארעית, רק שהיתה אף תפירה שאותה

רוקח'). ('מעשה פתיחתה"
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·iÁÂ ,¯ÙBz ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ65ÔÎÂ . ¿«≈¬≈∆∆∆≈¿«»¿≈
˜¯ÙÓ‰66È˜e·c ˙B¯È‡ÏÂ ,ÔÈ˜e·c ˙B¯BÚ B‡ Ô «¿»≈¿»¿ƒ¿ƒ¿…
Ôek˙67„·Ïa Ï˜Ï˜Ï68,Ú¯B˜ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿«¿≈ƒ¿«¬≈∆∆∆≈«

.·iÁÂ¿«»

מקמח.64) העשוי אינו 65)דבק חתומה, אגרת הפותח
לרבינו  ואף לגופה, צריכה שאינה מלאכה שהיא חייב,
אינו  כי פטור, כאן לגופה, צריכה שאינה במלאכה המחייב
מצד  בא והתיקון מקלקל. אלא הנייר, בגוף מאומה מתקן

לט). סי' צבי' 'חכם (שו"ת האגרת קריאת - דעת 66)אחר
מנת  על נתכוין לא אם אף לתקן, מנת על קורע שאם רבינו
מנת  על "הקורע במשנה: שנאמר ומה חייב, - לתפור
אין  אבל קלקול, ולא תיקון בקריעה שיהיה הכוונה לתפור",
ו'משנה  אדם' ('חיי לתפור מנת על דוקא שתהיה צורך

זה 67)ברורה'). הרי לקלקל, נתכוין "ולא אחר: בנוסח
אברבנאל). (כ"י לתקן" מנת על שבת 68)קורע משנה,

ב. קב,

.·È‰Ba‰69‰ÂLn‰ .·iÁ - ‡e‰L Ïk70Ú˜¯w‰ Èt «∆»∆«»««¿∆¿≈««¿«
˙Èaa71‡È‚ B‡ ‡n‚ ‡lÓ B‡ Ïz ÏÈtL‰L ÔB‚k ,72- ««ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ≈À»«¿

„Á‡ .·iÁÂ ,‰Ba ‰Ê È¯‰73Ô˙ „Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ Ô˙ ¬≈∆∆¿«»∆»»«∆»∆∆¿∆»»«
ËÈh‰ ˙‡74Ca„p·e .·iÁ ËÈh‰ Ô˙Bp‰ -75,ÔBÈÏÚ‰ ∆«ƒ«≈«ƒ«»«ƒ¿»»∆¿
ÏÚ‰ elÙ‡ËÈh‰ Èab ÏÚ dÁÈp‰Â Ô·‡‰ ˙‡ ‰76- ¬ƒ∆¡»∆»∆∆¿ƒƒ»««≈«ƒ

ÏÚ ‰Ba‰Â .¯Á‡ ËÈË ‰ÈÏÚ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,·iÁ«»∆¬≈≈«ƒƒ»∆»ƒ«≈¿«∆«
ÌÈÏk Èab77.¯eËt - «≈≈ƒ»

ב.69) עג, משום 70)שבת אלו על חייב - בשדה אבל
ה"א. ח' פרק למעלה ראה עמוקה.71)חורש, חפירה

פי"ב.72) שבת האבן 73)תוספתא שאין הבנין, באמצע
העיקר. הוא הטיט נותן לכן טיט, בלא טור 74)מתקיימת

בבנין. לבנים או "הדימוס"75)אבנים אחר: בנוסח
בבנין. אבנים טור ותוספתא) רוקח' ('מעשה

(76- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
אומרת) (זאת אמרה הדא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
על  בונה (ואינו הם כקרקע אדנים בנין? כלים, גבי על בנין

א.77)הכלים)". קלח, שבת

.‚È‰NBÚ‰78Úe·˜ Ï‰‡79,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - »∆…∆»«¬≈∆∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ80˙È·ÁÂ ¯epz ÔB‚k ,‰Ó„‡ ÈÏk ‰NBÚ‰81 ¿«»¿≈»∆¿≈¬»»¿«¿»ƒ

eÙ¯NiL Ì„˜82‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -83ÔÎÂ .·iÁÂ , …∆∆ƒ»¿¬≈∆∆∆∆¿«»¿≈
Ôa‚Ó‰84BÈ‡Â .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰È·b‰ ˙‡ «¿«≈∆«¿ƒ»¬≈∆∆∆∆¿≈

˙¯‚B¯‚k Ôa‚iL „Ú ·iÁ85ÒÈÎn‰ .86Ìc¯w‰ „È «»«∆¿«≈ƒ¿∆∆««¿ƒ«««¿…
Ïk ÔÎÂ .‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BlL ıÚ‰ CB˙a¿»≈∆¬≈∆∆∆∆¿≈…

Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .Ba ‡ˆBik87Ú˜zL ÔÈa - ıÚa ıÚ «≈¿≈«≈«≈¿≈≈∆»«
È¯‰ - „Á‡˙pL „Ú BÓˆÚ ıÚa Ú˜zL ÔÈa ,¯ÓÒÓa¿«¿≈≈∆»«»≈«¿«∆ƒ¿«≈¬≈

.·iÁÂ ,‰Ba ˙„ÏBz ‰Ê∆∆∆∆¿«»

(78- במשכן? היה בנין "מה ה"ב: פ"ז שבת 'ירושלמי'
(בנין  היתה לשעה ולא אדנים. גבי על קרשים נותנין שהיו
ע"פ  ונוסעים חונים שהיו כיון יוסי רבי אמר - ארעי)?

קבוע). (בנין לעולם" שהוא כמי עד,79)הדיבור, שבת
ויניציא).80)ב. (דפוס וחבית" כיריים "תנור אחר: בנוסח

ומכה 81) מבשל משום גם בו יש בכבשן, שרפו שאם
אם 82)בפטיש. הכוונה בכלים, בנין אין שאמרו ומה

מחדש  הכלי את כשעושה אבל לתיקונו, מפורק כלי החזיר
הגאונים). בשם (מגידֿמשנה בנין משום בו יש -

א.83) צה, שם.84)שבת ב.85)שבת, קב, שם,
א.86) מז, ב.87)שם, קב, שם,

.„È‰NBÚ‰88,ÌÈÏB‚¯z ÏL ÏeÏa ‡e‰L Ïk ·˜ »∆∆∆»∆¿∆«¿¿ƒ
‰¯B‡‰ Ô‰Ï ÒkiL È„k89.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - ¿≈∆ƒ»≈»∆»»«»ƒ∆

¯ÈÊÁn‰90˙ec ÏLÂ ¯Ba ÏL ˙Ïc91ÚÈˆÈ ÏLÂ92- ««¬ƒ∆∆∆¿∆¿∆»ƒ«
‰Ba ÌeMÓ ·iÁ93. «»ƒ∆

משום 88) חייב - אור להכניס רק ומשמש קטן כשהנקב
להכניס  עשוי שהוא נקב עושה אם אבל חלון, כעושה בונה,
גמר  שזהו בפטיש מכה משום חייב ההבל, ולהוציא האורה

פר"ח). - ה"א פכ"א (להלן ב.89)מלאכתו קב, עירובין
אבנים.90) בנויות שדפנותיו מכותל 91)בור בולט בנין

בחוץ. או בפנים בתוך 92)הבית בנינים שהם מכיון
(רש"י). כבנין דלת החזקת גם נחשבת - הקרקע

א.93) עג, שבת משנה,

.ÂË¯˙Bq‰94ÏÚ ¯zÒiL ,‡e‰Â .·iÁ - ‡e‰L Ïk «≈»∆«»»∆ƒ¿…«
˙B·Ï ˙Ó95‰˙ÁL‰ C¯c ¯˙Ò Ì‡ Ï·‡ ;96.¯eËt - ¿»ƒ¿¬»ƒ»«∆∆«¿»»»

Ï‰‡ ¯˙Bq‰97‰Ê È¯‰ - Úe˜z ıÚ ˜¯tL B‡ ,Úe·˜ «≈…∆»«∆≈«≈»«¬≈∆
„ÏBz·iÁÂ ,¯˙BÒ ˙98.Ôw˙Ï Ôek˙iL ,‡e‰Â . ∆∆≈¿«»»∆ƒ¿«≈¿«≈

חייב 94) - במקומו לבנות מנת על "סותר ב: לא, שבת
מלאכות  כל (הרי) מכדי לעולא: רבה לו אמר סתירה. משום
על  סותר (שם) והתם ממשכן, אותם) (לומדים להו ילפינן
בחניה  אותו סותרים (שהיו הוא במקומו שלא לבנות מנת
אמר  אותו)? ומקימים וחוזרים אחר למקום ונוסעים אחת,
יחנו", ה' פי "על יח): ט, (במדבר שכתוב כיון עולא: לו

הוא". במקומו לבנות מנת על למעלה 95)כסותר כמבואר
הי"ז. על 96)פ"א חייב בונה, משום עשייתו על שחייב

במקומו. לבנות - לתקן כוונתו אם סותר, משום סתירתו
בו 97) יש יג) בהלכה (כמבואר בנין בו שיש מה "שכל

(מגידֿמשנה). א.98)סתירה" עג, שבת משנה,

.ÊË‰kn‰99LÈhÙa100ÏÎÂ .·iÁ - ˙Á‡ ‰‡k‰ ««∆¿«ƒ«»»«««»¿»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ¯·„ ‰NBÚ‰101 »∆»»∆¿«¿»»¬≈∆∆∆

,˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa ÁtÓ‰ ?„ˆÈk .·iÁÂ ,LÈhÙa ‰kÓ«∆¿«ƒ¿«»≈««¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯eˆ ÈÏÎa ¯v‰Â102„¯‚Ó‰Â ,‰¯ev‰ ˙ˆ˜Ó elÙ‡ ,103 ¿«»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»«»¿«¿»≈

ÔÈa ,ıÚa ÔÈa - ‡e‰L Ïk ·˜ ‰NBÚ‰Â ,‡e‰L Ïk»∆¿»∆∆∆»∆≈¿≈≈
‰ - ÌÈÏÎa ÔÈa ,ÔÈ·a ÔÈa ,˙ÎzÓa‰kÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯ ¿«∆∆≈¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¬≈∆∆∆«∆

Á˙t ÏÎÂ .·iÁÂ ,LÈhÙa104ÒÈÎ‰Ï ÈeNÚ BÈ‡L ¿«ƒ¿«»¿»∆«∆≈»¿«¿ƒ
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‡ÈˆB‰Ïe105.B˙iNÚ ÏÚ ¿ƒ≈«»ƒ«¬ƒ»

מכה 99) האומן שכן מלאכה, גמר משום חייב רש"י, לדעת
שהאומן  פירש חננאל ורבינו מלאכה, גמר בשעת הסדן על
אבן  על וכן עקמימותו, להשוות הכלי, על בפטיש מכה
מלאכה. גמר משום חייב ולכן לחברותיה, להשוותה הבנין

(אמרו 100) תרוייהו דאמרי זירא ורבי "רבה ב: עה, שבת
מכה  משום חייב - מלאכה גמר בו שיש מה כל שניהם)
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ב.101)בפטיש". עה, משנה'102)שבת ה'מגיד גירסת
מעשה  העושה והוא ברי"ש, "והמגרר" ה"י) פי"א (להלן
קרנות  הוא חותך בדלי"ת, "המגרד" ואילו האבן. בגוף

שם. ועיין מהאבן. א.103)היוצאות קמו, שבת
אף 104) חייב - בונה משום אבל בפטיש, מכה משום

יד). הלכה למעלה (ראה מזה א.105)בפחות קז, שבת

.ÊÈÒÈÙn‰106ÔÈÁL107,‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï È„k ˙aLa «≈ƒ¿ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒƒ««»
‰‡eÙ¯a ÔÈek˙Ó Ô‰L ,ÔÈNBÚ ÔÈ‡ÙB¯‰L C¯„k¿∆∆∆»¿ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï108‰kÓ ÌeMÓ ¿«¿ƒƒ««»¬≈∆«»ƒ«∆
dÒÈÙ‰ Ì‡Â .‡ÙB¯‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BfL ,LÈhÙa¿«ƒ∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¡ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - daL ‰Ál‰ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï109. ¿ƒƒ∆»«≈»∆»¬≈∆À»

שכח).106) סי' ברורה' ('משנה ככלי אותו מבקע
כלי,107) מתקן או בונה משום חייב קז.) (שבת רש"י לדעת

כלי. כמתקן המכה לא 108)שריפוי וחולי, צער שבמקום
ואפילו  לגופה: צריכה שאינה מלאכה על חכמים גזרו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה ה"ז בפ"א רבינו לשיטת
בה  ואין מלאכה, גמר זה אין ליחה להוציא כשמפיס חייב,

שכח). סי' אברהם' ('מגן בפטיש מכה שבת,109)משום
אותה  ומחליק המלאכה, המיישר החרש הוא "מסתת ב. קב,

המשניות). בפירוש (רבינו אצלנו" הידוע בכלי

.ÁÈ˙zÒÓ‰110ÌeMÓ ·iÁ - ‡e‰L Ïk Ô·‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»∆∆»∆«»ƒ
„cˆÓ‰ .LÈhÙa ‰kÓ111,ÔÈa‰ „BÒÈa Ô·‡‰ ˙‡ «∆¿«ƒ«¿«≈∆»∆∆ƒ«ƒ¿»

·iÁ - dÏ Èe‡¯‰ ÌB˜na d·ÈLB‰Â ,B„Èa dw˙Â¿ƒ¿»¿»¿ƒ»«»»»»«»
Ë˜Bl‰ .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ112Èab ÏÚL ˙Ï·È ƒ«∆¿«ƒ«≈¿…∆∆««≈

˙BÏB·È‰ el‡ ÔB‚k ,B„Èa ÌÈ„‚a113- ¯Óˆ ÈÏÎaL ¿»ƒ¿»¿≈«¿∆ƒ¿≈∆∆
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜iL ,‡e‰Â .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ114; «»ƒ«∆¿«ƒ»∆«¿ƒ¬≈∆

˜ÒÚ C¯c Ô¯ÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡115.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¬»ƒ¡ƒ»∆∆≈∆¬≈∆»
¯ÚÓ‰116‰L„Á ˙ÈlË117d˙B‡Ï È„k ‰¯ÁL «¿«≈«ƒ¬»»¿…»¿≈¿»»

Ô·l‰ ¯Óv‰ ¯ÈÒ‰Ïe118ÔÈn‡‰L C¯„k ,da ‰Ï˙p‰ ¿»ƒ«∆∆«»»«ƒ¿∆»¿∆∆∆»À»ƒ
¯zÓ - „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ ·iÁ - ÔÈNBÚ119. ƒ«»«»¿ƒ≈«¿ƒÀ»

יסוד 110) בקרקעית שמתיישבת עד ומצדדה "מושיבה
(רש"י). יפה" ב.111)הבנין עה, קש 112)שבת

בבגד. שנארגו דקים, הבגד 113)וקסמים את לובש שאינו
שמסירן. כוונה.114)עד חייב 115)בלי א. קמז, שבת

וכסףֿמשנה). (ר"ח בפטיש מכה או (רש"י) מלבן משום
ואפילו 116) כחדשה, והיא הרבה בה נשתמש שלא זמן כל

שב). סי' או"ח מגדים' 'פרי אברהם', ('מגן נכבסה אם
רומי 117) (דפוסי הלבן" הצהוב "ולהסיר אחר: בנוסח

ואין 118)וויניציאה). נקי, בגדו אם לו איכפת שלא
ליבון. על א.119)לחייבו קו, א. עג, (שבת

.ËÈ„v‰120.·iÁ - B˙B‡ „eˆÏ BÈÓ C¯cL ¯·c «»»»∆∆∆ƒ»«»
Ô˙B‡ „eˆiL ,‡e‰Â .ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ :ÔB‚k¿«»¿¿»ƒ»∆»»
Û„¯L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰„Èˆ ¯qÁÓ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿À«ƒ»≈«¿∆»«
,¯ˆÁÏ B‡ ‰È‚Ï B‡ ˙È·Ï BÒÈÎ‰L „Ú È·ˆ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»≈
BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ

‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»
ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«

¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»
„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ

È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ
‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»

.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ÎÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆

.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.‡Î„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»

ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈
·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.·ÎÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»
„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«

·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»
.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.‚ÎÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
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ב.101)בפטיש". עה, משנה'102)שבת ה'מגיד גירסת
מעשה  העושה והוא ברי"ש, "והמגרר" ה"י) פי"א (להלן
קרנות  הוא חותך בדלי"ת, "המגרד" ואילו האבן. בגוף

שם. ועיין מהאבן. א.103)היוצאות קמו, שבת
אף 104) חייב - בונה משום אבל בפטיש, מכה משום

יד). הלכה למעלה (ראה מזה א.105)בפחות קז, שבת

.ÊÈÒÈÙn‰106ÔÈÁL107,‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï È„k ˙aLa «≈ƒ¿ƒ¿«»¿≈¿«¿ƒƒ««»
‰‡eÙ¯a ÔÈek˙Ó Ô‰L ,ÔÈNBÚ ÔÈ‡ÙB¯‰L C¯„k¿∆∆∆»¿ƒƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ Èt ·ÈÁ¯‰Ï108‰kÓ ÌeMÓ ¿«¿ƒƒ««»¬≈∆«»ƒ«∆
dÒÈÙ‰ Ì‡Â .‡ÙB¯‰ ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ BfL ,LÈhÙa¿«ƒ∆ƒ¿∆∆»≈¿ƒ¡ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - daL ‰Ál‰ ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï109. ¿ƒƒ∆»«≈»∆»¬≈∆À»

שכח).106) סי' ברורה' ('משנה ככלי אותו מבקע
כלי,107) מתקן או בונה משום חייב קז.) (שבת רש"י לדעת

כלי. כמתקן המכה לא 108)שריפוי וחולי, צער שבמקום
ואפילו  לגופה: צריכה שאינה מלאכה על חכמים גזרו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה ה"ז בפ"א רבינו לשיטת
בה  ואין מלאכה, גמר זה אין ליחה להוציא כשמפיס חייב,

שכח). סי' אברהם' ('מגן בפטיש מכה שבת,109)משום
אותה  ומחליק המלאכה, המיישר החרש הוא "מסתת ב. קב,

המשניות). בפירוש (רבינו אצלנו" הידוע בכלי

.ÁÈ˙zÒÓ‰110ÌeMÓ ·iÁ - ‡e‰L Ïk Ô·‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»∆∆»∆«»ƒ
„cˆÓ‰ .LÈhÙa ‰kÓ111,ÔÈa‰ „BÒÈa Ô·‡‰ ˙‡ «∆¿«ƒ«¿«≈∆»∆∆ƒ«ƒ¿»

·iÁ - dÏ Èe‡¯‰ ÌB˜na d·ÈLB‰Â ,B„Èa dw˙Â¿ƒ¿»¿»¿ƒ»«»»»»«»
Ë˜Bl‰ .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ112Èab ÏÚL ˙Ï·È ƒ«∆¿«ƒ«≈¿…∆∆««≈

˙BÏB·È‰ el‡ ÔB‚k ,B„Èa ÌÈ„‚a113- ¯Óˆ ÈÏÎaL ¿»ƒ¿»¿≈«¿∆ƒ¿≈∆∆
Ô‰ÈÏÚ „Èt˜iL ,‡e‰Â .LÈhÙa ‰kÓ ÌeMÓ ·iÁ114; «»ƒ«∆¿«ƒ»∆«¿ƒ¬≈∆

˜ÒÚ C¯c Ô¯ÈÒ‰ Ì‡ Ï·‡115.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¬»ƒ¡ƒ»∆∆≈∆¬≈∆»
¯ÚÓ‰116‰L„Á ˙ÈlË117d˙B‡Ï È„k ‰¯ÁL «¿«≈«ƒ¬»»¿…»¿≈¿»»

Ô·l‰ ¯Óv‰ ¯ÈÒ‰Ïe118ÔÈn‡‰L C¯„k ,da ‰Ï˙p‰ ¿»ƒ«∆∆«»»«ƒ¿∆»¿∆∆∆»À»ƒ
¯zÓ - „Èt˜Ó BÈ‡ Ì‡Â .˙‡hÁ ·iÁ - ÔÈNBÚ119. ƒ«»«»¿ƒ≈«¿ƒÀ»

יסוד 110) בקרקעית שמתיישבת עד ומצדדה "מושיבה
(רש"י). יפה" ב.111)הבנין עה, קש 112)שבת

בבגד. שנארגו דקים, הבגד 113)וקסמים את לובש שאינו
שמסירן. כוונה.114)עד חייב 115)בלי א. קמז, שבת

וכסףֿמשנה). (ר"ח בפטיש מכה או (רש"י) מלבן משום
ואפילו 116) כחדשה, והיא הרבה בה נשתמש שלא זמן כל

שב). סי' או"ח מגדים' 'פרי אברהם', ('מגן נכבסה אם
רומי 117) (דפוסי הלבן" הצהוב "ולהסיר אחר: בנוסח

ואין 118)וויניציאה). נקי, בגדו אם לו איכפת שלא
ליבון. על א.119)לחייבו קו, א. עג, (שבת

.ËÈ„v‰120.·iÁ - B˙B‡ „eˆÏ BÈÓ C¯cL ¯·c «»»»∆∆∆ƒ»«»
Ô˙B‡ „eˆiL ,‡e‰Â .ÌÈ‚„Â ˙BÙBÚÂ ‰iÁ :ÔB‚k¿«»¿¿»ƒ»∆»»
Û„¯L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰„Èˆ ¯qÁÓ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿À«ƒ»≈«¿∆»«
,¯ˆÁÏ B‡ ‰È‚Ï B‡ ˙È·Ï BÒÈÎ‰L „Ú È·ˆ È¯Á‡«¬≈¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»≈
BÒÈÎ‰L „Ú ÛBÚ‰ ˙‡ ÁÈ¯Ù‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«∆»«∆ƒ¿ƒ

‰ÏML B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,Ïc‚ÓÏ121Ìi‰ ÔÓ ÌÈ‚„ ¿ƒ¿»¿»«¿»»∆»»»ƒƒ«»
ÁÈ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ ÏL ÏÙÒ CB˙a¿≈∆∆«ƒ¬≈∆«»¬»ƒƒ¿ƒ«

¯Btˆ122B¯˜ÚÂ ‚c ÁÈ¯·‰L B‡ ;ÂÈÙa ÏÚÂ ,˙È·Ï ƒ¿«ƒ¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ«»«¬»
„Ú È·ˆ ¯Á‡ Û„¯L B‡ ;ÌÈÓ ÏL ‰Î¯·Ï Ìi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿≈»∆«ƒ∆»«««¿ƒ«
,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÂÈÙa ÏÚÂ ,·Á¯ ÔÈÏ˜¯ËÏ ÒÎpL∆ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»¿»«¿»»¬≈∆»
CÈ¯ˆ - BzÁ˜Ï ‡B·È Ì‡L ;‰¯eÓ‚ ‰„Èˆ BÊ ÔÈ‡L∆≈ƒ»¿»∆ƒ»¿«¿»ƒ

È¯‡ „v‰ ,CÎÈÙÏ .ÌMÓ B˙B‡ „eˆÏÂ ÂÈ¯Á‡ Ûc¯Ï123 ƒ¿…«¬»¿»ƒ»¿ƒ»«»¬ƒ
‰tkÏ epÒÈÎiL „Ú ·iÁ BÈ‡ -124¯Ò‡ ‡e‰L BlL ≈«»«∆«¿ƒ∆«ƒ»∆∆∆¡»

.da»

במקום 121)הוציא.120) "ציפור" כאן וכתב רבינו שינה
כי  עופות, לשאר דרור ציפור בין חילקו בגמרא  כי "עוף",
לזוית  מזוית נשמטת מרות", מקבלת "שאינה דרור ציפור
(הגרי"ב). לגבה לצידה נחשב בית ואין לתפסה, וקשה

אינו 122) - בשבת ארי הצד שמואל, "אמר ב: קו, שבת
כמין  לו העשוי משמר (בית לגורזקי שיכניסנו עד חייב

שלו". רש"י) - וכלא.123)תיבה למשמר צר חדר
א.124) כד, ביצה ב. קו, שבת

.ÎÏk125‰iÁLa ‰iÁÏ ÚÈbÈ Ba ıe¯È Ì‡L ÌB˜Ó »»∆ƒ»«ƒ«««»ƒ¿ƒ»
ÏtiL „Ú ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ·B¯˜ ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰L B‡ ,˙Á‡««∆»«¿»ƒ¿ƒ∆»∆«∆ƒ…
Ì‡Â ;ÔË˜ ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÚˆÓ‡Ï Ì‰ÈL Ï≈̂¿≈∆»∆¿«¿∆»¬≈∆»»»¿ƒ
‡e‰L ÌB˜Óe .·iÁ - BÎB˙Ï Ba ‡ˆBiÎÂ È·v‰ ÁÈ¯·‰ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«≈¿«»»∆

.¯eËt - BÎB˙Ï ÛBÚÂ ‰iÁ ÁÈ¯·n‰ ,‰fÓ ÏB„‚»ƒ∆««¿ƒ««»»¿»

א.125) קז, שבת משנה,

.‡Î„Á‡126‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓL127„Á‡Â ∆»¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»¿∆»
¯‡L128„v‰ ,‰„Èˆ ÔÈÓÏ LiL ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L ¿»¿»ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»«»

C¯ˆÏ ‡lL ÔÈa C¯ˆÏ ÔÈa - ÔlkÓ „Á‡129˜ÁNÏ B‡ ∆»ƒÀ»≈¿…∆≈∆…¿…∆¿«≈
‰Î‡ÏnL .„ˆÂ „eˆÏ Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ ,·iÁ - Ô‰a»∆«»ƒ¿ƒ¿«≈»»»∆¿»»

ÔLi‰ ˙‡ „v‰ .‰ÈÏÚ ·iÁ - dÙe‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L130 ∆≈»¿ƒ»¿»«»»∆»«»∆«»≈
·iÁ - ‡Óeq‰ ˙‡Â131. ¿∆«»«»

והאנקה,126) והצב, והעכבר, "החולד, כטֿל: יא, ויקרא
והתנשמת". והחומט והלטאה, כמבואר 127)והכוח,

ה"ט. לגופה 128)בפ"ח צריכה שאינה מלאכה שהיא
ה"ז). פ"א למעלה ב).129)(מבואר קו, (שבת בבלי

הישן  בצבי רק שזה מובא ה"א) פי"ד (שבת וב'ירושלמי'
לצודו  אפשר ואי סתומה", אחת ועינו פקוחה אחת כש"עינו
חלק  שלא בבלי, תלמוד אחר נמשך רבינו אבל שינה. מחמת

חיות. לשאר צבי כשבן 130)בין ממקומו נשמט שהוא
(רש"י). אליו מתקרב ב'מגיד 131)אדם עיין ב. קו, שבת

משנה'.

.·ÎÁlLÓ‰132ÌÈ·¯‡Â ÌÈ‡·ˆ e„eˆiL È„k ÌÈ·Ïk «¿«≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ¿«¿»ƒ
‡e‰ ‰È‰Â ,·Ïk‰ ÈtÓ È·v‰ Á¯·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆»««¿ƒƒ¿≈«∆∆¿»»
„Ú BÏÈ‰·‰Â ÂÈÙa „ÓÚL B‡ È·v‰ ¯Á‡ Û„B¯≈«««¿ƒ∆»«¿»»¿ƒ¿ƒ«

·iÁÂ ,„v‰ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - BNÙ˙e ·Ïk‰ ÚÈb‰L133. ∆ƒƒ««∆∆¿»¬≈∆∆∆«»¿«»
.˙BÙBÚa Bf‰ C¯ck ‰NBÚ‰ ÔÎÂ¿≈»∆«∆∆«¿

והכלב 132) הכלב את שיסה רק כלל, בעצמו עשה לא ואם
('כלבו'). מדרבנן צידה רק זו הרי משנה,133)תפסו,

ב. קו, שבת

.‚ÎÈ·ˆ134·iÁ - ÂÈÙa „Á‡ ÏÚÂ ,˙È·Ï ÒÎpL135. ¿ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»«∆»¿»»«»
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ÔÈ¯eËt - ÌÈL e‰eÏÚ136,ÏÚÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»¿«ƒ¿ƒƒ≈∆»»ƒ¿…
ÔÈ·iÁ - ÌÈL e‰eÏÚe137‡ÏÂ Á˙t‰ ÏÚ „Á‡ ·LÈ . ¿»¿«ƒ«»ƒ»«∆»««∆«¿…

·LÈ .·iÁ ÈM‰ - e‰‡lÓe ÈM‰ ·LÈÂ ,e‰‡lÓƒ¿»¿»««≈ƒƒ¿»«≈ƒ«»»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Bcˆa ·LÈÂ ÈM‰ ‡·e ,e‰‡lÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ¿»»«≈ƒ¿»«¿ƒ««ƒ
‡Ï ÈM‰Â ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - BÏ CÏ‰Â ÔBL‡¯‰ „ÓÚL∆»«»ƒ¿»«»ƒ«»¿«≈ƒ…
,·¯Ú‰ „Ú BÓB˜Óa ·LÈÏ BÏ ¯zÓe .ÌeÏk ‰NÚ»»¿À»≈≈ƒ¿«»∆∆

B¯ÓLÏ B˙Èa ÏÚBÏ ?‰ÓBc ‰Ê ‰ÓÏ .È·v‰ Á˜BÏÂ138 ¿≈««¿ƒ¿»∆∆¿≈≈¿»¿
‰ÒÎ .ÌeÏk ‰NÚ ‡lL ,BÎB˙a ¯eÓL È·ˆ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿∆…»»¿ƒ¿¿»

ÂÈÙk ˙Áz ¯Btˆ BÏ139„Ú d¯nLÓe ·LBÈ - ƒ««¿»»≈¿«¿»«
.¯zÓe ,CLÁzL∆∆¿«À»

לצידה.134) נחשבת הדלת סגירת בידים, צדהו שלא אף
לעשותה 135) יכול אחד שכל אחת מלאכה שעשו שנים כי

הט"ו). פ"א (למעלה פטורים אין 136)לבדו, "אם כי
שניהם  שנים, שיצטרפו עד המלאכה לעשות לבדו יכול אחד

ה"טז). שם (רבינו צבי.137)חייבים" שם שיש ידע ולא
בפניה,138) שננעל לצאת יכולה ואינה כסותו כנפי תחת

עד  לשמרה לו מותר אלא שתצא חלון לה לפתוח צריך אינו
(רש"י). ב.139)שתחשך קו, שבת

.„Î„v‰140¯bÁ B‡ Ô˜Ê È·ˆ141‰ÏBÁ B‡142B‡ «»¿ƒ»≈ƒ≈∆
ÔË˜143ÔÓ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˜¯ÙÓ‰ .¯eËt - »»»«¿»≈¿≈»«»»ƒ

¯eËt - ‰„eˆn‰144,B˙eL¯aL ÛBÚÂ ‰iÁ „v‰ . «¿»»«»«»»∆ƒ¿
¯eËt - ‰iÏÚ ÈBÈÂ ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡ :ÔB‚k145„v‰ . ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬ƒ»»«»
ÔÈfb‰ ÌÈ·‚Á :ÔB‚k ,‰„Èˆ BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c146ÔÈÚ¯ˆ »»∆≈¿ƒƒ»¿¬»ƒ«ƒƒ¿»ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - el‡a ‡ˆBiÎÂ ÔÈLBÚ¯Ùe ÔÈLezÈÂ¿«ƒ«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆»

אלא 141)פיסח.140) פטור אינו (שם) רש"י לדעת
לנצוד, ונחשב לברוח יכול שאינו עייפות, מחמת בחולה

חילק. ולא סתם ה"א,142)ורבינו פי"ד שבת 'ירושלמי'
לרוץ  עדיין יכול שאינו היינו, וקטן, פי"ג). שבת ותוספתא

כניצודים 143)('המאירי'). נחשבים שהם שם. תוספתא,
מדרבנן. אסור אבל צידה, מלאכת עכשיו עשה ולא

כן 144) לעשות אסור אבל צידה, משום לכתחילה ומותר
'מעשה  הכ"ו; פכ"ה (להלן הן מוקצים חיים שבעלי משום

דבורה.145)רוקח'). ב.146)מין קו, שבת

.‰ÎÌÈNÓ¯147ÌÈLÁ :ÔB‚k ,ÔÈ˜Èfn‰148ÌÈa¯˜ÚÂ ¿»ƒ««ƒƒ¿¿»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ∆≈»¿ƒƒƒ
Ôek˙iL ,‡e‰Â .˙aLa Ì˙B‡ „eˆÏ ¯zÓ - ÔÈÎLBÂ¿¿ƒÀ»»»¿«»»∆ƒ¿«≈
ÈÏk ‰ÙBk ?‰NBÚ ‡e‰ „ˆÈk .Ô˙ÎÈLpÓ Ïˆp‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»≈«∆∆¿ƒ
.e˜ÈfÈ ‡lL È„k ,Ô¯LB˜ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ÛÈwÓ B‡ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«ƒ¬≈∆¿»¿≈∆…«ƒ

בשבת,147) ועקרב נחש לו נזדמנו שאם מובא בגמרא
בבירור  רואין כשאנו רבינו כוונת וכאן מיד, להרגם מצוה
שטז). סי' ברורה' ('משנה לנשכו האדם אחר רודפים שאין

ה'תשפ"א  מרחשון י"ח חמישי יום

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ז 1) פרק רביעיות הנמנות מלאכות ח' ביאור בו כלל

הכותב, המחתך, הממחק, המעבד, המפשיט, [השוחט,
והמשרטט]. המוחק

.‡ÁBM‰Ë2Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ËÁBL ‡ÏÂ .·iÁ - «≈«»¿…≈ƒ¿«∆»»
‰ÓL ÏËBp‰3ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï «≈¿»»¿∆»ƒ»ƒ≈«»¿≈»¿

‰¯ÈÁa B‡ ‰ËÈÁLa ÔÈa ,ı¯LÂ ‚„Â4- ‰‡k‰a B‡ ¿»¿∆∆≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«»»
˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙eÓiL „Ú ÈÁ‰ ˙‡ ˜BÁ‰ .·iÁ«»«≈∆«««∆»¬≈∆∆∆

CÎÈÙÏ .ËÁBL5ÌÈÓ ÏL ÏÙqÓ ‚„ ‰ÏÚ‰ Ì‡ ,6 ≈¿ƒ»ƒ∆¡»»ƒ≈∆∆«ƒ
„Ú ‡ÏÂ .˜BÁ ÌeMÓ ·iÁ - ˙nL „Ú BÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆≈«»ƒ≈¿…«

ÚÏÒk Ba L·iL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙eÓiL7- ÂÈ¯ÈtÒ ÔÈa ∆»∆»≈»∆»«¿∆«≈¿«ƒ»
ËÈLB‰ .˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ „BÚL ,·iÁ8ÈÚÓÏ B„È «»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈

ÏcÏ„Â ‰Ó‰a‰9·iÁ - ‰ÈÚÓaL ¯aÚ10. «¿≈»¿ƒ¿≈À»∆¿≈∆»«»

א.2) עג, שבת משום 3)משנה, שוחט א. עה, שבת גמרא,
אמר  רב המשכן), במלאכת שחיטה מצאנו (במה חייב? מה
וצביעה  השחיטה, בית צואר את בדם (שצובע צובע משום
נטילת  משום אמר: ושמואל במשכן). חשובה מלאכה היתה
תחש  מאדמים, אילים לשחוט או להרוג (שהוצרכו נשמה
מפורש  שהרי כאן, הקשו הרמב"ם מפרשי וחילזון);
הכלל  ולפי צובע", משום "אף שחייב סובר רב כי בתלמוד,
וכשמואל  באיסורין, כרב "הלכה מט:): (בכורות לנו שיש
- צובע? משום גם שחייב רבינו כתב לא למה בדינין",
עד  חייב הצובע "אין הי"ג): (פ"ט רבינו דברי לפי אולם
פטור", - מתקיים שאינו צבע אבל המתקיים, צבע שיהא
מתקיים  אינו הדם צבע שהרי כלל צובע דין בשחיטה אין

בצואר.4)(אחרונים). דקירה ידי על החי המתת
ב.5) קז, מן 6)שבת הדג את הוציא שאם צידה, בו שאין

למעלה  ראה ב. שם, ('תוספות' צידה משום חייב - המים
הי"ט). (רש"י).7)פ"י סלע ב.8)כרוחב קז, שבת

בגוף.9) חיבורו ממקום העובר את נטילת 10)ניתק משום
רבינו. בשם ברמב"ן וכ"ה נשמה.

.·ÌÈNÓ¯11ÔÈ¯t Ô‰L12B‡ ,‰·˜e ¯ÎfÓ ÔÈ·¯Â ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»¿≈»
ÔÈÂ‰13ÔÈLBÚ¯t‰ BÓk ,¯ÙÚ‰ ÔÓ14- Ô˙B‡ ‚¯B‰‰ , ∆¡ƒƒ∆»»¿««¿ƒ«≈»
·iÁ15ÔÓ Ô˙ÈÂ‰L ÌÈNÓ¯ Ï·‡ .‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚¯B‰k «»¿≈¿≈»¿«»¬»¿»ƒ∆¬»»»ƒ

ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eLÈ‡·‰L ˙B¯t‰ ÔÓe ÌÈÏÏb‰«¿»ƒƒ«≈∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿
Ô‚¯B‰‰ ,˙BiËw‰ CB˙aL ÌÈÚÏB˙Â ¯Na ÏL ÌÈÚÏBz»ƒ∆»»¿»ƒ∆¿«ƒ¿ƒ«¿»

¯eËt -16. »

ב.11) קז, בעלי 12)שבת הריגת על אלא חייב שאינו
בעורותיהם  שהשתמשו מאדמים, לאילים הדומים חיים

(שם). ורבים פרים שהם המשכן נבראים,13)במלאכת
חייב  "ואינו רבינו: כתב פי"ד) (שבת המשניות ובפירוש

ונקבה". מזכר הנולד על ומנתר.14)אלא העוקץ רמש
שאינה 15) שמלאכה הסובר ה"ז) (פ"א רבינו לדעת זהו

הראשונים  שאר לדעת אבל עליה, חייב לגופה צריכה
חייב  אינו כאן גם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה

לצורך. הורגם אם הרי 16)אלא - פטור שנכתב מקום כל
פ"א  (למעלה מדרבנן כן לעשות אסור אבל מעונש, פטור זה

ה"ג).

.‚‰lÙÓ‰17ÂÈÏk18ÌÈpk‰ ˙‡ ÏÏBÓ - ˙aLa «¿«∆≈»¿«»≈∆«ƒƒ
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¯zÓe .Ô˜¯BÊÂ19Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¿¿»À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈
.‰Úf‰ ÔÓƒ«≈»

א.17) יב, מבגדיו.18)שבת כינים "אסור 19)מבער
הלל  ובית שמאי, בית דברי בשבת, המאכולת את להרוג

מקום. בכל הלל כבית והלכה מתירין".

.„‰iÁ20:ÔB‚k ,È‡cÂ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈÎLB Ô‰L NÓ¯Â «»»∆∆∆≈¿ƒ¿ƒƒ««¿
·È„ÁaL ·¯˜ÚÂ ,‰ÂÈaL ‰Ú¯ˆÂ ,ÌÈ¯ˆÓaL ·e·Ê21, ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈¿«¿»∆¿«¿»

- ÌB˜Ó ÏÎa ‰ËBL ·ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL LÁÂ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆∆¿»»
e‡¯iLk ˙aLa Ô‚¯B‰Ï ¯zÓ22¯‡Le .23:ÔÈ˜Èfn‰ Ïk À»¿¿»¿«»¿∆≈»¿»»««ƒƒ
¯zÓ - ÂÈ¯Á‡ ÔÈˆ¯ eÈ‰ Ì‡24ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â ,Ô‚¯‰Ï ƒ»»ƒ«¬»À»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ

¯eÒ‡ - ÂÈÙlÓ ÔÈÁ¯Ba B‡ ÔÓB˜Óa25Ì‡Â .Ô‚¯‰Ï ƒ¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ
Bnz ÈÙÏ ÔÒ¯Bc26.¯zÓ - Ô‚¯B‰Â BÎel‰ ˙ÚLa ¿»¿ƒÀƒ¿«ƒ¿¿»À»

ב.20) קכא, הנוסח:21)שבת הרי"ף, בהגהות
(ר"ן).22)"שביריחו". מזיקים רבי "אמר23)שסתם

(שבת  בשבת" נהרגין (ההורגין) המזיקין כל לוי: בן יהושע
הונא:24)קכא:). בר רבא (לפני) קמי תנא (שנה) "תני

הימנו  נוחה חסידים רוח אין בשבת, ועקרבים נחשים ההורג
בעיניהם  הגון שאין עמו, מעורבת אינה חסידים של (דעתם
רוח  אין חסידים ואותם - לתנא) (רבא לו אמר שעשה), מה
החסידים  מאותם נוחה חכמים רוח (אין מהם נוחה חכמים

בשבת)". נחשים להרוג היזקם 25)החוששים אין אלה כי
(הר"ן). הראשונים כמו כך כל "לא 26)מצוי פירש: רש"י

עקרב  או נחש הולך היה שאם אלא ויהרגנו, עליו שיעמוד
דבר  כי והולך, דורסו אלא ממנו, להשמט צריך אינו לפניו,
מותר". נזק במקום שאסר, למי ואפילו מותר. מתכוין שאינו
אפילו  משמע "דורסו" הלשון כי עליו, השיג הר"ן אבל
צריכה  שאינה מלאכה שהיא משום מותר וכאן בכוונה,
"לפי  ואמר לכתחילה. מותר - נזק ובמקום ופטור. לגופה

משנים. - לשנות אפשר אם כי תומו",

.‰ËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29- ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈«
ÔÎÂ .·iÁ30- ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ «»¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈«

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â .·iÁ31ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , «»¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰ „eaÚ32ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ

Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i »¿≈«¬»≈««»¿≈∆≈∆
„Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN ¯È·Ún‰««¬ƒ≈»«∆∆≈«»««ƒ»«

.¯BÚ‰ Èt ˜ÈÏÁiL∆«¬ƒ¿≈»

א.27) עה, שבת הקמיע 28)משנה, את בו לכסות
לסגולה 29)(רע"ב). ופסוקים שמות בו שכתובים קלף

הנעשות 30)ולרפואה. המלאכות בכל הוא הזה השיעור
(מגידֿמשנה). היינו 31)בעור מולח, "היינו ב: עה, שבת

(רש"י). היא עיבוד צורך שמליחה - בר 32)מעבד" "רבה
אמר: רבא מעבד. משום חייב - בשר המולח אמר: הונא רב
ה'תוספות' וכתבו כרבא. והלכה באוכלין", עיבוד אין
לפני  כשמולחם מדרבנן, אוכלין למלוח אסור שמכלֿמקום
לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו

שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆

˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈
Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ «¬»≈««»«≈«»¿«¿«

,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆

„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה

העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת
חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו
מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש

ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה
ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב

הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,
שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת

להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק
העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.ÊCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»

ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב
זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב

ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר
עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא

ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא
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¯zÓe .Ô˜¯BÊÂ19Ô‰L ÈtÓ ,˙aLa ÌÈpk‰ ˙‡ ‚¯‰Ï ¿¿»À»«¬…∆«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆≈
.‰Úf‰ ÔÓƒ«≈»

א.17) יב, מבגדיו.18)שבת כינים "אסור 19)מבער
הלל  ובית שמאי, בית דברי בשבת, המאכולת את להרוג

מקום. בכל הלל כבית והלכה מתירין".

.„‰iÁ20:ÔB‚k ,È‡cÂ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈÎLB Ô‰L NÓ¯Â «»»∆∆∆≈¿ƒ¿ƒƒ««¿
·È„ÁaL ·¯˜ÚÂ ,‰ÂÈaL ‰Ú¯ˆÂ ,ÌÈ¯ˆÓaL ·e·Ê21, ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿≈¿«¿»∆¿«¿»

- ÌB˜Ó ÏÎa ‰ËBL ·ÏÎÂ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL LÁÂ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿∆∆∆¿»»
e‡¯iLk ˙aLa Ô‚¯B‰Ï ¯zÓ22¯‡Le .23:ÔÈ˜Èfn‰ Ïk À»¿¿»¿«»¿∆≈»¿»»««ƒƒ
¯zÓ - ÂÈ¯Á‡ ÔÈˆ¯ eÈ‰ Ì‡24ÔÈ·LBÈ eÈ‰ Ì‡Â ,Ô‚¯‰Ï ƒ»»ƒ«¬»À»¿»¿»¿ƒ»¿ƒ

¯eÒ‡ - ÂÈÙlÓ ÔÈÁ¯Ba B‡ ÔÓB˜Óa25Ì‡Â .Ô‚¯‰Ï ƒ¿»¿ƒƒ¿»»»¿»¿»¿ƒ
Bnz ÈÙÏ ÔÒ¯Bc26.¯zÓ - Ô‚¯B‰Â BÎel‰ ˙ÚLa ¿»¿ƒÀƒ¿«ƒ¿¿»À»

ב.20) קכא, הנוסח:21)שבת הרי"ף, בהגהות
(ר"ן).22)"שביריחו". מזיקים רבי "אמר23)שסתם

(שבת  בשבת" נהרגין (ההורגין) המזיקין כל לוי: בן יהושע
הונא:24)קכא:). בר רבא (לפני) קמי תנא (שנה) "תני

הימנו  נוחה חסידים רוח אין בשבת, ועקרבים נחשים ההורג
בעיניהם  הגון שאין עמו, מעורבת אינה חסידים של (דעתם
רוח  אין חסידים ואותם - לתנא) (רבא לו אמר שעשה), מה
החסידים  מאותם נוחה חכמים רוח (אין מהם נוחה חכמים

בשבת)". נחשים להרוג היזקם 25)החוששים אין אלה כי
(הר"ן). הראשונים כמו כך כל "לא 26)מצוי פירש: רש"י

עקרב  או נחש הולך היה שאם אלא ויהרגנו, עליו שיעמוד
דבר  כי והולך, דורסו אלא ממנו, להשמט צריך אינו לפניו,
מותר". נזק במקום שאסר, למי ואפילו מותר. מתכוין שאינו
אפילו  משמע "דורסו" הלשון כי עליו, השיג הר"ן אבל
צריכה  שאינה מלאכה שהיא משום מותר וכאן בכוונה,
"לפי  ואמר לכתחילה. מותר - נזק ובמקום ופטור. לגופה

משנים. - לשנות אפשר אם כי תומו",

.‰ËÈLÙn‰27˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ28ÚÈÓ˜29- ««¿ƒƒ»¿≈«¬»≈«
ÔÎÂ .·iÁ30- ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ „aÚÓ‰ «»¿≈«¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈«

„aÚÓ‰ „Á‡Â ÁÏBn‰ „Á‡Â .·iÁ31ÔÈÓ ‰ÁÈÏn‰L , «»¿∆»«≈«¿∆»«¿«≈∆«¿ƒ»ƒ
ÔÈÏÎ‡a „eaÚ ÔÈ‡Â .‡e‰ „eaÚ32ÔÓ ˜ÁBn‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒ»√»ƒ¿≈«≈ƒ

Á - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰‰Ê ?˜ÁBÓ e‰Ê È‡Â .·i »¿≈«¬»≈««»¿≈∆≈∆
„Ú ‰˙ÈÓ ¯Á‡ ¯BÚ‰ ÏÚÓ ¯Óv‰ B‡ ¯ÚN ¯È·Ún‰««¬ƒ≈»«∆∆≈«»««ƒ»«

.¯BÚ‰ Èt ˜ÈÏÁiL∆«¬ƒ¿≈»

א.27) עה, שבת הקמיע 28)משנה, את בו לכסות
לסגולה 29)(רע"ב). ופסוקים שמות בו שכתובים קלף

הנעשות 30)ולרפואה. המלאכות בכל הוא הזה השיעור
(מגידֿמשנה). היינו 31)בעור מולח, "היינו ב: עה, שבת

(רש"י). היא עיבוד צורך שמליחה - בר 32)מעבד" "רבה
אמר: רבא מעבד. משום חייב - בשר המולח אמר: הונא רב
ה'תוספות' וכתבו כרבא. והלכה באוכלין", עיבוד אין
לפני  כשמולחם מדרבנן, אוכלין למלוח אסור שמכלֿמקום
לאכלם  אבל מרובה. לזמן שיתקיימו ורוצה לדרך צאתו

שכא). סי' (או"ח מותר - ביומם

.ÂÒBËÒeÒÎec ˜¯ÙÓ‰33¯‰ - ÛÏw‰ ÏÚÓ‰Ê È «¿»≈¿¿≈««¿»¬≈∆

˜¯ÙÓ‰) .·iÁÂ ,ËÈLÙÓ ˙„ÏBz34È„k ¯BÚ‰ ÔÓ ∆∆«¿ƒ¿«»«¿»≈ƒ»¿≈
Ò¯Bc‰ (.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ35„Ú BÏ‚¯a ¯BÚ‰ ÏÚ «¬»≈««»«≈«»¿«¿«

,B˙B‡ ‰ÂLÓe BÎLBÓe B„Èa BÎk¯Ó‰ B‡ ,‰M˜˙iL∆ƒ¿«∆«¿«¿¿»¿«¿∆
,„aÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈNBÚ ÔÈÚˆ¯‰L C¯„k¿∆∆∆»«¿»ƒƒ¬≈∆∆∆¿«≈

‰¯·‡‰ ÔÓ ‰ˆB Ë¯Bn‰ .·iÁÂ36˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -37 ¿«»«≈»ƒ»∆¿»¬≈∆∆∆
ÔÎÂ .·iÁÂ ,˜ÁBÓ38Á¯ÓÓ‰39B‡ ,‡e‰L Ïk ‰iË¯ ≈¿«»¿≈«¿»≈«¿ƒ»»∆

„Ú ,ÔÈÁ¯Ó˙n‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,˙ÙÊ B‡ ‰ÂÚL«¬»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ«
ÛM‰ ÔÎÂ .˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - Ì‰Èt ˜ÈÏÁiL40B„Èa ∆«¬ƒ¿≈∆«»ƒ≈¿≈«»¿»

.˜ÁBÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa Áe˙n‰ ¯BÚ‰ ÏÚ«»«»«≈»«ƒ«»ƒ≈

לשנים 33) בעביו אותו וחילקו שערו, שהעבירו אחר "העור
הוא  דק אחד עורות, שני שיהיו עד עושים שהעבדנים כמו
נקרא  הבשר שממול ואחד קלף, נקרא השיער שממול

ה"ז). פ"א תפילין הל' (רבינו כל 34)דוכסוסטוס"
ישנות. בנוסחאות חסרה א.35)הפיסקא יא, ביצה

העוף.36) העור,37)כנף כנף "התולש ב: עד, שבת
חטאות: שלש חייב ומורטו, הנוצה) ראש (חותך קוטמו
מורט  מחתך, משום חייב קוטם גוזז, משום חייב תולש

ממחק". משום חייב הגוף) שלצד הנוצה שבת 38)(קצה
ב. משיחה,39)עה, "סיכה, 'הערוך': בעל נתן רבינו כתב

הוא". אחד ענין שיעה, מריחה, 'ירושלמי'40)טיחה,
שפין  שהיו במשכן? היתה מחיקה "מה ה"ג): פ"ז (שבת

להחל  (כדי העמוד גבי על העור בין את העור את יק
העמודים  בין "השף עה:): (שבת ו'בבלי' העמודים)".
עמודי  "כגון רש"י: ופירש ממחק". משום חייב בשבת,
הבנין  קרקעית והשף חלונות, חלונות העשויות אכסדראות
והשיגו  ממחק", משום חייב - חלקה שתהא כדי שביניהם
בונה  משום בבית חייב זה שבענין והר"ן ב'תוספות' עליו
רב'נו  ודעת חורש: משום ובשדה הי"ב), בפ"י (למעלה
את  ושפים מוחקים היו העמודים שבין גאון, האי רב כדעת

רוקח'). ('מעשה ומצוחצח נקי קלף לעשותו העור

.ÊCzÁÓ‰41.·iÁ - ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k ¯BÚ‰ ÔÓ «¿«≈ƒ»¿≈«¬»≈««»
CzÁÈÂ BaÁ¯ ˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓÏ Ôek˙iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿«≈¿ƒ«»¿ƒ«»¿¿«¿…
B‡ „ÒÙ‰ C¯c C˙Á Ì‡ Ï·‡ ;‰Î‡ÏÓ ‡È‰L ,‰eÎa¿«»»∆ƒ¿»»¬»ƒ»«∆∆∆¿≈
È¯‰ - ˜ÁNÓk B‡ ˜qÚ˙Ók ‡l‡ ,B˙cÓÏ ‰ek ‡Ïa¿…«»»¿ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿«≈¬≈

¯eËt ‰Ê42ÌËBw‰ .43˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ûk‰ ˙‡ ∆»«≈∆«»»¬≈∆∆∆
„¯‚Ó‰ ÔÎÂ .·iÁÂ ,CzÁÓ44Ê¯‡ ÏL ˙BÒBÏk ÈL‡¯ ¿«≈¿«»¿≈«¿»≈»≈¿»∆∆∆

CzÁiL ‰ÎÈ˙Á Ïk ÔÎÂ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ -«»ƒ¿«≈¿≈»¬ƒ»∆«¿…
- ˙BÎzn‰ ÔÓ ˙ÎzÓŒL¯Á B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÓ ıÚŒL¯Á»«≈ƒ»≈ƒ»««∆∆ƒ««»

ÏËBp‰ .CzÁÓ ÌeMÓ ·iÁ45ÌÒÈ˜46ÂÈÙlÓ ıÚ ÏL «»ƒ¿«≈«≈≈»∆≈ƒ¿»»
BÓË˜e47ıˆÁÏ48- ˙Ïc‰ ˙‡ Ba ÁzÙÏ B‡ ÂÈpL Ba ¿»«¬…ƒ»ƒ¿…«∆«∆∆

.·iÁ«»

(אם 41) אמשחתא קפיד אי אשי: רב "אמר ב: עד, שבת
מחתך". משום חייב במידה) לחתוך כמו 42)מקפיד

למידה) מתכוין (אם אמשחתא קפיד "אי למעלה שכתוב
זו  אין - למידה מכוין אינו אם אבל מחתך, משום חייב

ראשו 43)מלאכה. קוטם הנוצה, את שתולש "לאחר
עד:). שבת (רש"י וכסת" בכר להניחו וראוי דק, שיהא

ולא 44) מהם, להרחיקם הכלונסאות ראשי החותך הוא
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(לעיל  מגרר או מסתת אבל הכלונסאות. בגוף מעשה עשה
אלא  חייב אינו האבן, בגוף מעשה שעושה הט"זֿיח) פ"י
מפירוש  שם רוקח' 'מעשה (הקדמת בפטיש מכה משום
שבת). מס' לתלמוד בפירושו רבינו בשם פרחיה רבינו

א.45) לג, בהמה.46)ביצה למאכל ראוי שאינו
חרש 47) על הקודמת בהלכה כמו מגידֿמשנה) (עיין בכלי

בכלי. העובדים מתכת וחרש האוכל 48)עץ שירי להוציא
השיניים. מבין

.ÁÏk49Ô·z :ÔB‚k ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L ¯·c »»»∆»¿«¬«¿≈»¿∆∆
ÔÈˆe‰Â ÌÈÁÏ ÌÈ·NÚÂ50ÌË˜Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 «¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆À»ƒ¿…

La Ô˙B‡ÌÈÏk Ôewz Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙a52¯zÓe .53 »¿«»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ≈ƒÀ»
ÌË˜Ï54ÁÈ¯‰Ï ÌÈÓN· ÈˆÚ55Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ƒ¿…¬≈¿»ƒ¿»ƒ«»∆««ƒ∆≈
ÌÈL˜56ÁMÙÓe .ÔÈL·ÈÂ57ÔÈa ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ó »ƒƒ≈ƒ¿«≈«≈∆»«∆ƒ¿∆≈

ÏB„b ıÚ ÁMtL58.ÔË˜ ıÚ ÁMtL ÔÈa ∆ƒ«≈»≈∆ƒ«≈»»

ב.49) לג, התמר.50)ביצה ענף בסכין.51)עלי אפילו
שהוא  כיון מחתך, משום בזה אין המדה, על מקפיד אם וגם

שכב). סי' (או"ח לאוכל "תיקון 52)ראוי אחר: ובנוסח
רוקח'). ('מעשה פ"ו.53)כלום" שבת תוספתא

כדי 54) אצבעותיו בין ומוללו בכלי. ולא ביד לחתוך
ריחו. כמבואר 55)להוציא אסור, - שיניו בו לחצוץ אבל

שלפנינו. מכיוון 56)בהלכה כלי, ומתקן מחתך שהוא אף
מותר. לזה מתכוון (ביצה 57)שאינו תלושים ענפים שובר

ברש"י). ורבין 58)לג: אדא רב בר "רבא ב: לג, ביצה
רב  בי הוינן כד אמרו) (שניהם תרווייהו דאמרי אדא רב בר
רב  אצל (כשהיינו אלותא" אלותא לן מפשח הוי יהודה

מקלות). מקלות בשבילנו מסעף היה יהודה,

.Ë·˙Bk‰59ÏÚ ·˙k ˜ÁBn‰ .·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL «≈¿≈ƒ«»«≈¿»«
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ˜Án‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙Ó¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿≈ƒ«»

ÌÈzLk ‰ÏB„b ˙Á‡ ˙B‡ ·˙Bk‰60˙B‡ ˜ÁÓ .¯eËt - «≈««¿»ƒ¿«ƒ»»«
·iÁ - ÌÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈÂ ‰ÏB„b ˙Á‡61. ««¿»¿≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿«ƒ«»

˙Á‡ ˙B‡ ·˙k62ÌÈÏL‰Â63·iÁ - ¯Ùq‰ ˙‡ da64. »«««¿ƒ¿ƒ»∆«≈∆«»
·˙Bk‰65B·eiÁ ÔÈ‡L ;·iÁ - ¯BÚ‰ Ï˜Ï˜Ï ˙Ó ÏÚ «≈«¿»¿«¿≈»«»∆≈ƒ

‰ ÌB˜Ó ÏÚÏÚ ˜ÁBn‰ Ï·‡ .·˙k‰ ÏÚ ‡l‡ ,·˙k «¿«¿»∆»««¿»¬»«≈«
¯eËt - Ï˜Ï˜Ï ˙Ó66˜ÁÓe ¯ÙÒ Èab ÏÚ BÈ„ ‰ÏÙ . ¿»¿«¿≈»»¿»¿««≈≈∆»«

Ì‡ ,d˙B‡ ˜ÁÓe Ò˜t‰ Èab ÏÚ ‰ÂÚL ‰ÏÙ ,d˙B‡»»¿»«¬»««≈«ƒ¿»»«»ƒ
.·iÁ - ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k dÓB˜Óa LÈ≈ƒ¿»¿≈ƒ¿…¿≈ƒ«»

א.59) עג, שתים 60)שבת המשכן, שבקרשי ב. עה, שבת
כותב  אם לכן לזווגם, כדי בזה ואחת בזה אחת כותבין היו
(רש"י). ופטור המשכן למלאכת דומה אינו משתים, פחות

לכתוב,61) מנת על אלא חשובה מחיקה מלאכת "שאין
(רש"י). אותיות" שתי לכתוב כדי בה יש בנוסח 62)והרי

רוקח'). ('מעשה והשלים גדולה אחת אות כתב אחר:
ב.63) קד, משום 64)שבת אומרים ויש כותב. משום 

מגדים'). ('פרי בפטיש פי"ב:65)מכה שבת תוספתא
(בענין  מבכותב במוחק חומר יוסי, ברבי מנחם רבי  "אמר
מקלקל). (לענין מבמוחק בכותב וחומר גדולה), אחת אות
ובירושלמי  פטור". לקלקל והמוחק חייב, לקלקל שהכותב

להיפך. הובאה ה"ב דשבת ונראה 66)פ"ז שם. תוספתא

שהוא  כתוב היה כגון תיקון, היה עצמה במחיקה שאם מזה
במחיקה  חייב למחקו, עכשיו וצריך להיפך, או לחבירו חייב
מגדים'). ('פרי אותיות שתי עליו לכתוב כדי היה שלא אף

.È·˙Bk‰67„Á‡ ÌL ‡e‰Â ,ÌÈÓÚt ‰ÏeÙk ˙B‡68, «≈¿»«¬«ƒ¿≈∆»
„c :BÓk69.·iÁ - ÁÁ ,ÒÒ ,LL ,¯¯ ,‚b ,˙z , ¿«≈«»≈»»«»

·˙k ÏÎa ·˙Bk‰Â70ÈMÓ elÙ‡Â ,·iÁ - ÔBLÏ ÏÎ·e ¿«≈¿»¿»¿»»«»«¬ƒƒ¿≈
˙BiÓÈÒ71. ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"...gg qq yy xx bb zz cc enk cg` my `ede..."

וכתב  גדולה תיבה לכתוב כשהתכוון גם הוא זה חיוב
אחר, במקום כתיבה מתקיימת מקצת ואותו מקצתה,
אחד  שם והן כפולות אותיות שתי אלא כתב לא ואפילו

חייב.
בכל־כך  הרמב"ם הפליג מדוע תמוה, עניין להבין וצריך
הדבר  הרי אחד", "שם שהיא כפולה לאות דוגמאות הרבה
הרבות. הדוגמאות בהבאת הרמב"ם רצה ומה לכל, ברור
הנ"ל, מהדוגמאות חלק הובאו גם־כן שבגמרא אמת הן
לזה, צריך אין הלכות" "הלכות ספר שהוא ברמב"ם אבל
- שבגמרא הדוגמאות על עוד שהוסיף מה תמוה וביותר

ו"סס". "דד"
חייב  אינו ש"כותב פענח' ה'צפנת דברי להבין, צריך עוד
דומים  אם או לזה, זה דומים שאינם אותיות שתי או רק

רש"י דברי ביאר ועפ"ז משמעות". איזה בהם יש (שבת אם

ע"ב) חייב ק"ד יהיה - זיינין" שני ועשאו חי"ת  של לגג "נטלו
כאן, אין כותב משום כי לכך, צריך היה הסופר אם רק
עצמה. בפני תיבה בו ואין דומות אותיות שתי דהוה
של  משמעות בהן יש זיינין שתי והרי תמוה, שלכאורה

וכד'. משם" זז "לא - עצמה בפני תיבה
(b 'iq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ב.67) קג, מיוחד.68)שבת מובן לו בנוסח 69)שיש
לרסן  טבעת - חח "ריר"; מלשון "רר" גג"; תת "רר אחר:

בצמר. הנמצא קטן תולע - סס ולמשכה; של 70)הבהמה
ועי' פי"ב, שבת המשניות בפירוש (רבינו ואומה אומה  כל

שמ). סי' אברהם' קג.):71)ב'מגן (שבת פירש רש"י
שהיה  כנראה בהיר)". אדום (צבע בסיקרא ואחת בדיו "אחת
האי  ורבינו הב"ח; הגיה וכן סממניות", "בשני הנוסח לפניו
נונין  כגון בכתב, ידועות שאינן אותיות שהן פירש גאון
המשניות  בפירוש כתב ורבינו מספרים). ציוני (או הפוכות
סימנים  והם סימן, של רבים לשון הם "סימניות (שם):
שיורה  וב' אחד, על שיורה א' לכתוב: אדם בני שרגילים

כתיבה". ובכל לשון בכל שנים, על

.‡È·˙Bk‰72CeÓÒ ˙Á‡ ˙B‡73ÏÚ ·˙k B‡ ,·˙kÏ «≈««»«¿»¿»«
Èab74·˙k75ÈL ·˙ÎÂ ˙"ÈÁ ·zÎÏ Ôek˙n‰Â ; «≈¿»¿«ƒ¿«≈ƒ¿…≈¿»«¿≈

Ô"ÈÈÊ76·˙Bk‰Â ;˙Bi˙B‡ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ , «¿ƒ¿≈«≈»∆ƒ¿»ƒ¿«≈
ı¯‡a ˙Á‡ ˙B‡77ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯Bwa ˙Á‡ ˙B‡Â ««»»∆¿«««»∆¬≈≈

ÔÈb‰78ÈLa ˙Bi˙B‡ ÈzL ·˙kL B‡ ;‰Ê ÌÚ ‰Ê79 ∆¿ƒ∆ƒ∆∆»«¿≈ƒƒ¿≈
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Ô·˙k .¯eËt - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ ÔÈ‡Â ,Ò˜t Èt„«≈ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ∆ƒ∆»¿»»
˙ÈÂÊ ÈÏ˙k ÈLa80Èt„ ÈLa B‡81ÔÈb‰ Ô‰Â ,Ò˜t ƒ¿≈»¿≈»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»¿≈∆¿ƒ

.·iÁ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆«»

ב.72) קד, שבת אחת 73)משנה, אות כתובה שהיתה
התיבה. ונשלמה בצידה אחת אות וכתב מאתמול,

וחידשן,74) כבר הכתובות אותיות על הקולמוס שהעביר
מבתחילה. יפה נעשה שהכתב גבי 75)אף על דיו ודוקא

אחת  - שתים חייב סיקרא, גבי על דיו העביר אם אבל דיו,
טז). בהלכה (להלן מוחק משום ואחת כותב משום

יחד.76) המחברן גג עשה גבי 77)שלא על אחת אות
התקרה. על אחת ואות יחד.78)רצפה נקראות אין

הלוח.79) של עבריו נוגעים 80)בשני שהכתלים בזוית
בזה. שבספר.81)זה סמוכים גליונות שני על שכתבן

.·ÈÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««
‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ ÌBi‰ B˙B‡a CÏ‰Â ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÓÊaL ;·iÁ - ˙¯Á‡ ‰l‚Óa ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆«»∆ƒ¿«

NÚÓ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ Ô·¯˜nL‰84 ∆¿»¿»∆¿ƒ∆ƒ∆¿≈»¿À»ƒ«¬∆
.Ô˙·È¯˜Ïƒ¿ƒ»»

בטבריה 82) אחת אות כתב אמי, ר' "אמר ב: קד, שבת
שמחוסרת  אלא היא כתיבה חייב, בציפורי אחת ואות

מלחוהו 83)קריבה". שערו, שהעבירו לאחר בהמה עור
ה"ו). פ"א תפילין הל' (רבינו גויל נקרא ועיבדוהו

שלמעלה,84) מהלכה סתירה תהיה שלא זה דין מנמק רבינו
פטור, שהוא בקורה אחת ואות בארץ אחת אות בכותב
יהיו  מיד יחד, יקרבן אם וכאן לקרבן, מעשה מחוסר ששם

שם). (בגמרא, נקראות

.‚È·˙Bk‰85‰pnÓ ÌÈ¯BwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ «≈««««ƒ∆ƒƒ∆»
‰ÓÏL ‰·z86Ïk‰Â ,Ó ·˙kL ÔB‚k ?„ˆÈk .¯eËt - ≈»¿≈»»≈«¿∆»«¿«…

È¯‰L ,ÔÈÓ ÌB˜Óa d·˙kL B‡ ;¯NÚÓ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»«¬≈∆¿»»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
dÈbn‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ·˙kL BÓk ‡È‰87 ƒ¿∆»««¿»ƒ¬≈∆»««ƒ«

˙"ÈÁ‰ ‚b ˜lÁL ÔB‚k ,ÌÈzL d˙B‡ ‰NÚÂ ˙Á‡ ˙B‡««¿»»»¿«ƒ¿∆ƒ≈««≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - Ô"ÈÈÊ ÈL ‰NÚÂ¿«¬»¿≈«¿ƒ«»¿≈…«≈»∆

ב.85) קד, שבת -86)משנה, נוטריקון אחת אות "כתב
זה  ידי ועל האות, על נקודה סימן "עשה פוטרים"; חכמים
כתב  - נוטריקון וביאור (רש"י); שלימה" כתיבה נקראת
ודרכם  נוטארי, לסופר: קורים ורומי יון בלשון כי - התישבי
דרך  כלומר נוטריקון, לסימנים קוראים לכן בקצרה, לכתוב

רוקח'). ('מעשה עוד:87)סופרים אמרו ושם ב. קד, שבת
את  בזה והגיה רי"ש", ועשאו דל"ת של תגו שנטל "כגון
ודומה  הספר, תיקון וזהו הואיל חייב מועט ובדבר הספר,
קד:). שבת (רש"י שחייב הספר את והשלים אחת אות לכותב

.„ÈBÏ‡ÓNa ·˙Bk‰88B„È ¯Á‡Ï B‡89ÂÈÙa ,BÏ‚¯a , «≈ƒ¿…¿««»¿«¿¿ƒ
B˜t¯Ó·e90¯eËt -91¯h‡ .92‡È‰L ,BÈÓÈa ·˙kL ¿«¿≈»ƒ≈∆»«ƒƒ∆ƒ

- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈

ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈
¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו

של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.ÂË·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆
ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿

ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«
.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»

BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»
·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»

„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.ÊË·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««

Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈
Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»

¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»
¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»

ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ
¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈

.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין
חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
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Ô·˙k .¯eËt - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ ÔÈ‡Â ,Ò˜t Èt„«≈ƒ¿»¿≈»∆¿ƒ∆ƒ∆»¿»»
˙ÈÂÊ ÈÏ˙k ÈLa80Èt„ ÈLa B‡81ÔÈb‰ Ô‰Â ,Ò˜t ƒ¿≈»¿≈»ƒƒ¿≈«≈ƒ¿»¿≈∆¿ƒ

.·iÁ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆«»

ב.72) קד, שבת אחת 73)משנה, אות כתובה שהיתה
התיבה. ונשלמה בצידה אחת אות וכתב מאתמול,

וחידשן,74) כבר הכתובות אותיות על הקולמוס שהעביר
מבתחילה. יפה נעשה שהכתב גבי 75)אף על דיו ודוקא

אחת  - שתים חייב סיקרא, גבי על דיו העביר אם אבל דיו,
טז). בהלכה (להלן מוחק משום ואחת כותב משום

יחד.76) המחברן גג עשה גבי 77)שלא על אחת אות
התקרה. על אחת ואות יחד.78)רצפה נקראות אין

הלוח.79) של עבריו נוגעים 80)בשני שהכתלים בזוית
בזה. שבספר.81)זה סמוכים גליונות שני על שכתבן

.·ÈÁ˜Ï82ÏÈÂb83˙Á‡ ˙B‡ ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ »«¿ƒ¿«≈¿»«»»««
‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ ÌBi‰ B˙B‡a CÏ‰Â ,BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»¿»«¿«¿»«¿ƒ»
ÔÓÊaL ;·iÁ - ˙¯Á‡ ‰l‚Óa ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ»«∆∆«»∆ƒ¿«

NÚÓ ÔÈ¯qÁÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈb‰ Ô·¯˜nL‰84 ∆¿»¿»∆¿ƒ∆ƒ∆¿≈»¿À»ƒ«¬∆
.Ô˙·È¯˜Ïƒ¿ƒ»»

בטבריה 82) אחת אות כתב אמי, ר' "אמר ב: קד, שבת
שמחוסרת  אלא היא כתיבה חייב, בציפורי אחת ואות

מלחוהו 83)קריבה". שערו, שהעבירו לאחר בהמה עור
ה"ו). פ"א תפילין הל' (רבינו גויל נקרא ועיבדוהו

שלמעלה,84) מהלכה סתירה תהיה שלא זה דין מנמק רבינו
פטור, שהוא בקורה אחת ואות בארץ אחת אות בכותב
יהיו  מיד יחד, יקרבן אם וכאן לקרבן, מעשה מחוסר ששם

שם). (בגמרא, נקראות

.‚È·˙Bk‰85‰pnÓ ÌÈ¯BwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á‡ ˙B‡ «≈««««ƒ∆ƒƒ∆»
‰ÓÏL ‰·z86Ïk‰Â ,Ó ·˙kL ÔB‚k ?„ˆÈk .¯eËt - ≈»¿≈»»≈«¿∆»«¿«…

È¯‰L ,ÔÈÓ ÌB˜Óa d·˙kL B‡ ;¯NÚÓ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»«¬≈∆¿»»ƒ¿ƒ¿»∆¬≈
dÈbn‰ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ·˙kL BÓk ‡È‰87 ƒ¿∆»««¿»ƒ¬≈∆»««ƒ«

˙"ÈÁ‰ ‚b ˜lÁL ÔB‚k ,ÌÈzL d˙B‡ ‰NÚÂ ˙Á‡ ˙B‡««¿»»»¿«ƒ¿∆ƒ≈««≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - Ô"ÈÈÊ ÈL ‰NÚÂ¿«¬»¿≈«¿ƒ«»¿≈…«≈»∆

ב.85) קד, שבת -86)משנה, נוטריקון אחת אות "כתב
זה  ידי ועל האות, על נקודה סימן "עשה פוטרים"; חכמים
כתב  - נוטריקון וביאור (רש"י); שלימה" כתיבה נקראת
ודרכם  נוטארי, לסופר: קורים ורומי יון בלשון כי - התישבי
דרך  כלומר נוטריקון, לסימנים קוראים לכן בקצרה, לכתוב

רוקח'). ('מעשה עוד:87)סופרים אמרו ושם ב. קד, שבת
את  בזה והגיה רי"ש", ועשאו דל"ת של תגו שנטל "כגון
ודומה  הספר, תיקון וזהו הואיל חייב מועט ובדבר הספר,
קד:). שבת (רש"י שחייב הספר את והשלים אחת אות לכותב

.„ÈBÏ‡ÓNa ·˙Bk‰88B„È ¯Á‡Ï B‡89ÂÈÙa ,BÏ‚¯a , «≈ƒ¿…¿««»¿«¿¿ƒ
B˜t¯Ó·e90¯eËt -91¯h‡ .92‡È‰L ,BÈÓÈa ·˙kL ¿«¿≈»ƒ≈∆»«ƒƒ∆ƒ

- BÏ‡ÓNa ·˙k Ì‡Â .¯eËt - Ì„‡ Ïk Ï‡ÓNk BÏƒ¿…»»»»¿ƒ»«ƒ¿…
·iÁ93BÈÓÈa ÔÈa ·˙ÎÂ ,‰ÂLa ÂÈ„È ÈzLa ËÏBM‰Â . «»¿«≈ƒ¿≈»»¿»∆¿»«≈ƒƒ

ÊÁB‡ ÏB„‚Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÔË˜ .·iÁ - BÏ‡ÓNa ÔÈa≈ƒ¿…«»»»≈«À¿¿»≈

ÊÁB‡ ÔË˜Â ÒBÓÏwa ÊÁB‡ ÏB„b ;·iÁ - ·˙BÎÂ B„Èa¿»¿≈«»»≈«À¿¿»»≈
¯eËt - ·˙BÎÂ B„Èa94. ¿»¿≈»

א.88) קג, שבת הקולמוס 89)משנה, שאחז ידו, "בגב
קד:). שבת (רש"י וכתב" ידו והפך פרק 90)באצבעותיו

של  העליון והחלק התחתון החלק בין החיצון החיבור
וכתב. קולמוס שם ואחז כתיבה 91)הזרוע, דרך שאין

כל92)בכך. כשאר ימינו ביד שולט אלא שאינו אדם
בפירוש 93)בשמאלו. אביי של אוקימתא לפי שם, שבת

חייב. בשמאלו שהכותב ששנינו שם תוספתא 94)המשנה
לחיוב  לכתיבה הגורם אחרי הולכים אנו כי פי"ב, שבת

ולפטור.

.ÂË·˙Bk‰ ÔÈ‡95ÌLB¯‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ96 ≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈
¯BÁLe BÈc :ÔB‚k ,„ÓBÚÂ97‡¯˜ÒÂ98ÒBÓe˜Â99 ¿≈¿¿¿¿ƒ¿»¿

ÌBz˜˜Â100Ìi˜˙nL ¯·c ÏÚ ·zÎÈÂ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿«¿¿«≈»∆¿ƒ¿…«»»∆ƒ¿«≈
.Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚÂ ¯Èe ÛÏ˜e ¯BÚ :ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ·˙k‰«¿»»»¿¿»¿»¿≈¿«≈»∆
ÔB‚k ,„ÓBÚ BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·„a ·˙Bk‰ Ï·‡¬»«≈¿»»∆≈ƒ≈¿

ÔÈ˜LÓ101ÏÚ B· ‡ˆBiÎÂ BÈ„a ·˙kL B‡ ;˙B¯Ù ÈÓe «¿ƒ≈≈∆»«ƒ¿¿«≈«
.¯eËt - „ÓBÚ BÈ‡L ¯·c Ïk ÏÚÂ ˙B˜¯È ÈÏÚ¬≈¿»¿«»»»∆≈≈»

BÈ‡102¯·c ÏÚ „ÓBÚ‰ ¯·„a ·zÎiL „Ú ·iÁ ≈«»«∆ƒ¿…¿»»»≈«»»
·˙k ˜ÁÓiL „Ú ·iÁ ˜ÁBn‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .„ÓBÚ‰»≈¿≈≈«≈«»«∆ƒ¿…¿»

„ÓBÚ‰ ¯·c ÏÚÓ „ÓBÚ‰103. »≈≈«»»»≈

ב.95) קד, שבת מתקיים.96)משנה, שרישומו
המתקיימים.97) כבשן פיח או אדום 98)עשן עפר מין

בו. בו 99)שצובעים שמשתמשים מעץ היוצא שרף כופר,
להשחירה.100)לדיו. בדיו ששמים הנחושת חומצת
תותים.101) כמיץ ומשחירים, מפירות שנסחטו
"זה 102) ה"ד: פי"ב שבת ו'ירושלמי' פי"ב, שבת תוספתא

דבר  על קיימא של בדבר כתב אם אלא חייב אינו הכלל,
קיימא". עלֿמנת 103)של אלא במוחק חייב אינו כי

מתקיימת. כתיבה לכתוב

.ÊË·˙Bk‰104.¯BÚ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ - B¯Na ÏÚ «≈«¿»«»ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ·˙k‰ ˙¯·ÚÓ B¯Na ˙eÓÈÓÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬ƒ¿»«¬∆∆«¿»¿««

Ë¯NÓ‰ Ï·‡ .˜ÁÓpL ·˙ÎÏ ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ - ÔÓÊ105 ¿«¬≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«¬»«¿»≈
Ú¯Bw‰ .¯eËt - ·˙k ˙¯eˆ B¯Na ÏÚ106¯BÚ‰ ÏÚ «¿»«¿»»«≈««»

¯‰ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ - ·˙k ˙È·˙kÌLB107¯BÚ‰ ÏÚ ¿«¿ƒ¿»«»ƒ≈»≈«»
¯È·Ún‰ .¯eËt - ·˙k ˙È·˙k108‡¯˜Ò Èab ÏÚ BÈc ¿«¿ƒ¿»»««¬ƒ¿««≈ƒ¿»

ÌeMÓ ˙Á‡Â ,·˙Bk ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ≈¿««ƒ
¯È·Ú‰ .˜ÁBÓ109Èab ÏÚ ‡¯˜ÒÂ ,BÈc Èab ÏÚ BÈc ≈∆¡ƒ¿««≈¿¿ƒ¿»««≈

.¯eËt - BÈ„ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò B‡ ,‡¯˜Òƒ¿»ƒ¿»««≈¿»

ב.104) קד, שבת צורת 105)משנה, בבשרו שחתך
פי"ב.106)אותיות. שבת הוא 107)תוספתא הקורע

חייב  ואינו מתקיים. שאינו דבר והרושם המתקיים, דבר
הקודמת. בהלכה כמבואר המתקיים בדבר אלא

סיקרא 108) גבי על דיו המעביר "איתמר, א: יט, גיטין
חייב  (שניהם) תרווייהו אמרו לקיש וריש יוחנן רבי בשבת,
דעת  וזוהי כותב", משום ואחת מוחק משום אחת שתים,
יוחנן: מרבי לקיש ריש שאל עוד: מובא שם אולם רבינו:
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שיכתבו  (הדין) מה הגט), (על לחתום יודעים שאין עדים
כתב  (נחשב) עליון כתב בדיו, עליו ויחתמו בסיקרא  להם
הלא  לו: אמר כתב. אינו לו: אמר לא? או גיטין לענין
אמר  שבת? לענין כתב (נחשב) עליון כתב רבינו, לימדתני
רש"י: ופירש מעשה? נעשה - מדמין שאנו מפני וכי לו,
נעשה  לבנו, מאומד שבת לענין מחמירים שאנו מפני "וכי
לא  המקדש בית בזמן שבת, לענין אפילו להקל? מעשה
מדברי  מוכח לעזרה". חולין להביא עצמי על סומך הייתי
רבינו  פסק ואיך כתב, שהוא אמרו לחומרא שרק הגמרא,
פ"ג) גיטין ('ירושלמי' העדה' ב'קרבן חייב? שהוא בפשטות
ודאי  שבת לענין אלא כרש"י, שלא הגמרא דברי את מבאר
וב'בנין  לשבת. גיטין לדמות שאין הגמרא וכוונת שחייב,
סיקרא  - זה באופן כתב גבי על כתב שבאמת מבאר, שלמה'
וגבי  חייב, שבת ולענין כתב נחשב - להיפך או דיו גבי על
משום  ופסול חוצץ התחתון שהכתב משום פסול גיטין

א.109)חציצה. יט, גיטין

.ÊÈÌLB¯110˙„ÏBz -111ÌLB¯‰ ?„ˆÈk .‡e‰ ·˙Bk ≈∆∆≈≈«»≈
¯LL·e Ï˙Bka ˙B¯eˆÂ ÌÈÓL¯112C¯„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ¿«∆¿»«¿«≈»∆¿∆∆

ÔÈ¯iv‰L113ÔÎÂ .·˙Bk ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLB¯ ∆««»ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ≈¿≈
,˜ÁBÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Ôw˙Ï ÌeL¯‰ ˙‡ ˜ÁBn‰«≈∆»»¿«≈¬≈∆∆∆≈

ËË¯NÓ‰ .·iÁÂ114˙Áz ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k ¿«»«¿«¿≈¿≈ƒ¿…¿≈ƒ««
ËeÁ ÔÈ¯È·ÚnL ÌÈˆÚ‰ ÈL¯Á .·iÁ - ËeË¯N B˙B‡ƒ¿«»»»≈»≈ƒ∆«¬ƒƒ
È¯‰ - ‰ÂLa ¯ÒiL È„k ‰¯Bw‰ Èab ÏÚ ‡¯˜Ò ÏL∆ƒ¿»««≈«»¿≈∆ƒ¿…¿»∆¬≈

ÌÈÏab‰ ÔÎÂ .ËË¯NÓ ˙„ÏBz ‰Ê115Ôk ÌÈNBÚL ∆∆∆¿«¿≈¿≈««»ƒ∆ƒ≈
ËË¯NÓ‰ „Á‡Â .‰ÂLa Ô·‡‰ ÏvÙiL È„k ÌÈ·‡a»¬»ƒ¿≈∆¿«≈»∆∆¿»∆¿∆»«¿«¿≈

Ú·ˆa116.·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú·ˆ ‡Ïa B‡ ¿∆«¿…∆«¬≈∆«»

א.110) קג, מעצמו.111)שבת שבדה סימן רושם אפילו
בהיר.112) אדום ה"ג:113)צבע פ"ז שבת 'ירושלמי'

חייב  בדיו) או באבר הציור (שעושה הראשון צורה, "הצר
משום  חייב עליו) הצבע (המעביר והשני כותב, משום

ב.114)צובע". עה, על 115)שבת אבנים; מסתת
העצים  ויכינו והגבלים שלמה... בוני "ויפסלו הפסוק:
הרד"ק: פירש לב) ה, (מלכיםֿא הבית" לבנות והאבנים
בשרטוט  משרטטים או ובמידה... בקו האבן פוסלי "הם

האבן". יפסלו בלא 116)ומשם או "באצבע אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אצבע"

ה'תשפ"א  מרחשון י"ט שישי יום

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
והמכבה]1) [המבעיר אחרונות מלאכות ג' ביאור  בו כלל

עד  מרובים, וענייניה לרשות, מרשות ההוצאה מהן ואחרונה
זה  בפרק ונתבאר הרבה. פרקים לה לייחד הצורך שהביא

תולדותיה. ומהות מהותה קצת

.‡¯ÈÚ·n‰2‡e‰L Ïk3CÈ¯ˆ ‡‰iL ,‡e‰Â .·iÁ - ««¿ƒ»∆«»»∆¿≈»ƒ
¯Ù‡Ï4ÈtÓ ,¯eËt - ‰˙ÁL‰ C¯c ¯ÈÚ·‰ Ì‡ Ï·‡ . »≈∆¬»ƒƒ¿ƒ∆∆«¿»»»ƒ¿≈

¯ÈÚ·n‰Â .Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L5B‡ B¯·Á ÏL BLÈ„b ∆¿«¿≈¿««¿ƒ¿ƒ∆¬≈
;˙ÈÁLÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - B˙¯Èc Û¯BN‰«≈ƒ»«»««ƒ∆«¿ƒ
BzÚ„ ‰¯¯˜˙ È¯‰Â ,B‡BNÓ Ì˜p‰Ï B˙ekL ÈtÓƒ¿≈∆«»»¿ƒ»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»¿»«¿

B˙ÓÁa B‡ B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜k ‰NÚÂ ,B˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ¿»¿»¬»¿«¬∆¿≈««≈«¬»
el‡ ÏkL ,‰·È¯Ó ˙ÚLa B¯·Áa Ï·BÁÎe ,·iÁ ‡e‰L∆«»¿≈«¬≈ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÏ„n‰ ÔÎÂ .Ú¯‰ Ô¯ˆÈ Ïˆ‡ Ô‰ ÌÈw˙Ó6¯p‰ ˙‡ ¿«¿ƒ≈≈∆ƒ¿»»»¿≈««¿ƒ∆«≈
‰Ê È¯‰ - ¯È‡‰Ï ÔÈa ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa ,ÌÈˆÚ‰ ˙‡ B‡∆»≈ƒ≈¿ƒ¿«≈≈¿»ƒ¬≈∆

ÌnÁÓ‰ .·iÁ7BÙ¯ˆÏ È„k ÏÊ¯a‰ ˙‡8ÌÈna9È¯‰ - «»«¿«≈∆««¿∆¿≈¿»¿««ƒ¬≈
¯ÈÚ·Ó ˙„ÏBz ‰Ê10.·iÁÂ , ∆∆∆«¿ƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

m` la` ,xt`l jixv `diy `ede ,aiig `edy lk xirand"
."lwlwn `edy iptn ,xeht dzgyd jxc xirad

הוא  מבעיר מלאכת שגדר הרמב"ם בדעת אדה"ז שיטת
אינו  שהמבעיר "דאע"פ האש", שמרבה או האש "הוצאת
משום  אינו החיוב עיקר אעפ"כ לאפר, צריך אא"כ חייב
זאת  ומוכיח האש". ריבוי משום אלא העצים וכליון שריפת
הברזל  את "המחמם זו: הלכה בסיום הרמב"ם שכתב ממה
אע"פ  וחייב", מבעיר תולדת זה הרי במים, לצרפו כדי
גם  משמע שכן וממשיך כליון. שום אין הברזל שבחימום
שא"צ  אע"פ הנר "דהמדליק כאן) ברמב"ם (שהובא מהדין

חייב". לאפר
להתחיל  לו היה הרמב"ם, סובר כך אם להבין, וצריך
שחמימות  הנר...כו'" את "המדליק אח"כ שהביא מהדוגמא
"צריך  של מהדוגמא מתחיל ומדוע הגוף, צורך הוא ואור
י"ל  בפשטות העצים. כליון על־ידי נוצר שהאפר לאפר"
שלא  מבעיר במלאכת תנאי שזה להדגיש רוצה שהרמב"ם
צריך  "שיהא באופן בהבערה התחיל ולכן מקלקל, יהיה
של  עניין שום כאן שאין יותר מודגש בזה כי לאפר"
החיוב  שעיקר כיון סוף־סוף הרי מ"מ וקלקול, השחתה
מלאכת  תיאור להתחיל לו היה האש, ריבוי מצד הוא

זו. מלאכה של למהותה המתאים באופן מבעיר
שנאסרו  המלאכות ל"ט העניינים: פנימיות על־פי והביאור
מובן  גופא ומזה במשכן, שנעשו המלאכות הן בשבת,
הן  ומקורן בשורשן מ"מ חול, של עבודות שהן שאף
איש  של העיקריות העבודות הן אלו מלאכות בקדושה.
לה', ומשכן דירה מהעולם לעשות לקונו בעבודתו ישראל
שבת  מלאכות של והגדרים התנאים בפרטי הוא וכן
ועיקרם  יסודם עליה. שחייבים מלאכה היא מה הקובעים
ומהם  לקונו. האדם בעבודת מלאכות שהן כפי הוא
אלו  וגדרים תנאים שבלי שבת, למלאכות אח"כ השתלשל

בשבת. עליה שחייבים מלאכה היא אין
הנשמה, נר הדלקת עניינה ה', בעבודת מבעיר מלאכת
ב"תניא" ומבואר לה'. אש כרשפי באהבה בוער שיהיה

בטב  למעלה תמיד "מתנענע הנר שאור משום שכשם עו
אף  למעלה, בשורשו ולידבק מהפתילה ליפרד שחפץ
בשורשו  למעלה וגם למטה, כלום יאיר לא שעל־ידי־זה
חפצה  האדם... נשמת כך בשורשו... במציאות אורו יתבטל
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בשורשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
מבעיר  מלאכת מדוע הפנימי הביאור זהו בה'", ומקורה
התנועה  היא ה' בעבודת כי שיעור, לה ואין בכלשהו היא
כל  יש בכלשהו גם כי שיעור בה אין ולכן נפש, למסירות

הנפש. נקודת של) (האיכות
גם  יהיה "מבעיר" שכל צריך ה' בעבודת זה, עם יחד אבל
דבר  שבכל חומרי היותר החלק הוא האפר כי לאפרו, צריך
שורפים  שכאשר אדה"ז ומסביר יסודות, מארבעה המורכב
והלכו  "חלפו שבו ומים רוח אש היסודות ג' שכל הרי עץ,
שבו  העפר הוא הנשאר, האפר משא"כ בעשן". וכלו להם
קיים... הנשאר הוא בו, שולטת האש ואין למטה, היורד

מכולן". יותר חומרי הוא
מהגוף  להיפרד בכדי לא היא הנשמה אש הבערת תכלית
תוספת  בו תביא אש כרשפי באהבה שההתעוררות אלא
כאן  בגוף נשמה בהיותו המצוות, ובקיום ה' בעבודת חיזוק
הוא  מבעיר במלאכת גדול תנאי לכן הגשמי. הזה בעולם

לאפרו. צריך שיהיה
(187 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

אש 2) תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה כתוב
(מסכת  ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל
ל"ט  (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא א) עמוד ע דף שבת
ולמה  מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות
ללאו  הבערה סובר יוסי רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת
אלא  מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת
כל  בכלל "הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים
אליה  (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות
מלאכה  אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר
בפני  לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה וחייב
עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה),
בשוגג  עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן
ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה
ומכאן  עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף
הרבה  בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק
אף  ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות
כל  המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם
לפי  - (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא
יהא  אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח
ולעשות  החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי
יהיו  מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת? מדורה
שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות
לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל מלאכות שמותרות כמו
מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא
(מצוה  המצוות" וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל
החוטא  על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב)
תבערו  לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר
שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי

תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,
הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות
פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא
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ב).11) עמוד כט דף שבת (פרק 12)(מסכת סובר רבינו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה  א
לגוף  צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב,
מפני  או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,
ובכללם  - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה,
פסקו  - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור הרשב"א הרמב"ן,
כן  אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי
כיבוי  או פחמין, לעשות כדי כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו
הוא  שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של
פטור. - הנ"ל לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך

התורה 13) מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם
עיקר  מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי
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בשורשה  ולידבק הגוף מן ולצאת ליפרד בטבעה וחשקה
מבעיר  מלאכת מדוע הפנימי הביאור זהו בה'", ומקורה
התנועה  היא ה' בעבודת כי שיעור, לה ואין בכלשהו היא
כל  יש בכלשהו גם כי שיעור בה אין ולכן נפש, למסירות

הנפש. נקודת של) (האיכות
גם  יהיה "מבעיר" שכל צריך ה' בעבודת זה, עם יחד אבל
דבר  שבכל חומרי היותר החלק הוא האפר כי לאפרו, צריך
שורפים  שכאשר אדה"ז ומסביר יסודות, מארבעה המורכב
והלכו  "חלפו שבו ומים רוח אש היסודות ג' שכל הרי עץ,
שבו  העפר הוא הנשאר, האפר משא"כ בעשן". וכלו להם
קיים... הנשאר הוא בו, שולטת האש ואין למטה, היורד

מכולן". יותר חומרי הוא
מהגוף  להיפרד בכדי לא היא הנשמה אש הבערת תכלית
תוספת  בו תביא אש כרשפי באהבה שההתעוררות אלא
כאן  בגוף נשמה בהיותו המצוות, ובקיום ה' בעבודת חיזוק
הוא  מבעיר במלאכת גדול תנאי לכן הגשמי. הזה בעולם

לאפרו. צריך שיהיה
(187 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

אש 2) תבערו "לא ג): פסוק לה, פרק (שמות בתורה כתוב
(מסכת  ז"ל חכמינו ושאלו השבת", ביום מושבותיכם בכל
ל"ט  (בכלל הייתה בכלל הבערה "הלא א) עמוד ע דף שבת
ולמה  מלאכה") כל תעשה ב"לא שנכלל המשכן מלאכות
ללאו  הבערה סובר יוסי רבי - במיוחד?) (נכתבה יצאת
אלא  מלאכות כשאר וסקילה כרת עליה חייבין (שאין יצאת
כל  בכלל "הבערה נתן: רבי ודעת לאו)"; על רק עוברים
אליה  (להשוות) להקיש יצאת? ולמה הייתה, המלאכות
מלאכה  אב שהיא הבערה מה לך: ולומר מלאכות, שאר
בפני  לאו אזהרת לה יש (שהרי עצמה בפני עליה וחייב
עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף עצמה),
בשוגג  עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק ומכאן
ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות הרבה
ומכאן  עצמה, בפני עליה חייבין מלאכה, אב שהיא כל אף
הרבה  בשוגג עשה שאם - התורה" מן מלאכות לחילוק
אף  ומלאכה, מלאכה כל על חטאת חייב בשבת, מלאכות
כל  המבעיר רבינו: פוסק וכך אחד, ממקרא נלמדו שכולם
לפי  - (ויקהל) ובמכילתא מלאכות; בשאר כמו חייב, שהוא
יהא  אני, "שומע יונתן: רבי דעת מובאה - הרמב"ן נוסח
ולעשות  החמין, את לו להטמין הנר, את להדליק רשאי
יהיו  מלאכה, כל תעשה לא שנאמר (ואף בשבת? מדורה
שבת, עונג לשם מהן נהנה שאדם המלאכות כל מותרות
לומר: תלמוד טוב) ביום נפש אוכל מלאכות שמותרות כמו
מבעיר, אתה אי השבת ביום השבת, ביום אש תבערו לא
(מצוה  המצוות" וב"ספר טוב"; ביום מבעיר אתה אבל
החוטא  על הגדרים מענוש "הזהיר רבינו: פירש שכב)
תבערו  לא אמרו: והוא השבת ביום עליהן הדינין ולהעביר
שנתחייב  מי יישרף שלא בזה: רצה השבת. ביום וגו' אש
לדעת  (בניגוד חייב שהמבעיר רבינו כתב ולפיכך שריפה".

עליה) חייבים ואין יצאה ללאו שהבערה יוסי רק 3).רבי

תחת  המבעיר אבל שהוא, בכל חייב לאפר וצריך במבעיר
לבשל  כדי בו יש אם אלא חייב אינו בישול, לצורך תבשילו
משנה). (מגיד ט בפרק למעלה כמבואר קלה, ביצה

רבי 4) לפני אבוה רבי "תני ב): עמוד קו דף שבת (מסכת
(שהם  ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל יוחנן,
הבערה  יוחנן: רבי לו אמר מקלקלים), הם אם אף חייבים
לאיסור), המדרש בבית אותם שנו (לא משנה אינה ובישול
לכלבו  הדם) (את בצריך - חובל משנה, לומר תמצי ואם
שצריך  כיוון לתיקון נחשבים (שאז לאפרו" בצריך - ומבעיר

צורך). לאיזה האפר שמיני 5)את פרק למעלה מבואר
ח. והלכה ז א).6)הלכה עמוד כ דף כריתות (מסכת

ב).7) עמוד מא דף שבת ולחזקו 8)(מסכת לחסמו
צירוף  בכוונת שלא כיבה שאם כתב ושם ב. בהלכה כמבואר
ראוי  אין מתכוון שאינו שכל משנה המגיד שם וכתב פטור.
א  פרק (למעלה הוא ימות" ולא רישיה "פסיק בו לומר
מלאכה  עושה הוא מתכוון שכשהוא מפני וליחייב, ו) הלכה
רוצה  אינו שהרי כלל מלאכה בו אין מתכוון וכשאינו
יא  פרק (למעלה קיסם קטימת לזה ודומה כלי ממנו לעשות
פי  על אף שיניו בו לחצוץ קוטמו שאינו שכל ז) הלכה
כלי  תיקון מפני שהוא שכל פטור, - בקטימתו לכך שראוי
רמב"ן  ועיין פטור. מתכוון אינו ואם לכך שיתכוון צריך

ב. עמוד קיא דף שבת או 9)מסכת לעקמו כדי אם אבל
ט  (פרק למעלה רבינו כתב כבר כלי, לעשותו או לתקנו
כאן  הראב"ד שהעיר וכמו מבשל, משום שחיובו ו) הלכה

רוקח). עמוד 10)(מעשה מא דף שבת (מסכת רש"י לדעת
ודעת  בזה; חסומו את שגומר בפטיש, מכה משום חיובו ב)
כאן  חיובו ועיקר מדרבנן, רק הוא שצירוף בהשגה, הראב"ד

מבשל. משום הוא
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ב).11) עמוד כט דף שבת (פרק 12)(מסכת סובר רבינו
לגופה  צריכה שאינה שמלאכה יהודה כרבי ז) הלכה  א
לגוף  צריך שאינו פי על "אף לכבות והמתכוון חייב,
מפני  או הכלי מפני או השמן מפני אלא כיבה ולא הכיבוי,
ובכללם  - הראשונים רוב אבל חייב". זה הרי הפתילה,
פסקו  - והרי"ף חננאל רבינו בשם והטור הרשב"א הרמב"ן,
כן  אם פטור, לגופה צריכה שאינה שמלאכה שמעון כרבי
כיבוי  או פחמין, לעשות כדי כיבה אם רק בכיבוי חייב אינו
הוא  שאז יפה שיבעיר האור את להאחיז פתילה הבהוב של
פטור. - הנ"ל לצורך שלא כיבה אבל הכיבוי. לגוף צריך

התורה 13) מן עליו חייב עץ של גחלת דכיבוי והטעם
עיקר  מדרבנן, אלא עליה חייב אין מתכת של גחלת וכיבוי
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לדבר  ישתנה וכשיכבה אש שתחילתו דבר כל כי זה: דבר
אבל  מדאורייתא, האסור הכיבוי הוא זה פחם ותעשה אחר
מתכת  היא וכשתכבה מתכת שתחילתה מתכת של גחלת
זה  שאין לפי התורה מן כיבוייה אין בתחילה כשהייתה
(שהוא) [ה]ברזל אלא בברזל נתלית האש גוף שאין כיבוי
כיבוי  הילכך צונן ברזל הוא הכיבוי אחר ועכשיו היה חם
אוקספורד) יד (כתב בפירושו פרחיה (רבינו מדרבנן [זה]
בפירושו  הרמב"ם רבינו בשם א עמוד מב דף שבת למסכת
רוקח). מעשה ספר בהקדמת הובא וכן לתלמוד

רבנן.14) גזרו לא לרבים נזק שבמקום לכתחילה,
שם.15) שבת א).16)מסכת עמוד כב דף ביצה (מסכת
(הרא"ש),17) הכיבוי את ממהר זה ידי שעל משום

ד), הלכה (להלן ומותר כיבוי גרם רק שזה כתבו והתוספות
קצת  מכבה ממנו שמסתפק שעה "דבאותה הוא הטעם אלא

בנר". שמן מעט כשיש יפה הנר אור שאין אורו, ומכסה

.‚„ea‡ ÈtÓ d˙B‡ ‰aÎÓ‰ ,˙aLa ‰ÏÙpL ‰˜Ïc¿≈»∆»¿»¿«»«¿«∆»ƒ¿≈ƒ
·iÁ - ÔBÓÓ18‡l‡ ,˙aL ‰ÁBc ÔBÓÓ „ea‡ ÔÈ‡L ; »«»∆≈ƒ»∆«»∆»
˙BLÙ „ea‡19‡lL È„k Ì„‡ Èa e‡ˆÈ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿¿≈»»¿≈∆…

B˙¯Èc Ïk ˙Ù¯BN elÙ‡Â ,Ë‰Ïz L‡‰ eÁÈpÈÂ ,e˙eÓÈ»¿«ƒ»≈¿«≈«¬ƒ∆∆»ƒ»
.dlkÀ»

לרוב 18) אבל יהודה, כרבי שפסק למעלה רבינו לסברת
צריכה  שאינה במלאכה שמעון כרבי הסוברים הפוסקים

דרבנן. איסור רק כאן אין דבר 19)לגופה, לך שאין
ובמה  א. הלכה ב בפרק וראה נפש, פיקוח בפני העומד
כתבו  כולה" המדינה כל שורפת "ואפילו רבינו שכתב
אבל  אדמתם, על שישראל בזמן אלא אינו שזה הפוסקים
שיש  מפני בשבת דליקה לכבות מותר הגויים בין שהם בזמן
חוטפים  הם מתגברת שכשהדליקה נפשות סכנת בה
חיים  (אורח אותו הורגים נגדם עומד וכשאדם ושוללים
גויים  שם אין שאפילו שכתבו ויש כז). סעיף שלד סימן
לברוח  יכולים שאינם חולה או זקן שם נשאר שמא מותר

ברורה). (משנה

.„¯zÓ20ÌÈ‡ÏÓ ÔÈa ,ÌÈÏk‰ ÏÎa ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»¿»«≈ƒ≈¿≈ƒ
ÈÏk elÙ‡ .‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k ,ÌÈ˜È¯ ÔÈa≈≈»ƒ¿≈∆…«¬…«¿≈»¬ƒ¿≈
,‰vÁÓ Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈL„Á N¯Á∆∆¬»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ≈∆¿ƒ»
Èeak Ì¯bL ;ÔÈaÎÓe ÔÈÚwa˙Ó È‡ceL ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿«ƒ

¯zÓ22‰¯Ú˜ ÔÈÙBÎÂ .23‡lL ÏÈ·La ¯p‰ Èab ÏÚ À»¿ƒ¿»»««≈«≈ƒ¿ƒ∆…
.‰¯Bwa ÊÁ‡z…««»

א).20) עמוד קכ דף שבת מסכת הדין 21)(משנה הוא
שלד). סימן ברורה (משנה מלאכות "לא 22)בשאר

שרי" גרמא הא דאסור, הוא עשייה מלאכה, כל תעשה
המרדכי  וכתב ב). עמוד קכ דף שבת מסכת - מותר (=גרם
גרם  אף אחר באופן אבל הפסד, למנוע רק מותר שגרם

א).23)אסור. עמוד קכא דף שבת (מסכת

.‰‰·z24‰cL25Ïc‚Óe26‡È·Ó - ¯e‡‰ Ô‰a ÊÁ‡L ≈»ƒ»ƒ¿»∆»«»∆»≈ƒ
È„b ¯BÚ27˙Ë‰ÏÓ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿«∆∆

‡lL È„k ,Û¯N ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰ˆw‰ ÏÚ BN¯BÙe ,Ô˙B‡»¿««»∆∆¬«ƒ…ƒ¿«¿≈∆…
L‡‰ ÌL ¯·Úz28. «¬…»»≈

א).24) עמוד קכ דף שבת מסכת קטנה 25)(משנה תיבה
לרמב"ם). המשניות מן 26)(פירוש הנפתחת גבוהה תיבה

לשמירה. דברים בה ושמים עור 27)הצד פריסת "תועלת
אל  מהגיע האש וימנע יתלהב ולא יתחרך הוא כי - גדי של

המשניות). (פירוש עיון 28)העץ" צריכים רבינו [דברי
וכל  מותר כיבוי שגרם ד בהלכה למעלה כתב כבר שהרי
זו]. הלכה להביא הוצרך ולמה הדליקה לעכב שמותר שכן

.Â˙ÈlË29,da ‰qk˙Óe dËLBt - ¯e‡‰ da ÊÁ‡L «ƒ∆»«»»¿»ƒ¿«∆»
‰˙·k - ‰˙·k Ì‡Â30¯e‡‰ Ba ÊÁ‡L ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÎÂ . ¿ƒ»¿»»¿»¿≈≈∆»∆»«»

Ô˙BÂ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,Ba ‡¯B˜Â BËLBt -31ÌÈÓ ¿¿≈¿ƒ»»»»¿≈«ƒ
- ‰˙·k Ì‡Â ,¯e‡‰ Ba ‰Ï˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL „v‰ ÔÓƒ««∆¬«ƒ…ƒ¿»»¿ƒ»¿»

ÁÎL .‰˙·k32¯ÚÓ - ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ˜eÏc ¯33˙‡ »¿»»«≈»««≈«¿»¿«≈∆
BÁÈp‰ Ï·‡ .‰·k - ‰·k Ì‡Â ,ÏÙB ‡e‰Â ‡Ï·h‰««¿»¿≈¿ƒ»»»»¬»ƒƒ

BÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ‰·kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·¯ÚaÓ34. ƒ»∆∆««ƒ∆»»»¿«¿¿

י"ד).29) פרק שבת מסכת כיבוי 30)(תוספתא שגרם
א).31)מותר. עמוד קכ דף שבת (מסכת 32)(מסכת

ב). עמוד קכ דף כשמנער 33)שבת הרי הקשו: הראשונים
הנר  מן שמן שהמחסר למעלה כתב ורבינו השמן, נשפך
"פסיק  זה הרי לזה מתכוון אינו אם וגם מכבה, משום חייב
הערוך, בעל נתן רבינו לדעת אולם א)? בפרק (ראה רישיה"
מותר, מהדבר) נהנה (שאינו לו ניחא שלא רישיה שפסיק
אומרים  ויש מהשמן. נהנה אינו שהרי לנער מותר כאן גם
שמנו. שכלה בנר או שעווה, של בנר מדובר שכאן

במניח 34) אבל בשוכח, אלא שנו לא ינאי: רבי דבי "אמרי
לדבר  בסיס נעשתה (הטבלא אסור" לדבר בסיס נעשה
דף  שבת מסכת רש"י - לנערה כדי לטלטלה ואסור האסור,

ב). עמוד קכ

.ÊÈ¯Î35ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL36'‰ak' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ »¿ƒ∆»¿«≈¿ƒ«≈
Ï‡'Â37ÔË˜ Ï·‡ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,'‰aÎz ¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¬»»»

‰NBÚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ ‡aL∆»¿«≈¿ƒ»∆ƒ¿∆∆
ÂÈ·‡ ˙Úc ÏÚ38ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚ ˙ÚcÓ Ï·‡ ; «««»ƒ¬»ƒ«««¿≈≈ƒ

ÔÈeˆÓ39¯ÓBÏ e¯Èz‰ ‰˜Ï„·e .BLÈ¯Ù‰Ï40Ïk : ¿Àƒ¿«¿ƒƒ¿≈»ƒƒ«»
.„ÈÒÙÓ BÈ‡ ‰aÎÓ‰«¿«∆≈«¿ƒ

א).35) עמוד קכא דף שבת מסכת ש"אמירה 36)(משנה
א. הלכה ו פרק למעלה כמבואר שבות", אין 37)לנכרי

עצמו  דעת על עושה הנכרי כי תכבה, אל לו לומר צריך
יעשה. אם יפסיד שלא בדעתו עצמו, שיודע 38)להנאת

(מסכת  בשבילו. ועושה לאביו נוח הזה שהכיבוי להבחין
שם). מעשה 39)שבת א) עמוד קיד דף יבמות (מסכת

המדרש  בית מפתחות לו שאבדו ביסני בר יצחק ברבי
לעשות  מה (לשאול פדת רבי לפני בא הרבים, ברשות
שם  שישחקו ותינוקת תינוק לשם הנהג לו: אמר בשבת)
נבלות  אוכל "קטן מינה: שמע לך, ויביאו המפתחות וימצאו
ישמעאל  דרבי ובמכילתא להפרישו". מצּווין דין בית ְִאין
- נאמר? למה מקדשכם, ד' אני כי "לדעת מובא: (תשא)
אני  שומע השבת, את ישראל בני ושמרו אומר שהוא לפי
לא  - ד' אני כי לדעת לומר תלמוד וקטן, שוטה חרש אפילו

דעת". לו שיש במי אלא (מסכת 40)אמרתי הגויים בפני
א). עמוד קכא דף שבת
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.Á‰‡ˆB‰41‰ÒÎ‰Â42‰Î‡ÏÓ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó »»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿»»
Ïk ÌÚ ‰Ê ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‡È‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó≈¬¿»ƒ¿««ƒ∆»»∆ƒ»
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,e¯Ó‡ ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ ‰¯Bz ÈÙeb≈»ƒƒ∆ƒƒ«∆∆¿¬≈≈
˙Óe¯˙Ï ‰Î‡ÏÓ „BÚ eNÚÈ Ï‡ ‰M‡Â LÈ‡ :‰¯Bza«»ƒ¿ƒ»««¬¿»»ƒ¿«

z„ÓÏ ‡‰ ;‡È·‰Ó ÌÚ‰ ‡ÏkiÂ ,L„w‰43‰‡·‰‰L , «…∆«ƒ»≈»»≈»ƒ»»«¿»∆«¬»»
d˙B‡ ‡¯B˜ ‰Î‡ÏÓ -44‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ÔÎÂ .45, ¿»»≈»¿≈»¿ƒƒ«¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯È·Ún‰L46ÛBÒÏ ∆««¬ƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ««¿«¿
.·iÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡e‰ È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»

הלכה 41) א (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
העם  וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א)
לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא,
כך  לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא העם שנמנעו וכשם
ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו

הוצאה 42) (איסור הוצאה "מצינו אמרו: שם בגמרא
הרבים  (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות
מרשות  (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות
שהרי  קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות
שהכנסה  נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו
"והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד בכתב אולם אב.

משנה). במגיד נראה עמוד 43)(וכן צו דף שבת (מסכת
במסכת 44)ב). הסוגיא בפירוש חננאל רבינו כשיטת

ואף  וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת
כמבואר  מלאכות, כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת
אלא  חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא
אל  ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על
לא  ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו...
את  הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו
היחיד  מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע, מעגלה הקרשים
עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות
דומה  (שאינה שאני הוצאה - בכתוב? רמז לנו שאין אף
השכל  ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר
שהיא  מהכתוב ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב
מסכת  (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שלא 45)שבת דבר
מפי  איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב
"הלכה  הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש
כז  דף ראשונים הוצאת - המאור" ("ספר מסיני" למשה

א). א).46)עמוד עמוד צז דף שבת (מסכת

.Ë‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈¿ƒ¿«»«∆ƒ
¯eÚLk47„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÏÈÚBn‰48B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¿ƒ«ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

¯˜ÚÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó49BÊ ˙eL¯Ó ≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿«¬…≈¿
Ï·‡ .‰iL ˙eL¯a ÁÈpÈÂ50B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ»¬»ƒ»«¿…ƒƒ«

˙BÁt ‡ÈˆB‰L B‡ ,¯˜Ú ‡ÏÂ ÁÈp‰51- ¯eÚMkÓ ƒƒ«¿…»«∆ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯eËt52Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ¯È·Ún‰ »¿≈««¬ƒƒ¿ƒ««¿«¿«¿«

‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י"ד פרק להלן ראה

והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.È˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆
„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).

.‡È‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ ˙BÚÓa ‡ˆiL B‡ ,B˜ÈÁ CB˙a65- ¿≈∆»»¿»¿ƒƒ¿ƒ

‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÈB‡Nn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - BÙ˙k ÏÚ«¿≈«»««ƒ∆««¿«¿»

ÔkL ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ66‡NÓ ‰È‰ ≈¬»»¿»ƒƒ¿»«ƒ∆≈»»«»
Û˙ka :¯Ó‡pL ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔkLna ˙‰˜ Èa¿≈¿»«ƒ¿»¿«¿»≈¬»»∆∆¡««»≈

Ô˙B‡ ÔÈ„ÓBÏ ÔkLnÓ ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ ,e‡NÈ67. ƒ»¿»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»

א).63) עמוד צב דף שבת במסכת בתלמוד 64)(משנה
פרק  (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי
המאור  שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד,
המאור  שמן המשחה", ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטורת
יום  של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו -

בזרועו". עמוד 65)תלוייה קמז דף שבת במסכת (ברייתא
עד 66)א). אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר

פרק  (להלן פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה
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.Á‰‡ˆB‰41‰ÒÎ‰Â42‰Î‡ÏÓ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó »»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿»»
Ïk ÌÚ ‰Ê ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‡È‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó≈¬¿»ƒ¿««ƒ∆»»∆ƒ»
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,e¯Ó‡ ÈÈqÓ ‰LÓ ÈtÓ ‰¯Bz ÈÙeb≈»ƒƒ∆ƒƒ«∆∆¿¬≈≈
˙Óe¯˙Ï ‰Î‡ÏÓ „BÚ eNÚÈ Ï‡ ‰M‡Â LÈ‡ :‰¯Bza«»ƒ¿ƒ»««¬¿»»ƒ¿«

z„ÓÏ ‡‰ ;‡È·‰Ó ÌÚ‰ ‡ÏkiÂ ,L„w‰43‰‡·‰‰L , «…∆«ƒ»≈»»≈»ƒ»»«¿»∆«¬»»
d˙B‡ ‡¯B˜ ‰Î‡ÏÓ -44‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ÔÎÂ .45, ¿»»≈»¿≈»¿ƒƒ«¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯È·Ún‰L46ÛBÒÏ ∆««¬ƒƒ¿»«ƒƒ¿ƒ««¿«¿
.·iÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡e‰ È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈¿ƒ≈¿ƒ¿¿«»

הלכה 41) א (פרק ובירושלמי ב) עמוד צו דף שבת (מסכת
העם  וייכלא - וכו' מלאכה? קרוייה שהוצאה "מניין א)
לגזברים... וליתן מבתיהן מלהוציא העם נמנע מהביא,
כך  לגזברים, וליתן מבתיהן מלהוציא העם שנמנעו וכשם
ללשכה. ולהכניס לידם מלקבל הגזברים נמנעו

הוצאה 42) (איסור הוצאה "מצינו אמרו: שם בגמרא
הרבים  (מרשות הכנסה הרבים). לרשות היחיד מרשות
מרשות  (הרי) מכדי הוא, סברא - מניין? היחיד) לרשות
שהרי  קשה אבל מכניס". לי מה מוציא לי מה הוא, לרשות
שהכנסה  נראה רבינו ומדברי תולדה" "הכנסה שם: אמרו
"והכנסה" המלה כאן חסרה התימנים יד בכתב אולם אב.

משנה). במגיד נראה עמוד 43)(וכן צו דף שבת (מסכת
במסכת 44)ב). הסוגיא בפירוש חננאל רבינו כשיטת

ואף  וכו'". קאי דבשבת "וממאי גורסים: ולא שם, שבת
כמבואר  מלאכות, כשאר במשכן הייתה הוצאה שמלאכת
אלא  חייבין "אין ב): עמוד מט דף שבת (מסכת בברייתא
אל  ואתם זרעו הם במשכן, הייתה בה שכיוצא מלאכה על
לא  ואתם לעגלה, מקרקע הקרשים את העלו הם תזרעו...
את  הורידו הם היחיד, לרשות הרבים מרשות תכניסו
היחיד  מרשות תוציאו לא ואתם לקרקע, מעגלה הקרשים
עליה, חייבים במשכן שהייתה מלאכה וכל הרבים" לרשות
דומה  (שאינה שאני הוצאה - בכתוב? רמז לנו שאין אף
השכל  ואין גרועה" "מלאכה שהיא המלאכות), לשאר
שהיא  מהכתוב ראייה הביאו ולכן מלאכה, שתיחשב מחייב
מסכת  (תוספות מלאכות כשאר בשבת האסורה מלאכה

ז. בפרק למעלה וראה א) עמוד ב דף שלא 45)שבת דבר
מפי  איש וקיבלו שמעו ז"ל שחכמינו אלא בתורה, נכתב
"הלכה  הנקרא והוא השלום, עליו רבינו משה עד איש
כז  דף ראשונים הוצאת - המאור" ("ספר מסיני" למשה

א). א).46)עמוד עמוד צז דף שבת (מסכת

.Ë‡ÈˆBiL „Ú ·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡≈«ƒ≈¿ƒ¿«»«∆ƒ
¯eÚLk47„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÏÈÚBn‰48B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¿ƒ«ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

¯˜ÚÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó49BÊ ˙eL¯Ó ≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿«¬…≈¿
Ï·‡ .‰iL ˙eL¯a ÁÈpÈÂ50B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ ¿«ƒ«ƒ¿¿ƒ»¬»ƒ»«¿…ƒƒ«

˙BÁt ‡ÈˆB‰L B‡ ,¯˜Ú ‡ÏÂ ÁÈp‰51- ¯eÚMkÓ ƒƒ«¿…»«∆ƒ»ƒ«ƒ
ÔÎÂ .¯eËt52Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ¯È·Ún‰ »¿≈««¬ƒƒ¿ƒ««¿«¿«¿«

‰Ê „vÓ ¯eÚMk ¯˜ÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ≈«»«∆«¬…«ƒƒ«∆
.˙¯Á‡ „vÓ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ««∆∆

בשבת.47) ההוצאה שיעורי מבוארים י"ח פרק להלן
הרשויות.48) מהות על א הלכה י"ד פרק להלן ראה

והנחה.49) עקירה דיני וֿב א הלכות י"ג בפרק להלן ראה
א).50) עמוד ב דף שבת במסכת ראשונה (משנה
ב).51) עמוד צג דף שבת במסכת (מסכת 52)(משנה

ב). עמוד ה דף שבת

.È˜¯Bf‰53‰Ê È¯‰ - ËÈLBn‰ B‡ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó «≈≈¿ƒ¿«ƒ¬≈∆
·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ ˙„ÏBz54B„Èa ËÈLBn‰ B‡ ˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆∆ƒ¿«»¿≈«≈«ƒ¿»

Úa¯‡ ˙lÁzÓ55˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡ ÛBÒÏ ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«¬≈∆∆∆
„È ¯Á‡Ïk ˜¯Bf‰Â .·iÁÂ ,‡ÈˆBÓ56.¯eËt - ƒ¿«»¿«≈ƒ¿««»»

א).53) עמוד צו דף שבת במסכת הייתה 54)(משנה שכך
המשכן  את ופרקו הענן עמוד אחר כשהלכו הלויים עבודת

גמירי 55)(רש"י). "גמרא ב): עמוד צו דף שבת (מסכת
מסיני. למשה הלכה והיא - זריקה 56)לה" כדרך "שלא

עמוד  קנג דף שבת מסכת (רש"י ולאחוריו" מכתפיו כגון
ב).

.‡È‡ÈˆBn‰57˙BiL¯ È˙MÓ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó «ƒƒ¿»«≈∆≈¿ƒ¿≈¿À
el‡58‰iL ˙eL¯Ï59Ïk ˙‡ ‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - ≈ƒ¿¿ƒ»»«∆ƒ∆»

‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰t˜ .BÊ ˙eL¯Ï BÊ ˙eL¯Ó Blk ıÙÁ‰«≈∆À≈¿ƒ¿À»∆ƒ¿≈»
Ïc¯Á ‰‡ÏÓ elÙ‡ ,ÌÈˆÙÁ60˙eL¯Ó da¯ ‡ÈˆB‰Â , ¬»ƒ¬ƒ¿≈»«¿»¿ƒÀ»≈¿

‡ÈˆBiL „Ú ,¯eËt - BÊ ˙eL¯Ï BÊ61.‰tw‰ Ïk ˙‡ ƒ¿»«∆ƒ∆»«À»
Ba LiL Ïk ÌÈNÓ ÈÏk‰L .‰ÊÏ ‰ÓBc‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»∆∆«¿ƒ≈ƒ…∆≈

„Á‡ ıÙÁk62. ¿≈∆∆»

ב).57) עמוד צא דף שבת במסכת היחיד 58)משנה רשות
ט. בהלכה שנזכרו הרבים היחיד 59)ורשות מרשות

היחיד. לרשות הרבים מרשות או הרבים שיש 60)לרשות
בחוץ. כבר מהחרדל אחר 61)הרבה אם אבל אחת, בפעם

עקרה  זו, ברשות ומקצתה זו ברשות מקצתה הקופה שהניח
עקירה  בשעת הייתה שלא לפי חייב, אינו להוציאה וגמר

משנה"). ("מגיד אחת בבת הוצאה פסק 62)שנייה רבינו
כל  ונחשבים - אגד" שמו כלי "אגד הסובר שם, יוחנן כרבי
שהכלי  מפני אחד, דבר הם כאילו בכלי המונחים הדברים
השנייה, לרשות שבכלי החפצים יצאו אם ואף יחד, מאגדם

שנייה. לרשות כולו יצא עצמו שהכלי עד חייב אינו

.·È‡ÈˆBn‰63ÔÈa -64ÔÈa ,BÏ‡ÓNa ÔÈa ,BÈÓÈa «ƒ≈ƒƒ≈ƒ¿…≈
BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ ˙BÚÓa ‡ˆiL B‡ ,B˜ÈÁ CB˙a65- ¿≈∆»»¿»¿ƒƒ¿ƒ

‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ,·iÁ«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ ÈB‡Nn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - BÙ˙k ÏÚ«¿≈«»««ƒ∆««¿«¿»

ÔkL ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ66‡NÓ ‰È‰ ≈¬»»¿»ƒƒ¿»«ƒ∆≈»»«»
Û˙ka :¯Ó‡pL ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ÔkLna ˙‰˜ Èa¿≈¿»«ƒ¿»¿«¿»≈¬»»∆∆¡««»≈

Ô˙B‡ ÔÈ„ÓBÏ ÔkLnÓ ˙BÎ‡Ïn‰ ÏÎÂ ,e‡NÈ67. ƒ»¿»«¿»ƒƒ¿»¿ƒ»

א).63) עמוד צב דף שבת במסכת בתלמוד 64)(משנה
פרק  (במדבר "כתוב ג): הלכה י פרק שבת (מסכת ירושלמי
המאור  שמן הכהן אהרן בן אלעזר "ופקודת טז): פסוק ד,
המאור  שמן המשחה", ושמן התמיד ומנחת הסמים וקטורת
יום  של התמיד ומנחת בשמאלו, - הסמים וקטורת בימינו -

בזרועו". עמוד 65)תלוייה קמז דף שבת במסכת (ברייתא
עד 66)א). אלא הרבים כרשות אינו הרבים רשות ואוויר

פרק  (להלן פטור מקום הוא מזה ולמעלה טפחים, עשרה
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לסבלים  אלא בכך הוצאה דרך שאין ואף ג), הלכה י"ד
עבודה  בתורה שנקראה כיוון חייב מקום מכל בהם, וכיוצא
רוקח). (מעשה ישאו" בכתף עליהם הקודש עבודת "כי

ז.67) בפרק ראה

.‚È‡ÈˆBn‰ Ï·‡68ÂÈÙa BÏ‚¯a ,B„È ¯Á‡Ï69 ¬»«ƒ¿««»¿«¿¿ƒ
ÈÙe B„‚·a ¯eÙzL ÒÈÎ·e ,B¯ÚN·e BÊ‡a ,B˜t¯Ó·e¿«¿≈¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ¿ƒ

‰hÓÏ ÒÈk‰70BÏÚÓa ,B„‚· ÈÙa ,„‚·Ï „‚a ÔÈa , «ƒ¿«»≈∆∆¿∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
.ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt - BÏcÒ·e¿«¿»»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ

א).68) עמוד צב דף שבת במסכת בדבר 69)(משנה
הוציאו  אם אף חייב אוכל שהוא בדבר אבל אוכל, שאינו
משנה"). ("מגיד א עמוד קב דף שבת במסכת הוא וכן בפיו,

שאין 70) פטור, ממנו נופל החפץ שאין צר הכיס אם אף
בכך. הוצאה דרך

.„È‡ÈˆBn‰71ÈB‡NÓ ‰È‰ Ì‡ :BL‡¯ ÏÚ ÈB‡NÓ «ƒ««…ƒ»»«
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ïc‚Óe ‰·z B‡ ‡ÏÓ ˜N ÔB‚k ,„·k»≈¿«»≈≈»ƒ¿»¿«≈»∆
ÔkL ;·iÁ - B„Èa NÙB˙Â BL‡¯ ÏÚ ÌÈNÓ ‡e‰L∆≈ƒ«…¿≈¿»«»∆≈
.B„Èa B‡ BÙ˙k ÏÚ ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈¿»
¯ÙÒ B‡ „‚a ÁÈp‰L ÔB‚k ,Ï˜ ıÙÁ Á˜Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆«¿∆ƒƒ«∆∆≈∆
B„Èa ÊÁB‡ BÈ‡ ‡e‰Â ,B‡ÈˆB‰Â BL‡¯ ÏÚ ÔÈkÒ B‡72 «ƒ«…¿ƒ¿≈≈¿»

ÔÈ‡L ;ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ∆≈
ÏÚ ÔÈÁpÓ ÔÈˆÙÁ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÌÏBÚ‰ ·¯ C¯c∆∆…»»¿ƒ«¬»ƒÀ»ƒ«

¯È·Ún‰ .Ì‰ÈL‡¯73Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ıÙÁ »≈∆««¬ƒ≈∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿«
BL‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ B¯È·Ú‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««ƒ∆∆¡ƒ¿«¿»≈…

.·iÁ -«»

המוציא 71) חייא: רבי "אמר א) עמוד צב דף שבת (מסכת
- כן עושין הוצל אנשי שכן חייב, בשבת ראשו על משאוי
אמרו: כך אלא העולם)? (רוב דעלמא רובא הוצל וכי
אנשי  לומר: תמצא ואם פטור, ראשו על משאוי המוציא
רבינו, וסובר אדם" כל אצל דעתם בטלה - כן? עושין הוצל
חייב, בידו תופסו ואם להוציא אדם כל דרך כבד שמשא
בתלמוד  ועיין ראשו, על הוציאו אם פטור קל ומשא

ג. הלכה י פרק שבת מסכת אין 72)ירושלמי כלומר:
פירושו  שלמעלה בידו" "ותופש ואילו בידו, המשאוי

משנה). (לחם ראשו על דף 73)שהמשאוי שבת (מסכת
לסוף  ארבע מתחילת חפץ המעביר רבא: "אמר א) עמוד ט
אבל  חייב"; עליו דרך והעבירו הרבים, ברשות ארבע
ונוטל  במקומו עומד שהאדם אחר, באופן פירש הראב"ד

שמאלו. בצד ונותנו ימינו מצד חפץ

.ÂË¯zÓ74ÏËÏËÏ Ì„‡Ï75CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯a À»¿»»¿«¿≈ƒ¿»«ƒ¿
LÈÂ ,Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««««¿««∆≈¿ƒ»¿≈

BlL ‰n‡·e .‰f‰ Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ BÏ76.ÔÈ„„BÓ ¿«¿≈¿»«¿À»«∆¿«»∆¿ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - ÂÈ¯·È‡a Òp ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»¿≈»»¿ƒ«¿««

˙BiBÈ·k77‰fL ,e¯Ó‡ ‰Ïaw‰ ÈtÓe .Ì„‡ Ïk ÏL ¿≈ƒ∆»»»ƒƒ««»»»¿∆∆
"ÂÈzÁz LÈ‡ e·L" ‰¯Bza ¯Ó‡pL78ÏËÏËÈ ‡lL - ∆∆¡««»¿ƒ«¿»∆…¿«¿≈

C¯‡ ˙cÓk ‡e‰L ,‰Ê Úa¯Óa ‡l‡ ;‰Ê Úa¯ÓÏ ıeÁƒ¿À»∆∆»ƒ¿À»∆∆¿ƒ«…∆
.ÏËÏËÏ LÈ „·Ïa Ba ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiLk Ì„‡»»¿∆ƒ¿…»»¿«¿»ƒ¿«≈¿«¿≈

י.74) הלכה י"ג פרק להלן במסכת 75)ראה משנה

ובלבד  - הרבים ברשות "ומטלטל ב עמוד צח דף עירובין
ברשות  לטלטל שמותר הרי אמות", מארבע חוץ יוציא שלא
ח  דף שבת במסכת נראה (וכן אמות ארבע בתוך הרבים
טלטול  ידי על אמות מארבע חוץ להוציא ואילו א). עמוד
שהחשיך  במי אלא התירו לא אמות מארבע פחות פחות
באורח  משנה ומגיד ראב"ד ועיין ז). הלכה כ פרק (להלן

א. קטן סעיף שמט סימן הזה 76)חיים האיש היה ואם
אדם. בני שאר משל גדולות אמותיו ד' ביותר, ארוך

הלכה 77) י"ז פרק להלן כמבואר טפחים, שישה בת אמה
ובמכילתא)78)ל"ו. א עמוד מח דף עירובין (מסכת

אורך י  - "תחתיו" כשיעור תהיה השבת ביום איש כל שיבת
ידיו  לפשוט כדי אמה ועוד אמות, שלוש שהוא גופו כל
ממקום  חפצים לטלטל אדם יכול זה ובשיעור ורגליו,

שמט). סימן חיים (אורח למקום

.ÊËeÈ‰79ÌÈL80CB˙Ï ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ ˙ˆ˜Ó , »¿«ƒƒ¿»«¿««∆∆¿
.ÚˆÓ‡a ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ‡È·Ó - ‰Ê ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««∆∆¿ƒƒ¿¿ƒ»∆¿«
.B¯·Á ÏL CB˙Ï BlL CBzÓ ‰Ê ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ∆ƒ∆¿∆¬≈

ÚÏ·Ó ÈÚˆÓ‡‰Â ,‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â81‡e‰ - ÌÈ˙Èa ¿ƒ»¿»¿»∆¿»ƒÀ¿»≈¿«ƒ
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ,BnÚ ÔÈ¯zÓ Ô‰Â Ô‰nÚ ¯zÓÀ»ƒ»∆¿≈À»ƒƒ¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡82.‰Ê ÌÚ ‰Ê ¬ƒ∆ƒ∆

א).79) עמוד מה דף עירובין (מסכת אחד 80)משנה שכל
אמה, שש הפסק יש וביניהם אמותיו, בד' מונח מאכל לו יש
אלו. בתוך אלו מובלעות אחד, כל של אמות ששתי נמצא

מונח 81) ידו ועל האמות, שמונה באמצע עומד שהוא
שניהם. בתוך מובלעות אמותיו ארבע ונמצא מאכל,

אמות.82) לארבע חוץ יוציאו שלא

.ÊÈCÎÈÙÏ83¯zÓ84ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ ¯˜ÚÏ Ì„‡Ï ¿ƒ»À»¿»»«¬…≈∆≈¿»«ƒ
CB˙a BnÚL B¯·ÁÏ BzÏÂ85B¯·Á ÔÎÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿««¿≈¬≈

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BcˆaL ¯Á‡‰ B¯·ÁÏ«¬≈»«≈∆¿ƒ¬ƒ≈≈»¿««ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk CÏB‰ ıÙÁ‰L86ÈtÓ ,¯zÓ - ˙aLa ∆«≈∆≈«»ƒƒ¿«»À»ƒ¿≈

˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ‡l‡ ÏËÏË ‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆…ƒ¿≈∆»¿«¿««
.BlL∆

אמות.83) ארבע תוך הרבים ברשות חפץ לטלטל שמותר
א).84) עמוד צה דף עירובין (מסכת הוא 85)משנה אם

אחת  מרשות להוציאו אסור אבל אחת, רשות בתוך
הוא  שאז אמות, ארבע בתוך אף אחרת לרשות ולהעבירו
כן  "על אסור. לכרמלית ואפילו לרשות מרשות מוציא
שנותנים  בשבת, קהילות באיזה שראיתי מה על תגר, קראתי
מארבע  בפחות הרחוב דרך והולכים הכנסת לבית תורה ספר
לרחוב, הבית מן שמוציאים במה איסור ועושים אמות,
שמט). סימן זהב (טורי הושטה" מועילה לא שלזה

מותר 86) שלבעליו ממה יותר חפץ להוליך שאסור ואף
קונים  הפקר שחפצי נורי בן יוחנן כרבי רבינו דעת ללכת,
הלכה  ה פרק טוב יום בהלכות להלן (ראה במקומם שביתה

י).

.ÁÈÏÈ‡B‰87Úa¯Ó‰ ÏÎa ÏËÏËÏ Ì„‡Ï BÏ LÈÂ ƒ¿≈»»»¿«¿≈¿»«¿À»
ÏËÏËÓ ‡ˆÓ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡e‰L∆«¿««««¿««ƒ¿»¿«¿≈
‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ ‰Ê Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡ C¯‡a¿…∆¬«¿∆¿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

38



zayקפב zekld - mipnf xtq - oeygxn 'k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰n‡ ÈLÓÁ88˙eL¯a ˜¯Bf‰ B‡ ¯È·Ún‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . À¿≈«»¿ƒ»≈««¬ƒ«≈ƒ¿
·iÁ ÌÈa¯‰89‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁÏ ıeÁ ¯È·ÚiL „Ú »«ƒ«»«∆«¬ƒ¿»≈«¿»
‰n‡ ÈLÓÁ90Úa¯‡ ˙lÁzÓ :e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . À¿≈«»¿»»∆»«¿ƒ¿ƒ««¿«

‡e‰ - ·iÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯È·Ún‰ :B‡ ,Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«««¬ƒ«¿«««»
BÙBÒ „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL ÔBÒÎÏ‡‰ ˙lÁzÓ91Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«»¬«¿∆«¿«««¿ƒ

.¯eËt - ‰fÓ ˙BÁt ¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ∆»

א).87) עמוד נא דף עירובין "כל 88)(מסכת הכלל לפי
אמה  (כל באלכסונא" חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא
מסכת  - באלכסונה חמישיות ושתי אמה היא - בריבועה

א). עמוד נז דף בפחות 89)עירובין אף יש איסור אבל
ד'90)מזה. מעביר כשהוא הסוברים מהראשונים ויש

בלבד. אמות בד' אף חייב פניו, כנגד היינו,91)אמות
החפץ  מקצת אם אבל זה, לשיעור מחוץ תהיה שההנחה
ארבע  החפץ העביר לא שהרי פטור, זה שיעור בתוך מונח

יא. בהלכה כמבואר בשלימות, ואלכסונן הן אמות

.ËÈıÙÁ ¯˜BÚ‰ ?„ˆÈk :˙BcÓ LÏL Ô‡k ‡ˆÓƒ¿»»»ƒ≈«»≈≈∆
¯Á‡ ÌB˜Óa BÁÈp‰Â ‰Ê ÌB˜nÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ»∆¿ƒƒ¿»«≈
„Ú ˙BÓB˜n‰ ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»»≈¿≈«¿«
Úa¯‡Ó ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¬≈∆À»»»≈≈∆»≈≈«¿«
ÈLÓÁ ‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ CB˙a Ô‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Bn‡««¬«ƒ≈¿»≈«¿»À¿≈

¯eËt - ‰n‡92‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ Ô‰ÈÈa ‰È‰ ; «»»»»≈≈∆»≈«¿»
n‡ ÈLÓÁ¯È·Ú‰ È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂLa ‰ À¿≈«»¿»∆¬≈∆«»∆¬≈∆¡ƒ

.Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡Ï ıeÁ ıÙÁ‰«≈∆«¬«¿∆¿À»

נא 92) דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
הן  שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד
כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי ואלכסונן"
עמוד  ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת
אמות  מארבע בפחות לטלטל לכתחילה אף שמותר נראה א
פחות  בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה
חומשים  ושלושה חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין

ה'תשפ"א  מרחשון כ' ש"ק יום

עׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בהם 1) המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר

והפטור.

.‡ÔÈ‡2¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3 ƒ¿»«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ıÙÁ4ÌÈÁÙË5ÏÚ ≈∆≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ«
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡6LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ «¿»»¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»¿»ƒ

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.·B„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,
ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«
ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ

¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.„„ÓBÚ ‰È‰14B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a »»≈¿««ƒ¿≈¿À»«»
‰‡ÏÓ ‡n‚ Èab ÏÚÓ ÌÈÓ ÌMÓ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ»«ƒ≈««≈À»¿≈»

·iÁ - Ô‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ15‰ el‡k Ôlk ÌÈn‰L ,ÔÈÁpÓ Ô «ƒ¿ƒ»«»∆««ƒÀ»¿ƒ≈À»ƒ
ÌÈÓ Èab ÏÚ Ûˆ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ı¯‡‰ ÏÚ16 «»»∆¬»ƒ»»¿ƒ»««≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙a ˙B¯Ùe17˙B¯t‰ ÔÓ Á˜ÏÂ B„È ËLÙe , ≈¿«¿ƒ»«»¿»«ƒ«≈
Èab ÏÚ ˙B¯t‰ eÁ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ»∆¬≈…»«≈««≈
.‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ¯˜Ú ‡lL ‡ˆÓÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆…»«≈««≈¿«¿»»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â18Èt ÏÚ ÔÈÙˆ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«≈»ƒ«¿≈
¯eËt ‡e‰L ,Ì‡ÈˆB‰Â ÌÈn‰19ÔÓL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿ƒ»∆»¿≈ƒ»»∆∆

- B‡ÈˆB‰Â ÔÓM‰ ÔÓ ËÏ˜Â ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Û»̂«¿≈««ƒ¿»«ƒ«∆∆¿ƒ
¯eËt20. »

ב.14) ה, במצב 15)שבת היו לא בידו שנטל שהמים אף
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‰n‡ ÈLÓÁ88˙eL¯a ˜¯Bf‰ B‡ ¯È·Ún‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . À¿≈«»¿ƒ»≈««¬ƒ«≈ƒ¿
·iÁ ÌÈa¯‰89‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁÏ ıeÁ ¯È·ÚiL „Ú »«ƒ«»«∆«¬ƒ¿»≈«¿»
‰n‡ ÈLÓÁ90Úa¯‡ ˙lÁzÓ :e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . À¿≈«»¿»»∆»«¿ƒ¿ƒ««¿«

‡e‰ - ·iÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯È·Ún‰ :B‡ ,Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«««¬ƒ«¿«««»
BÙBÒ „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL ÔBÒÎÏ‡‰ ˙lÁzÓ91Ì‡Â ; ƒ¿ƒ«»¬«¿∆«¿«««¿ƒ

.¯eËt - ‰fÓ ˙BÁt ¯È·Ú‰∆¡ƒ»ƒ∆»

א).87) עמוד נא דף עירובין "כל 88)(מסכת הכלל לפי
אמה  (כל באלכסונא" חומשי ותרי אמתא בריבועא אמתא
מסכת  - באלכסונה חמישיות ושתי אמה היא - בריבועה

א). עמוד נז דף בפחות 89)עירובין אף יש איסור אבל
ד'90)מזה. מעביר כשהוא הסוברים מהראשונים ויש

בלבד. אמות בד' אף חייב פניו, כנגד היינו,91)אמות
החפץ  מקצת אם אבל זה, לשיעור מחוץ תהיה שההנחה
ארבע  החפץ העביר לא שהרי פטור, זה שיעור בתוך מונח

יא. בהלכה כמבואר בשלימות, ואלכסונן הן אמות

.ËÈıÙÁ ¯˜BÚ‰ ?„ˆÈk :˙BcÓ LÏL Ô‡k ‡ˆÓƒ¿»»»ƒ≈«»≈≈∆
¯Á‡ ÌB˜Óa BÁÈp‰Â ‰Ê ÌB˜nÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ»∆¿ƒƒ¿»«≈
„Ú ˙BÓB˜n‰ ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒƒ»»≈¿≈«¿«
Úa¯‡Ó ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¬≈∆À»»»≈≈∆»≈≈«¿«
ÈLÓÁ ‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ CB˙a Ô‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Bn‡««¬«ƒ≈¿»≈«¿»À¿≈

¯eËt - ‰n‡92‰LÏLe ˙Bn‡ LÓÁ Ô‰ÈÈa ‰È‰ ; «»»»»≈≈∆»≈«¿»
n‡ ÈLÓÁ¯È·Ú‰ È¯‰L ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÂLa ‰ À¿≈«»¿»∆¬≈∆«»∆¬≈∆¡ƒ

.Úa¯Ó ÏL BBÒÎÏ‡Ï ıeÁ ıÙÁ‰«≈∆«¬«¿∆¿À»

נא 92) דף עירובין (מסכת שאמרו ממה ומקורו אסור, אבל
הן  שמעביר עד חייב אינו אמות ארבע "המעביר א): עמוד
כן. לעשות אסור אבל חייב" ש"אינו הרי ואלכסונן"
עמוד  ח דף שבת ומסכת ב עמוד צח דף עירובין ובמסכת
אמות  מארבע בפחות לטלטל לכתחילה אף שמותר נראה א
פחות  בין חילוק שיש כורחך ועל טו) הלכה למעלה (ראה
חומשים  ושלושה חמש בתוך מארבע יותר לבין מארבע

שמט). סימן וב"ח משנה מגיד (ועיין

ה'תשפ"א  מרחשון כ' ש"ק יום

עׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בהם 1) המחוייב תולדותיה, ואיכות ההוצאה איכות לבאר

והפטור.

.‡ÔÈ‡2¯È·Ún‰ B‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ≈«ƒ≈¿ƒ¿««¬ƒ
¯˜ÚiL „Ú ,·iÁ ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3 ƒ¿»«ƒ¿«¿«««»«∆«¬…

‰Úa¯‡ Ba LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ıÙÁ4ÌÈÁÙË5ÏÚ ≈∆≈««≈»∆≈«¿»»¿»ƒ«
ÁÈpÈÂ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡6LiL ÌB˜Ó Èab ÏÚ «¿»»¿»ƒ»≈¿«ƒ«««≈»∆≈

.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»¿»ƒ

א.2) ד, מזה 4)יגביה.3)שבת פחות שהוא מה "כי
יתקיימו, לא המונחים החפצים כי בו, יניחו לא השיעור
בפירוש  (רבינו הדקים" החפצים אותם יהיו אם אלא
תם, רבינו בשם כתבו וב'תוספות' פ"א), שבת המשניות
רק  עקירה (ואין מארבעה בפחות החפץ להניח רגילות שאין

הנחה). ממקום הגביהו להלן 5)אם ראה המדויק, שיעורו
הל"ו. או 6)פי"ז הרבים ברשות דוקא שזה הר"ן ודעת

החפץ  אם אבל אדם, ידי על נעקר והחפץ היחיד ברשות
היחיד, ברשות נעוץ בקנה כגון עצמה היחיד ברשות הוא

משהו. גבי על אפילו אלא ארבעה במקום צורך אין

.·B„È7Ì„‡ ÏL8.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡k BÏ ‰·eLÁ »∆»»¬»¿«¿»»««¿»»
CÎÈÙÏ9BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ‰ Ì„‡ „iÓ ıÙÁ‰ ¯˜Ú Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»««≈∆ƒ«»»»≈ƒ¿

.·iÁ - ‰iL ˙eL¯a „ÓBÚ‰ ¯Á‡ Ì„‡ „Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿«»»«≈»≈ƒ¿¿ƒ»«»
ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
Ì„‡ „iÓ B‡ ‰pnÓ ıÙÁ‰ ¯˜ÚÂ ,‰iL ˙eL¯Ï B„È»ƒ¿¿ƒ»¿»««≈∆ƒ∆»ƒ«»»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·iÁ - ÂÈÏ‡ B„È ¯ÈÊÁ‰Â ,da „ÓBÚ‰»≈»¿∆¡ƒ»≈»«»¿««ƒ
ÏÈ‡B‰ ,Ba „ÓBÚ ‡e‰L ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ««≈∆¿»∆≈ƒ

.ı¯‡a ÁpÓk ‡e‰ È¯‰ - B„Èa ‡e‰Â¿¿»¬≈¿À»»»∆

א.7) ה, החפצים 8)שבת בה יניחו האדם שיד "לפי
והאחיזה. והפישוט הקיבוץ מתכונת בה שיש ומה הגדולים,
ד'. על ד' בו שיש במקום היא כאילו אותה נחשוב זה מפני
במקום  בארץ הניחו כאילו האדם, ביד שנותן מי ולפיכך

שם). המשניות (בפירוש עליו" עומד אדם שבת 9)שאותו
בה  (שיש ידו את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב,
הבית  בעל של ידו לתוך ונתן היחיד), (לרשות לפנים חפץ)
העני  והוציא, מתוכה שנטל או היחיד), ברשות (העומד

חייב".

.‚‰È‰10·MÁÂ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ˆBÈÂ ÏÎB‡ »»≈¿≈≈¿ƒ¿¿ƒ≈
ÈtÓ ;·iÁ - ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÂÈÙaL ÏÎ‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»…∆∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈

Bz·LÁnL11ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ÂÈt dÓÈNÓ ∆«¬«¿¿ƒ»ƒ¿«¿»»««ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL12„ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ ∆…ƒ¿∆∆«ƒƒ¿≈ƒ∆»»≈

˜˜¯ B‡ ÌÈÓ ÔÈzL‰Â el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a¿««ƒ¿≈¿À≈¿ƒ¿ƒ«ƒ»«
ÁÈp‰Â BÊ ˙eL¯Ó ¯˜Ú È¯‰L ;·iÁ - ‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«»∆¬≈»«≈¿¿ƒƒ«
¯˜Ú el‡k B˙B‡ ‰NBÚ Bz·LÁÓe ,‰iL ˙eL¯aƒ¿¿ƒ»«¬«¿»¿ƒ»«
ÈÙe ,BÊ ˙eL¯a „ÓBÚ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ≈««≈¿«¿»»»»≈ƒ¿ƒ

¯eËt - da ÔÈzL‰Â ,‰iL ˙eL¯a ‰n‡13. «»ƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»»

א.10) קב, והחשיב 11)שבת בהליכתו, לאכלה "שצריך
(רש"י). שבפיו" זו ב.12)להוצאה צח, עירובין משנה,

א.13) צט, עירובין

.„„ÓBÚ ‰È‰14B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a »»≈¿««ƒ¿≈¿À»«»
‰‡ÏÓ ‡n‚ Èab ÏÚÓ ÌÈÓ ÌMÓ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ïƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ»«ƒ≈««≈À»¿≈»

·iÁ - Ô‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ15‰ el‡k Ôlk ÌÈn‰L ,ÔÈÁpÓ Ô «ƒ¿ƒ»«»∆««ƒÀ»¿ƒ≈À»ƒ
ÌÈÓ Èab ÏÚ Ûˆ ÈÏk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .ı¯‡‰ ÏÚ16 «»»∆¬»ƒ»»¿ƒ»««≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙a ˙B¯Ùe17˙B¯t‰ ÔÓ Á˜ÏÂ B„È ËLÙe , ≈¿«¿ƒ»«»¿»«ƒ«≈
Èab ÏÚ ˙B¯t‰ eÁ ‡Ï È¯‰L ;¯eËt - ‡ÈˆB‰Â¿ƒ»∆¬≈…»«≈««≈
.‰Úa¯‡ ÌB˜Ó Èab ÏÚÓ ¯˜Ú ‡lL ‡ˆÓÂ ,ı¯‡‰»»∆¿ƒ¿»∆…»«≈««≈¿«¿»»

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â18Èt ÏÚ ÔÈÙˆ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»ƒ«ƒ»«≈»ƒ«¿≈
¯eËt ‡e‰L ,Ì‡ÈˆB‰Â ÌÈn‰19ÔÓL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿ƒ»∆»¿≈ƒ»»∆∆

- B‡ÈˆB‰Â ÔÓM‰ ÔÓ ËÏ˜Â ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ Û»̂«¿≈««ƒ¿»«ƒ«∆∆¿ƒ
¯eËt20. »
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(רש"י). זורמים אלא מנוחה הסתפקו 16)של שם, בגמרא
שאנו  או הכלי, בתוך הנח הפרי אחרי הולכים אנו אם
פסק  ולכן בתיקו, והעלו - נח שאינו הכלי אחרי הולכים

(מגידֿמשנה). מספק שפטור על 17)רבינו אחר: בנוסח
התימנים). (כ"י הכלי ספק,18)גבי שום היה לא בזה כי

ש"אמר  כמונחים, יחשבו מים גבי על הצפים שהפירות
הנחתו". זו) (אין היינו לאו מים, גבי על אגוז רבא,

שהוא 19) דוקא העפר יסוד על הנחה להיות "שצריכה
(הרש"ש). נוזל" שהוא המים יסוד על ולא גושי,

נורי.20) בן יוחנן דרבי כרבנן ב. ה, שבת

.‰·iÁ ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆBn‰ ÔÈ‡L ,e¯Ó‡ ¯·k¿»»«¿∆≈«ƒ≈¿ƒ¿«»
ÁÈp‰ B‡ ,ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÁÈpÈÂ ¯˜ÚiL „Ú«∆«¬…¿«ƒ«¬»ƒ»«¿…ƒƒ«ƒƒ«

CÎÈÙÏ .¯eËt - ¯˜Ú ‡ÏÂ21˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ , ¿…»«»¿ƒ»ƒ∆»»≈¿««
,B„Èa ıÙÁÂ ‰iL ˙eL¯Ï B„È ËLÙe ,˙BiL¯ È˙MÓƒ¿≈¿À»«»ƒ¿¿ƒ»¿≈∆¿»
¯ÈÊÁ‰Â ,ıÙÁ B„ÈÏ ¯Á‡ Ô˙pL B‡ ;epnÓ ¯Á‡ BÏËe¿»«≈ƒ∆∆»««≈¿»≈∆¿∆¡ƒ

ÁÈp‰ ‰ÊÂ ¯˜Ú ‰fL ,ÌÈ¯eËt Ì‰ÈL - ÂÈÏ‡ B„È22. »≈»¿≈∆¿ƒ∆∆»«¿∆ƒƒ«

ידו 21) את הרבים) ברשות (העומד העני "פשט א: ב, שבת
מתוכה  הבית בעל ונטל היחיד), (לרשות לפנים חפץ) (ובה

פטורים". שניהם אדם 22)- כשהתחיל אצלנו: העיקר "כי
אותה  וגמר אחר אדם ובא אותה, גמר ולא בשבת מלאכה
ידי  על נגמרת שהמלאכה לפי פטורים, שניהם מלאכה,
מה  וזה גמורה, מלאכה מהם אחד עשה ולא שניהם,
שעשאוה  שנים חייב, אותה ועשה "יחיד הגמרא: שאמרה
- "בעשותה" ה'ֿיתברך: מאמר זה על והרמיזה פטורים",
בפירוש  (רבינו מקצתה" העושה ולא כולה את העושה

שם). המשניות

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23‰ÏÚÓÏ B„È ‰˙È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿«¿»
‰LÏMÓ24ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏL CB˙a B„È ‰˙È‰ Ï·‡ , ƒ¿»¬»»¿»»¿¿»»»»∆

·iÁÂ ,ı¯‡a ÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ -25. ¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ«»»∆¿«»

אחרת.23) לרשות שהכניס חפץ מידו אחר נטל אם שפטור
אבל 24) החפץ, את והכניס השניה לרשות ידו שנכנסה אף

הנחה. נעשתה פחות 25)לא הנמצא חפץ א. צב, שבת
דומה. בארץ כמונח לארץ, טפחים משלשה

.Ê‰È‰26ËLÙe ,el‡ ˙BiL¯ È˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈»«
„ÓBÚ‰ ‰Ê „iÓ ıÙÁ ÏËÂ ,‰iL ˙eL¯Ó „È B¯·Á¬≈»≈¿¿ƒ»¿»«≈∆ƒ«∆»≈
,BÏˆ‡Ó ıÙÁ ‡ÈˆB‰L B‡ ;BÏˆ‡ BÒÈÎ‰Â ,BÊ ˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿∆ƒ≈∆≈∆¿

ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï „ÓBÚ‰ ‰Ê - „ÓBÚ‰ ‰Ê „Èa ÁÈp‰Â27, ¿ƒƒ«¿«∆»≈∆»≈…»»¿
B„Èa Ô˙ È¯‰L28È¯‰L ,·iÁ B¯·ÁÂ ;B„iÓ ÏË B‡ ∆¬≈»«¿»»«ƒ»«¬≈«»∆¬≈

.ÁÈp‰Â ¯˜Ú»«¿ƒƒ«

א.26) ב, שבכל 27)שבת ואף פטור, אמרו: במשנה
אבל  מעונש פטור הכוונה "פטור", שבת בדיני שנאמר מקום
פטור  כאן ה"ג), פ"א (למעלה כן לעשות מדרבנן אסור
כל  את עשה חבירו אלא כלום, עושה שאיננו כיון ומותר
מכלֿמקום  אולם ג.); (שבת וההנחה העקירה - המלאכה
(ויקרא  מכשול" תתן לא עור "לפני משום כן, לעשות אסור
יסבב  או לעבירה שיעזור מי את כולל זה "שלאו יד) יט,
ובעזרתו  לעוון, ההוא האיש את יביא הוא כי אותה,

רצט). מל"ת המצוות' ב'ספר (רבינו בנוסח 28)הכשילו"
התימנים). (כ"י בידו נתן חבירו שהרי אחר:

.ÁÈ˙MÓ ˙Á‡a „ÓBÚ ‰È‰B¯·Á Ô˙Â ,el‡ ˙BiL¯ »»≈¿««ƒ¿≈¿À≈¿»«¬≈
ÂÈab ÏÚ B‡ B„Èa ıÙÁ29˙eL¯Ï ıÙÁ‰ B˙B‡a ‡ˆÈÂ , ≈∆¿»««»¿»»¿«≈∆ƒ¿

ıÙÁa BÙeb ˙¯È˜ÚL ÈtÓ ;·iÁ - ÌL „ÓÚÂ ,‰iL¿ƒ»¿»«»«»ƒ¿≈∆¬ƒ«¿≈∆
B˙„ÈÓÚÂ ,˙eL¯ d˙B‡Ó ıÙÁ ˙¯È˜Úk - ÂÈÏÚL∆»»«¬ƒ«≈∆≈»¿«¬ƒ»
.da „ÓÚL Ú˜¯wa ıÙÁ‰ ˙Áp‰k - ıÙÁ‰ B˙B‡a¿«≈∆¿«»««≈∆««¿«∆»«»

CÎÈÙÏ30‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ B‡ B„ÈaL ıÙÁa ‡ˆÈ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈∆∆¿»««»¿…
,B„Èa ‡e‰Â ÒÎÂ ¯ÊÁ ‡l‡ ,‰iL ˙eL¯a „ÓÚ»«ƒ¿¿ƒ»∆»»«¿ƒ¿«¿¿»
- ÌBi‰ ‡ˆiL „Ú Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆÈ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ¿«»«À«∆»»«
Ôw˙Ï „ÓÚ elÙ‡Â .ÁÈp‰ ‡ÏÂ ¯˜ÚL ÈÙÏ ,¯eËt»¿ƒ∆»«¿…ƒƒ««¬ƒ»«¿«≈

¯eËt ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈÏÚL ÈB‡Nn‰31„ÓÚiL „Ú , ««∆»»¬«ƒ»«∆«¬…
.ÁeÏ»«

והוציאם 29) ומשקין אוכלין חבירו "הטעינו א: ג, שבת
ממקומו  חפץ כעקירת גופו שעקירת חייב, רבי: אמר לחוץ,
מלאכה  שהיא והנחה עקירה בעצמו הוא ועשה הוא,
ונתן  לחוץ, וגופו לפנים (הפשוטה לידו דומה ואינו שלימה,
מאי  לחוץ), שהוציאה לעני אף בו שפטר לתוכה הבית בעל
הוציאה  כי הלכך - נחה (לא נייח לא ידו טעם?) (מה טעמא
והנחה). עקירה בלא הוצאה דרך ואין דבר, שום עקר לא

עקירה). וזוהי קרקע, גבי (על נייח" גופו שבת 30)אבל
ב. (רש"י).31)ה, עמידה זו שאין

.ËÔÎÂ32elÙ‡ da ı¯Â BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·Á ‰˙È‰L ÈÓ ¿≈ƒ∆»¿»¬ƒ»«¿≈¿»»¬ƒ
ı¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .„ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk»«≈«»«∆«¬…»∆ƒ¿∆»
¯˜BÚk ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ;da»¬»ƒ»«¿«¿«¬≈∆¿≈

¯eÒ‡Â ,ÁÈpÓe33ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„wL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆»«»»«
d˜¯BÊÂ B˙È·Ï ÚÈbiL „Ú da ı¯ - BÙ˙k ÏÚ B˙ÏÈ·ÁÂ«¬ƒ»«¿≈»»«∆«ƒ«¿≈¿¿»

„È ¯Á‡Ïk ÌL34. »ƒ¿««»

ב.32) קנג, אף 33)שבת שהרי חייב, אינו מדרבנן אבל
כמבואר  לנוח, שיעמוד עד פטור משאו לתקן כדי עמד אם

ח'. ולאחוריו 34)בהלכה מכתפיו כגון זריקה, בדרך שלא
כדרך  הניחה אם אבל הי"ג), (פי"ב פטור שהוא (רש"י)
כן  ואם מבחוץ, קצת עמד שלא שאיֿאפשר חייב, הנחה

שם). (גמרא, והנחה עקירה עשה

.È¯˜Ú35˙BÁt Ba CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ »««≈∆≈¿»«ƒ¿»«»
Úa¯‡Ó ˙BÁt CÏ‰Â ¯ÊÁÂ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««¿»«¿»«¿»«»≈«¿«

¯eËt - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,„ÓÚÂ ˙Bn‡36‰na . «¿»«¬ƒ»«À»«∆
Ôw˙Ï „ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ „ÓÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»«¬»ƒ»«¿«≈
Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiLÎe ,Cl‰Ók ‰Ê È¯‰ - B‡NÓ«»¬≈∆ƒ¿«≈¿∆«¬…¿«¿«
˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ „ÓÚiL ,‡e‰Â .·iÁ - ˙Bn‡37 ««»»∆«¬…¿«¿««

‡e‰ ÔÈ„Ú - B‡NÓ Ôw˙Ï „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÁeÏ»«¬»ƒ«¬…¿«≈«»¬«ƒ
Úa¯‡Ï ıeÁ ÁeÏ „ÓÚiL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Cl‰Ókƒ¿«≈¿≈«»«∆«¬…»«¿«¿«

.˙Bn‡«

ב.35) ה, הט"ו.36)שבת פי"ב למעלה כמו 37)ראה
לרשות. מרשות במוציא ח' בהלכה

.‡È‰È‰38,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ »»»∆…«¿«≈À»«»»∆
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zayקפד zekld - mipnf xtq - oeygxn 'k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,ı¯‡a ÁpÓ ÈM‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,„Á‡‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â¿ƒ¿ƒ««»∆»∆»¿»»«»∆«≈ƒÀ»»»∆
‰È‰L ÈM‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿ƒ««»∆«≈ƒ∆»»
¯È·Ú‰L „Ú ,BÊ C¯c ÏÚ ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â ı¯‡a ÁpÓÀ»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»»«∆∆«∆∆¡ƒ
ıÙÁ‰ ¯˜Ú ‡lL ÈÙÏ ,¯eËt - ÔÈÏÈÓ ‰nk ıÙÁ‰«≈∆«»ƒƒ»¿ƒ∆…»««≈∆

ı¯‡‰ Èab ÏÚÓ Blk39Ì‡Â .40Ú B¯¯‚e ıÙÁ‰ CLÓÏ À≈««≈»»∆¿ƒ»««≈∆¿»«
,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿««»

ÏbÏ‚Ó‰L41‡e‰ ¯˜BÚ42. ∆«¿«¿≈≈

ב.38) ח, כזה 39)שבת באופן להעבירם הדרך שזו ואף
('תוספות'). פטור מכלֿמקום למשא, קלים שאינם מפני

ב.40) צא, ('מעשה 41)שבת "שהמגרר" אחר: בנוסח
מגלגל 42)רוקח'). אבל כמגרר, שהוא חייב חבית ומגלגל

קצת  נחה תהא שלא אפשר שאי פטור, מרובעת תיבה
('תוספות').

.·È¯˜Ú43˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰Ï BÊ ˙ÈÂfÓ ıÙÁ‰44, »««≈∆ƒ»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«∆∆
CÏÓÂ ,˙¯zn‰ ‰¯È˜Ú ‰¯È˜Ú‰ BÊ ˙‡ˆÓpL45C¯ca ∆ƒ¿≈»¬ƒ»¬ƒ»«À∆∆¿ƒ¿««∆∆

‰iL ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â46¯eËt -47‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ; ¿ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈∆…»¿»
‡Ïa ‰Áp‰ Ô‡k ˙‡ˆÓÂ ,CÎÏ ‰BL‡¯ ‰¯È˜Ú¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿≈»«»»¿…

ÔÎÂ .‰¯È˜Ú48‡e‰Lk B¯·Á ÏÚ BÁÈp‰Â ıÙÁ ¯˜BÚ‰ ¬ƒ»¿≈»≈≈∆¿ƒƒ«¬≈¿∆
Èab ÏÚÓ BÏË „ÓÚÏ B¯·Á ‰ˆ¯iL ˙Ú·e ,Cl‰Ó¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¬≈«¬…¿»≈««≈
‡Ïa ‰¯È˜Ú Ô‡k LÈ È¯‰L ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯·Á¬≈¬≈∆»∆¬≈≈»¬ƒ»¿…

.‰Áp‰«»»

ב.43) ה, היחיד.44)שבת רשות חזר 45)באותה
הראשונה. הרבים.46)מדעתו היתה 47)לרשות "שלא

לזוית  אלא חיוב, במקום בחוץ להוציאן בכוונה עקירה
חננאל). (רבינו חיוב" בה "אמר 48)שאין ב: קנג, שבת

בעצמו  עשה (אילו חטאת חייב שבגופו כל פפא, רב
חבירו  עם המלאכה עשה (אם בחבירו עליה), חייב המלאכה

אסור". אבל פטור - ביחד)

.‚È˜¯Bf‰49˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ50Úa¯‡ ˙lÁzÓ B‡ «≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¿«
¯Á‡ BËÏ˜ ÁeiL Ì„˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«ƒ¿»«ƒ¿…∆∆»«¿»«≈

BËÏ˜ B‡ ,B„Èa51ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - Û¯N B‡ ,·Ïk ¿»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈
˙ÚLa Ôek˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏ Ôek˙pL ‰Áp‰ BÊ«»»∆ƒ¿«≈»¿ƒ»ƒƒ¿«≈ƒ¿«

CÎÏ ‰˜È¯Ê52·iÁ -53. ¿ƒ»¿»«»

א.49) קב, אמות.50)שבת ארבע תוך אפילו
עומד 51) האחר שאם (רש"י), וקיבלה ממקומו אחר שנעקר

שלמה, מלאכה שעשה הזורק חייב וקיבלה, במקומו
טו. בהלכה כבשן.52)כמבואר בפי או כלב בפי שינוח

בהלכה 53) כמבואר ארבעה, מקום גבי על לנוח שצריך ואף
היה  כאילו ונחשב למקום", אותו עושה "מחשבתו כאן א',

ארבעה. מקום

.„È˜¯Bf‰54Ï·Áa ¯eL˜ ‰È‰Â ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ «≈≈∆≈¿ƒ¿¿»»»¿∆∆
;¯eËt - BÏˆ‡ ıÙÁ‰ CLÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,B„Èa B„‚‡Â¿¬»¿»ƒ»ƒ¿…«≈∆∆¿»

‰Áp‰ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L55¯˜ÚL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓ‚ ∆¬≈≈»«»»¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»«
.ÁÈp‰ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«

א.54) קב, לחם55ֿ)שבת (ראה כאן יש עקירה אבל
משנה).

.ÂË˜¯Bf‰56„ÓÚ Ì‡ :B¯·Á ÏL B„È CB˙a ‰ÁÂ «≈¿»»¿»∆¬≈ƒ»«
·iÁ ˜¯Bf‰ - dÏa˜Â BÓB˜Óa B¯·Á57¯˜Ú È¯‰L , ¬≈ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»∆¬≈»«

¯eËt - dÏa˜Â BÓB˜nÓ B¯·Á ¯˜Ú Ì‡Â ;ÁÈp‰Â58. ¿ƒƒ«¿ƒ∆¡«¬≈ƒ¿¿ƒ¿»»
B„Èa BÏa˜Â ıÙÁ‰ ¯Á‡ BÓˆÚ ˜¯Bf‰ ı¯Â ,˜¯Ê»«¿»«≈«¿«««≈∆¿ƒ¿¿»

¯eËt - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ B‡ ˙¯Á‡ ˙eL¯a59el‡k , ƒ¿«∆∆¿«¿««»¿ƒ
ÁeiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰Áp‰‰ ÔÈ‡L .BÏa˜Â ¯Á‡ ¯˜Ú∆¡««≈¿ƒ¿∆≈««»»¿»«∆»«

ÌB˜na ıÙÁ‰.‰¯È˜Ú ˙ÚLa Ba ÁeÏ BÏ ‰È‰L «≈∆«»∆»»»«ƒ¿«¬ƒ»

א.56) ה, ביד 57)שבת שתנוח נתכוון לא "שאפילו
העומד  חבירו ביד לנוח סופה זריקתו שעלֿידי מכיון חבירו,
ארבעה, על כארבעה חשובה אדם של שידו מפני חייב, שם
לנוח  סופה שהיה וקיבלה, חבירו כשנעקר מהֿשאיןֿכן
אחרת  הנחה זו הרי בידו, נחה עקירתו ידי ועל בארץ,
רוקח'). ('מעשה פטור" ולכן העקירה, אחר שנתחדשה

את 58) עשה והשני עקירה, רק הנחה עשה שלא הזורק,
(רש"י). ונעקר 59)ההנחה חפץ זרק יוחנן: רבי "בעי

כאדם  - אחד באדם כחות שני מהו? וקיבלה, וחזר ממקומו
(כלומר: ופטור? דמי אדם בני כשני או וחייב, דמי אחד
למקומו, להגיע החפץ את הניח ולא בהילוכו, שחטפו כיון
עשה  שהוא מכיון או ופטור, הוא אחר אדם קיבלו כאילו
רבינו  בפירוש וחייב). הוא אחד כאדם - והנחה עקירה
כאילו  - וחייב דמי אדם בני "כשני אחר: נוסח מובא חננאל,
או  - בעצמו קיבלה אם גם כך וקיבל, במקומו חבירו עמד
לשמאלו  מימינו כנותן שהוא - ופטור הוא אחד כאדם
לא  הבעיה פטור": אמות ארבע שהעבירה שאףֿעלֿפי
דרכו  כך כי שפטור, רבינו ופסק ב"תיקו" ונשארה נפשטה

(מגידֿמשנה). בספיקות לפסוק

.ÊË˜¯Bf‰60˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰61¯ÈÂ‡a ıÙÁ‰ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚˆÓ‡a »«ƒ»∆¿«««ƒ∆»««≈∆«¬ƒ

¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯62‰ÏÚÓÏ ¯·ÚiL ,‡e‰Â . ¿»«ƒ»»∆«¬…¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ63 ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ¿»

¯˜ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»««≈«∆««ƒ∆∆¡«
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙ B‡64˙eL¯Ï ƒ¿«¿≈¿»»«≈∆≈¿«»ƒƒ¿

˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ „ÈÁi‰«»ƒ«∆∆¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈa¯‰65ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰ »«ƒ¿ƒ»«»¿≈«≈≈¿»«ƒ

Ì‡Â .¯eËt - ÚˆÓ‡a „ÈÁi‰ ˙eL¯e ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿«»ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa ıÙÁ‰ ¯·Ú»««≈∆¿»ƒ¿»»»»∆¿»«
˙eL¯Ï ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙Â ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab«≈«∆««ƒ∆»«¿ƒ¿«¿≈¿»»ƒ¿
˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿ƒ»¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿

.·iÁ CÎÈÙÏe ,„ÈÁi‰«»ƒ¿ƒ»«»

א.60) צו, שבת כי 61)משנה, טפחים, עשרה בתוך
הבאה) הערה (להלן עקיבא לרבי אף פטור מזה למעלה
ה"ז. פי"ד להלן כמבואר פטור" "מקום אלא שאינו

(כמו)62) כמי "קלוטה משום חייב, עקיבא רבי לדעת
כאילו  נחשב באויר שנקלט חפץ - (דומה)" דמיא שהונחה
ברשות  והנחה היחיד ברשות עקירה עשה כן ואם שם, נח
היחיד, ברשות והנחה הרבים ברשות עקירה ושוב הרבים,
על  החולקים כחכמים פסק רבינו אבל שתים. חייב זה ולפי

ופטור. עקיבא פחות 63)רבי שכל מסיני, למשה הלכה
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,ı¯‡a ÁpÓ ÈM‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,„Á‡‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â¿ƒ¿ƒ««»∆»∆»¿»»«»∆«≈ƒÀ»»»∆
‰È‰L ÈM‰ ‰ˆw‰ dÈa‚‰Â ¯ÊÁÂ ,ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿ƒ««»∆«≈ƒ∆»»
¯È·Ú‰L „Ú ,BÊ C¯c ÏÚ ÂÈÙÏ BÎÈÏL‰Â ı¯‡a ÁpÓÀ»»»∆¿ƒ¿ƒ¿»»«∆∆«∆∆¡ƒ
ıÙÁ‰ ¯˜Ú ‡lL ÈÙÏ ,¯eËt - ÔÈÏÈÓ ‰nk ıÙÁ‰«≈∆«»ƒƒ»¿ƒ∆…»««≈∆

ı¯‡‰ Èab ÏÚÓ Blk39Ì‡Â .40Ú B¯¯‚e ıÙÁ‰ CLÓÏ À≈««≈»»∆¿ƒ»««≈∆¿»«
,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒ««¿«¿«¿««»

ÏbÏ‚Ó‰L41‡e‰ ¯˜BÚ42. ∆«¿«¿≈≈

ב.38) ח, כזה 39)שבת באופן להעבירם הדרך שזו ואף
('תוספות'). פטור מכלֿמקום למשא, קלים שאינם מפני

ב.40) צא, ('מעשה 41)שבת "שהמגרר" אחר: בנוסח
מגלגל 42)רוקח'). אבל כמגרר, שהוא חייב חבית ומגלגל

קצת  נחה תהא שלא אפשר שאי פטור, מרובעת תיבה
('תוספות').

.·È¯˜Ú43˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa BÁÈp‰Ï BÊ ˙ÈÂfÓ ıÙÁ‰44, »««≈∆ƒ»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«∆∆
CÏÓÂ ,˙¯zn‰ ‰¯È˜Ú ‰¯È˜Ú‰ BÊ ˙‡ˆÓpL45C¯ca ∆ƒ¿≈»¬ƒ»¬ƒ»«À∆∆¿ƒ¿««∆∆

‰iL ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â46¯eËt -47‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ; ¿ƒƒ¿¿ƒ»»ƒ¿≈∆…»¿»
‡Ïa ‰Áp‰ Ô‡k ˙‡ˆÓÂ ,CÎÏ ‰BL‡¯ ‰¯È˜Ú¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿≈»«»»¿…

ÔÎÂ .‰¯È˜Ú48‡e‰Lk B¯·Á ÏÚ BÁÈp‰Â ıÙÁ ¯˜BÚ‰ ¬ƒ»¿≈»≈≈∆¿ƒƒ«¬≈¿∆
Èab ÏÚÓ BÏË „ÓÚÏ B¯·Á ‰ˆ¯iL ˙Ú·e ,Cl‰Ó¿«≈¿≈∆ƒ¿∆¬≈«¬…¿»≈««≈
‡Ïa ‰¯È˜Ú Ô‡k LÈ È¯‰L ,¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯·Á¬≈¬≈∆»∆¬≈≈»¬ƒ»¿…

.‰Áp‰«»»

ב.43) ה, היחיד.44)שבת רשות חזר 45)באותה
הראשונה. הרבים.46)מדעתו היתה 47)לרשות "שלא

לזוית  אלא חיוב, במקום בחוץ להוציאן בכוונה עקירה
חננאל). (רבינו חיוב" בה "אמר 48)שאין ב: קנג, שבת

בעצמו  עשה (אילו חטאת חייב שבגופו כל פפא, רב
חבירו  עם המלאכה עשה (אם בחבירו עליה), חייב המלאכה

אסור". אבל פטור - ביחד)

.‚È˜¯Bf‰49˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ50Úa¯‡ ˙lÁzÓ B‡ «≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ««¿«
¯Á‡ BËÏ˜ ÁeiL Ì„˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Úa¯‡ ÛBÒÏ¿«¿«ƒ¿»«ƒ¿…∆∆»«¿»«≈

BËÏ˜ B‡ ,B„Èa51ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - Û¯N B‡ ,·Ïk ¿»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈
˙ÚLa Ôek˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏ Ôek˙pL ‰Áp‰ BÊ«»»∆ƒ¿«≈»¿ƒ»ƒƒ¿«≈ƒ¿«

CÎÏ ‰˜È¯Ê52·iÁ -53. ¿ƒ»¿»«»

א.49) קב, אמות.50)שבת ארבע תוך אפילו
עומד 51) האחר שאם (רש"י), וקיבלה ממקומו אחר שנעקר

שלמה, מלאכה שעשה הזורק חייב וקיבלה, במקומו
טו. בהלכה כבשן.52)כמבואר בפי או כלב בפי שינוח

בהלכה 53) כמבואר ארבעה, מקום גבי על לנוח שצריך ואף
היה  כאילו ונחשב למקום", אותו עושה "מחשבתו כאן א',

ארבעה. מקום

.„È˜¯Bf‰54Ï·Áa ¯eL˜ ‰È‰Â ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ıÙÁ «≈≈∆≈¿ƒ¿¿»»»¿∆∆
;¯eËt - BÏˆ‡ ıÙÁ‰ CLÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,B„Èa B„‚‡Â¿¬»¿»ƒ»ƒ¿…«≈∆∆¿»

‰Áp‰ Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L55¯˜ÚL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓ‚ ∆¬≈≈»«»»¿»¿ƒ¿»¿ƒ∆»«
.ÁÈp‰ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«

א.54) קב, לחם55ֿ)שבת (ראה כאן יש עקירה אבל
משנה).

.ÂË˜¯Bf‰56„ÓÚ Ì‡ :B¯·Á ÏL B„È CB˙a ‰ÁÂ «≈¿»»¿»∆¬≈ƒ»«
·iÁ ˜¯Bf‰ - dÏa˜Â BÓB˜Óa B¯·Á57¯˜Ú È¯‰L , ¬≈ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»∆¬≈»«

¯eËt - dÏa˜Â BÓB˜nÓ B¯·Á ¯˜Ú Ì‡Â ;ÁÈp‰Â58. ¿ƒƒ«¿ƒ∆¡«¬≈ƒ¿¿ƒ¿»»
B„Èa BÏa˜Â ıÙÁ‰ ¯Á‡ BÓˆÚ ˜¯Bf‰ ı¯Â ,˜¯Ê»«¿»«≈«¿«««≈∆¿ƒ¿¿»

¯eËt - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ B‡ ˙¯Á‡ ˙eL¯a59el‡k , ƒ¿«∆∆¿«¿««»¿ƒ
ÁeiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰Áp‰‰ ÔÈ‡L .BÏa˜Â ¯Á‡ ¯˜Ú∆¡««≈¿ƒ¿∆≈««»»¿»«∆»«

ÌB˜na ıÙÁ‰.‰¯È˜Ú ˙ÚLa Ba ÁeÏ BÏ ‰È‰L «≈∆«»∆»»»«ƒ¿«¬ƒ»

א.56) ה, ביד 57)שבת שתנוח נתכוון לא "שאפילו
העומד  חבירו ביד לנוח סופה זריקתו שעלֿידי מכיון חבירו,
ארבעה, על כארבעה חשובה אדם של שידו מפני חייב, שם
לנוח  סופה שהיה וקיבלה, חבירו כשנעקר מהֿשאיןֿכן
אחרת  הנחה זו הרי בידו, נחה עקירתו ידי ועל בארץ,
רוקח'). ('מעשה פטור" ולכן העקירה, אחר שנתחדשה

את 58) עשה והשני עקירה, רק הנחה עשה שלא הזורק,
(רש"י). ונעקר 59)ההנחה חפץ זרק יוחנן: רבי "בעי

כאדם  - אחד באדם כחות שני מהו? וקיבלה, וחזר ממקומו
(כלומר: ופטור? דמי אדם בני כשני או וחייב, דמי אחד
למקומו, להגיע החפץ את הניח ולא בהילוכו, שחטפו כיון
עשה  שהוא מכיון או ופטור, הוא אחר אדם קיבלו כאילו
רבינו  בפירוש וחייב). הוא אחד כאדם - והנחה עקירה
כאילו  - וחייב דמי אדם בני "כשני אחר: נוסח מובא חננאל,
או  - בעצמו קיבלה אם גם כך וקיבל, במקומו חבירו עמד
לשמאלו  מימינו כנותן שהוא - ופטור הוא אחד כאדם
לא  הבעיה פטור": אמות ארבע שהעבירה שאףֿעלֿפי
דרכו  כך כי שפטור, רבינו ופסק ב"תיקו" ונשארה נפשטה

(מגידֿמשנה). בספיקות לפסוק

.ÊË˜¯Bf‰60˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰61¯ÈÂ‡a ıÙÁ‰ ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÚˆÓ‡a »«ƒ»∆¿«««ƒ∆»««≈∆«¬ƒ

¯eËt - ÌÈa¯‰ ˙eL¯62‰ÏÚÓÏ ¯·ÚiL ,‡e‰Â . ¿»«ƒ»»∆«¬…¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·Ú Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ63 ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ¿»

¯˜ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»««≈«∆««ƒ∆∆¡«
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙ B‡64˙eL¯Ï ƒ¿«¿≈¿»»«≈∆≈¿«»ƒƒ¿

˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ „ÈÁi‰«»ƒ«∆∆¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÎÂ .·iÁ CÎÈÙÏe ,ÌÈa¯‰65ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰ »«ƒ¿ƒ»«»¿≈«≈≈¿»«ƒ

Ì‡Â .¯eËt - ÚˆÓ‡a „ÈÁi‰ ˙eL¯e ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿«»ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÏÚ ÁÂ ,ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa ıÙÁ‰ ¯·Ú»««≈∆¿»ƒ¿»»»»∆¿»«
˙eL¯Ï ‡ˆÈÂ ÏbÏb˙Â ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰MÓ Èab«≈«∆««ƒ∆»«¿ƒ¿«¿≈¿»»ƒ¿
˙eL¯a „ÓBÚ ¯‡LpL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰»«ƒ«¿ƒ»¬≈¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿

.·iÁ CÎÈÙÏe ,„ÈÁi‰«»ƒ¿ƒ»«»

א.60) צו, שבת כי 61)משנה, טפחים, עשרה בתוך
הבאה) הערה (להלן עקיבא לרבי אף פטור מזה למעלה
ה"ז. פי"ד להלן כמבואר פטור" "מקום אלא שאינו

(כמו)62) כמי "קלוטה משום חייב, עקיבא רבי לדעת
כאילו  נחשב באויר שנקלט חפץ - (דומה)" דמיא שהונחה
ברשות  והנחה היחיד ברשות עקירה עשה כן ואם שם, נח
היחיד, ברשות והנחה הרבים ברשות עקירה ושוב הרבים,
על  החולקים כחכמים פסק רבינו אבל שתים. חייב זה ולפי

ופטור. עקיבא פחות 63)רבי שכל מסיני, למשה הלכה
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zay zekld - mipnf xtq - oeygxn 'k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(ראה  ממש הקרקע אל (מחובר) כ'לבוד' – טפחים משלושה
לב). בדף 'ראשונים' הוצאת - המאור' בנוסח 64)'ספר

(ויניציה). אחרת" "לרשות א.65)אחר: צז, שבת

.ÊÈ¯È·Ún‰66ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡67ÌÚ BÊ ««¬ƒ«¿««ƒ¿»«ƒƒ
˙Bn‡ Úa¯‡L ÈtÓ ;·iÁ - ‰iM‰ ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿≈∆«¿««
Á ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈa¯‰ ˙BiL¯ ÈzLaƒ¿≈¿À»«ƒƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆…»

.Ô‰ÈÈaL ˙eL¯a ıÙÁ‰«≈∆ƒ¿∆≈≈∆

הרבים 66) מרשות בזורק הדין נשנה ושם א. צח, שבת
חייב, אמות ארבע - באמצע היחיד ורשות הרבים לרשות

למ  זה דין השווה ורבינו מצטרפות, רשויות ארבע כי  עביר
משלשה 67)אמות. למטה אבל טפחים. משלשה למעלה

כנח. הוא הרי - טפחים

.ÁÈËÈLBn‰68˙eL¯e „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ¿
¯ÈÂ‡Ó ‰ÏÚÓÏ ËÈLB‰ elÙ‡Â .·iÁ - ÚˆÓ‡a ÌÈa¯‰»«ƒ»∆¿««»«¬ƒƒ¿«¿»≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯69:ÔkLna ÌiÂÏ‰ ˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkL . ¿»«ƒ∆≈»¿»¬««¿ƒƒ«ƒ¿»
ÔÈËÈLBÓ70˙eL¯e ,‰Ï‚ÚÏ ‰Ï‚ÚÓ ÌÈL¯w‰ ˙‡ ƒƒ∆«¿»ƒ≈¬»»«¬»»¿

˙eL¯ ‰Ï‚ÚÂ ‰Ï‚Ú ÏÎÂ ,˙BÏ‚Ú‰ ÈzL ÔÈa ÌÈa¯‰»«ƒ≈¿≈»¬»¿»¬»»«¬»»¿
.‡e‰ „ÈÁi‰«»ƒ

א.68) צז, שבת טפחים,69)משנה, מעשרה למעלה
אלא  חייב מושיט שאין משמע ד.) (שבת ה'תוספות' מדברי
למטה  מושיט במשכן מצאנו שלא כיון מעשרה, למעלה
מדברי  אבל עשרה; גבוהות היו הלויים שעגלות מעשרה,
שכלֿ נראה הרבים", רשות מאויר למעלה "ואפילו רבינו

חייב. שהוא מעשרה למטה (שבת 70)שכן ב'ירושלמי'
שנים  ידי על בלבד מיישא. רבי בשם אחא "רבי ה"ב): פי"א
אחד  אבל לזה, זה מושיטים כששנים דוקא חייב, (מושיט
(בכל  אמר את אתר בכל פטור), - למקום ממקום המושיט
אמר  את והכא פטורים, שעשו שנים אומר) אתה מקום
(כאן  היא שניי - חייבין? שעשו שנים אומר) אתה (וכאן
(שנים  מועד באוהל הלויים עבודת היתה שכך שונה),

העגלות)". על קרשים לזה, זה מושיטים

.ËÈ‰na71ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c72˙BiL¯ ÈzL eÈ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈¿À
˙BÎl‰Ó ˙BÏ‚Ú‰L BÓk ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯‡a „ÈÁi‰«»ƒ¿…∆¿»«ƒ¿∆»¬»¿«¿
ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ««¬»ƒ»¿≈
ËÈLBn‰ Û‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ˙BiL¯‰»¿Àƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ««ƒ

¯eËt dc‚kL „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÊ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó73. ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ∆¿∆¿»»

א.71) צו, שבת המושיט.72)משנה, שלא 73)שחייב
ורשות  היחיד, לרשות היחיד מרשות הושטה במשכן מצאנו

צו.). בשבת רש"י (ראה ביניהם מפסיק ברוחב הרבים

.ÎÁÎL74d‡ÈˆB‰Â ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â B„È ËLÙe »«»«»¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»
Ì„˜ ¯kÊÂ ,dcˆaL ¯ˆÁÏ dÒÈÎ‰Ï BÊ ¯ˆÁÓ≈»≈¿«¿ƒ»¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«…∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰ÈeÏz B„È È¯‰Â ,ÒÈÎiL75- ∆«¿ƒ«¬≈»¿»«¬ƒ¿»«ƒ
¯zÓ76d˙B‡Ï dÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;B¯ˆÁÏ ÂÈÏ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï À»¿«¬ƒ»≈»«¬≈¬»¿«¿ƒ»¿»

Bz·LÁÓ ‰NÚÈ ‡lL È„k ,¯eÒ‡ - ‰iM‰ ¯ˆÁ‰∆»≈«¿ƒ»»¿≈∆…«¬∆«¬«¿
‰‚‚L ˙ÚLa ·LÁL77B„È ‡ÈˆB‰ Ì‡Â .78- „ÈÊÓa ∆»«ƒ¿«¿»»¿ƒƒ»¿≈ƒ

B˙B‡ eÒ˜ ‡l‡ ,BÏˆ‡ d¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¬ƒ»∆¿∆»»¿
.CLÁzL „Ú ‰ÈeÏz B„È ‡‰zL∆¿≈»¿»«∆∆¿»

ב.74) ג, מעשרה 75)שבת למעלה כי טפחים, עשרה תוך
ה"ז. בפי"ד כמבואר פטור, מקום רק הרבים רשות אויר אין

לרשות 76) להוציא היחיד ברשות עקירה איסור שעשה אף
עשה. שבשוגג כיון - חכמים קנסוהו לא זאת בכל הרבים,

מותר 77) הרבים, לרשות להוציא חשב בתחילה אם אבל
('מגן  מחשבתו נעשתה לא שהרי אחרת, לחצר להכניס
נתקיימה  שעלֿכלֿפנים כיון אסור, רש"י ולדעת אברהם').

מחצרו. החפץ לפנות שרצה בזה לדעת 78)מחשבתו
שבת, מערב ידו שהוציא כאן מדובר והרשב"א הרמב"ן
שבת, חילול לידי יבוא לא מידו הפירות ישליך אם שאפילו
רבנן, קנסוהו לא בשבת הוציאו אם אבל רבנן. קנסוהו לכן
הפירות  שישליך חטאת, חיוב לידי יבוא עלֿידיֿזה שמא
בתנור, פת הדביק שאם ה"ה בפ"ט למעלה כמבואר מידו,

איסור. לידי יבוא שלא לרדותה לו התירו

.‡ÎÔek˙n‰79,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ ‰ÓL ˜¯ÊÏ «ƒ¿«≈ƒ¿…¿…∆«ƒ¿»«ƒ
¯eÚLk ‰NÚ È¯‰L ,·iÁ - Úa¯‡ ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿«¿««»∆¬≈«¬»¿ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰L ,Bz·LÁÓ ˙ÈNÚÂ ;‰Î‡Ïn‰«¿»»¿«¬≈«¬«¿∆«»»»«∆≈∆
ÌB˜Ó Ïk ÏÚ ¯·ÚiL „Ú ‰BÓL ÛBÒÏ ÚÈbÓ ıÙÁ‰«≈∆«ƒ«¿¿∆«∆«¬…«»»

‰ÓM‰ ÏkÓ ÌB˜Óe80,Úa¯‡ ˜¯ÊÏ Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»«¿…∆¬»ƒƒ¿«≈ƒ¿…«¿«
ÌB˜Óa ÁpL ÈÙÏ ;¯eËt - ‰ÓL ÛBÒa ıÙÁ‰ ÁÂ¿»«≈∆¿¿…∆»¿ƒ∆»¿»

CÎÈÙÏ .ÁezL ÔkL ÏÎÂ ,Ba ¯·ÚzL ·LÁ ‡lL81, ∆…»«∆«¬…¿»∆≈∆»«¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ıÙÁ‰ ÁeiL ‰˜È¯Ê ˙Úa ·LÁ Ì‡ƒ»«¿≈¿ƒ»∆»««≈∆¿»»

‰ˆ¯iL82.·iÁ - ∆ƒ¿∆«»

ב.79) צז, "פשיטא,80)שבת שם): (שבת בגמרא לפנינו
משמעון  שם כתב הרי ארבע, וזרק שמונה לזרוק נתכוין
על  ומקשה מזה, הגמרא בה חזרה ולבסוף חטאת]". [וחייב
זה  (האם דמי מי משמעון, שם כתב הרי "ומדקאמרת זה:
שמעון  ליה מכתיב לא שם כתיב דלא כמה התם דומה?)
שם  יכתוב שלא כמה כל משמעון, שם בכתב ָ(ֿׁשם
לא  ארבע זריק דלא כמה הכא שמעון), לכתוב איֿאפשר

שלא כמה כל כאן, ֿ) תמני ליה בארבעה Á‰מיזדרקו
מה  נדחה זה ולפי שמונה?). לזרוק אפשר אי האם - אמות,
שמונה  לזרוק נתכוון שאם הדבר שפשוט בתחילה, שאמרו
רבינו  פירשו כן שפטור. היא והמסנקא - שחייב, ארבע וזרק
שמה  הגאונים, דעת אבל שם. ו'תוספות' ורש"י חננאל
קושיא, בלשון ולא שאלה בלשון "ענינו - דמי" "מי שאמרו
כתב  דלא כמה התם וכו' משמעון לשם דמיון מה וביאורו:
לא  ארבע זריק דלא כמ[ה] נמי והכא שמעון, כתוב לא שם
בסוף  שתנוח איֿאפשר כלומר - ('מאירי') תמני" זריק

כן אם אלא היא Ú·¯‰שמונה וזו (רשב"א), ארבע בתוך
שם). (רשב"א רבינו תלוי 81)דעת שהדבר מכיון

שחייבים  מלאכה שיעור עשה אם בזה ולא במחשבתו,
מחשבה 82)עליה. קיום יש הרי לו, איכפת שלא "וכיון

(רש"י). אופן" בכל

.·Î˜¯Ê83Úa¯‡Ï ıeÁ ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï »«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈¿«¿«
¯eËt - ˙Bn‡84ÏbÏb˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê . «»»«¿«¿««¿ƒ¿«¿≈

ıeÁ e‰MÓ Èab ÏÚ Á Ì‡ :˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï¿«¿««ƒ»««≈«∆
Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎÂ ÏbÏb˙ Ck ¯Á‡Â ,˙Bn‡ Úa¯‡Ï¿«¿««¿««»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿«¿«

Á ‡Ï Ì‡Â ;·ÈÁ - ˙Bn‡85.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏÏk ««»¿ƒ…»¿»¬≈∆»
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oeygxnקפו e"hÎc"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

א.83) ק, שבת של 84)משנה, לזריקה נתכוון לא "שהרי
מחשבת". "מלאכת בזה ואין (רע"ב). זוהי 85)חיוב"

רש"י  אבל משהו, גבי על ממש נח להיות שצריך רבינו דעת

על  מעט באויר נתעכב אם שמספיק סוברים פוסקים ושאר
הרוח. ידי



zeevnd xtq m"anx ixeriyoeygxn 'kÎc"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  מרחשון י"ד ראשון יום

רז. רח. רו. רה. תעשה לא מצות
― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ועדֿזג "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע
(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט

ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב
(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא "לאֿיּטּמא", ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל mrנכנס cin ik) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkdׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ
ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
לֹוקה. ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻּבין

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ו שני יום

קיד. צג. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני י "דֿ ט "ו מרחשון 

― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ
היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת "וכיֿימּות אמרֹו: והּוא (xacnaטמאה, ְְְְְִֵָָָָָֻ
(h ,eמלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְֳִִֶַַַָָָֹותגלחת

נזרֹו" ּכׁשּתי(my)ימי אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי אחרּֿכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחרּֿכ
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrאתֿהּטעם לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹמצרע
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָמצוה

(.dn).

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
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רש"י  אבל משהו, גבי על ממש נח להיות שצריך רבינו דעת

על  מעט באויר נתעכב אם שמספיק סוברים פוסקים ושאר
הרוח. ידי



zeevnd xtq m"anx ixeriyoeygxn 'kÎc"i -`"tyz'd

ה'תשפ"א  מרחשון י"ד ראשון יום

רז. רח. רו. רה. תעשה לא מצות
― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ועדֿזג "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע
(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט

ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב
(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא "לאֿיּטּמא", ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל mrנכנס cin ik) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkdׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ
ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
לֹוקה. ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻּבין

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ו שני יום

קיד. צג. עשה מצות
יום ראשוןֿ שני י "דֿ ט "ו מרחשון 

― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ
ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ

(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ
היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת "וכיֿימּות אמרֹו: והּוא (xacnaטמאה, ְְְְְִֵָָָָָֻ
(h ,eמלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְֳִִֶַַַָָָֹותגלחת

נזרֹו" ּכׁשּתי(my)ימי אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי אחרּֿכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחרּֿכ
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrאתֿהּטעם לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹמצרע
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָמצוה

(.dn).

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
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וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ
ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשפ"א  מרחשון ט"ז שלישי יום

קיז. קטז. קטו. עשה מצות
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני אתֿהּבהמה "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,
אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ

ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש אתּֿביתֹו ּכיֿיקּדיׁש "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" bi)והעריכֹו ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים .(l`.)ּבמּסכת ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו fh)והּוא ,my); ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ

וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו אתֿׂשדה (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ
(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ

."הערּכ מכסת את הּכהן "וחּׁשבֿלֹו מקנתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׂשדה
ּבמּסכתּוכ ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו בר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

g)ערכים wxte f wxt)סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָערכים
ׁשאינֹו ּדין מהן לכלֿאחת מצות: ארּבע הן אּלא ―ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לכן הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם אבל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבאחרת,
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאין

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים myyאנּו s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw".ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

ה'תשפ"א  מרחשון י"ז רביעי יום

קמה. עשה מצות
קי. תעשה לא מצות
― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם gk)מּכלֿאׁשרֿלֹו ,fk `xwie)על לנּו ורמז . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
"ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, חרמים ׁשּסתם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן k`)החרם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה aּובריׁש wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn.

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ

על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' "ּכלֿחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.

ה'תשפ"א  מרחשון י"ח חמישי יום

רטו. קיא. תעשה לא מצות
― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ּגםּֿכן, הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי
(gk ,fk `xwie)ֿמה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵַַָָָֹ

יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּיעׂשה
ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש ְְִֵֵֵֶַַַַַָאףֿעלּֿפי
ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

(:gk):אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּכלאים,

(hi ,hi my)אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי ,ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבארץ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ― לארץ ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻּובחּוצה

ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשפ"א  מרחשון י"ט שישי יום

רטז. תעשה לא מצות
יום שלישיֿ שישי ט "זֿ י "ט מרחשון 

― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
מןֿהּכלאים זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתבּואה
ּכרמ "לאֿתזרע יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנקרא:

h)ּכלאים" ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt): ְְְִִִֵָ
ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ּכרמ ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֹ"לאֿתזרע
ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד" ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנאמר:
ּכלאים ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבּכרם
ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאסּורים
חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. מלקּות לֹוקה ― ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

וחרצן mxkd)ּוׂשעֹורה ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa). ְְְְֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם אסּור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָּומּדרּבנן

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib יד(= ּבמּפלת ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
עליה לֹוקין אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ―ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ׂשד" אמרֹו: ּבכלל נכללת ּכ על והאזהרה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָּבכלֿמקֹום,
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּכלאים". ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹלאֿתזרע

ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת
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ה'תשפ"א  מרחשון כ' ש"ק יום

ריח. ריז. תעשה לא מצות
― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ
ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ

אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

"לאֿתחרׁש אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה
יחּדו" i)ּבׁשֹורּֿובחמר ,ak mixac)ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ

― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה מןֿהּמלאכֹות. מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.
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i"yx
(Â).øòåøòë סביביו ואין במדבר עשוי ערוער מגדל

ישוב  באין העומד ומגדל אהלים שוכני כיֿאם ישוב
שם  כערוער פי' ומנחם יונתן. תירגם כן כחורבה נראה

היער: מעצי áàåîì.(Ë)עץ õéö åðú.למואב כנף תנו
הבהמה  ומן האדם מן ובולט התולה תלאי דבר כל

לציצית לכם והיה כמו ציץ ט"ו)קרוי ויקחני (במדבר
ראשי ל"ח )בציצת àöú.:(יחזקאל  àöð éë במעופה כי

חברו  כן נצה מגזרת נצא ויהיה בגולה תצאו וחפזון
נעו גם נצו כי וכן ד ')מנחם אעדו (איכה תרגם ויונתן ,

למואב: אשר הנזר ציץ לאחרים תנו ממואב, כתרא
(È).'ä úëàìî שליחותו שהיא מואב השחתת מלאכת

מקום: øîð.(È‡)של àì:נחלף íéòåö.(È·)לא
להפתח צועה מהר וכן נ "א)מריקים הילוך (ישעיה  הוא

בשלשול: מואבים:íäéìáðå.המעיים של חביותיה'
.åöôðåחרש לנבלי נחשבו איכה כמו ד ')ישברו (איכה 

יין ימלא נבל יג)כל בטח ùåîëî.(È‚):(לעיל  אשר
ìà.בו: úéáî:הזהב עגל

cec zcevn
(Â).ÂÒÂ:נפשם להמלט לברוח  אותם  מייעץ הנביא  כאילו

.‰ÈÈ‰˙Âטוב מכל  חסרים  תהיו  כי ואף העושר  עזבו  כאומר
טוב מ"מ  לחלוחית מכל החסר במדבר  הגדל ערוער אילן כמו

הנפש: את ÔÚÈ.(Ê)להציל  ÈÎ בטחונך כל  אשר בעבור כי
והאוצרות והבקר הצאן מקנה הם במעשיך  היה וחשקך 

מהם : ולברוח  לעזבם רצית לא  ולזה ˙È„ÎÏ.שקבצת ˙‡ Ì‚
בידו למחות ידך  לאל  יהיה  ולא הכל  יקח  שהאויב מלבד לכן

בידו: תלכדי  את  שגם  ·‚ÏÂ‰.אלא ˘ÂÓÎ ‡ˆÈÂהאלוה הוא 
העשוי פסלו יקח  האויב כי  בגולה הוא גם ויצא  מואב של 

מואב : ושרי  עמו  וכהניו וכסף  ÈÚ¯.(Á)מזהב  ÏÎ Ï‡מערי
˙ËÏÓ.מואב : ‡Ï:מהן אחת העמק:‰ÓÚ˜.אף  ערי

.¯Â˘ÈÓ‰: המישור ‰'.ערי ¯Ó‡ אמר‡˘¯ וה ' הואיל  ר"ל 
יקום: ÂÓÏ‡·.(Ë)כן  ıÈˆ Â˙תעוף עוף כי למואב כנף תנו

בגולה: תצא  בחפזון ור"ל מליצה ענין שאיןÔÈ‡Ó.והוא  ממה
בהן : יושב יהיה ÂÎÂ'.(È)מי ¯Â¯‡המשחיתים כנגד  אמר

שהיא מואב השחתת מלאכת במרמה שיעשה  מי יהיה ארור
מקום : של  ÂÎÂ'.שליחותו ¯Â¯‡Â: במ "ש הדבר  דם :Ì„Ó.כפל  ÂÈ¯ÂÚÓ.(È‡)מלשפוך ·‡ÂÓ Ô‡˘בשלוה ישב לעם  היה מעת

טעמו: מפיג שאינו שמריו על  הנח  כיין  במקומו ומונח שוקט ‰Â¯˜.והיה ‡ÏÂשהושם מהכלי הורק לא אשר היין אל  הוא  דומה
בה: שנתיישב מעת  בארצו ישב  כי בגולה  מעולם הלך  שלא אמר  ביאור ולתוספת  אחר כלי אל  בתחלה ÔÎ.בו ÏÚולא הואיל 

שהמשילו ולפי טובה בכל  ממולא היה לכן בשלוה  שישב לפי  ר"ל  הריח  נחלף ולא הטעם בו נשאר לכן  כלי אל  מכלי הורק 
מכלי אותו כשמריקין כן  ולא  והריח  הטעם  בו נשאר בתחלה בו ששמוהו בכלי נשאר היין שאם ביין  הנופל  לשון  אמר ליין 

כלי : ÂÎÂ'.(È·)אל  È˙ÁÏ˘Â: בגולה אותה ויניעו ומטלטלים מניעים עליו Â˜È¯È.אשלח ÂÈÏÎÂוישברו כליו מן היין ישפכו
ביין: הנופל לשון אמר ליין שהמשילם  ולפי בחרב יהרוג ואותם  עושרם יקח האויב ר"ל היין ÂÓÎÓ˘.(È‚)נבלי ·‡ÂÓ ˘Â·Â

נחלו: והבל להציל כח  בו  שאין יראו אז כי אלהיהם  מכמוש ÂÎÂ'.יכלמו ¯˘‡Î בעגל בטחו כי על  ישראל שנתביישו כמו
ממש : בו היה שלא  ראו מארצם  כשגלו כי אל  בבית שעמד  ˙‡Â¯Ó.(È„)הזהב ÍÈ‡'וכו תאמרו איך  יאמר  מואב  מול  אל

ואיו גבורתכם:וכאומר כן אם

oeiv zcevn
(Â).¯ÚÂ¯ÚÎ בערבה כערער והיה וכן מדברי  עץ יז)שם :(לעיל
(Ê).ÍÈ˘ÚÓ·במקנה העוסק כי והצאן הבקר מקנה  יקרא כן

בכרמל  ומעשהו במעון ואיש וכן  בהם  מעשהו כה)כל  :(ש"א
.˘ÂÓÎ: מואב של  הפסל  שם  כל ˆıÈ.(Ë)כן כי כנף  ר "ל 

ראשי בציצת  ויקחני  וכמו  ציץ בשם  קרוי הגוף  מן היוצא דבר
לח) ˙ˆ‡.:(יחזקאל ‡ˆבנוצת תעוף ור "ל  וכנף  נוצה מלשון

ה'Î‡ÏÓ˙.(È)כנפים: במלאכת כמו שליחות  א)ענין :(חגי
(‡È).Ô‡˘ מחריד ואין ושאנן כמו  שלום טו)ענין :(לעיל

.ÂÈ¯Ó˘ הכ לתחתיות  המשקה מן  הנופל שמריההוא אך  וכן לי
עה)ימצו מן‰Â¯˜.:(תהלים המשקה  כשנשפך כי שפיכה ענין 

שמך תורק שמן וכן ריק נעשה  א)הכלי מלשוןÓ¯.:(ש"ה
לרע: מטוב  ור "ל  וחילוף  Â‰ÂÚˆÂ.(È·)תמורה  ÌÈÚÂˆענין

זונה צעה  את וכן למקום ממקום והנעה ב)טלטול  Â˜È¯È.:(לעיל
ריק: ייןÌ‰ÈÏ·Â.מלשון  נבל  כמו י)נאדות  עניןÂˆÙÈ.:(ש"א

הכדים ונפוץ  כמו ורציצה ז)שבר :(שופטים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oiaexir(iying meil)

dze` dyer `edyke ,[c xeiv] xeht mewnl mindïéà ,íéðôaî¦¦§¦¥
éøöøBî÷ì C.`nebd z` zeqkl ± ¨¦¦§

áéa ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø]z` `ivedl dieyry dxitg± ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦
[xvgdn mikteydøeî÷ àeäLjyna dqekn -úBnà òaøà ¤¨©§©©

íéaøä úeLøa,miaxd zeyxl xvgdn `vei `edy xg` ±íéëôBL ¦§¨©¦§¦
úaMa íéî BëBúì.[d xeiv]eléôà ,íéøîBà íéîëçådf aia m` §©¦©©¨©£¨¦§¦£¦

a xaerBà âbaøöçmikex` mdy,änà äàîlkl xaer aiade ©¨¥¥¨©¨
,xvgd jxe`CBtLé àìmin,áéaä ét ìòlr cenri `ly xnelk Ÿ¦§©¦©¦

,ekeza jetyie aiad ztyïéãøBé íénäå ,âbì àeä CôBL ìáà£¨¥©©§©©¦§¦
mnvrn,áéaìmind mi`vei eay ,bba wewgd xepivl xnelk ©¦

.miaxd zeyxl
rax`n dzegtd xvgy `yixa iepyd oicl dpynd zxfeg

:zaya min dkeza miktey oi` zen`äøãñëàäå øöçä¤¨¥§¨©§©§¨
[ziad iptly dgezte dxewn xvg-],úBnà òaøàì ïéôøèöî¦§¨§¦§©§©©

sexivae dcva dxcqk` yie ,zen` rax` xvga oi` m`y
oi` m` s` ,min my jetyl xzen ,zen` rax` yi mdipy

.`neb my
úBàèeéã ézL ïëåzecnery ,zeilr ±,Bæ ãâðk Bæda oi`y xvge §¥§¥§¨§¤¤

e ,odiptl dgezt zen` rax`ä÷eò eNò ïúö÷î,xvga `neb ± ¦§¨¨¨¨
úà ,ä÷eò eNò àì ïúö÷îe[el`-]ïéøzeî ,ä÷eò eNòLmy jetyl ¦§¨¨Ÿ¨¨¤¤¨¨¨¦

e ,zaya minúà[el`e-]ïéøeñà ,ä÷eò eNò àlL.min my jetyl ¤¤Ÿ¨¨£¦

àøîâ
rax` da oi`y xvga wx jetyl exq` recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .zen`àîòè éàîxen`d oicd ly mrhd edn ± ©©£¨
rax` lr rax` da oi`y xvga `l` jetyl exq` `ly dpyna

:`xnbd daiyn .zen`÷tzñäì éeNò íãàL éðtî ,äaø øîà̈©©¨¦§¥¤¨¨¨§¦§©¥
cr [ynzydl-]a ,íBé ìëa íéî íéúàñyiy xvg,úBnà òaøà ¨©¦©¦§¨§©§©©
ïôìæì äöBø íãàxvgd lk ipt lr mzefdl ±xtr z` rwyl ick , ¨¨¤§¨§¨

xvgd lk lr mind ekliy `ed epevxy oeike ,dlri `ly xvgd
epi` `edy oeik ,xeqi` jka oi` e`vi m` s` ,uegl e`vi `le

,jkl oiekzn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oiaexir(iyiy meil)

:`xnbd zvxznàì ,úLL áø øîà äãeäé øa àðeä áø øîàoi` - ¨©©¨©§¨¨©©¥¤Ÿ
xizn `l` ,lzekd bb jxc xvgl xvgn lhlhl xizn xi`n iax

`edàéöBäìe ñéðëäìxvgl xvgníéçút Cøc,lzeka yiy §©§¦§¦¤¤§¨¦
bb jxc lhlhl `a m` la` ,llk xefbl mewn oi` df ote`ay

.z`f zeyrl i`yx epi` lzekd
:dpyna epipy.Bîöò éðôa úeLø ãçàå ãçà ìk íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¨¤¨§¤¨§¦§¥©§

:minkg zhiya mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîzéà- ¦§©
,xg` bbl e`elna uextd bb oiprl ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p
xzen m`d ,aexir `la bbl bbn lhlhl mixqe`d minkg zhiyl

.`l e` elek bbd eze`a lhlhl mipt lk lrïéìèìèî ïéà ,øîà áø©¨©¥§©§§¦
Ba[exiagl uextd bba-]úBnà òaøàa àlàoicd `ed oky ,cala ¤¨§©§©©

.lehlha dl dxeq`d zxg` zeyxl d`elna dvxtpy zeyx lka
,Bleëa ìèìèì øzeî ,øîà ìàeîLewiq` ceb' dfa mixne`y itl §¥¨©¨§©§¥§

zexicd oia zecnerd zevignd z` mipcy epiidc ,'`zvign
dhnlly ebbl cg`d ly ebb oia zewiqtne dlrnl zeler eli`k

dl xeq`d mewnl d`elna dvext zeyxd oi`y `vnpe ,edrx

.lehlha
:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbdamizal yiy ote`úBvéçî §§¦

,úBøképäwqtd yi `l` ,dfl df mixaegn mizad oi`y ,epiidc ©¦¨
eizgzny ziad zevign z` d`ex bbd lr cnerde ,mdipia xie`

,[` xeiv]éâéìt àì àîìò éleëc`l` ,l`enye ax ewlgp `l - §¥¨§¨Ÿ§¦¦
oia zewiqtne zeler eli`k mizad zevign z` mipcy micen lkd

.envr ipta bb lka lhlhl xzen ok lre ,zebbdéâéìt ékj` - ¦§¦¦
`ed l`enye ax ea ewlgpy ote`d,úBøkéð ïðéàL úBvéçîa¦§¦¤¥¨¦¨

epi` bbd lr cnerde dfl df mixaegn mizady ote`a ,epiidc
.[a xeiv] eizgzn oixeicd oiay ziad zvign z` d`exøîà áø©¨©

Ba ïéìèìèî ïéà[dfk bba-],úBnà òaøàa àlàc meynïðéøîà àì ¥§©§§¦¤¨§©§©©Ÿ¨§¦©
dfk ote`a,'àúvéçî ÷éqà ãeb'i`e zexkip opi` zevignd ixdy ©¦§¦¨¨

.ozelrdl xyt`Bleëa ìèìèì øzeî øîà ìàeîLe,[bbd lka-] §¥¨©¨§©§¥§
meynøîàc,'àúvéçî ÷éqà ãeb' ïðé.zexkip zevignd oi`y s` §¨§¦©©¦§¦¨¨

:epzpynn ax ixac lr dywn `xnbdïðz,dpyna epipy -íéîëçå §©©£¨¦
ãçàå ãçà ìk íéøîBà`ed xird zebbn §¦¨¤¨§¤¨
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קפט oeygxn 'k w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשפ"א  מרחשון כ' ש"ק יום

ריח. ריז. תעשה לא מצות
― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ
ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ

אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ
ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

"לאֿתחרׁש אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה
יחּדו" i)ּבׁשֹורּֿובחמר ,ak mixac)ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ

― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה מןֿהּמלאכֹות. מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.
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çî-÷øô äéîøéciÎe

å:øaãna øòBøòk äðééäúå íëLôð eèlî eñðæéNòîa Cçèa ïòé ékéúBøöBàáe Cëlz zà-íb Céã ª−©§´©§§¤®§¦«§¤¾¨©£¥−©¦§¨«¦Â©©́¦§¥³§©£©Æ¦Æ§´§©½¦©©−§¦¨¥®¦
:åécçé (ãçé) åéøNå åéðäk äìBba LBîë (ùéîë) àöéåçãáàå èìnú àì øéòå øéò-ìk-ìà ããL àáéå §¨¨³§Æ©½̈Ÿ£¨¬§¨−̈©§¨«§¨¸ŸŸ¥¹¤¨¦À§¦Æ´Ÿ¦¨¥½§¨©¬

:ýåýé øîà øLà øLénä ãîLðå ÷îòäèì äéøòå àöz àöð ék áàBîì õéö-eðzïéàî äðééäú änL ¨¥−¤§¦§©´©¦®Ÿ£¤−¨©¬§¨«§¦´§½̈¦¬¨−Ÿ¥¥®§¨¤Æ¨Æ§©¨´¦«§¤½¨¥¥¬
:ïäa áLBéé:ícî Baøç òðî øeøàå äiîø ýåýé úëàìî äNò øeøààéè÷Lå åéøeòpî áàBî ïðàL ¥−¨¥«¨ÀŸ¤²§¤¬¤§−̈§¦¨®§¨¾Ÿ¥¬©©§−¦¨«©£©̧¹̈¦§À̈§Ÿ¥¬

:øîð àì Bçéøå Ba Bîòè ãîò ïk-ìò Cìä àì äìBbáe éìk-ìà éìkî ÷øeä-àìå åéøîL-ìà àeäáéïëì Æ¤§¨½̈§«Ÿ©³¦§¦Æ¤¤½¦©−̈´Ÿ¨¨®©¥À¨©³©§Æ½§¥−¬Ÿ¨¨«¨¥º
:eötðé íäéìáðå e÷éøé åéìëå eäòöå íéòö Bì-ézçlLå ýåýé-íàð íéàa íéîé-äpäâéLBîkî áàBî Láe ¦¥−¨¦³¨¦Æ§ª§½̈§¦©§¦¬Ÿ¦−§¥ª®§¥¨´¨¦½§¦§¥¤−§©¥«¬Ÿ−̈¦§®

:íçèáî ìà úéaî ìàøNé úéa eLa-øLàkãééà:äîçìnì ìéç-éLðàå eðçðà íéøBab eøîàz C ©£¤Ÿ ÆÆ¥´¦§¨¥½¦¥¬¥−¦§¤¨«¥µ«Ÿ§½¦¦−£¨®§§©§¥©−¦©¦§¨¨«

i"yx
(Â).øòåøòë סביביו ואין במדבר עשוי ערוער מגדל

ישוב  באין העומד ומגדל אהלים שוכני כיֿאם ישוב
שם  כערוער פי' ומנחם יונתן. תירגם כן כחורבה נראה

היער: מעצי áàåîì.(Ë)עץ õéö åðú.למואב כנף תנו
הבהמה  ומן האדם מן ובולט התולה תלאי דבר כל

לציצית לכם והיה כמו ציץ ט"ו)קרוי ויקחני (במדבר
ראשי ל"ח )בציצת àöú.:(יחזקאל  àöð éë במעופה כי

חברו  כן נצה מגזרת נצא ויהיה בגולה תצאו וחפזון
נעו גם נצו כי וכן ד ')מנחם אעדו (איכה תרגם ויונתן ,

למואב: אשר הנזר ציץ לאחרים תנו ממואב, כתרא
(È).'ä úëàìî שליחותו שהיא מואב השחתת מלאכת

מקום: øîð.(È‡)של àì:נחלף íéòåö.(È·)לא
להפתח צועה מהר וכן נ "א)מריקים הילוך (ישעיה  הוא

בשלשול: מואבים:íäéìáðå.המעיים של חביותיה'
.åöôðåחרש לנבלי נחשבו איכה כמו ד ')ישברו (איכה 

יין ימלא נבל יג)כל בטח ùåîëî.(È‚):(לעיל  אשר
ìà.בו: úéáî:הזהב עגל

cec zcevn
(Â).ÂÒÂ:נפשם להמלט לברוח  אותם  מייעץ הנביא  כאילו

.‰ÈÈ‰˙Âטוב מכל  חסרים  תהיו  כי ואף העושר  עזבו  כאומר
טוב מ"מ  לחלוחית מכל החסר במדבר  הגדל ערוער אילן כמו

הנפש: את ÔÚÈ.(Ê)להציל  ÈÎ בטחונך כל  אשר בעבור כי
והאוצרות והבקר הצאן מקנה הם במעשיך  היה וחשקך 

מהם : ולברוח  לעזבם רצית לא  ולזה ˙È„ÎÏ.שקבצת ˙‡ Ì‚
בידו למחות ידך  לאל  יהיה  ולא הכל  יקח  שהאויב מלבד לכן

בידו: תלכדי  את  שגם  ·‚ÏÂ‰.אלא ˘ÂÓÎ ‡ˆÈÂהאלוה הוא 
העשוי פסלו יקח  האויב כי  בגולה הוא גם ויצא  מואב של 

מואב : ושרי  עמו  וכהניו וכסף  ÈÚ¯.(Á)מזהב  ÏÎ Ï‡מערי
˙ËÏÓ.מואב : ‡Ï:מהן אחת העמק:‰ÓÚ˜.אף  ערי

.¯Â˘ÈÓ‰: המישור ‰'.ערי ¯Ó‡ אמר‡˘¯ וה ' הואיל  ר"ל 
יקום: ÂÓÏ‡·.(Ë)כן  ıÈˆ Â˙תעוף עוף כי למואב כנף תנו

בגולה: תצא  בחפזון ור"ל מליצה ענין שאיןÔÈ‡Ó.והוא  ממה
בהן : יושב יהיה ÂÎÂ'.(È)מי ¯Â¯‡המשחיתים כנגד  אמר

שהיא מואב השחתת מלאכת במרמה שיעשה  מי יהיה ארור
מקום : של  ÂÎÂ'.שליחותו ¯Â¯‡Â: במ "ש הדבר  דם :Ì„Ó.כפל  ÂÈ¯ÂÚÓ.(È‡)מלשפוך ·‡ÂÓ Ô‡˘בשלוה ישב לעם  היה מעת

טעמו: מפיג שאינו שמריו על  הנח  כיין  במקומו ומונח שוקט ‰Â¯˜.והיה ‡ÏÂשהושם מהכלי הורק לא אשר היין אל  הוא  דומה
בה: שנתיישב מעת  בארצו ישב  כי בגולה  מעולם הלך  שלא אמר  ביאור ולתוספת  אחר כלי אל  בתחלה ÔÎ.בו ÏÚולא הואיל 

שהמשילו ולפי טובה בכל  ממולא היה לכן בשלוה  שישב לפי  ר"ל  הריח  נחלף ולא הטעם בו נשאר לכן  כלי אל  מכלי הורק 
מכלי אותו כשמריקין כן  ולא  והריח  הטעם  בו נשאר בתחלה בו ששמוהו בכלי נשאר היין שאם ביין  הנופל  לשון  אמר ליין 

כלי : ÂÎÂ'.(È·)אל  È˙ÁÏ˘Â: בגולה אותה ויניעו ומטלטלים מניעים עליו Â˜È¯È.אשלח ÂÈÏÎÂוישברו כליו מן היין ישפכו
ביין: הנופל לשון אמר ליין שהמשילם  ולפי בחרב יהרוג ואותם  עושרם יקח האויב ר"ל היין ÂÓÎÓ˘.(È‚)נבלי ·‡ÂÓ ˘Â·Â

נחלו: והבל להציל כח  בו  שאין יראו אז כי אלהיהם  מכמוש ÂÎÂ'.יכלמו ¯˘‡Î בעגל בטחו כי על  ישראל שנתביישו כמו
ממש : בו היה שלא  ראו מארצם  כשגלו כי אל  בבית שעמד  ˙‡Â¯Ó.(È„)הזהב ÍÈ‡'וכו תאמרו איך  יאמר  מואב  מול  אל

ואיו גבורתכם:וכאומר כן אם

oeiv zcevn
(Â).¯ÚÂ¯ÚÎ בערבה כערער והיה וכן מדברי  עץ יז)שם :(לעיל
(Ê).ÍÈ˘ÚÓ·במקנה העוסק כי והצאן הבקר מקנה  יקרא כן

בכרמל  ומעשהו במעון ואיש וכן  בהם  מעשהו כה)כל  :(ש"א
.˘ÂÓÎ: מואב של  הפסל  שם  כל ˆıÈ.(Ë)כן כי כנף  ר "ל 

ראשי בציצת  ויקחני  וכמו  ציץ בשם  קרוי הגוף  מן היוצא דבר
לח) ˙ˆ‡.:(יחזקאל ‡ˆבנוצת תעוף ור "ל  וכנף  נוצה מלשון

ה'Î‡ÏÓ˙.(È)כנפים: במלאכת כמו שליחות  א)ענין :(חגי
(‡È).Ô‡˘ מחריד ואין ושאנן כמו  שלום טו)ענין :(לעיל

.ÂÈ¯Ó˘ הכ לתחתיות  המשקה מן  הנופל שמריההוא אך  וכן לי
עה)ימצו מן‰Â¯˜.:(תהלים המשקה  כשנשפך כי שפיכה ענין 

שמך תורק שמן וכן ריק נעשה  א)הכלי מלשוןÓ¯.:(ש"ה
לרע: מטוב  ור "ל  וחילוף  Â‰ÂÚˆÂ.(È·)תמורה  ÌÈÚÂˆענין

זונה צעה  את וכן למקום ממקום והנעה ב)טלטול  Â˜È¯È.:(לעיל
ריק: ייןÌ‰ÈÏ·Â.מלשון  נבל  כמו י)נאדות  עניןÂˆÙÈ.:(ש"א

הכדים ונפוץ  כמו ורציצה ז)שבר :(שופטים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oiaexir(iying meil)

dze` dyer `edyke ,[c xeiv] xeht mewnl mindïéà ,íéðôaî¦¦§¦¥
éøöøBî÷ì C.`nebd z` zeqkl ± ¨¦¦§

áéa ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø]z` `ivedl dieyry dxitg± ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦
[xvgdn mikteydøeî÷ àeäLjyna dqekn -úBnà òaøà ¤¨©§©©

íéaøä úeLøa,miaxd zeyxl xvgdn `vei `edy xg` ±íéëôBL ¦§¨©¦§¦
úaMa íéî BëBúì.[d xeiv]eléôà ,íéøîBà íéîëçådf aia m` §©¦©©¨©£¨¦§¦£¦

a xaerBà âbaøöçmikex` mdy,änà äàîlkl xaer aiade ©¨¥¥¨©¨
,xvgd jxe`CBtLé àìmin,áéaä ét ìòlr cenri `ly xnelk Ÿ¦§©¦©¦

,ekeza jetyie aiad ztyïéãøBé íénäå ,âbì àeä CôBL ìáà£¨¥©©§©©¦§¦
mnvrn,áéaìmind mi`vei eay ,bba wewgd xepivl xnelk ©¦

.miaxd zeyxl
rax`n dzegtd xvgy `yixa iepyd oicl dpynd zxfeg

:zaya min dkeza miktey oi` zen`äøãñëàäå øöçä¤¨¥§¨©§©§¨
[ziad iptly dgezte dxewn xvg-],úBnà òaøàì ïéôøèöî¦§¨§¦§©§©©

sexivae dcva dxcqk` yie ,zen` rax` xvga oi` m`y
oi` m` s` ,min my jetyl xzen ,zen` rax` yi mdipy

.`neb my
úBàèeéã ézL ïëåzecnery ,zeilr ±,Bæ ãâðk Bæda oi`y xvge §¥§¥§¨§¤¤

e ,odiptl dgezt zen` rax`ä÷eò eNò ïúö÷î,xvga `neb ± ¦§¨¨¨¨
úà ,ä÷eò eNò àì ïúö÷îe[el`-]ïéøzeî ,ä÷eò eNòLmy jetyl ¦§¨¨Ÿ¨¨¤¤¨¨¨¦

e ,zaya minúà[el`e-]ïéøeñà ,ä÷eò eNò àlL.min my jetyl ¤¤Ÿ¨¨£¦

àøîâ
rax` da oi`y xvga wx jetyl exq` recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .zen`àîòè éàîxen`d oicd ly mrhd edn ± ©©£¨
rax` lr rax` da oi`y xvga `l` jetyl exq` `ly dpyna

:`xnbd daiyn .zen`÷tzñäì éeNò íãàL éðtî ,äaø øîà̈©©¨¦§¥¤¨¨¨§¦§©¥
cr [ynzydl-]a ,íBé ìëa íéî íéúàñyiy xvg,úBnà òaøà ¨©¦©¦§¨§©§©©
ïôìæì äöBø íãàxvgd lk ipt lr mzefdl ±xtr z` rwyl ick , ¨¨¤§¨§¨

xvgd lk lr mind ekliy `ed epevxy oeike ,dlri `ly xvgd
epi` `edy oeik ,xeqi` jka oi` e`vi m` s` ,uegl e`vi `le
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è-÷øô ìàéðãgiÎh

è:Ba eðãøî ék úBçìqäå íéîçøä eðéýìà éðãàìéåéúøBúa úëìì eðéýìà ýåýé ìB÷a eðòîL àìå ©«Ÿ¨´¡Ÿ¥½¨©£¦−§©§¦®¦¬¨©−§«§´Ÿ¨©½§§−§¨´¡Ÿ¥®¨¤³¤§«Ÿ¨Æ
:íéàéápä åéãáò ãéa eðéðôì ïúð øLààéEì÷a òBîL ézìáì øBñå EúøBz-úà eøáò ìàøNé-ìëå £¤´¨©´§¨¥½§©−£¨¨¬©§¦¦«§¨¦§¨¥À¨«§Æ¤´¨¤½§¾§¦§¦−§´©§Ÿ¤®

:Bì eðàèç ék íéýìàä-ãáò äLî úøBúa äáeúk øLà äòáMäå äìàä eðéìò Czzåáéí÷iå ©¦©̧¨¥¹¨¨¨´§©§ªÀ̈£¤³§¨Æ§©ÆŸ¤´¤«¤¨«¡Ÿ¦½¦¬¨−̈«©¹̈¤
øLà äìãâ äòø eðéìò àéáäì eðeèôL øLà eðéèôL ìòå eðéìò øac-øLà | Bøác (åéøáã)-úà¤§¨´£¤¦¤´¨¥À§©³«Ÿ§¥ÆÆ£¤´§¨½§¨¦¬¨¥−¨¨´§Ÿ¨®£¤´

:íìLeøéa äúNòð øLàk íéîMä-ìk úçz äúNòð-àìâéäòøä-ìk úà äLî úøBúa áeúk øLàk «Ÿ¤¤§À̈©µ©¨©¨©½¦©£¤¬¤¤§−̈¦¨¨¦«©£¤³¨Æ§©´Ÿ¤½¥²¨¨¨¨¬
ì eðéýìà ýåýé | éðt-úà eðélç-àìå eðéìò äàa úàfä:Ezîàa ìékNäìe eððBòî áeLãéýåýé ã÷Liå ©−Ÿ¨´¨¨¥®§«Ÿ¦¦¹¤§¥´§¨´¡Ÿ¥À¨Æ¥«£¥½§©§¦−©£¦¤«©¦§³Ÿ§¨Æ

:Bì÷a eðòîL àìå äNò øLà åéNòî-ìk-ìò eðéýìà ýåýé ÷écö-ék eðéìò äàéáéå äòøä-ìòåèäzòå ©¨´¨½̈©§¦¤−¨¨¥®¦«©¦º§¨´¡Ÿ¥À©¨©«£¨Æ£¤´¨½̈§¬Ÿ¨©−§§Ÿ«§©¨´
eðàèç äfä íBik íL Eì-Nòzå ä÷æç ãéa íéøöî õøàî Enò-úà úàöBä øLà eðéýìà éðãà |£Ÿ¨´¡Ÿ¥À£¤Á¥̧¨¤«©§¹¥¤³¤¦§©Æ¦Æ§¨´£¨½̈©©«©§¬¥−©´©¤®¨−̈

:eðòLøæèúBðBòáe eðéàèçá ék ELã÷-øä íìLeøé Eøéòî Eúîçå Età àð-áLé Eú÷ãö-ìëk éðãà ¨¨«§£ŸÀ̈§¨¦§Ÿ¤ÆÆ¨«¨¨³©§Æ©£¨´§½¥¦«§¬§¨©−¦©¨§¤®¦³©£¨¥ÆÆ©£´
:eðéúáéáñ-ìëì ätøçì Enòå íìLeøé eðéúáàæéå Ecáò úlôz-ìà eðéýìà òîL | äzòååéðeðçz-ìà £Ÿ¥½§¨©¯¦§©§²§¤§−̈§¨§¦Ÿ¥«§©¨´§©´¡Ÿ¥À¤§¦©³©§§Æ§¤©´£½̈

éðt øàäå:éðãà ïòîì íîMä ELc÷î-ìò Eçéðæà | éýìà ähäéðéò ç÷t (äç÷ô) òîLe Eäàøe E §¨¥´¨¤½©¦§¨§−©¨¥®§©−©£Ÿ¨«©¥̧¡Ÿ©¬¨§§»«£¨¼§©´¥¤À§¥Æ
éðôì eðéðeðçz íéìétî eðçðà eðéú÷ãö-ìò àì | ék äéìò EîL àø÷ð-øLà øéòäå eðéúîîLék E «Ÿ§Ÿ¥½§¨¦¾£¤¦§¨¬¦§−¨¤®¨¦´´Ÿ©¦§Ÿ¥À£©̧§©¦¦³©£¥ÆÆ§¨¤½¦−

éîçø-ìò:íéaøä E ©©£¤¬¨©¦«

i"yx
(Ë).íéîçøä åðéäìà éðãàì כי בעונותינו כלינו שלא

בו: åðéìò.(È‡)מרדנו êúúå לא כמו עלינו ותגיע
מטא  לא אונקלוס ותרגם ט) (שמות ארצה נתך

äòåáùäå.לארעא: äìàä השבעתנו אשר הברית אלות
הקללות  כל וגומר, תשמעו לא אם והיה בחורב

שם: íéìùåøéá.(È·)הכתובות äúùòð øùàë חרב
בקולרין: ושבו עינו ונשים העיר ושריפת הרג

(‚È).äùî úøåúá áåúë øùàë שאם בנו שהעיד רמז
הזאת: הרעה כל עלינו תבא השבועה על נעבור

(„È).ãå÷ùéå:וימהר.÷éãö éë'ורבותי עמו. הדין כי
והקדים  שמיהר עלינו היא וצדקה הקב"ה צדיק פי'

כי  בנו תתקיים שלא כדי ונושנתם למנין שנים שתי
וחמשים  מאות שמונה בגי' ונושנתם תאבדון אבד
לביאתם  וחמשים מאות ח' לסוף גלו והם ושתים

åðéäìà.(ÂË)לארץ: 'ãà äúòå כי אנחנו מתודים
ורשענו: åðéúåáéáñ.לגידוף:äôøçì.(ÊË)חטאנו ìëì

אותנו : מחרפים כולם שכנינו ãà'.(ÊÈ)לכל ïòîì
שנאמר  ביתֿהמקדש על הנקרא הקדוש שם למען

טו): (שם ידך כוננו ה' åðéúåîîåù.(ÁÈ)מקדש äàøå
על  לא כי עליה שמך נקר' אשר העיר ושיממות
לנו  להטיב תחנונינו מפילים אנחנו צדקותינו משענת

באנו: רחמיך על כי

cec zcevn
(Ë).'ÂÎÂ '„‡Ï:המה בידו Â„¯Ó.ר"ל ÈÎבולפי שמרדנו

נוכל  לא בלעדם  כי והסליחות הרחמים בידו להיות  צריך 
וסרים :ÂÒÂ¯.(È‡)לעמוד : הולכים עלינוÍ˙˙Â.והיו נשפך

התורה: קבלת על נשבענו אשר  השבועה בטול  ועונש האלה 
.ÂÏ Â‡ËÁ ÈÎ:לו שחטאנו ÂÎÂ'.(È‚)לפי ·Â˙Î ¯˘‡Îכמו

הביא : כן ÂÈÏÁ.שכתוב ‡ÏÂ:' לה חלינו לא  הרעה על  מנבאים הנביאים  שמענו כאשר בירושלים היינו ·‡Í˙Ó.בעוד  ÏÈÎ˘‰ÏÂ
אמת: אל שאתה ולהתבונן והםÂ˜˘ÈÂ„.(È„)לדעת  גולה אחר גולה  להביא מיהר  ר"ל  עלינו והביאה ללכת הרעה  על  מיהר

וצדקיה: ויכניה  יהויקים ‰'.גלות ˜È„ˆ ÈÎלנו עשה  אשר הגלות  מעשה כל  על  הוא  צדיק באמת כי  לו תחשב  לעוול  ולא ר "ל 
את גם  השני את  גם  הביא ולזה  הראשון  בגלות  בנו נגעה ה ' שיד  ראינו כאשר  מוסר לקחת  בקולו שמענו  לא אנחנו אבל

ÂÎÂ'.(ÂË)השלישי: ‰˙ÚÂ:רשענו חטאנו לומר  ומתודים  שבים  הננו  וכו ' ה' עתה  אבל  לומר המקרא סוף על הוא Ú˙Â˘חוזר 
.Ì˘ ÍÏ:ומפורסם נודע היום  אתה  כאשר עי"ז בעולם  מפורסם ˆ„˜ÍÈ˙Â.(ÊË)להיות ÏÎÎ: צדקותיך דרך  ·ÂÈ‡ËÁכפי ÈÎ

.'ÂÎÂ אפך ישוב וכאשר לחרפה  ועמך ירושלים  לזה וכו' בחטאינו בנו אנפת כי בעבור רק לחרפה  המה  ידך  מקוצר לא ר"ל 
לחרפה : עוד נהיה ÂÈ˙Â·È·Ò.לא  ÏÎÏ:אותנו מחרפים ÍÈÙ.(ÊÈ)כולם  ¯‡‰Âענין והוא ושוחקות  מאירות  בפנים  אליה  פנה

‡„'.מליצה: ÔÚÓÏ:'וכו יכולת מבלי  העמים יאמרו לבל ה ' למענך  העיר:ÈÚ‰Â¯.תפלתי:ÚÓ˘Â.(ÁÈ)ר "ל  ÏÚשוממות 
.ÂÈ˙Â˜„ˆ:צדקותינו בטחון ¯ÍÈÓÁ.על  ÏÚ:הרבים רחמיך בטחון על 

oeiv zcevn
(‡È).Í˙˙Âארצה נתך  לא ומטר  כמו והרקה יציקה  ענין

ט): ויחל ÂÈÏÁ.(È‚)הקללה:‰‡Ï‰.(שמות כמו תפלה ענין
לב): (שם אניÈÂ˘˜„.(È„)משה שוקד כי כמו מהירות ענין

א): פתח :Á˜Ù.(ÁÈ)(ירמיה 

f dpyn mixyr wxt milk zkqn

Âñøãî àîè àeäL ïéãñ,ïBìéå BàNòå–ñøãnä ïî øBäè,úî àîè àîè ìáà.Búøäè àéä éúîéàî?úéa ¨¦¤§¥¦§¨©£¨¦¨¦©¦§¨£¨¨¥§¥¥¥¥¨©¦©£¨¥
éànLíéøîBà:øáziMî.ìlä úéaíéøîBà:øLwiMî.àáé÷ò éaøøîBà:òáwiMî. ©©§¦¦¤¦¨¥¥¦¥§¦¦¤¦¨¥©¦£¦¨¥¦¤¦¨¥©
Êdkøàì íéð÷ dì äNòL úìöçî–äøBäè;íéîëçåíéøîBà:ék ïéîk äNòiL ãò.daçøì íàNò,ïéa ïéàå ©£¤¤¤¨¨¨¨¦§¨§¨§¨©£¨¦§¦©¤©£¤§¦¦£¨¨§¨§¨§¥¥

íéçôè äòaøà Bøáçì äð÷–øBäè.daçøì ä÷ìçð–äãeäé éaøøäèî.ïépãònä éLàø øéznä ïëå–äøBäè. ¨¤©£¥©§¨¨§¨¦¨¤§§¨§¨§¨©¦§¨§©¥§¥©©¦¨¥©©£©¦§¨
dkøàì ä÷ìçð,íéçôè äML ìL íépãòî äLGL da eøizLðå–äàîè.äàîè úìa÷î éúîéàî úìöçî? ¤§§¨§¨§¨§¦§©§¨§¨©£©¦¤¦¨§¨¦§¥¨©£¤¤¥¥¨©§©¤¤ª§¨

áðwzMî,dzëàìî øîb àéäå. ¦¤¦¨¥§¦§©§©§¨

e.qxcn `nh `edy oicq,ñøãî òâî àîè ìáà éðúéì ,úî àîè àîè ìáà àôéñ éðúãà ë"àã .ùîî ñøãî àîèðù àìå ,øîà÷ ñøãî àîèì éåàøù
:äáø õîå÷äá éðúãë.oelie e`yre:äì ïéåàø åéäù äàîåè éãéî åúàéöåî äðéà äáùçî ìáà ,äùòî éåðéù åá äùòù à÷åãå .äðéôñì ïåìéå åà ,çúôì êñî
.zn `nh `nh la`:éìë úøåúî ìéèá àì êëìä ,íéîòôì åéìåùá óèòúîå åãâðë íîçúî ùîùäù éðôî.ezxdh izni`n:åðîî ñøãî úøåú ìèáù

.xtziynàì ,øåù÷éùî éøîàã ììä úéáå .äðéôñá åà êñîá åúåìúì úåàìåì åá øåôúéå ,çúôä úãîì åðð÷úéå åðòø÷éù åòá éàîù úéáã çëåî àúôñåúá
éãë åäåòø÷éå åäåøáùéùî øîåìë .àéä àéäå .øáúéùî íéøîåà éàîù úéá ,éñøâã íéøôñ úéàå .íäá åúåìúì éãë úåàìåìä åá øåù÷éùî àìà ,äòéø÷ åòá

:çúôä úãîì åøôúì.rawiyn xne` `aiwr 'x:ììä úéáë äëìäå .äðéôñä ìò åà çúôä ìò åúåà äìúéù úòî
f.dxedh dkx`l:êåëéñì íà éë àéæç àìå ,áëåùì ïé÷éæî íéð÷äù ,äáéëùì àéæç àìã .äøåäè ,úìöçîä êøåàì äð÷ä êøåà.ik oinkù .úéðåéïéîë àéä

:íéîëçë äëìäå .íéããö äùìùî íéð÷ä êåùîéù ãò äàîè àéä íìåòì ,øîåìë .åðìù äëåôä 'ë.dagxl m`yr:úìöçîä áçåøì äð÷ä êøåà.migth 'c
:íéð÷ä éðù ïéá áëùì àéæç ,íéçôè 'ã äð÷ì äð÷ ïéá ùéùë.dagxl dwlgp:éöçì äìù íéð÷ä åøáùðå.xdhn dcedi iaxäëìä ïéàå .äáéëùì àéæç àìã

:äãåäé 'øë.mipcrn iy`x xizndàìù åøùå÷å ãçà ìéãâ íéçôè éðù ìëá åúåà íéìãåâå ,ììî ïéîë øàùð úìöçîä ïéîéìùîùë úåàìöçî éùåò âäðî
úåðãòî ââà åéìà êìéå åîë .íéøù÷ ,íéðãòî .äøåäèå éìë úøåúî ìèáúðå äøéúñì ãîåò øúéð íàå .âéøàä øúñé(å"è 'à ìàåîù)êøãë øåù÷ ,øîåìë ,

äîéë úåðãòî øù÷úä ïëå .íéøåñàä íéøùå÷ù(ç"ì áåéà):.migth dyy ly mdy:ïàëî çôèå ïàëî çôèå ïãòîì ïãòî ïéá íéçôè éðù.apwzyn
:äáéð÷ àéä åæå .íéèìåáä íéîåø÷ éùàø íåè÷éå êåúçéùî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî àîè àeäL ïéãñוהרי לשכיבה, העשוי  סדין  כלומר  – ÈÄÆÀÅÄÀÈ
מדרס טומאת לקבל ראוי  ברטנורא ),שהוא ïBìéå(הר"ש; BàNòå– ÇÂÈÄ

לשכיבה, עומד אינו ושוב לפתח, ñøãnäמסך ïî øBäè אינו – ÈÄÇÄÀÈ
וילון , לשם מעשה שינוי  בו כשעשה ודווקא מדרס; טומאת מקבל 

שהיה  הטומאה מידי  הסדין את מוציאה אינה בלבד מחשבה אבל 
לה, úîראוי  àîè àîè ìáà טומאות וכן מת, טומאת מקבל – ÂÈÈÅÀÅÅ

ומתעטף  כנגדו  מתחמם שהשמש מפני  עליו, בגד תורת שעדיין אחרות,
לפעמים ב ).בשוליו  יד, ביצה  Búøäè(גמרא àéä éúîéàî מן – ÅÅÈÇÄÇÂÈ

נעשה  מאימתי  כלומר  ממנו?המדרס, מדרס תורת שתתבטל  וילון ,
øáziMî :íéøîBà éànL úéa"ה"תוברות את לו  משיעשו – ÅÇÇÀÄÄÆÄÈÅ

והעניבות הלולאות היינו א), כה, ìlä("הערוך ").(כלהלן úéaÅÄÅ
øLwiMî :íéøîBà.וילון לשמש כדי  בפתח, –àáé÷ò éaø ÀÄÄÆÄÈÅÇÄÂÄÈ

òáwiMî :øîBàבמסמרים ישראל ").– מפרשים("תפארת  (על ויש  ÅÄÆÄÈÅÇ
התוספתא ): משיישבר פי כמו  rxwiiyn)"משייתבר " epiid)כלומר ,

בו  עשו  כן אם אלא מהסדין בטל  מדרס תורת אין  שמאי בית שלדעת
לפי לוילון ויתקנוהו  שיקרעוהו  דהיינו  לוילון , לשנותו כדי  רב מעשה

הפתח גורסים:(רמב"ם );מידת זה xtziiyn,ויש שלבד  ומפרשים
הלולאות  בו  שיתפרו  גם צריך  הפתח למידת ויתקנוהו  שיקרעוהו

ברטנורא ); xywiiyn(הר "ש; :mixne` lld zia בית שלדעת כלומר –
אלא  הסדין , בקריעת צורך אין לפיכך שהוא, כל במעשה די הלל

בהם; לתלותו כדי  הלולאות בו rawiynמשיקשרו  :xne` `aiwr iax
הפתח על  אותו שיתלו משעה היינו ברטנורא ).– ziak(רמב"ם ; dklde

.lld

ז ה נ ש מ ר ו א ב

úìöçî,גומא או קש  של אריג העשוי  שטיח –íéð÷ dì äNòL ÇÂÆÆÆÈÈÈÈÄ
dkøàì לרוחב קנים ליתן  הדרך שכן  כרגיל , לרחבה במקום – ÀÈÀÈ

והוא  לקנה, קנה בין  טפחים ארבעה של ריווח ומניחים המחצלת,

המחצלת, לרוחב ארכו האדם שכיבת שדרך לאדם שכיבה כשיעור 
לארכה,ובאה  אלא לרחבה הקנים את נתן לא שאם ללמדנו, המשנה

äøBäè לשכיבה ראויה ואינה שהואיל  מדרס, טומאת מקבלת אינה – ÀÈ
אומרים, אנו  לפיכך לשוכב, ומפריעים הם קשים הקנים שהרי לרחבה,

לסיכוך  אם כי  לשכיבה עשאה לא i`).שודאי ,` dkeq oiir)íéîëçåÇÂÈÄ
:íéøîBàd`nh `id mlerläNòiL ãò,הקנים את –ék ïéîk ÀÄÇÆÇÂÆÀÄÄ

) "כי" יוונית אות כצורת –Xשני בצורת הקנים את עשה שאם ,(
בין  לארכה בין כלל , לשכיבה ראויה המחצלת אין  שוב אלכסונים,

היא  הרי לארכה, עשאם אם אבל  טהורה. היא זה ובכגון  לרחבה,
הקנים  בין עליה לשכב יכולים עדיין שהרי  מדרס, טומאת מקבלת

כך . הדרך  שאין פי על אף daçøìלארכה, íàNò את עשה – ÂÈÈÀÈÀÈ
לעשות, שרגילים כדרך המחצלת, לרוחב ÷äðהקנים ïéa ïéàåÀÅÅÈÆ

íéçôè äòaøà Bøáçì טפחים ארבעה של ריווח הניח לא אבל  – ÇÂÅÇÀÈÈÀÈÄ
לקנה, קנה לפיøBäèבין  מדרס, טומאת מקבלת המחצלת אין  – È

כן  אם אלא לקנה קנה בין לשכב אפשר  שאי  לשכיבה, ראויה שאינה

טפחים. ארבעה של  ריווח ביניהם daçøìיש  ä÷ìçðכלומר – ÆÀÀÈÀÈÀÈ
טפחים, ארבעה ארבעה של  ברווחים המחצלת של לרחבה הקנים שהיו

הקנים, שבין  בריווח המחצלת ונחלקה לשכיבה, שעושים éaøÇÄכדרך
øäèî äãeäé היא והרי להתפרק, שסופה משום המחצלת, את – ÀÈÀÇÅ

קיימת  שהמחצלת זמן  כל חכמים, לדעת ברם, כלי. מתורת בטלה
לשכיבה  היא טומאה.וראויה מקבלת היא הרי  ,éLàø øéznä ïëåÀÅÇÇÄÈÅ

ïépãònäהקש ראשי את קושרים המחצלת בשפת שכן  הקשרים, – ÇÇÂÇÄ
קשר יש רוחב טפחים שני ובכל  האריג, ייסתר שלא כדי הגומא, או

הקשרים, את התיר ואם שהיא äøBäèאחד ; לפי המחצלת, – ÀÈ
GLמתפרקת. da eøizLðå ,dkøàì ä÷ìçðìL íépãòî äL ÆÀÀÈÀÈÀÈÀÄÀÇÀÈÀÈÇÂÇÄÆ

íéçôè äML מכאן וטפח למעדן מעדן  בין  טפחים שני  רוחב – ÄÈÀÈÄ
מכאן , ראויה äàîèוטפח שעדיין  מדרס, טומאת מקבלת הריהי  – ÀÅÈ

לשכיבה. áðwzMîהיא ?äàîè úìa÷î éúîéàî úìöçî– ÇÂÆÆÅÅÈÇÀÇÆÆËÀÈÄÆÄÈÅ
מהשפה, הבולטים הקש או הגומא ראשי  את øîbמשיחתוך  àéäåÀÄÀÇ

dzëàìî כגון מלאכות, עוד  כך אחר בה שעושים פי על  שאף – ÀÇÀÈ
נחשבת  מקום מכל  משכב, לשם אותה שמשפרים או אותה שמקשטים

מדרס. טומאת קבלת לענין מלאכתה כגמר  הקניבה

המחצלת: בענין הגר "א הסבר  את נביא המשנה באור  לתוספת
לרוחב  בראש, קנה שנותנים רך, דבר שאר או  וגמי  מקנים עשויה "המחצלת

izdw - zex`ean zeipyn
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è-÷øô ìàéðãgiÎh

è:Ba eðãøî ék úBçìqäå íéîçøä eðéýìà éðãàìéåéúøBúa úëìì eðéýìà ýåýé ìB÷a eðòîL àìå ©«Ÿ¨´¡Ÿ¥½¨©£¦−§©§¦®¦¬¨©−§«§´Ÿ¨©½§§−§¨´¡Ÿ¥®¨¤³¤§«Ÿ¨Æ
:íéàéápä åéãáò ãéa eðéðôì ïúð øLààéEì÷a òBîL ézìáì øBñå EúøBz-úà eøáò ìàøNé-ìëå £¤´¨©´§¨¥½§©−£¨¨¬©§¦¦«§¨¦§¨¥À¨«§Æ¤´¨¤½§¾§¦§¦−§´©§Ÿ¤®

:Bì eðàèç ék íéýìàä-ãáò äLî úøBúa äáeúk øLà äòáMäå äìàä eðéìò Czzåáéí÷iå ©¦©̧¨¥¹¨¨¨´§©§ªÀ̈£¤³§¨Æ§©ÆŸ¤´¤«¤¨«¡Ÿ¦½¦¬¨−̈«©¹̈¤
øLà äìãâ äòø eðéìò àéáäì eðeèôL øLà eðéèôL ìòå eðéìò øac-øLà | Bøác (åéøáã)-úà¤§¨´£¤¦¤´¨¥À§©³«Ÿ§¥ÆÆ£¤´§¨½§¨¦¬¨¥−¨¨´§Ÿ¨®£¤´

:íìLeøéa äúNòð øLàk íéîMä-ìk úçz äúNòð-àìâéäòøä-ìk úà äLî úøBúa áeúk øLàk «Ÿ¤¤§À̈©µ©¨©¨©½¦©£¤¬¤¤§−̈¦¨¨¦«©£¤³¨Æ§©´Ÿ¤½¥²¨¨¨¨¬
ì eðéýìà ýåýé | éðt-úà eðélç-àìå eðéìò äàa úàfä:Ezîàa ìékNäìe eððBòî áeLãéýåýé ã÷Liå ©−Ÿ¨´¨¨¥®§«Ÿ¦¦¹¤§¥´§¨´¡Ÿ¥À¨Æ¥«£¥½§©§¦−©£¦¤«©¦§³Ÿ§¨Æ

:Bì÷a eðòîL àìå äNò øLà åéNòî-ìk-ìò eðéýìà ýåýé ÷écö-ék eðéìò äàéáéå äòøä-ìòåèäzòå ©¨´¨½̈©§¦¤−¨¨¥®¦«©¦º§¨´¡Ÿ¥À©¨©«£¨Æ£¤´¨½̈§¬Ÿ¨©−§§Ÿ«§©¨´
eðàèç äfä íBik íL Eì-Nòzå ä÷æç ãéa íéøöî õøàî Enò-úà úàöBä øLà eðéýìà éðãà |£Ÿ¨´¡Ÿ¥À£¤Á¥̧¨¤«©§¹¥¤³¤¦§©Æ¦Æ§¨´£¨½̈©©«©§¬¥−©´©¤®¨−̈

:eðòLøæèúBðBòáe eðéàèçá ék ELã÷-øä íìLeøé Eøéòî Eúîçå Età àð-áLé Eú÷ãö-ìëk éðãà ¨¨«§£ŸÀ̈§¨¦§Ÿ¤ÆÆ¨«¨¨³©§Æ©£¨´§½¥¦«§¬§¨©−¦©¨§¤®¦³©£¨¥ÆÆ©£´
:eðéúáéáñ-ìëì ätøçì Enòå íìLeøé eðéúáàæéå Ecáò úlôz-ìà eðéýìà òîL | äzòååéðeðçz-ìà £Ÿ¥½§¨©¯¦§©§²§¤§−̈§¨§¦Ÿ¥«§©¨´§©´¡Ÿ¥À¤§¦©³©§§Æ§¤©´£½̈

éðt øàäå:éðãà ïòîì íîMä ELc÷î-ìò Eçéðæà | éýìà ähäéðéò ç÷t (äç÷ô) òîLe Eäàøe E §¨¥´¨¤½©¦§¨§−©¨¥®§©−©£Ÿ¨«©¥̧¡Ÿ©¬¨§§»«£¨¼§©´¥¤À§¥Æ
éðôì eðéðeðçz íéìétî eðçðà eðéú÷ãö-ìò àì | ék äéìò EîL àø÷ð-øLà øéòäå eðéúîîLék E «Ÿ§Ÿ¥½§¨¦¾£¤¦§¨¬¦§−¨¤®¨¦´´Ÿ©¦§Ÿ¥À£©̧§©¦¦³©£¥ÆÆ§¨¤½¦−

éîçø-ìò:íéaøä E ©©£¤¬¨©¦«

i"yx
(Ë).íéîçøä åðéäìà éðãàì כי בעונותינו כלינו שלא

בו: åðéìò.(È‡)מרדנו êúúå לא כמו עלינו ותגיע
מטא  לא אונקלוס ותרגם ט) (שמות ארצה נתך

äòåáùäå.לארעא: äìàä השבעתנו אשר הברית אלות
הקללות  כל וגומר, תשמעו לא אם והיה בחורב

שם: íéìùåøéá.(È·)הכתובות äúùòð øùàë חרב
בקולרין: ושבו עינו ונשים העיר ושריפת הרג

(‚È).äùî úøåúá áåúë øùàë שאם בנו שהעיד רמז
הזאת: הרעה כל עלינו תבא השבועה על נעבור

(„È).ãå÷ùéå:וימהר.÷éãö éë'ורבותי עמו. הדין כי
והקדים  שמיהר עלינו היא וצדקה הקב"ה צדיק פי'

כי  בנו תתקיים שלא כדי ונושנתם למנין שנים שתי
וחמשים  מאות שמונה בגי' ונושנתם תאבדון אבד
לביאתם  וחמשים מאות ח' לסוף גלו והם ושתים

åðéäìà.(ÂË)לארץ: 'ãà äúòå כי אנחנו מתודים
ורשענו: åðéúåáéáñ.לגידוף:äôøçì.(ÊË)חטאנו ìëì

אותנו : מחרפים כולם שכנינו ãà'.(ÊÈ)לכל ïòîì
שנאמר  ביתֿהמקדש על הנקרא הקדוש שם למען

טו): (שם ידך כוננו ה' åðéúåîîåù.(ÁÈ)מקדש äàøå
על  לא כי עליה שמך נקר' אשר העיר ושיממות
לנו  להטיב תחנונינו מפילים אנחנו צדקותינו משענת

באנו: רחמיך על כי

cec zcevn
(Ë).'ÂÎÂ '„‡Ï:המה בידו Â„¯Ó.ר"ל ÈÎבולפי שמרדנו

נוכל  לא בלעדם  כי והסליחות הרחמים בידו להיות  צריך 
וסרים :ÂÒÂ¯.(È‡)לעמוד : הולכים עלינוÍ˙˙Â.והיו נשפך

התורה: קבלת על נשבענו אשר  השבועה בטול  ועונש האלה 
.ÂÏ Â‡ËÁ ÈÎ:לו שחטאנו ÂÎÂ'.(È‚)לפי ·Â˙Î ¯˘‡Îכמו

הביא : כן ÂÈÏÁ.שכתוב ‡ÏÂ:' לה חלינו לא  הרעה על  מנבאים הנביאים  שמענו כאשר בירושלים היינו ·‡Í˙Ó.בעוד  ÏÈÎ˘‰ÏÂ
אמת: אל שאתה ולהתבונן והםÂ˜˘ÈÂ„.(È„)לדעת  גולה אחר גולה  להביא מיהר  ר"ל  עלינו והביאה ללכת הרעה  על  מיהר

וצדקיה: ויכניה  יהויקים ‰'.גלות ˜È„ˆ ÈÎלנו עשה  אשר הגלות  מעשה כל  על  הוא  צדיק באמת כי  לו תחשב  לעוול  ולא ר "ל 
את גם  השני את  גם  הביא ולזה  הראשון  בגלות  בנו נגעה ה ' שיד  ראינו כאשר  מוסר לקחת  בקולו שמענו  לא אנחנו אבל

ÂÎÂ'.(ÂË)השלישי: ‰˙ÚÂ:רשענו חטאנו לומר  ומתודים  שבים  הננו  וכו ' ה' עתה  אבל  לומר המקרא סוף על הוא Ú˙Â˘חוזר 
.Ì˘ ÍÏ:ומפורסם נודע היום  אתה  כאשר עי"ז בעולם  מפורסם ˆ„˜ÍÈ˙Â.(ÊË)להיות ÏÎÎ: צדקותיך דרך  ·ÂÈ‡ËÁכפי ÈÎ

.'ÂÎÂ אפך ישוב וכאשר לחרפה  ועמך ירושלים  לזה וכו' בחטאינו בנו אנפת כי בעבור רק לחרפה  המה  ידך  מקוצר לא ר"ל 
לחרפה : עוד נהיה ÂÈ˙Â·È·Ò.לא  ÏÎÏ:אותנו מחרפים ÍÈÙ.(ÊÈ)כולם  ¯‡‰Âענין והוא ושוחקות  מאירות  בפנים  אליה  פנה

‡„'.מליצה: ÔÚÓÏ:'וכו יכולת מבלי  העמים יאמרו לבל ה ' למענך  העיר:ÈÚ‰Â¯.תפלתי:ÚÓ˘Â.(ÁÈ)ר "ל  ÏÚשוממות 
.ÂÈ˙Â˜„ˆ:צדקותינו בטחון ¯ÍÈÓÁ.על  ÏÚ:הרבים רחמיך בטחון על 

oeiv zcevn
(‡È).Í˙˙Âארצה נתך  לא ומטר  כמו והרקה יציקה  ענין

ט): ויחל ÂÈÏÁ.(È‚)הקללה:‰‡Ï‰.(שמות כמו תפלה ענין
לב): (שם אניÈÂ˘˜„.(È„)משה שוקד כי כמו מהירות ענין

א): פתח :Á˜Ù.(ÁÈ)(ירמיה 

f dpyn mixyr wxt milk zkqn

Âñøãî àîè àeäL ïéãñ,ïBìéå BàNòå–ñøãnä ïî øBäè,úî àîè àîè ìáà.Búøäè àéä éúîéàî?úéa ¨¦¤§¥¦§¨©£¨¦¨¦©¦§¨£¨¨¥§¥¥¥¥¨©¦©£¨¥
éànLíéøîBà:øáziMî.ìlä úéaíéøîBà:øLwiMî.àáé÷ò éaøøîBà:òáwiMî. ©©§¦¦¤¦¨¥¥¦¥§¦¦¤¦¨¥©¦£¦¨¥¦¤¦¨¥©
Êdkøàì íéð÷ dì äNòL úìöçî–äøBäè;íéîëçåíéøîBà:ék ïéîk äNòiL ãò.daçøì íàNò,ïéa ïéàå ©£¤¤¤¨¨¨¨¦§¨§¨§¨©£¨¦§¦©¤©£¤§¦¦£¨¨§¨§¨§¥¥

íéçôè äòaøà Bøáçì äð÷–øBäè.daçøì ä÷ìçð–äãeäé éaøøäèî.ïépãònä éLàø øéznä ïëå–äøBäè. ¨¤©£¥©§¨¨§¨¦¨¤§§¨§¨§¨©¦§¨§©¥§¥©©¦¨¥©©£©¦§¨
dkøàì ä÷ìçð,íéçôè äML ìL íépãòî äLGL da eøizLðå–äàîè.äàîè úìa÷î éúîéàî úìöçî? ¤§§¨§¨§¨§¦§©§¨§¨©£©¦¤¦¨§¨¦§¥¨©£¤¤¥¥¨©§©¤¤ª§¨

áðwzMî,dzëàìî øîb àéäå. ¦¤¦¨¥§¦§©§©§¨

e.qxcn `nh `edy oicq,ñøãî òâî àîè ìáà éðúéì ,úî àîè àîè ìáà àôéñ éðúãà ë"àã .ùîî ñøãî àîèðù àìå ,øîà÷ ñøãî àîèì éåàøù
:äáø õîå÷äá éðúãë.oelie e`yre:äì ïéåàø åéäù äàîåè éãéî åúàéöåî äðéà äáùçî ìáà ,äùòî éåðéù åá äùòù à÷åãå .äðéôñì ïåìéå åà ,çúôì êñî
.zn `nh `nh la`:éìë úøåúî ìéèá àì êëìä ,íéîòôì åéìåùá óèòúîå åãâðë íîçúî ùîùäù éðôî.ezxdh izni`n:åðîî ñøãî úøåú ìèáù

.xtziynàì ,øåù÷éùî éøîàã ììä úéáå .äðéôñá åà êñîá åúåìúì úåàìåì åá øåôúéå ,çúôä úãîì åðð÷úéå åðòø÷éù åòá éàîù úéáã çëåî àúôñåúá
éãë åäåòø÷éå åäåøáùéùî øîåìë .àéä àéäå .øáúéùî íéøîåà éàîù úéá ,éñøâã íéøôñ úéàå .íäá åúåìúì éãë úåàìåìä åá øåù÷éùî àìà ,äòéø÷ åòá

:çúôä úãîì åøôúì.rawiyn xne` `aiwr 'x:ììä úéáë äëìäå .äðéôñä ìò åà çúôä ìò åúåà äìúéù úòî
f.dxedh dkx`l:êåëéñì íà éë àéæç àìå ,áëåùì ïé÷éæî íéð÷äù ,äáéëùì àéæç àìã .äøåäè ,úìöçîä êøåàì äð÷ä êøåà.ik oinkù .úéðåéïéîë àéä

:íéîëçë äëìäå .íéããö äùìùî íéð÷ä êåùîéù ãò äàîè àéä íìåòì ,øîåìë .åðìù äëåôä 'ë.dagxl m`yr:úìöçîä áçåøì äð÷ä êøåà.migth 'c
:íéð÷ä éðù ïéá áëùì àéæç ,íéçôè 'ã äð÷ì äð÷ ïéá ùéùë.dagxl dwlgp:éöçì äìù íéð÷ä åøáùðå.xdhn dcedi iaxäëìä ïéàå .äáéëùì àéæç àìã

:äãåäé 'øë.mipcrn iy`x xizndàìù åøùå÷å ãçà ìéãâ íéçôè éðù ìëá åúåà íéìãåâå ,ììî ïéîë øàùð úìöçîä ïéîéìùîùë úåàìöçî éùåò âäðî
úåðãòî ââà åéìà êìéå åîë .íéøù÷ ,íéðãòî .äøåäèå éìë úøåúî ìèáúðå äøéúñì ãîåò øúéð íàå .âéøàä øúñé(å"è 'à ìàåîù)êøãë øåù÷ ,øîåìë ,

äîéë úåðãòî øù÷úä ïëå .íéøåñàä íéøùå÷ù(ç"ì áåéà):.migth dyy ly mdy:ïàëî çôèå ïàëî çôèå ïãòîì ïãòî ïéá íéçôè éðù.apwzyn
:äáéð÷ àéä åæå .íéèìåáä íéîåø÷ éùàø íåè÷éå êåúçéùî

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî àîè àeäL ïéãñוהרי לשכיבה, העשוי  סדין  כלומר  – ÈÄÆÀÅÄÀÈ
מדרס טומאת לקבל ראוי  ברטנורא ),שהוא ïBìéå(הר"ש; BàNòå– ÇÂÈÄ

לשכיבה, עומד אינו ושוב לפתח, ñøãnäמסך ïî øBäè אינו – ÈÄÇÄÀÈ
וילון , לשם מעשה שינוי  בו כשעשה ודווקא מדרס; טומאת מקבל 

שהיה  הטומאה מידי  הסדין את מוציאה אינה בלבד מחשבה אבל 
לה, úîראוי  àîè àîè ìáà טומאות וכן מת, טומאת מקבל – ÂÈÈÅÀÅÅ

ומתעטף  כנגדו  מתחמם שהשמש מפני  עליו, בגד תורת שעדיין אחרות,
לפעמים ב ).בשוליו  יד, ביצה  Búøäè(גמרא àéä éúîéàî מן – ÅÅÈÇÄÇÂÈ

נעשה  מאימתי  כלומר  ממנו?המדרס, מדרס תורת שתתבטל  וילון ,
øáziMî :íéøîBà éànL úéa"ה"תוברות את לו  משיעשו – ÅÇÇÀÄÄÆÄÈÅ

והעניבות הלולאות היינו א), כה, ìlä("הערוך ").(כלהלן úéaÅÄÅ
øLwiMî :íéøîBà.וילון לשמש כדי  בפתח, –àáé÷ò éaø ÀÄÄÆÄÈÅÇÄÂÄÈ

òáwiMî :øîBàבמסמרים ישראל ").– מפרשים("תפארת  (על ויש  ÅÄÆÄÈÅÇ
התוספתא ): משיישבר פי כמו  rxwiiyn)"משייתבר " epiid)כלומר ,

בו  עשו  כן אם אלא מהסדין בטל  מדרס תורת אין  שמאי בית שלדעת
לפי לוילון ויתקנוהו  שיקרעוהו  דהיינו  לוילון , לשנותו כדי  רב מעשה

הפתח גורסים:(רמב"ם );מידת זה xtziiyn,ויש שלבד  ומפרשים
הלולאות  בו  שיתפרו  גם צריך  הפתח למידת ויתקנוהו  שיקרעוהו

ברטנורא ); xywiiyn(הר "ש; :mixne` lld zia בית שלדעת כלומר –
אלא  הסדין , בקריעת צורך אין לפיכך שהוא, כל במעשה די הלל

בהם; לתלותו כדי  הלולאות בו rawiynמשיקשרו  :xne` `aiwr iax
הפתח על  אותו שיתלו משעה היינו ברטנורא ).– ziak(רמב"ם ; dklde

.lld

ז ה נ ש מ ר ו א ב

úìöçî,גומא או קש  של אריג העשוי  שטיח –íéð÷ dì äNòL ÇÂÆÆÆÈÈÈÈÄ
dkøàì לרוחב קנים ליתן  הדרך שכן  כרגיל , לרחבה במקום – ÀÈÀÈ

והוא  לקנה, קנה בין  טפחים ארבעה של ריווח ומניחים המחצלת,

המחצלת, לרוחב ארכו האדם שכיבת שדרך לאדם שכיבה כשיעור 
לארכה,ובאה  אלא לרחבה הקנים את נתן לא שאם ללמדנו, המשנה

äøBäè לשכיבה ראויה ואינה שהואיל  מדרס, טומאת מקבלת אינה – ÀÈ
אומרים, אנו  לפיכך לשוכב, ומפריעים הם קשים הקנים שהרי לרחבה,

לסיכוך  אם כי  לשכיבה עשאה לא i`).שודאי ,` dkeq oiir)íéîëçåÇÂÈÄ
:íéøîBàd`nh `id mlerläNòiL ãò,הקנים את –ék ïéîk ÀÄÇÆÇÂÆÀÄÄ

) "כי" יוונית אות כצורת –Xשני בצורת הקנים את עשה שאם ,(
בין  לארכה בין כלל , לשכיבה ראויה המחצלת אין  שוב אלכסונים,

היא  הרי לארכה, עשאם אם אבל  טהורה. היא זה ובכגון  לרחבה,
הקנים  בין עליה לשכב יכולים עדיין שהרי  מדרס, טומאת מקבלת

כך . הדרך  שאין פי על אף daçøìלארכה, íàNò את עשה – ÂÈÈÀÈÀÈ
לעשות, שרגילים כדרך המחצלת, לרוחב ÷äðהקנים ïéa ïéàåÀÅÅÈÆ

íéçôè äòaøà Bøáçì טפחים ארבעה של ריווח הניח לא אבל  – ÇÂÅÇÀÈÈÀÈÄ
לקנה, קנה לפיøBäèבין  מדרס, טומאת מקבלת המחצלת אין  – È

כן  אם אלא לקנה קנה בין לשכב אפשר  שאי  לשכיבה, ראויה שאינה

טפחים. ארבעה של  ריווח ביניהם daçøìיש  ä÷ìçðכלומר – ÆÀÀÈÀÈÀÈ
טפחים, ארבעה ארבעה של  ברווחים המחצלת של לרחבה הקנים שהיו

הקנים, שבין  בריווח המחצלת ונחלקה לשכיבה, שעושים éaøÇÄכדרך
øäèî äãeäé היא והרי להתפרק, שסופה משום המחצלת, את – ÀÈÀÇÅ

קיימת  שהמחצלת זמן  כל חכמים, לדעת ברם, כלי. מתורת בטלה
לשכיבה  היא טומאה.וראויה מקבלת היא הרי  ,éLàø øéznä ïëåÀÅÇÇÄÈÅ

ïépãònäהקש ראשי את קושרים המחצלת בשפת שכן  הקשרים, – ÇÇÂÇÄ
קשר יש רוחב טפחים שני ובכל  האריג, ייסתר שלא כדי הגומא, או

הקשרים, את התיר ואם שהיא äøBäèאחד ; לפי המחצלת, – ÀÈ
GLמתפרקת. da eøizLðå ,dkøàì ä÷ìçðìL íépãòî äL ÆÀÀÈÀÈÀÈÀÄÀÇÀÈÀÈÇÂÇÄÆ

íéçôè äML מכאן וטפח למעדן מעדן  בין  טפחים שני  רוחב – ÄÈÀÈÄ
מכאן , ראויה äàîèוטפח שעדיין  מדרס, טומאת מקבלת הריהי  – ÀÅÈ

לשכיבה. áðwzMîהיא ?äàîè úìa÷î éúîéàî úìöçî– ÇÂÆÆÅÅÈÇÀÇÆÆËÀÈÄÆÄÈÅ
מהשפה, הבולטים הקש או הגומא ראשי  את øîbמשיחתוך  àéäåÀÄÀÇ

dzëàìî כגון מלאכות, עוד  כך אחר בה שעושים פי על  שאף – ÀÇÀÈ
נחשבת  מקום מכל  משכב, לשם אותה שמשפרים או אותה שמקשטים

מדרס. טומאת קבלת לענין מלאכתה כגמר  הקניבה

המחצלת: בענין הגר "א הסבר  את נביא המשנה באור  לתוספת
לרוחב  בראש, קנה שנותנים רך, דבר שאר או  וגמי  מקנים עשויה "המחצלת

izdw - zex`ean zeipyn



aקצב dpyn cg`e mixyr wxt milk zkqn

„ Á ‡ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡ïBéìòä ãáëa òâBpä,ïBzçzä ãáëa,íéøépa,ñBøéwáe,ïîbøà éab ìò BøéáòäL èeçáe,ãéúò BðéàL äøéòáe ©¥©§Ÿ¤¨¤§§Ÿ¤©©§©¦¦©¥§¤¤¡¦©©¥©§¨¨§¦¨¤¥¨¦

døéæçäì–øBäè.úëqnä Lôða,ãîBòä éúMáe,ïîbøà éab ìò BøéáòäL ìeôëáe,døéæçäì äãéúò àéäL äøéòáe §©£¦¨¨§¤¤©©¤¤©¤¦¨¥§¨¤¤¡¦©©¥©§¨¨§¦¨¤¦£¦¨§©£¦¨
–àîè.äîéàä ìòL øîva òâBpä,äéåLàa–øBäè.äwta òâBpä,dòøt àHL ãò–àîè;dòøtMî–øBäè. ¨¥©¥©©¤¤¤©¨¦¨¨©§¨¨¨©¥©©¦¨©¤¥§¨¨¥¦¤¥§¨¨
·ìòa òâBpä,áøèwáe,ïéòa,úBáòáe,äëàìî úòLa elôà–øBäè.áøça,Cøaáe,ìeöiáe–àîè.ìL ïéòa ©¥©¨Ÿ©©§¥¨©¦¨££¦§¨©§¨¨¨©¤¤©Ÿ¤©¨¨¥§©¦¤

`k`.oeilrd caeka rbepd.úâøàðä äòéøéä åá êøåë êìåäå âøåàù ïîæ ìëù åéðôìù éðùäå ,åá êåøë éúùä èåçù ãçàä ,âøåàì ùé íéìåâò íéöò éðù
:åá êåøë éúùä ìëù åðîî ÷åçøä àåä ïåúçúä ãáåëå ,åéðôìù àåä ïåéìòä ãáåëå .ãáåë íéàø÷ð ,íéãáë íäù éôìå.mixipaéâåøàä íéèåç ïä,äð÷ä ìò ï

:èåçá âøàä åá êìéù êøã ïéùåòå íéèåçä úö÷ ïéäéáâî ïøåáòáå.qexiwe:íéèåçä íéøáçîå äâéøàä ìò íéëî åáù ÷øñî.onbx` iab lr exiardy hega
:ãâáì øåáéç ååä àì ïéèåç ïúåàå ,êìëìúú àìù äéìò ïéèåç ïéîéùî äî÷øä úéùòðù øçàì.`xiraeúáùã àî÷ ÷øôá øåîàä àøéà àåä[à"é óã]àìå

êåøë áøò ìù èåçå éúùä êåúá åúåà ÷øåæå ,éåðì úåçôèîä êåúá íéâøåàù ïôâ øîöî åà ïúùôî åà øîöî .äðè÷ äëéúç àéäå .åðæàáù àøéàá éãøâ
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:úååèå øîöä úà åá úåëøåë.`ieey`a:ïúøåöá åæî åæ úåðåùîù àìà ,úåéåùò úååèì ïäéúù àéååùàå àîéòå .àéååùàä ìòù øîöá.xedh:øåáéç åðéàã
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בגמי, המחצלת של לארכה וגודלים לשניים, הגמי  את וכופלים המחצלת,
ארבעה  ואחר  ערב; בלא שתי  של גדילה מהקנה, ולמטה מהקנה למעלה
לרחבה; קנה נותנים טפחים ארבעה בכל  וכן  לחיזוק, קנה עוד נותנים טפחים
למעלה, מהקנה שלמטה הגמי  שנותנים הקנים, דרך לארכה גודלים והגמי 
ארבעה  שאחר וקנה קנה בכל  וכן  מהקנה; למטה נותנים שלמעלה והגמי 
הגדילות  כל  כדרך  למטה, ושלמעלה למעלה שלמטה מכניס – טפחים
ואורגו, הגמי  את גודל  לחברו קנה שבין  טפחים בארבעה וכן והאריגות;
ושלמטה  שלמעלה הגמי  ראשי כל  קושרים האחרון , לקנה חוץ המחצלת, ובקצה
ודרך "המעדנים". והם אחד , קשר  טפחים שבשני  הגמי ראשי מכל יחד,
בני שישכבו כדי  לרחבה, הקנים את בה לסדר לשכיבה העשויה המחצלת

הקני שעל  לקנה, קנה שבין הטפחים בארבעת לרחבה, לשכב,אדם קשה ם
והקנים  רך , שהוא לקנה, קנה שבין  הטפחים בארבעת הגמי, על  שוכבים אלא

הגמי"... את עליהם לגדול לחיזוק, אלא נעשים ax`).אינם edil`)
מפרש, מברטנורא הרב אבל ישראל". כ "תפארת בארנו  "כי" האות צורת בענין 

פירושים עוד ויש שלנו. הפוכה כ ' כמין  יוונית אות meiשהיא zetqez" oiir)
.(h ,` ycwnd ilk 'ld m"anx oiire ;"`ax edil`" ;"aeh
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האריגה  במכונת דנה משנתנו  לו. "יד" ונעשים לכלי  המחוברים בדברים דן  זה פרק
(בנֹול) האריגה שבמכונת ב), יג, שבת (משנה בארנו  וכבר  השונים. אביזריה על 

הנקראת למעלה, אחת כבדות, קורות שתי oeilrd",יש  caek" הנקראת למטה, ואחת
,"oezgzd caek"שני נמצאים הללו הקורות שתי בין השתי . חוטי  מתחברים ובהן 

ובו מלבן , בצורת יחד  המחוברים קנים מארבעה עשוי  מהם אחד שכל  אביזרים,
השתי חוטי מספר  כחצי  מהם אחד בכל  שמספרם לרחבו , המתוחים חוטים קבועים

"נירים" הללו  האביזרים נקראים החוטים אותם שם ועל zipeeiaשבנ ֹול , heg oky)
.(o"`xiip `xwpבסירוגין עוברים השתי וחוטי טבעות, ישנן הללו החוטים בתוך 

חוטי כל ידו על מתרוממים אחד  ניר  וכשמרימים הנירים, שני של  הטבעות דרך 
האחר  שבניר  החוטים ובין האלה החוטים בין ריווח ונעשה בו , המושחלים השתי
כן האריגה. מעשה והוא הערב חוט את מכניסים הזה הריווח ובתוך הורם, שלא
להדק  עשוי והוא השתי , חוטי כל  עוברים שיניו  שדרך  מסרק, כעין שם נמצא
שמכניסים  שלאחר  מפרשים, ויש  "קירוס". הנקרא והוא השתי , חוטי  את וליישר 
שאר  אל  להסמיכו  כדי הקירוס עם עליו מקישים השתי , חוטי  בין הערב חוט

כבר הארוגים l`xyi").החוטים zx`tz")

ïBéìòä ãáëa òâBpä;(הנ ֹול) האריגה מכונת של העליונה בקורה – ÇÅÇÀÙÆÈÆÀ
למשנתנו, בהקדמה שבארנו ïBzçzäכמו ãáëa,התחתונה בקורה – ÀÙÆÇÇÀ

íéøépaחוטי עוברים שבהם הטבעות שדרך החוטים, עם במלבנים – ÇÄÄ
לעיל , שבארנו  כמו  את ñBøéwáeהשתי, ליישר העשוי במסרק – ÇÅ

או  השתי , ישראל")חוטי "תפארת  ליריעה (לפי הערב חוט את להסמיך

ïîbøàהארוגה, éab ìò BøéáòäL èeçáe הרוקמים דרך  שכן  – ÀÆÆÁÄÇÇÅÇÀÈÈ
כך ואחר  הרקמה, תתלכלך  שלא כדי  חוט, עליו  להעביר  הארגמן  את

אותו , døéæçäìמוציאים ãéúò BðéàL äøéòáeצמר חוטי – ÀÄÈÆÅÈÄÀÇÂÄÈ
אותם ולארוג להחזירם עתיד  ואינו האריג, מן  oeylהיוצאים "dxir")

,(diilze leclc ואם כבר, הארוג מחוט עניבה כמין יוצאת שלפעמים 
החוט  אריגת לתוך הזה המדולדל החוט את מחזירים קצרה היא

תוך להסתירה אפשר  שאי עד  ארוכה העניבה ואם לו ; בסמוך  שייארג
לגמרי  חותכה הרי כך, אחר  שייארג yxtnyהאריג `xephxa oiir)

,(zxg` jxcaøBäè כגון טמא, נארג שכבר  האריג היה אם כלומר – È
טהור, הריהו  לעיל , שנימנו  מהדברים באחד  הנוגע המת, באוהל  שהיה

לאריג. חיבור  שאינם rbepdלפי la`úëqnä Lôða הערב בחוטי – ÀÆÆÇÇÆÆ
כדי האורג והידקם יישרם לא ועדיין השתי  חוטי למסכת שהוכנסו

לאריג zkqndשיתחברו  jeza mikledy axrd iheg :x`ean `xephxaae)
,(sebd jeza ytpkãîBòä éúMáe בין המתוחים השתי בחוטי – ÇÆÄÈÅ

ליארג, עומדים והם התחתון, לכובד  העליון  ìeôëáeÀÈהכובד
ïîbøà éab ìò BøéáòäL, הארגמן רקמת על  שהעביר כפול בחוט – ÆÆÁÄÇÇÅÇÀÈÈ

משם, יוציאו døéæçäìולא äãéúò àéäL äøéòáeצמר חוטי  – ÀÄÈÆÄÂÄÈÀÇÂÄÈ
שבארנו  כמו  אותם, ולארוג להחזירם הוא ועתיד  האריג מן  היוצאים

נארג.àîèלעיל , שכבר  לאריג חיבור הם הללו הדברים שכל – ÈÅ
äîéàä ìòL øîva òâBpä בשעת הצמר  עליו שכרוך  הקנה – ÇÅÇÇÆÆÆÇÈÄÈ

טמא, היה והקנה הפלך , על החוט את הנשים טוות וממנו הטווייה,

מתכת, של שהיה האשוויה äéåLàaכגון  שעל בצמר הנוגע או – ÈÇÀÈÈ
ממנה  ששונה אלא האימה, כמו בטוויה משמשת והיא הטמאה,

הרא "ש),בצורתה הללו .øBäè(הר "ש; לכלים חיבור הצמר שאין  – È
מפרשים: האימה xedhויש  על הכרוך בצמר נגעה טומאה שאם –

האשוויה על  d`neh),או  lawn epi` envrl `edyk xnvd ixde)הכל
לצמר  חיבור והאשוויה האימה שאין  ישראל").טהור , òâBpäÇÅÇ("תפארת 

äwta טוות שהנשים הפלך בראש הנתון  מתכת של כדור  היינו – ÇÄÈ
כובדו, שירבה כדי  dòøtבו , àHL ãò,הפיקה את שגילה קודם – ÇÆÅÀÈ

הפיקה, מן  המטווה את שנטל קודם הפלךàîèכלומר היה אם – ÈÅ
חיבור הריהי  מטווה, עליה שיש  זמן שכל טמא, בפיקה הנוגע טמא,

(ci); לפלךdòøtMî את ממנה שהסיר הפיקה, את משגילה – ÄÆÅÀÈ
לפלך øBäèהמטווה, חיבור שאינה טהור , בפיקה הנוגע –itl) È

.(zepey mikxca df oipr mix`any miyxtna oiir ;y"`xd

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn mipye mixyr wxt milk zkqn
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:íéðù íéùé íéîòôå.yakníù øöåò ïëå ,åøùéúéù éãë úåùå÷òäå úåîå÷òä úåçåìäå íéîå÷òä íéöòä íù øöåòå ùáåëù íéöò ùøçì åì ùé íå÷î

:åúëàìîì íð÷úéù ãò ïàëìå ïàëì åòòåðúé àìù íéøñðäå íéöòä.ziphyw,åá çåã÷ì äöåøùë çã÷î ìù ìæøá åá íéáçåúù õò ìù ïè÷ úù÷ ïéîë
:ìæøáá úù÷ä øáçì àìù äéä íëøãù ,øåáéç éåä àìã ,úù÷ä àîèð àì àîè ìæøáä íàå .ìæøáä úà åá ìâìâîå úù÷á æçåà íãàäå.lecbd xqnäøéâî

:ïáìî éåø÷ òáåøîä åúåàå ,òöîàá äøéâîäå ,íé÷ã íéöòî òáåøî ïéîë äì íéùåòå ,úåøå÷ øåñðì äéåùòù äìåãâ.xedhúéá úæéçà íå÷î àìà àîè ïéàù
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ãáìá ãé.xziaøúé ìò íöç åððåë ïåùì .úù÷ä ìáç(à"é íù):.dgezn `idy t"r`úåøéì äçåúîå úù÷áå øúéá õçäù ô"òà

:øúéå úù÷ì øåáéç õçä ïéàù ,øúéäå úù÷ä àîèð àì ,õçä àîèðå äá.zeyi`äúåà ïéãöå .àúåùéà ïðéîâøúî úîùðúä .íéðéò äì ïéàù äéøáéôì
:úåãùä úà úãñôîù.dxedh:éìë äáåùç äðéàù.dgezn `idy onf lk:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äãåöîä úàîèð õçä àîèð íà .äá ìæøá ìù õçäå

ak`.iwtlcde oglyd:ïçìùä ìò ïéîéùîå ïéìèåð åðîîå ,ïé÷ùîå ïéìëåàå úåùéùàå úåéçåìö åá ïéîéùîù õò éìë.zeqek zgpd mewn oda xiiye
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ìòa òâBpä,במחרשה המושכת הבהמה צואר  על הנתון –áøèwáe ÇÅÇÈÙÇÇÀÅ
העול , צידי שבשני המוטות את המחברת ביתד  –ïéòaכ מין – ÈÇÄ

העול , תחת הבהמה בצואר ששמים המקשרúBáòáeכר בחבל – ÈÂ
לעול המחרשה שבמחרשה (הרא"ש );את ארוך  מוט מפרשים: ויש 

העול  בתוך ברטנורא ),שנכנס äëàìî(הר"ש; úòLa elôà אפילו – ÂÄÀÈÇÀÈÈ
היתה  והמחרשה החרישה, מלאכת בשעת הללו  הדברים באחד נגע

וישøBäèטמאה, למחרשה. חיבור אינם הללו  הדברים שכל  – È
זה  חיבור אינם הללו  הדברים שכל  ללמד, באה שמשנתנו  מפרשים,

טמאים. השאר אין  האחד, נטמא ואם rbepdלזה, la`áøça בעץ – ÇÆÆ
בו , אוחז שהחורש  חרב, בדמות העשוי  הוא Cøaáeשבמחרשה – ÇÙÆ

את  להשוות כדי  החרישה, בעת הקרקע על  הנטוש  כברך, עקום עץ

הנחרש ישראל"),העפר  החורשìeöiáe("תפארת  מטה שבו העץ – ÇÈ
שירצה, צד  לכל  המחרשה למחרשה;àîèאת חיבור  הם אלה שכל – ÈÅ

טומאה  נגעה ואם לזה, זה חיבור הם אלה כל ישראל ", "תפארת ולפי 

טמאים. כולם מהם, úëzîבאחד ìL ïéòa המחרשה בטבעת – ÀÇÄÆÇÆÆ
מתכת, של  ומרככים ïééçlaשהיא המכנסים שבמחרשה עצים שני  – ÇÀÈÇÄ

תחתיה, העפר העפרïééøòáeאת גושי  את לכתת העשויים –oeyln) ÈÂÈÄ
,(f ,flw mildz ± "da ceqid cr exr exr"àîèחיבור אלו  שאף – ÈÅ

àlàלמחרשה. ïééeNò íðéàL ,íééçla øäèî äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÅÇÀÈÇÄÆÅÈÂÄÆÈ
øôòä úà úBaøì תחוח בעפר  וכשחורשים העפר, את לכנס – ÀÇÆÆÈÈ

אינם  הלכך  המחרשה, על  להכביד שלא המחרשה, מן הם ניטלים
למחרשה. dcedi.חיבור iaxk dkld oi`e

i y i l y m e i
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äøâî ãéa òâBpä, משור של בידית –ïàkîe ïàkîשתי שכן  – ÇÅÇÀÇÀÅÈÄÈÄÈ
מהן , באחת והנוגע זה, מצד  ואחת זה מצד  אחת למגרה, àîèÈÅידיות

טמאה. שהמגרה בזמן –äçéLnáe ,èeça בחוט הנוגע אבל  – ÇÇÀÄÈ
המגרה, ידיות שתי בין  הנמתח בחבל שתיänàaאו  שבין בעץ – ÈÇÈ

המגרה, לאורך  האחדïéôéðqáeהידיות, שראשה עץ, בחתיכת – ÇÀÄÄ
ולפעמים  באמה; נתמך  האחר  וראשה המשיחה או החוט בתוך  נתון

"ובסניפין", המשנה נקטה כך  ומשום כאלו, עץ חתיכות שתי  עושים
רבים, Løçלשון  ìL Laëîa עצים בו מיישר  שהנגר  כלי  – ÀÇÀÅÆÈÈ

ז ), טז , לעיל  (עיין  עץ,úéðèLwáeעקומים של  קטנה קשת כמין – ÇÇÀÈÄ
בקדיחה, לסבבו כדי  המקדח את תוחבים אחדøBäèשבה שכל  – È

הוא  הרי הברזל, נטמא ואם שבו , לברזל  חיבור  נחשב אינו  מאלו 

ìBãbäטהור . øqî ìL ïaìîa òâBpä óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÅÇÀÇÀÅÆÇÈÇÈ
העשוי הגדול המסור שסביב דקים נסרים של המרובעת במסגרת –

קורות, בלבדøBäèלנסירת יד  בית אחיזת מקום אלא טמא שאין  – È
dcedi.(ברטנורא ). iaxk dkld oi`eøúia òâBpä,הקשת בחבל  – ÇÅÇÇÆÆ
úLwáe, עצמו הקשת בקנה או –äçeúî àéäL ét ìò óà– ÇÆÆÇÇÄÆÄÀÈ

נטמא, והחץ שבה, בחץ לירות מתוחה והקשת øBäèשהקשת היתר  – È
מקבלים  שאינם עץ כלי  פשוטי  הם והרי לחץ, חיבור  שאינם טהורים,

ישראל ").טומאה "תפארת  úeLéàä(ברטנורא; úãeöî המלכודת – ÀÇÈÄ
שהיא  סוברים ויש עיניים, לה שאין  בריה שהיא האישות, את לצוד 
את  מפסידה שהיא לפי אותה, לצוד מלכודת ומעמידים החפרפרת,

ועליה  מתוחה קשת שביניהם עץ דפי  שני  עשויה והמלכודת השדות;
המשנה  ובאה הדפים, בין באה כשהיא האישות, את ההורג ברזל  חץ

זו שמצודה כלי.äøBäèללמד , חשובה שאינה לפי –äãeäé éaø ÀÈÇÄÀÈ
äçeúî àéäL ïîæ ìk :øîBà בה ונתון  מתוחה, שהמצודה – ÅÈÀÇÆÄÀÈ

הצידה, בשביל ברזל של  כמחוברים,øeaçחץ חשובים חלקיה כל – Ä
כולה המצודה נטמאה החץ, נטמא iaxk(ברטנורא ),ואם dkld oi`e

.dcedi
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eúçôpL é÷tìcäå ïçìMä;שלהם מהטבלה חתיכה שנפלה – ÇËÀÈÀÇËÀÀÄÆÄÀÂ

izdw - zex`ean zeipyn



קצג a dpyn cg`e mixyr wxt milk zkqn
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‡ïBéìòä ãáëa òâBpä,ïBzçzä ãáëa,íéøépa,ñBøéwáe,ïîbøà éab ìò BøéáòäL èeçáe,ãéúò BðéàL äøéòáe ©¥©§Ÿ¤¨¤§§Ÿ¤©©§©¦¦©¥§¤¤¡¦©©¥©§¨¨§¦¨¤¥¨¦

døéæçäì–øBäè.úëqnä Lôða,ãîBòä éúMáe,ïîbøà éab ìò BøéáòäL ìeôëáe,døéæçäì äãéúò àéäL äøéòáe §©£¦¨¨§¤¤©©¤¤©¤¦¨¥§¨¤¤¡¦©©¥©§¨¨§¦¨¤¦£¦¨§©£¦¨
–àîè.äîéàä ìòL øîva òâBpä,äéåLàa–øBäè.äwta òâBpä,dòøt àHL ãò–àîè;dòøtMî–øBäè. ¨¥©¥©©¤¤¤©¨¦¨¨©§¨¨¨©¥©©¦¨©¤¥§¨¨¥¦¤¥§¨¨
·ìòa òâBpä,áøèwáe,ïéòa,úBáòáe,äëàìî úòLa elôà–øBäè.áøça,Cøaáe,ìeöiáe–àîè.ìL ïéòa ©¥©¨Ÿ©©§¥¨©¦¨££¦§¨©§¨¨¨©¤¤©Ÿ¤©¨¨¥§©¦¤

`k`.oeilrd caeka rbepd.úâøàðä äòéøéä åá êøåë êìåäå âøåàù ïîæ ìëù åéðôìù éðùäå ,åá êåøë éúùä èåçù ãçàä ,âøåàì ùé íéìåâò íéöò éðù
:åá êåøë éúùä ìëù åðîî ÷åçøä àåä ïåúçúä ãáåëå ,åéðôìù àåä ïåéìòä ãáåëå .ãáåë íéàø÷ð ,íéãáë íäù éôìå.mixipaéâåøàä íéèåç ïä,äð÷ä ìò ï

:èåçá âøàä åá êìéù êøã ïéùåòå íéèåçä úö÷ ïéäéáâî ïøåáòáå.qexiwe:íéèåçä íéøáçîå äâéøàä ìò íéëî åáù ÷øñî.onbx` iab lr exiardy hega
:ãâáì øåáéç ååä àì ïéèåç ïúåàå ,êìëìúú àìù äéìò ïéèåç ïéîéùî äî÷øä úéùòðù øçàì.`xiraeúáùã àî÷ ÷øôá øåîàä àøéà àåä[à"é óã]àìå

êåøë áøò ìù èåçå éúùä êåúá åúåà ÷øåæå ,éåðì úåçôèîä êåúá íéâøåàù ïôâ øîöî åà ïúùôî åà øîöî .äðè÷ äëéúç àéäå .åðæàáù àøéàá éãøâ
àéåä àì ãâáä ïî ä÷ñô àìù ô"òà ,äøåçù àøéà ñéðëäì äöåø äúòå äîåãà àéäù ïåâë ,äøéæçäì ãéúò åðéà íàå .íéîåãàå íéøåçù ïäî ùéå ,äëåúá

:øåáéç.zkqnd ytpaïäá òâåðäå .ùôð éåø÷ ,åúâéøà ï÷úì úëñîä êåúá ïúåð âøåàäù øáã ìëå ,óåâä êåúá ùôðë úëñîä êåúá íéëìåäù áøòä éèåç
:øåáéç ååäã ãâáá òâåðë.cnerd izy:âøàéì ãîåòå ãâáì ïééãò êéøöù.onbx` iab lr exiardy letkae,êìëìúé àìù ïîâøàä ìò íéøôåúù ãâá úëéúç

:ãâáì øåáéç éåä.dxifgdl cizry `xir:ìéòì àðùéøôãë.dni`d lry xnvaíéùðäù äð÷ åà êåøà ì÷î àåäå .ãçà ìëäå .ï"éòá äîéòä íéñøåâù ùéå
:úååèå øîöä úà åá úåëøåë.`ieey`a:ïúøåöá åæî åæ úåðåùîù àìà ,úåéåùò úååèì ïäéúù àéååùàå àîéòå .àéååùàä ìòù øîöá.xedh:øåáéç åðéàã

.dwit:å"ìåøñåô æ"òìá åì íéøå÷å .åãéáëäì êìôä ùàøá åúåà úåðúåð íéùðäå ,á÷ð åá ùéå úëúî ìù ïè÷ ìåâéò ïéîëit `ly cr.drx:äðøéúéù íãå÷
.drxityn:äøéúäù øçàì

a.axhwàìù åúåà íéøùå÷å ,áøè÷ åîùå õò á÷ð åúåà êåúá íéñéðëîå ,íéáå÷ð ïäå ìåòä éãö éðùî íéöò éðù ïäù ,úåëúî éìë ÷øô äìòîì ùøåôî

`xephxa yexit

בגמי, המחצלת של לארכה וגודלים לשניים, הגמי  את וכופלים המחצלת,
ארבעה  ואחר  ערב; בלא שתי  של גדילה מהקנה, ולמטה מהקנה למעלה
לרחבה; קנה נותנים טפחים ארבעה בכל  וכן  לחיזוק, קנה עוד נותנים טפחים
למעלה, מהקנה שלמטה הגמי  שנותנים הקנים, דרך לארכה גודלים והגמי 
ארבעה  שאחר וקנה קנה בכל  וכן  מהקנה; למטה נותנים שלמעלה והגמי 
הגדילות  כל  כדרך  למטה, ושלמעלה למעלה שלמטה מכניס – טפחים
ואורגו, הגמי  את גודל  לחברו קנה שבין  טפחים בארבעה וכן והאריגות;
ושלמטה  שלמעלה הגמי  ראשי כל  קושרים האחרון , לקנה חוץ המחצלת, ובקצה
ודרך "המעדנים". והם אחד , קשר  טפחים שבשני  הגמי ראשי מכל יחד,
בני שישכבו כדי  לרחבה, הקנים את בה לסדר לשכיבה העשויה המחצלת

הקני שעל  לקנה, קנה שבין הטפחים בארבעת לרחבה, לשכב,אדם קשה ם
והקנים  רך , שהוא לקנה, קנה שבין  הטפחים בארבעת הגמי, על  שוכבים אלא

הגמי"... את עליהם לגדול לחיזוק, אלא נעשים ax`).אינם edil`)
מפרש, מברטנורא הרב אבל ישראל". כ "תפארת בארנו  "כי" האות צורת בענין 

פירושים עוד ויש שלנו. הפוכה כ ' כמין  יוונית אות meiשהיא zetqez" oiir)
.(h ,` ycwnd ilk 'ld m"anx oiire ;"`ax edil`" ;"aeh

i p y m e i
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האריגה  במכונת דנה משנתנו  לו. "יד" ונעשים לכלי  המחוברים בדברים דן  זה פרק
(בנֹול) האריגה שבמכונת ב), יג, שבת (משנה בארנו  וכבר  השונים. אביזריה על 

הנקראת למעלה, אחת כבדות, קורות שתי oeilrd",יש  caek" הנקראת למטה, ואחת
,"oezgzd caek"שני נמצאים הללו הקורות שתי בין השתי . חוטי  מתחברים ובהן 

ובו מלבן , בצורת יחד  המחוברים קנים מארבעה עשוי  מהם אחד שכל  אביזרים,
השתי חוטי מספר  כחצי  מהם אחד בכל  שמספרם לרחבו , המתוחים חוטים קבועים

"נירים" הללו  האביזרים נקראים החוטים אותם שם ועל zipeeiaשבנ ֹול , heg oky)
.(o"`xiip `xwpבסירוגין עוברים השתי וחוטי טבעות, ישנן הללו החוטים בתוך 

חוטי כל ידו על מתרוממים אחד  ניר  וכשמרימים הנירים, שני של  הטבעות דרך 
האחר  שבניר  החוטים ובין האלה החוטים בין ריווח ונעשה בו , המושחלים השתי
כן האריגה. מעשה והוא הערב חוט את מכניסים הזה הריווח ובתוך הורם, שלא
להדק  עשוי והוא השתי , חוטי כל  עוברים שיניו  שדרך  מסרק, כעין שם נמצא
שמכניסים  שלאחר  מפרשים, ויש  "קירוס". הנקרא והוא השתי , חוטי  את וליישר 
שאר  אל  להסמיכו  כדי הקירוס עם עליו מקישים השתי , חוטי  בין הערב חוט

כבר הארוגים l`xyi").החוטים zx`tz")

ïBéìòä ãáëa òâBpä;(הנ ֹול) האריגה מכונת של העליונה בקורה – ÇÅÇÀÙÆÈÆÀ
למשנתנו, בהקדמה שבארנו ïBzçzäכמו ãáëa,התחתונה בקורה – ÀÙÆÇÇÀ

íéøépaחוטי עוברים שבהם הטבעות שדרך החוטים, עם במלבנים – ÇÄÄ
לעיל , שבארנו  כמו  את ñBøéwáeהשתי, ליישר העשוי במסרק – ÇÅ

או  השתי , ישראל")חוטי "תפארת  ליריעה (לפי הערב חוט את להסמיך

ïîbøàהארוגה, éab ìò BøéáòäL èeçáe הרוקמים דרך  שכן  – ÀÆÆÁÄÇÇÅÇÀÈÈ
כך ואחר  הרקמה, תתלכלך  שלא כדי  חוט, עליו  להעביר  הארגמן  את

אותו , døéæçäìמוציאים ãéúò BðéàL äøéòáeצמר חוטי – ÀÄÈÆÅÈÄÀÇÂÄÈ
אותם ולארוג להחזירם עתיד  ואינו האריג, מן  oeylהיוצאים "dxir")

,(diilze leclc ואם כבר, הארוג מחוט עניבה כמין יוצאת שלפעמים 
החוט  אריגת לתוך הזה המדולדל החוט את מחזירים קצרה היא

תוך להסתירה אפשר  שאי עד  ארוכה העניבה ואם לו ; בסמוך  שייארג
לגמרי  חותכה הרי כך, אחר  שייארג yxtnyהאריג `xephxa oiir)

,(zxg` jxcaøBäè כגון טמא, נארג שכבר  האריג היה אם כלומר – È
טהור, הריהו  לעיל , שנימנו  מהדברים באחד  הנוגע המת, באוהל  שהיה

לאריג. חיבור  שאינם rbepdלפי la`úëqnä Lôða הערב בחוטי – ÀÆÆÇÇÆÆ
כדי האורג והידקם יישרם לא ועדיין השתי  חוטי למסכת שהוכנסו

לאריג zkqndשיתחברו  jeza mikledy axrd iheg :x`ean `xephxaae)
,(sebd jeza ytpkãîBòä éúMáe בין המתוחים השתי בחוטי – ÇÆÄÈÅ

ליארג, עומדים והם התחתון, לכובד  העליון  ìeôëáeÀÈהכובד
ïîbøà éab ìò BøéáòäL, הארגמן רקמת על  שהעביר כפול בחוט – ÆÆÁÄÇÇÅÇÀÈÈ

משם, יוציאו døéæçäìולא äãéúò àéäL äøéòáeצמר חוטי  – ÀÄÈÆÄÂÄÈÀÇÂÄÈ
שבארנו  כמו  אותם, ולארוג להחזירם הוא ועתיד  האריג מן  היוצאים

נארג.àîèלעיל , שכבר  לאריג חיבור הם הללו הדברים שכל – ÈÅ
äîéàä ìòL øîva òâBpä בשעת הצמר  עליו שכרוך  הקנה – ÇÅÇÇÆÆÆÇÈÄÈ

טמא, היה והקנה הפלך , על החוט את הנשים טוות וממנו הטווייה,

מתכת, של שהיה האשוויה äéåLàaכגון  שעל בצמר הנוגע או – ÈÇÀÈÈ
ממנה  ששונה אלא האימה, כמו בטוויה משמשת והיא הטמאה,

הרא "ש),בצורתה הללו .øBäè(הר "ש; לכלים חיבור הצמר שאין  – È
מפרשים: האימה xedhויש  על הכרוך בצמר נגעה טומאה שאם –

האשוויה על  d`neh),או  lawn epi` envrl `edyk xnvd ixde)הכל
לצמר  חיבור והאשוויה האימה שאין  ישראל").טהור , òâBpäÇÅÇ("תפארת 

äwta טוות שהנשים הפלך בראש הנתון  מתכת של כדור  היינו – ÇÄÈ
כובדו, שירבה כדי  dòøtבו , àHL ãò,הפיקה את שגילה קודם – ÇÆÅÀÈ

הפיקה, מן  המטווה את שנטל קודם הפלךàîèכלומר היה אם – ÈÅ
חיבור הריהי  מטווה, עליה שיש  זמן שכל טמא, בפיקה הנוגע טמא,

(ci); לפלךdòøtMî את ממנה שהסיר הפיקה, את משגילה – ÄÆÅÀÈ
לפלך øBäèהמטווה, חיבור שאינה טהור , בפיקה הנוגע –itl) È

.(zepey mikxca df oipr mix`any miyxtna oiir ;y"`xd

izdw - zex`ean zeipyn
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úëzî,ïééçla,ïééøòáe–àîè.äãeäé éaøíééçla øäèî,øôòä úà úBaøì àlà ïééeNò íðéàL. ©¤¤©§¨©¦¨£¨¦¨¥©¦§¨§©¥©§¨©¦¤¥¨£¦¤¨§©¤¤¨¨
‚äøâî ãéa òâBpä,ïàkîe ïàkî–àîè.èeça,äçéLnáe,änàa,ïéôéðqáe,Løç ìL Laëîa,úéðèLwáe– ©¥©§©§¥¨¦¨¦¨¨¥©©§¦¨¨©¨©§¦¦§©§¥¤¨¨©©§¨¦

øBäè.äãeäé éaøøîBà:ìBãbä øqî ìL ïaìîa òâBpä óà–øBäè.úLwáe øúia òâBpä,àéäL ét ìò óà ¨©¦§¨¥©©¥©§©§¥¤©¨©¨¨©¥©©¤¤©¤¤©©¦¤¦
äçeúî–øBäè.úãeöîúeLéàä–äøBäè.äãeäé éaøøîBà:àéäL ïîæ ìkäçeúî–øeaç. §¨¨§©¨¦§¨©¦§¨¥¨§©¤¦§¨¦

Ì È  ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡eúçôpL é÷tìcäå ïçìMä,ïtçL BàúBñBkä úçpä íB÷î íäa øiLå LéLa–íéàîè.äãeäé éaøøîBà:íB÷î ©ª§¨§©ª§§¦¤¦§£¤¦¨§©¦§¦¥¨¤§©¨©©§¥¦©¦§¨¥§

úBëéúç úçpä. ©¨©£¦

:ø÷áä åèîùé.oira:åéìò ìåòäå äîäáä øàåö ìò íéëøåëù ÷ù åà øåò åà øîö ìù ãâá.zear:ìåòä êåúá ñðëðù ,äùéøçîáù áòå êåøà õò.axgde
:ùøåçä åá ñôåúù áøç úåîãá éåùò õò.jxekde:äùéøçä úòá ò÷ø÷ä ìò ùåèðä àåäå áëøîì äîåã íå÷ò õò.levia,åãéá ùøåçä åúåà ñôåúù õò

èôùî äèú àì .äèî ,ìåöé ùåøéôå .äöøéù ãö ìëì äùéøçîä äèî åáå(æ"è íéøáã):ïéã éìöú àì ïðéîâøúî ,.zkzn ly oir:úëúî ìù úòáè.miigl
:ìåòä éá÷ðáù íéöò éðù.miixrøòøòúú øòøò ïåùìî ,íééøò éåø÷å .øôò ìù íéùåâ øáùî åáå íéðáà úúñî ìù éìë ïéîë éåùò(àð äéîøé)ãò åøò åøò ,

äá ãåñéä(æ"ì÷ íéìäú):íééçìá øäèîù äãåäé éáøë äëìä ïéàå
b.dxbníéöò ùøç ñôåú íäáù ,äæ ãöî ãçàå äæ ãöî ãçà ,íéöò éðù äøâîì ùéå .à"âéñ æ"òìáå .íéøñðäå úåçåìä åá íéøñðîù úåîéâô àìî ìæøá

:úåãé äì ååäã ,àîè ïäá òâåðä ,äøâîä úàîèð íàå .äøâîì ãé úéá ïä åììä íéöòäå ,úåçåìä øñðîù äòùá.dgiynae hegaïäù åììä íéöòä ùàøá
:åãéîòîå ïäéðù ïéá øáçîå äøéâîä êøåà ìò êìåäù ìáçå äçéùîå èåç ïéøùå÷ ,ãé úéá.dn`aêøåà ìò êìåäå íéöò éðùä åìà òöîàáù êåøà õò

:äîà éåø÷ ,äøâîä.oitipqae.äîàá ãçà åùàøå èåçä êåúá ãçà åùàøå ,äçéùîäå èåçä ïéìãåâå ïéìúåô åáå ,äîàä ãò äçéùîäå èåçä ïî ïåúð ïè÷ õò
:íéðù íéùé íéîòôå.yakníù øöåò ïëå ,åøùéúéù éãë úåùå÷òäå úåîå÷òä úåçåìäå íéîå÷òä íéöòä íù øöåòå ùáåëù íéöò ùøçì åì ùé íå÷î

:åúëàìîì íð÷úéù ãò ïàëìå ïàëì åòòåðúé àìù íéøñðäå íéöòä.ziphyw,åá çåã÷ì äöåøùë çã÷î ìù ìæøá åá íéáçåúù õò ìù ïè÷ úù÷ ïéîë
:ìæøáá úù÷ä øáçì àìù äéä íëøãù ,øåáéç éåä àìã ,úù÷ä àîèð àì àîè ìæøáä íàå .ìæøáä úà åá ìâìâîå úù÷á æçåà íãàäå.lecbd xqnäøéâî

:ïáìî éåø÷ òáåøîä åúåàå ,òöîàá äøéâîäå ,íé÷ã íéöòî òáåøî ïéîë äì íéùåòå ,úåøå÷ øåñðì äéåùòù äìåãâ.xedhúéá úæéçà íå÷î àìà àîè ïéàù
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ãáìá ãé.xziaøúé ìò íöç åððåë ïåùì .úù÷ä ìáç(à"é íù):.dgezn `idy t"r`úåøéì äçåúîå úù÷áå øúéá õçäù ô"òà

:øúéå úù÷ì øåáéç õçä ïéàù ,øúéäå úù÷ä àîèð àì ,õçä àîèðå äá.zeyi`äúåà ïéãöå .àúåùéà ïðéîâøúî úîùðúä .íéðéò äì ïéàù äéøáéôì
:úåãùä úà úãñôîù.dxedh:éìë äáåùç äðéàù.dgezn `idy onf lk:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äãåöîä úàîèð õçä àîèð íà .äá ìæøá ìù õçäå

ak`.iwtlcde oglyd:ïçìùä ìò ïéîéùîå ïéìèåð åðîîå ,ïé÷ùîå ïéìëåàå úåùéùàå úåéçåìö åá ïéîéùîù õò éìë.zeqek zgpd mewn oda xiiye
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ìòa òâBpä,במחרשה המושכת הבהמה צואר  על הנתון –áøèwáe ÇÅÇÈÙÇÇÀÅ
העול , צידי שבשני המוטות את המחברת ביתד  –ïéòaכ מין – ÈÇÄ

העול , תחת הבהמה בצואר ששמים המקשרúBáòáeכר בחבל – ÈÂ
לעול המחרשה שבמחרשה (הרא"ש );את ארוך  מוט מפרשים: ויש 

העול  בתוך ברטנורא ),שנכנס äëàìî(הר"ש; úòLa elôà אפילו – ÂÄÀÈÇÀÈÈ
היתה  והמחרשה החרישה, מלאכת בשעת הללו  הדברים באחד נגע

וישøBäèטמאה, למחרשה. חיבור אינם הללו  הדברים שכל  – È
זה  חיבור אינם הללו  הדברים שכל  ללמד, באה שמשנתנו  מפרשים,

טמאים. השאר אין  האחד, נטמא ואם rbepdלזה, la`áøça בעץ – ÇÆÆ
בו , אוחז שהחורש  חרב, בדמות העשוי  הוא Cøaáeשבמחרשה – ÇÙÆ

את  להשוות כדי  החרישה, בעת הקרקע על  הנטוש  כברך, עקום עץ

הנחרש ישראל"),העפר  החורשìeöiáe("תפארת  מטה שבו העץ – ÇÈ
שירצה, צד  לכל  המחרשה למחרשה;àîèאת חיבור  הם אלה שכל – ÈÅ

טומאה  נגעה ואם לזה, זה חיבור הם אלה כל ישראל ", "תפארת ולפי 

טמאים. כולם מהם, úëzîבאחד ìL ïéòa המחרשה בטבעת – ÀÇÄÆÇÆÆ
מתכת, של  ומרככים ïééçlaשהיא המכנסים שבמחרשה עצים שני  – ÇÀÈÇÄ

תחתיה, העפר העפרïééøòáeאת גושי  את לכתת העשויים –oeyln) ÈÂÈÄ
,(f ,flw mildz ± "da ceqid cr exr exr"àîèחיבור אלו  שאף – ÈÅ

àlàלמחרשה. ïééeNò íðéàL ,íééçla øäèî äãeäé éaøÇÄÀÈÀÇÅÇÀÈÇÄÆÅÈÂÄÆÈ
øôòä úà úBaøì תחוח בעפר  וכשחורשים העפר, את לכנס – ÀÇÆÆÈÈ

אינם  הלכך  המחרשה, על  להכביד שלא המחרשה, מן הם ניטלים
למחרשה. dcedi.חיבור iaxk dkld oi`e
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äøâî ãéa òâBpä, משור של בידית –ïàkîe ïàkîשתי שכן  – ÇÅÇÀÇÀÅÈÄÈÄÈ
מהן , באחת והנוגע זה, מצד  ואחת זה מצד  אחת למגרה, àîèÈÅידיות

טמאה. שהמגרה בזמן –äçéLnáe ,èeça בחוט הנוגע אבל  – ÇÇÀÄÈ
המגרה, ידיות שתי בין  הנמתח בחבל שתיänàaאו  שבין בעץ – ÈÇÈ

המגרה, לאורך  האחדïéôéðqáeהידיות, שראשה עץ, בחתיכת – ÇÀÄÄ
ולפעמים  באמה; נתמך  האחר  וראשה המשיחה או החוט בתוך  נתון

"ובסניפין", המשנה נקטה כך  ומשום כאלו, עץ חתיכות שתי  עושים
רבים, Løçלשון  ìL Laëîa עצים בו מיישר  שהנגר  כלי  – ÀÇÀÅÆÈÈ

ז ), טז , לעיל  (עיין  עץ,úéðèLwáeעקומים של  קטנה קשת כמין – ÇÇÀÈÄ
בקדיחה, לסבבו כדי  המקדח את תוחבים אחדøBäèשבה שכל  – È

הוא  הרי הברזל, נטמא ואם שבו , לברזל  חיבור  נחשב אינו  מאלו 

ìBãbäטהור . øqî ìL ïaìîa òâBpä óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÇÅÇÀÇÀÅÆÇÈÇÈ
העשוי הגדול המסור שסביב דקים נסרים של המרובעת במסגרת –

קורות, בלבדøBäèלנסירת יד  בית אחיזת מקום אלא טמא שאין  – È
dcedi.(ברטנורא ). iaxk dkld oi`eøúia òâBpä,הקשת בחבל  – ÇÅÇÇÆÆ
úLwáe, עצמו הקשת בקנה או –äçeúî àéäL ét ìò óà– ÇÆÆÇÇÄÆÄÀÈ

נטמא, והחץ שבה, בחץ לירות מתוחה והקשת øBäèשהקשת היתר  – È
מקבלים  שאינם עץ כלי  פשוטי  הם והרי לחץ, חיבור  שאינם טהורים,

ישראל ").טומאה "תפארת  úeLéàä(ברטנורא; úãeöî המלכודת – ÀÇÈÄ
שהיא  סוברים ויש עיניים, לה שאין  בריה שהיא האישות, את לצוד 
את  מפסידה שהיא לפי אותה, לצוד מלכודת ומעמידים החפרפרת,

ועליה  מתוחה קשת שביניהם עץ דפי  שני  עשויה והמלכודת השדות;
המשנה  ובאה הדפים, בין באה כשהיא האישות, את ההורג ברזל  חץ

זו שמצודה כלי.äøBäèללמד , חשובה שאינה לפי –äãeäé éaø ÀÈÇÄÀÈ
äçeúî àéäL ïîæ ìk :øîBà בה ונתון  מתוחה, שהמצודה – ÅÈÀÇÆÄÀÈ

הצידה, בשביל ברזל של  כמחוברים,øeaçחץ חשובים חלקיה כל – Ä
כולה המצודה נטמאה החץ, נטמא iaxk(ברטנורא ),ואם dkld oi`e

.dcedi
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eúçôpL é÷tìcäå ïçìMä;שלהם מהטבלה חתיכה שנפלה – ÇËÀÈÀÇËÀÀÄÆÄÀÂ

izdw - zex`ean zeipyn



cקצד dpyn mipye mixyr wxt milk zkqn

·éìâøî úçà äìhpL ïçìMäå–øBäè;äiðL äìhð–øBäè;úéLéìMä äìhð–áLçiLk àîèåéìò. ©ª§¨¤¦§¨©©¥©§¨¨¦§¨§¦¨¨¦§¨©§¦¦¨¥§¤©§Ÿ¨¨
éñBé éaøøîBà:éøö ïéàäáLçî C.é÷tìcä ïëå. ©¦¥¥¥¨¦©£¨¨§¥©ª§§¦

‚åéLàøî ãçà ìhpL ìñôñ–øBäè;éðMä ìhð–øBäè;çôè dáb Ba Lé íà–àîè.ãçà ìhpL óøôøL ©§¨¤¦©¤¨¥¨¨¨¦©©¥¦¨¦¤Ÿ©¤©¨¥§©§©¤¦©¤¨
åéLàøî–àîè.àøãz÷ éðôlL àqkä ïëå. ¥¨¨¨¥§¥©¦¥¤¦§¥©¤§¨

„åééetç eìhpL älk ìL àqk–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.éànLøîBà:ïaìî óàìL ¦¥¤©¨¤¦§¦¨¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©©¥©©§¥¤
àqk–àîè.äáøòa BòáwL àqk–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.éànLøîBà:da éeNòä óà. ¦¥¨¥¦¥¤§¨¨£¥¨¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©©¥©¤¨¨

:ïðéìæà åéåôç øúáã ,íéðáà éìëë øåäè äéä ,ùéù äôåçî åìåë äåä éàã .ïôéç àìù åà úçôð àìù.zekizg zgpd mewnïéà íàã .øùá ìùå íçì ìù
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àåä é÷ôìã åàìå àåä ïçìù åàì ,úåëéúç úçðä íå÷î ïçìùá

a.xedh eilbxn zg` dlhip:åéìò ìåëàì éåàø åðéà éøäù ,ïçìùì éæç àìã.`nh ziyily dlhipáåùçéù àåäå .àìáè éáâ ìò åîë åéìò ìåëàì éåàøù
:åéìò ìåëàì.daygn jixv epi`:äàîåè ìá÷î àåä éøä åéìò ìåëàì éåàøù ïåéëã.iwtelcd okeå÷ìçð êë ïçìùá å÷ìçðù íùëå ,ïçìùä ïéãë åðéã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .é÷ôåìãá
b.lqtqàø äéäéù ò÷ø÷ä ïî åäéáâäì éãë ,éðùä åùàøá ïëå äåáâ óã åéúçúî òå÷ú ãçà åùàøá ,êåøàå áçø óã:åéìò áùéì éå.xedh ipyd lhipàìå

:ò÷ø÷ éáâ ìò áùåéë åéìò áùåéäù ,äáéùéì éæç àì åéùàø éðù åøáùðù ìñôñã ,àîè åéìâø ùìù åìèðùëã ïçìùì éîã.`nh gth daeb ea yi m`
:äáéùéì éæç çôè áòä óãäù.sxtxy:íãà ìù åéìâø íåãäì ìñôñ.`xczw iptly `qkd:óøôøùë åðéã

c.eietg elhipy:ïäéìò åëîñéù éãë ïééåùòå ,äìë ìù àñëá ãö ìëî íéàöåé íéðéù ïéîë ,úçúåô éôç ïåùì.oi`nhn i`ny zia:äáéùéì éæç éúëàã
.oixdhn lld ziae:øáùðë éåäå ,äìëì éæç àìã.`nh `qkd oaln s`àñëäù ïëù ìë ,àîè åéåôç àìáå àñëä àìá åîöò éðôá àñëä ïáìî óà ,øîåìë

:åéìò íéáùåéå àñëä ìò íéùåò úòáåøî äðéáì úøåö ,ïáìî .àîè åéåôç àìá.daixra erawy `qk.åúáéùé êøã äáéøòá åòá÷å øçà íå÷îî àñë àéáä
:äùéìì àéæçã ,ñøãî äàîè äðéà äáéøòå.oi`nhn i`ny zia:äáéøò éáâì àñë ìèá àìã.oixdhn lld ziaeìáà .äáéøò éáâì àñë ìèáã .ñøãîî
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iwtlec המשקאות ואת המאכלים את עליו שעורכים קטן שולחן הוא
שולחן  כעין  שהוא מפרשים, ויש המסובים. לשולחן הגשתם קודם

"דלפיקה" רומי בלשון ונקרא ביוון , דלפוי בעיר עושים ("תפארת שהיו 

LéLaישראל"); ïtçL Bà כלים והרי בשיש, אותם שציפה – ÆÄÈÀÇÄ
כשציפן  שכן וכל  ו), יא, לעיל (עיין טומאה מקבלים אינם המצופים
טומאה  מקבלים אינם אבנים וכלי אבנים, של  ציפוי שהוא בשיש 

ישראל"); "תפארת úBñBkä(רמב"ם ; úçpä íB÷î íäa øiLå– ÀÄÅÈÆÀÇÈÇÇ
אותו, ציפה ושלא נפחת עלíéàîèשלא שאף טומאה, מקבלים – ÀÅÄ

חשוב  מקום מכל  השולחן, של  קטן  חלק אלא אינו  זה שמקום פי 
כ"יד ". הוא הרי והשאר  השולחן , עיקר  øîBà:הוא äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

úBëéúç úçpä íB÷îשל חתיכות הנחת מקום בהם שייר אם – ÀÇÈÇÂÄ
חתיכות  הנחת מקום בהם אין  שאם טמאים, הם הרי בשר, ושל לחם

חשוב  דולפקי.אינם ולא שולחן  לא dcediים iaxk dkld oi`e.( ברטנורא)

המשמשים  עץ כלי  פשוטי  קמא תנא שלדעת המחלוקת, טעם מפרשים יש
אלא  טומאה מקבלים אינם יהודה רבי  ולדעת טומאה, מקבלים בלבד לכלים

וכלים אדם משמשים כן (y"xd).אם
יהודה: רבי  בדברי  גורסים יש zekizg,מכאן  zgpd mewn s` שתנא ומפרשים,

ז ): (טז , עץ כלי  פשוטי  בענין  לעיל  האומר  יוסי רבי הוא משנתנו של קמא
טמא", – מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת אדם של משמשיו משמשי  "כל 
הכוסות  את משמש שהוא טמא, בלבד , הכוסות הנחת מקום שייר  אם הלכך 
שאין סובר, יהודה רבי  אבל  מלאכה; בשעת שלא אפילו  אדם משמשי  שהן 
שהבאנו כמו  אדם, משמשי  ואת האדם את שישמשו  עד טמאים עץ כלי פשוטי

l`xyi").לעיל zx`tz" oiir ;`"xbd)

i r i a x m e i
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ïçìMä,רגליים שלוש של –åéìâøî úçà äìhpL נשארו ולא – ÇËÀÈÆÄÀÈÇÇÅÇÀÈ
רגליים, שתי אלא שאינו øBäèלו  לפי  טומאה, מקבל הוא אין  – È

עליו ; לאכול אפשר  שאי לשימושו , äiðLראוי  äìhð ניטלה – ÄÀÈÀÄÈ
אחת, רגל  אלא לו  נשארה ולא שניה, רגל אינו øBäèמהשולחן – È

לעיל; המבואר  מהטעם טומאה, úéLéìMäמקבל  äìhð אף – ÄÀÈÇÀÄÄ
השלישית, טומאה,àîèהרגל  מקבל  הרגליים בלי  השולחן – ÈÅ
åéìò áLçiLk.עליה לאכול  שהיא כמות בטבלה להשתמש –éaø ÀÆÇÀÙÈÈÇÄ

äáLçî Céøö ïéà :øîBà éñBé–לאכול ראויה והטבלה הואיל ÅÅÅÈÄÇÂÈÈ
בו . להשתמש  חשב לא אם אף טומאה, מקבלת הריהי  ïëåÀÅעליה,

é÷tìcä.בדולפקי נחלקו כך בשולחן שנחלקו וכשם כשולחן , דינו – ÇËÀÀÄ
.iqei iaxk dkld oi`e
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ìñôñ,קצותיו בשני  דפים, שני שהן רגליים, שתי  לו  שיש –ìhpL ÇÀÈÆÄÇ
åéLàøî ãçà, רגליו משתי אחת היינו –øBäèראוי שאינו  – ÆÈÅÈÈÈ

גורסים: ויש למדרסnh`,לישיבה. הוא ראוי שעדיין (רמב"ם );והטעם

éðMä ìhð,השנייה רגלו היינו  השני , הראש –øBäèמקבל אינו – ÄÇÇÅÄÈ
מקבל הריהו  רגליו , שלוש  שכשניטלו לשולחן , דומה זה ואין טומאה;

שהיושב  לישיבה, ראוי אינו  ראשיו  שני  שנשברו שספסל  לפי טומאה,
קרקע גבי  על  כיושב çôè.(ברטנורא )עליו  dáb Ba Lé íà– ÄÆÙÇÆÇ

הספסל, של  הדף לישיבה.àîèבעובי  ראוי שעדיין טומאה, מקבל  – ÈÅ
óøôøL,רגליים הדום –åéLàøî ãçà ìhpLמשתי אחת – ÀÇÀÇÆÄÇÆÈÅÈÈ

הרגליים.àîèרגליו, את עליו  ליתן  ראוי  שעדיין טומאה, מקבל – ÈÅ
àøãz÷ éðôlL àqkä ïëå.כשרפרף דינו  –`xczw מושב הוא ÀÅÇÄÅÆÄÀÅÇÆÀÈ

חשוב. לאדם

i y i n g m e i
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åééetç eìhpL älk ìL àqk,הכסא של המושב טבלת – ÄÅÆÇÈÆÄÀÄÈ
הישיבה והמשענת לנוחיות שהם אחרים חלקים וכן  ולידיים, לגב שבו

הכסא, של  ציפוייו כלומר "חיפויים", נקראים אלה כל – הכסא ולנוי 

היינו  החיפויים, ממנו שניטלו כלה של  שכסא ללמד, המשנה ובאה
לתפקידו , עוד ראוי ואינו והקישוטים, ïéànèîהמשענת éànL úéaÅÇÇÀÇÀÄ

פי על שאף טומאה מקבל הכסא שלדעתם כלומר הכסא, את –
הוא  ראוי שכן  עליו, כסא שם עדיין  כלה, לישיבת ראוי שאינו 

אדם, בני לסתם ïéøäèîלישיבה ìlä úéáe ואינו שהואיל – ÅÄÅÀÇÂÄ
ממנו  ובטל נשבר , כאילו הריהו כלה", של  "כסא לשמש עוד  ראוי 

טומאה. מקבל  אינו  הלכך  בכלל , "כסא" óàשם :øîBà éànLÇÇÅÇ
àqk ìL ïaìî ובה המושב, טבלת עליה ששמים המסגרת – ÇÀÅÆÄÅ

ניטלו  שאפילו  שמאי, וסובר  הכסא, "מלבן" נקראת הרגליים, קבועות

(ויש בלבד  והמסגרת הרגליים אלא בו נשארו ולא החיפויים כל
qk`מפרשים: ly oaln s` עשו לא ועדיין האומן, מבית שיצא –

חיפוייו ), עליו àîèלו  לישב ראוי  מקום שמכל  טומאה, מקבל – ÈÅ
äáøòaבדוחק. BòáwL àqk,לישיבה ששימש  כסא, אדם לקח – ÄÅÆÀÈÈÂÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïéàöBé åééetç eéä àHL àqk,eìhðå–àîè,åéìò áLBéå Bcö ìò eähî úBéäì Bkøc ïkL. ¦¥¤¨¦¨§¦§¦§¨¥¤¥©§¦§©¥©¦§¥¨¨
Âéòöîàä Béetç ìhpL àqk,íéîi÷ íéðBöéçäå–àîè.íi÷ éòöîàäå íéðBöéçä eìhð–àîè;ïBòîL éaøøîBà: ¦¥¤¦©¦¨¤§¨¦§©¦¦©¨¦¨¥¦§©¦¦§¨¤§¨¦©¨¨¥©¦¦§¥

çôè áçø äéä íà. ¦¨¨¨¨¤©
Êåééetçî íéðL eìhpL àqk,äæ ãöa äæ–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.øîàäãeäé éaø:ìL àqk óà ¦¥¤¦§§©¦¥¦¨¤§©¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦¨©©¦§¨©¦¥¤

åééetç eìhpL älk,äìa÷ úéa Ba øizLðå–øBäè,øwòä ìèaL éðtî,äìôhä äìèáe. ©¨¤¦§¦¨§¦§©©¥©¨¨¨¦§¥¤¨¥¨¦¨¨§¨©§¥¨
ÁïBéìòä ìhpL äcL–äàîè,ïBzçzä éðtî;ïBzçzä ìhð–äàîè,ïBéìòä éðtî.ïBzçzäå ïBéìòä ìhð– ¦¨¤¦©¨¤§§¥¨¦§¥©©§¦©©©§§¥¨¦§¥¨¤§¦©¨¤§§©©§

äãeäé éaøànèî,ïétcä éðtî;íéîëçåïéøäèî.úzqä úáéLé–ñøãî àîè. ©¦§¨§©¥¦§¥©©¦©£¨¦§©£¦§¦©©©¨¨¥¦§¨

:øåäèã ììä úéáì éàîù úéá åãåî äîöò äáéøòá éåùòä àñë.xne` i`nye:ñøãî àîè äîöò äáéøòá éåùòä àñë óà
d.mi`vei eietg eid `ly `qkíéäåáâ ïéãîåò àñëä úåçåø ùìùî ïéòåá÷ íéøñðå íéöò òáøàî éåùò àñëäù .àñëä ïî õåç íéèìåá íéøñðä ïéàù

åäî íéöòä úçúäöøéù ãö ìëì àñëä úåèäì ìåëé ,áùåîì úåéåùòä úåçåìä åøáùð íàå .ïäéìò áùéì ïééåùò úåçåì íéöòì ìòîîå ,äæ ìöà äæ íé÷ã
åîë ïäù àùéøã åéåôçë åàì àëäã åéåôçå .åãö ìò åúåèäì ìåëé åðéà õåçì íéèìåá ïäùë ìáà ,àñë ìù úåçåø ùìùá íéòåá÷ä íéøñðä ïúåà ìò áùéìå

:åéåôç éø÷ íéöòä ïéôçîù íéøñðì àìà ,íéèìåá íéðéù
e.irvn`d eietg lhipy:ïàëî çåìå ïàëî çåì øàùðå éòöîàä çåì ìèéðù.`nh:äáéùéì éæçã.gth agx did m`:àì ,àì íàå .äáéùéì éæç
f.eietgn mipy:áùåîì úåéåùòä úåçåìî.`nhn `aiwr iax:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå.dlaw zia ea xiizype,íéðåîø ìá÷ì éåàøå úö÷ ìåìç àåäù

,ìåáé÷ úéá åì ùéù éðôî äéì ïðéàîèî àìå .øåäè.xiwrd lhay iptnáåùç äéä åøåáòáù ø÷éòä ìèáúðå ìéàåäå ,ìåáé÷ úéáì àìå ãéáò äáéùéì åø÷éòã
:úîç éáâ úåúñëå íéøë ÷øôáå .úìôùî éáâ ,÷øôîä ÷øô ìéòì ïðú éëäã .äëìä ïëå .ìåáé÷ úéá åì ùéù íòèî àîèî àìå ,äìéôèä äìèá ,éìë

g.dciy:äàîåè úìá÷î àéäù ,éøééî äàñ íéòáøà ú÷æçî äðéàù äãéùáå .ïåøà ïéîë äéåùò.oeilrd lhipy:äéìòù éåñéëäoezgzd.:äéìåùlhip
.oezgzde oeilrd:åøàùð ïéããöáù ïéôãäå.oixdhn minkge:íéîëçë äëìäå.zzqdïáàäî ãçàä äö÷á úáùì íå÷î åì ï÷úî àåäå .íéðáà úúñî

:éðùä äö÷á úúñîùë

`xephxa yexit

או  קמח עליו  לשים כדי עיסה, בה שלשים עריבה, בתוך  וקבעו 

בצק, ïéànèîחתיכות éànL úéaבטל הכסא אין שלדעתם – ÅÇÇÀÇÀÄ
מדרס, טומאת מקבל הוא ולכן העריבה, ïéøäèîלגבי  ìlä úéáeÅÄÅÀÇÂÄ

והרי העריבה, לגבי בטל שהכסא לפי  מדרס, מטומאת הכסא את –
לישיבה  מיוחדת שאינה לפי  מדרס, טומאת מקבלת אינה העריבה

ללישה. אלא לשכיבה daאו éeNòä óà :øîBà éànL– ÇÇÅÇÆÈÈ
כסא  מעולם היה ולא העריבה, בתוך  מתחילתו העשוי כסא אפילו

`cg),לישיבה urn daixrd mr dyrpy ,m"anxd itle) הוא מקבל 
שהיה  בכסא אלא מטמאים אינם שמאי  בית אבל מדרס. טומאת

מודים  בעריבה בתחילה העשוי בכסא אבל  לישיבה, כן לפני משמש
מדרס. טומאת מקבל  שאינו lld.הם, ziak dklde
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שאר  וכן שבו, והמשענת הכסא של המושב שטבלת בארנו, הקודמת במשנה
הכסא. "חיפויי " נקראים אלו  כל – הכסא ולנוי הישיבה לנוחיות שהם החלקים
המושב  מקום של הקרשים והם הכסא, של העיקריים ב"חיפויים" דנה משנתנו

(ayend zlah).לחזקן כדי  מסביב הרגליים על  שנותנים הקרשים וכן  ,

ïéàöBé åééetç eéä àHL àqk המושב מקום של  שהקרשים – ÄÅÆÈÄÈÀÄ
צידו  על  הכסא את להטות ואפשר  הכסא, למסגרת חוץ בולטים אינם

דפנו , על המושב,eìhðåולשבת טבלת היינו  חיפוייו , –àîè– ÀÄÀÈÅ
טומאה, מקבל  הכסא Bcöעדיין ìò eähî úBéäì Bkøc ïkLÆÅÇÀÄÀÇÅÇÄ

åéìò áLBéå החיפויים על  ולישב צידו  על  זה כסא להטות שרגילים – ÀÅÈÈ
הרגליים. שסביב

i y y m e i
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éòöîàä Béetç ìhpL àqk מורכבת המושב טבלת שהיתה – ÄÅÆÄÇÄÈÆÀÈÄ
האמצעי , הקרש  וניטל  קרשים, ÷íéîiמשלושה íéðBöéçäåושני – ÀÇÄÄÇÈÄ

במושב, נשארו הצדדים, שבשני  החיצוניים, הכסא àîèהקרשים – ÈÅ
הנותרים. הקרשים שני  על לישב אפשר  שעדיין טומאה, eìhðÄÀמקבל 

íi÷ éòöîàäå íéðBöéçä החיצונים הקרשים שני  ניטלו  אם וכן – ÇÄÄÀÈÆÀÈÄÇÈ
בלבד, האמצעי  הקרש  שעדיין àîèונשאר  טומאה, מקבל  הכסא – ÈÅ

לישיבה. çôèראוי  áçø äéä íà :øîBà ïBòîL éaø אם – ÇÄÄÀÅÄÈÈÈÈÆÇ
עליו , לישב הוא ראוי  אז  טפח, רחב היה שנשאר האמצעי  הקרש

מקבל אינו  הכסא טפח, רחב היה לא אם אבל  טומאה; מקבל והכסא

לישיבה. ראוי  אינו  מטפח פחות שקרש טומאה,
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äæ ãöa äæ ,åééetçî íéðL eìhpL àqk קרשים שני  שניטלו – ÄÅÆÄÀÀÇÄÅÄÈÆÀÇÆ
אלא  בו נשתייר ולא והאמצעי , החיצונים אחד  הכסא, ממושב סמוכים

עליו , לישב אפשר שאי  קיצוני אחד  ànèîקרש àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÀÇÅ
לישיבה, עוד ראוי  שאינו  פי  על ואף עליו, כלי שם שעדיין הכסא, את

קיבול. ככלי  בו  להשתמש  אפשר מקום ïéøäèîמכל íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ
מקבל ואינו כלי , שבר אלא אינו  לישיבה, עוד ראוי ואינו  שהואיל

l`xyi").טומאה zx`tz"e "dpexg` dpyn" o`k oiire ;g ,a zeicr oiir)
åééetç eìhpL älk ìL àqk óà :äãeäé éaø øîà ששנינו – ÈÇÇÄÀÈÇÄÅÆÇÈÆÄÀÄÈ

הלל , ובית שמאי  בית בו שנחלקו ÷äìaלעיל, úéa Ba øizLðåÀÄÀÇÇÅÇÈÈ
חפצים  לתוכו  ליתן  קיבול, בית המושב תחת לעשות רגילים שהיו –

קיבול , בית לו שיש פי על  שאף יהודה, רבי וסובר  –øBäèקטנים, È
טומאה, מקבל øwòäאינו ìèaL éðtî לישיבה עשוי  שעיקרו – ÄÀÅÆÈÅÈÄÈ

בטל , זה והרי  קיבול, לבית äìôhäולא äìèáe גם בטל ולכן  – ÈÀÈÇÀÅÈ
שלו , קיבול בית משום טומאה מקבל  ואינו הטפל , dkld.שימושו oke

y c e w z a y
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äcL מחזקת שאינה בשידה כאן  ומדובר תיבה; כעין  העשויה – ÄÈ
טומאה מקבלת היא זה שבכגון  בלח, סאה `).ארבעים ,eh lirl oiir)

ïBéìòä ìhpL,שעליה הכיסוי –äàîè,טומאה מקבלת –éðtî ÆÄÇÈÆÀÀÅÈÄÀÅ
ïBzçzä;לשידה קיבול  בית יש  עדיין שמחמתה השוליים, –ìhð ÇÇÀÄÇ
ïBzçzä,מהשידה השוליים ניטלו –äàîè,טומאה מקבלת – ÇÇÀÀÅÈ

ïBéìòä éðtî,קיבול כלי עדיין היא הרי  הכיסוי ונשאר שהואיל  – ÄÀÅÈÆÀ
בכיסוי קיבול  בית שיש  ר"ש).לפי ïBzçzäå(רמב"ם ; ïBéìòä ìhðÄÇÈÆÀÀÇÇÀ

שבצדדים, הדפנות אלא נשתיירו  ולא והשוליים, הכיסוי –äãeäé éaøÇÄÀÈ
ïétcä éðtî ,ànèîכלי עדיין חשובים שנשארו, הדפנות שאף – ÀÇÅÄÀÅÇÇÄ

צדיה על מוטה כשהיא בשידה להשתמש  שאפשר  לפי  (הרא"ש );קיבול ,

ïéøäèî íéîëçå שקיבלה כדרך  עכשיו מקבלת השידה שאין לפי  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
úzqäבתחילה. úáéLé מושב לעצמו שמתקן  אבנים, המסתת – ÀÄÇÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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·éìâøî úçà äìhpL ïçìMäå–øBäè;äiðL äìhð–øBäè;úéLéìMä äìhð–áLçiLk àîèåéìò. ©ª§¨¤¦§¨©©¥©§¨¨¦§¨§¦¨¨¦§¨©§¦¦¨¥§¤©§Ÿ¨¨
éñBé éaøøîBà:éøö ïéàäáLçî C.é÷tìcä ïëå. ©¦¥¥¥¨¦©£¨¨§¥©ª§§¦

‚åéLàøî ãçà ìhpL ìñôñ–øBäè;éðMä ìhð–øBäè;çôè dáb Ba Lé íà–àîè.ãçà ìhpL óøôøL ©§¨¤¦©¤¨¥¨¨¨¦©©¥¦¨¦¤Ÿ©¤©¨¥§©§©¤¦©¤¨
åéLàøî–àîè.àøãz÷ éðôlL àqkä ïëå. ¥¨¨¨¥§¥©¦¥¤¦§¥©¤§¨

„åééetç eìhpL älk ìL àqk–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.éànLøîBà:ïaìî óàìL ¦¥¤©¨¤¦§¦¨¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©©¥©©§¥¤
àqk–àîè.äáøòa BòáwL àqk–éànL úéaïéànèî,ìlä úéáeïéøäèî.éànLøîBà:da éeNòä óà. ¦¥¨¥¦¥¤§¨¨£¥¨¥©©§©§¦¥¦¥§©£¦©©¥©¤¨¨

:ïðéìæà åéåôç øúáã ,íéðáà éìëë øåäè äéä ,ùéù äôåçî åìåë äåä éàã .ïôéç àìù åà úçôð àìù.zekizg zgpd mewnïéà íàã .øùá ìùå íçì ìù
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .àåä é÷ôìã åàìå àåä ïçìù åàì ,úåëéúç úçðä íå÷î ïçìùá

a.xedh eilbxn zg` dlhip:åéìò ìåëàì éåàø åðéà éøäù ,ïçìùì éæç àìã.`nh ziyily dlhipáåùçéù àåäå .àìáè éáâ ìò åîë åéìò ìåëàì éåàøù
:åéìò ìåëàì.daygn jixv epi`:äàîåè ìá÷î àåä éøä åéìò ìåëàì éåàøù ïåéëã.iwtelcd okeå÷ìçð êë ïçìùá å÷ìçðù íùëå ,ïçìùä ïéãë åðéã

:éñåé 'øë äëìä ïéàå .é÷ôåìãá
b.lqtqàø äéäéù ò÷ø÷ä ïî åäéáâäì éãë ,éðùä åùàøá ïëå äåáâ óã åéúçúî òå÷ú ãçà åùàøá ,êåøàå áçø óã:åéìò áùéì éå.xedh ipyd lhipàìå

:ò÷ø÷ éáâ ìò áùåéë åéìò áùåéäù ,äáéùéì éæç àì åéùàø éðù åøáùðù ìñôñã ,àîè åéìâø ùìù åìèðùëã ïçìùì éîã.`nh gth daeb ea yi m`
:äáéùéì éæç çôè áòä óãäù.sxtxy:íãà ìù åéìâø íåãäì ìñôñ.`xczw iptly `qkd:óøôøùë åðéã

c.eietg elhipy:ïäéìò åëîñéù éãë ïééåùòå ,äìë ìù àñëá ãö ìëî íéàöåé íéðéù ïéîë ,úçúåô éôç ïåùì.oi`nhn i`ny zia:äáéùéì éæç éúëàã
.oixdhn lld ziae:øáùðë éåäå ,äìëì éæç àìã.`nh `qkd oaln s`àñëäù ïëù ìë ,àîè åéåôç àìáå àñëä àìá åîöò éðôá àñëä ïáìî óà ,øîåìë

:åéìò íéáùåéå àñëä ìò íéùåò úòáåøî äðéáì úøåö ,ïáìî .àîè åéåôç àìá.daixra erawy `qk.åúáéùé êøã äáéøòá åòá÷å øçà íå÷îî àñë àéáä
:äùéìì àéæçã ,ñøãî äàîè äðéà äáéøòå.oi`nhn i`ny zia:äáéøò éáâì àñë ìèá àìã.oixdhn lld ziaeìáà .äáéøò éáâì àñë ìèáã .ñøãîî

`xephxa yexit

iwtlec המשקאות ואת המאכלים את עליו שעורכים קטן שולחן הוא
שולחן  כעין  שהוא מפרשים, ויש המסובים. לשולחן הגשתם קודם

"דלפיקה" רומי בלשון ונקרא ביוון , דלפוי בעיר עושים ("תפארת שהיו 

LéLaישראל"); ïtçL Bà כלים והרי בשיש, אותם שציפה – ÆÄÈÀÇÄ
כשציפן  שכן וכל  ו), יא, לעיל (עיין טומאה מקבלים אינם המצופים
טומאה  מקבלים אינם אבנים וכלי אבנים, של  ציפוי שהוא בשיש 

ישראל"); "תפארת úBñBkä(רמב"ם ; úçpä íB÷î íäa øiLå– ÀÄÅÈÆÀÇÈÇÇ
אותו, ציפה ושלא נפחת עלíéàîèשלא שאף טומאה, מקבלים – ÀÅÄ

חשוב  מקום מכל  השולחן, של  קטן  חלק אלא אינו  זה שמקום פי 
כ"יד ". הוא הרי והשאר  השולחן , עיקר  øîBà:הוא äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

úBëéúç úçpä íB÷îשל חתיכות הנחת מקום בהם שייר אם – ÀÇÈÇÂÄ
חתיכות  הנחת מקום בהם אין  שאם טמאים, הם הרי בשר, ושל לחם

חשוב  דולפקי.אינם ולא שולחן  לא dcediים iaxk dkld oi`e.( ברטנורא)

המשמשים  עץ כלי  פשוטי  קמא תנא שלדעת המחלוקת, טעם מפרשים יש
אלא  טומאה מקבלים אינם יהודה רבי  ולדעת טומאה, מקבלים בלבד לכלים

וכלים אדם משמשים כן (y"xd).אם
יהודה: רבי  בדברי  גורסים יש zekizg,מכאן  zgpd mewn s` שתנא ומפרשים,

ז ): (טז , עץ כלי  פשוטי  בענין  לעיל  האומר  יוסי רבי הוא משנתנו של קמא
טמא", – מלאכה בשעת ושלא מלאכה בשעת אדם של משמשיו משמשי  "כל 
הכוסות  את משמש שהוא טמא, בלבד , הכוסות הנחת מקום שייר  אם הלכך 
שאין סובר, יהודה רבי  אבל  מלאכה; בשעת שלא אפילו  אדם משמשי  שהן 
שהבאנו כמו  אדם, משמשי  ואת האדם את שישמשו  עד טמאים עץ כלי פשוטי

l`xyi").לעיל zx`tz" oiir ;`"xbd)

i r i a x m e i
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ïçìMä,רגליים שלוש של –åéìâøî úçà äìhpL נשארו ולא – ÇËÀÈÆÄÀÈÇÇÅÇÀÈ
רגליים, שתי אלא שאינו øBäèלו  לפי  טומאה, מקבל הוא אין  – È

עליו ; לאכול אפשר  שאי לשימושו , äiðLראוי  äìhð ניטלה – ÄÀÈÀÄÈ
אחת, רגל  אלא לו  נשארה ולא שניה, רגל אינו øBäèמהשולחן – È

לעיל; המבואר  מהטעם טומאה, úéLéìMäמקבל  äìhð אף – ÄÀÈÇÀÄÄ
השלישית, טומאה,àîèהרגל  מקבל  הרגליים בלי  השולחן – ÈÅ
åéìò áLçiLk.עליה לאכול  שהיא כמות בטבלה להשתמש –éaø ÀÆÇÀÙÈÈÇÄ

äáLçî Céøö ïéà :øîBà éñBé–לאכול ראויה והטבלה הואיל ÅÅÅÈÄÇÂÈÈ
בו . להשתמש  חשב לא אם אף טומאה, מקבלת הריהי  ïëåÀÅעליה,

é÷tìcä.בדולפקי נחלקו כך בשולחן שנחלקו וכשם כשולחן , דינו – ÇËÀÀÄ
.iqei iaxk dkld oi`e

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ìñôñ,קצותיו בשני  דפים, שני שהן רגליים, שתי  לו  שיש –ìhpL ÇÀÈÆÄÇ
åéLàøî ãçà, רגליו משתי אחת היינו –øBäèראוי שאינו  – ÆÈÅÈÈÈ

גורסים: ויש למדרסnh`,לישיבה. הוא ראוי שעדיין (רמב"ם );והטעם

éðMä ìhð,השנייה רגלו היינו  השני , הראש –øBäèמקבל אינו – ÄÇÇÅÄÈ
מקבל הריהו  רגליו , שלוש  שכשניטלו לשולחן , דומה זה ואין טומאה;

שהיושב  לישיבה, ראוי אינו  ראשיו  שני  שנשברו שספסל  לפי טומאה,
קרקע גבי  על  כיושב çôè.(ברטנורא )עליו  dáb Ba Lé íà– ÄÆÙÇÆÇ

הספסל, של  הדף לישיבה.àîèבעובי  ראוי שעדיין טומאה, מקבל  – ÈÅ
óøôøL,רגליים הדום –åéLàøî ãçà ìhpLמשתי אחת – ÀÇÀÇÆÄÇÆÈÅÈÈ

הרגליים.àîèרגליו, את עליו  ליתן  ראוי  שעדיין טומאה, מקבל – ÈÅ
àøãz÷ éðôlL àqkä ïëå.כשרפרף דינו  –`xczw מושב הוא ÀÅÇÄÅÆÄÀÅÇÆÀÈ

חשוב. לאדם

i y i n g m e i
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åééetç eìhpL älk ìL àqk,הכסא של המושב טבלת – ÄÅÆÇÈÆÄÀÄÈ
הישיבה והמשענת לנוחיות שהם אחרים חלקים וכן  ולידיים, לגב שבו

הכסא, של  ציפוייו כלומר "חיפויים", נקראים אלה כל – הכסא ולנוי 

היינו  החיפויים, ממנו שניטלו כלה של  שכסא ללמד, המשנה ובאה
לתפקידו , עוד ראוי ואינו והקישוטים, ïéànèîהמשענת éànL úéaÅÇÇÀÇÀÄ

פי על שאף טומאה מקבל הכסא שלדעתם כלומר הכסא, את –
הוא  ראוי שכן  עליו, כסא שם עדיין  כלה, לישיבת ראוי שאינו 

אדם, בני לסתם ïéøäèîלישיבה ìlä úéáe ואינו שהואיל – ÅÄÅÀÇÂÄ
ממנו  ובטל נשבר , כאילו הריהו כלה", של  "כסא לשמש עוד  ראוי 

טומאה. מקבל  אינו  הלכך  בכלל , "כסא" óàשם :øîBà éànLÇÇÅÇ
àqk ìL ïaìî ובה המושב, טבלת עליה ששמים המסגרת – ÇÀÅÆÄÅ

ניטלו  שאפילו  שמאי, וסובר  הכסא, "מלבן" נקראת הרגליים, קבועות

(ויש בלבד  והמסגרת הרגליים אלא בו נשארו ולא החיפויים כל
qk`מפרשים: ly oaln s` עשו לא ועדיין האומן, מבית שיצא –

חיפוייו ), עליו àîèלו  לישב ראוי  מקום שמכל  טומאה, מקבל – ÈÅ
äáøòaבדוחק. BòáwL àqk,לישיבה ששימש  כסא, אדם לקח – ÄÅÆÀÈÈÂÅÈ

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn mipye mixyr wxt milk zkqn

‰ïéàöBé åééetç eéä àHL àqk,eìhðå–àîè,åéìò áLBéå Bcö ìò eähî úBéäì Bkøc ïkL. ¦¥¤¨¦¨§¦§¦§¨¥¤¥©§¦§©¥©¦§¥¨¨
Âéòöîàä Béetç ìhpL àqk,íéîi÷ íéðBöéçäå–àîè.íi÷ éòöîàäå íéðBöéçä eìhð–àîè;ïBòîL éaøøîBà: ¦¥¤¦©¦¨¤§¨¦§©¦¦©¨¦¨¥¦§©¦¦§¨¤§¨¦©¨¨¥©¦¦§¥

çôè áçø äéä íà. ¦¨¨¨¨¤©
Êåééetçî íéðL eìhpL àqk,äæ ãöa äæ–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.øîàäãeäé éaø:ìL àqk óà ¦¥¤¦§§©¦¥¦¨¤§©¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦¨©©¦§¨©¦¥¤

åééetç eìhpL älk,äìa÷ úéa Ba øizLðå–øBäè,øwòä ìèaL éðtî,äìôhä äìèáe. ©¨¤¦§¦¨§¦§©©¥©¨¨¨¦§¥¤¨¥¨¦¨¨§¨©§¥¨
ÁïBéìòä ìhpL äcL–äàîè,ïBzçzä éðtî;ïBzçzä ìhð–äàîè,ïBéìòä éðtî.ïBzçzäå ïBéìòä ìhð– ¦¨¤¦©¨¤§§¥¨¦§¥©©§¦©©©§§¥¨¦§¥¨¤§¦©¨¤§§©©§

äãeäé éaøànèî,ïétcä éðtî;íéîëçåïéøäèî.úzqä úáéLé–ñøãî àîè. ©¦§¨§©¥¦§¥©©¦©£¨¦§©£¦§¦©©©¨¨¥¦§¨

:øåäèã ììä úéáì éàîù úéá åãåî äîöò äáéøòá éåùòä àñë.xne` i`nye:ñøãî àîè äîöò äáéøòá éåùòä àñë óà
d.mi`vei eietg eid `ly `qkíéäåáâ ïéãîåò àñëä úåçåø ùìùî ïéòåá÷ íéøñðå íéöò òáøàî éåùò àñëäù .àñëä ïî õåç íéèìåá íéøñðä ïéàù

åäî íéöòä úçúäöøéù ãö ìëì àñëä úåèäì ìåëé ,áùåîì úåéåùòä úåçåìä åøáùð íàå .ïäéìò áùéì ïééåùò úåçåì íéöòì ìòîîå ,äæ ìöà äæ íé÷ã
åîë ïäù àùéøã åéåôçë åàì àëäã åéåôçå .åãö ìò åúåèäì ìåëé åðéà õåçì íéèìåá ïäùë ìáà ,àñë ìù úåçåø ùìùá íéòåá÷ä íéøñðä ïúåà ìò áùéìå

:åéåôç éø÷ íéöòä ïéôçîù íéøñðì àìà ,íéèìåá íéðéù
e.irvn`d eietg lhipy:ïàëî çåìå ïàëî çåì øàùðå éòöîàä çåì ìèéðù.`nh:äáéùéì éæçã.gth agx did m`:àì ,àì íàå .äáéùéì éæç
f.eietgn mipy:áùåîì úåéåùòä úåçåìî.`nhn `aiwr iax:àáé÷ò 'øë äëìä ïéàå.dlaw zia ea xiizype,íéðåîø ìá÷ì éåàøå úö÷ ìåìç àåäù

,ìåáé÷ úéá åì ùéù éðôî äéì ïðéàîèî àìå .øåäè.xiwrd lhay iptnáåùç äéä åøåáòáù ø÷éòä ìèáúðå ìéàåäå ,ìåáé÷ úéáì àìå ãéáò äáéùéì åø÷éòã
:úîç éáâ úåúñëå íéøë ÷øôáå .úìôùî éáâ ,÷øôîä ÷øô ìéòì ïðú éëäã .äëìä ïëå .ìåáé÷ úéá åì ùéù íòèî àîèî àìå ,äìéôèä äìèá ,éìë

g.dciy:äàîåè úìá÷î àéäù ,éøééî äàñ íéòáøà ú÷æçî äðéàù äãéùáå .ïåøà ïéîë äéåùò.oeilrd lhipy:äéìòù éåñéëäoezgzd.:äéìåùlhip
.oezgzde oeilrd:åøàùð ïéããöáù ïéôãäå.oixdhn minkge:íéîëçë äëìäå.zzqdïáàäî ãçàä äö÷á úáùì íå÷î åì ï÷úî àåäå .íéðáà úúñî

:éðùä äö÷á úúñîùë

`xephxa yexit

או  קמח עליו  לשים כדי עיסה, בה שלשים עריבה, בתוך  וקבעו 

בצק, ïéànèîחתיכות éànL úéaבטל הכסא אין שלדעתם – ÅÇÇÀÇÀÄ
מדרס, טומאת מקבל הוא ולכן העריבה, ïéøäèîלגבי  ìlä úéáeÅÄÅÀÇÂÄ

והרי העריבה, לגבי בטל שהכסא לפי  מדרס, מטומאת הכסא את –
לישיבה  מיוחדת שאינה לפי  מדרס, טומאת מקבלת אינה העריבה

ללישה. אלא לשכיבה daאו éeNòä óà :øîBà éànL– ÇÇÅÇÆÈÈ
כסא  מעולם היה ולא העריבה, בתוך  מתחילתו העשוי כסא אפילו

`cg),לישיבה urn daixrd mr dyrpy ,m"anxd itle) הוא מקבל 
שהיה  בכסא אלא מטמאים אינם שמאי  בית אבל מדרס. טומאת

מודים  בעריבה בתחילה העשוי בכסא אבל  לישיבה, כן לפני משמש
מדרס. טומאת מקבל  שאינו lld.הם, ziak dklde
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שאר  וכן שבו, והמשענת הכסא של המושב שטבלת בארנו, הקודמת במשנה
הכסא. "חיפויי " נקראים אלו  כל – הכסא ולנוי הישיבה לנוחיות שהם החלקים
המושב  מקום של הקרשים והם הכסא, של העיקריים ב"חיפויים" דנה משנתנו

(ayend zlah).לחזקן כדי  מסביב הרגליים על  שנותנים הקרשים וכן  ,

ïéàöBé åééetç eéä àHL àqk המושב מקום של  שהקרשים – ÄÅÆÈÄÈÀÄ
צידו  על  הכסא את להטות ואפשר  הכסא, למסגרת חוץ בולטים אינם

דפנו , על המושב,eìhðåולשבת טבלת היינו  חיפוייו , –àîè– ÀÄÀÈÅ
טומאה, מקבל  הכסא Bcöעדיין ìò eähî úBéäì Bkøc ïkLÆÅÇÀÄÀÇÅÇÄ

åéìò áLBéå החיפויים על  ולישב צידו  על  זה כסא להטות שרגילים – ÀÅÈÈ
הרגליים. שסביב

i y y m e i
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éòöîàä Béetç ìhpL àqk מורכבת המושב טבלת שהיתה – ÄÅÆÄÇÄÈÆÀÈÄ
האמצעי , הקרש  וניטל  קרשים, ÷íéîiמשלושה íéðBöéçäåושני – ÀÇÄÄÇÈÄ

במושב, נשארו הצדדים, שבשני  החיצוניים, הכסא àîèהקרשים – ÈÅ
הנותרים. הקרשים שני  על לישב אפשר  שעדיין טומאה, eìhðÄÀמקבל 

íi÷ éòöîàäå íéðBöéçä החיצונים הקרשים שני  ניטלו  אם וכן – ÇÄÄÀÈÆÀÈÄÇÈ
בלבד, האמצעי  הקרש  שעדיין àîèונשאר  טומאה, מקבל  הכסא – ÈÅ

לישיבה. çôèראוי  áçø äéä íà :øîBà ïBòîL éaø אם – ÇÄÄÀÅÄÈÈÈÈÆÇ
עליו , לישב הוא ראוי  אז  טפח, רחב היה שנשאר האמצעי  הקרש

מקבל אינו  הכסא טפח, רחב היה לא אם אבל  טומאה; מקבל והכסא

לישיבה. ראוי  אינו  מטפח פחות שקרש טומאה,
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äæ ãöa äæ ,åééetçî íéðL eìhpL àqk קרשים שני  שניטלו – ÄÅÆÄÀÀÇÄÅÄÈÆÀÇÆ
אלא  בו נשתייר ולא והאמצעי , החיצונים אחד  הכסא, ממושב סמוכים

עליו , לישב אפשר שאי  קיצוני אחד  ànèîקרש àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÀÇÅ
לישיבה, עוד ראוי  שאינו  פי  על ואף עליו, כלי שם שעדיין הכסא, את

קיבול. ככלי  בו  להשתמש  אפשר מקום ïéøäèîמכל íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ
מקבל ואינו כלי , שבר אלא אינו  לישיבה, עוד ראוי ואינו  שהואיל

l`xyi").טומאה zx`tz"e "dpexg` dpyn" o`k oiire ;g ,a zeicr oiir)
åééetç eìhpL älk ìL àqk óà :äãeäé éaø øîà ששנינו – ÈÇÇÄÀÈÇÄÅÆÇÈÆÄÀÄÈ

הלל , ובית שמאי  בית בו שנחלקו ÷äìaלעיל, úéa Ba øizLðåÀÄÀÇÇÅÇÈÈ
חפצים  לתוכו  ליתן  קיבול, בית המושב תחת לעשות רגילים שהיו –

קיבול , בית לו שיש פי על  שאף יהודה, רבי וסובר  –øBäèקטנים, È
טומאה, מקבל øwòäאינו ìèaL éðtî לישיבה עשוי  שעיקרו – ÄÀÅÆÈÅÈÄÈ

בטל , זה והרי  קיבול, לבית äìôhäולא äìèáe גם בטל ולכן  – ÈÀÈÇÀÅÈ
שלו , קיבול בית משום טומאה מקבל  ואינו הטפל , dkld.שימושו oke

y c e w z a y

ח ה נ ש מ ר ו א ב

äcL מחזקת שאינה בשידה כאן  ומדובר תיבה; כעין  העשויה – ÄÈ
טומאה מקבלת היא זה שבכגון  בלח, סאה `).ארבעים ,eh lirl oiir)

ïBéìòä ìhpL,שעליה הכיסוי –äàîè,טומאה מקבלת –éðtî ÆÄÇÈÆÀÀÅÈÄÀÅ
ïBzçzä;לשידה קיבול  בית יש  עדיין שמחמתה השוליים, –ìhð ÇÇÀÄÇ
ïBzçzä,מהשידה השוליים ניטלו –äàîè,טומאה מקבלת – ÇÇÀÀÅÈ

ïBéìòä éðtî,קיבול כלי עדיין היא הרי  הכיסוי ונשאר שהואיל  – ÄÀÅÈÆÀ
בכיסוי קיבול  בית שיש  ר"ש).לפי ïBzçzäå(רמב"ם ; ïBéìòä ìhðÄÇÈÆÀÀÇÇÀ

שבצדדים, הדפנות אלא נשתיירו  ולא והשוליים, הכיסוי –äãeäé éaøÇÄÀÈ
ïétcä éðtî ,ànèîכלי עדיין חשובים שנשארו, הדפנות שאף – ÀÇÅÄÀÅÇÇÄ

צדיה על מוטה כשהיא בשידה להשתמש  שאפשר  לפי  (הרא"ש );קיבול ,

ïéøäèî íéîëçå שקיבלה כדרך  עכשיו מקבלת השידה שאין לפי  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
úzqäבתחילה. úáéLé מושב לעצמו שמתקן  אבנים, המסתת – ÀÄÇÇÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn



hקצו dpyn mipye mixyr wxt milk zkqn

ËB÷øqL úôk,Bîkøëå,íéðt BàNòå–àáé÷ò éaøànèî;íéîëçåïéøäèî,Ba ÷çiL ãò.äìkìkäå ìqä Ÿ¤¤¥§§¦§§©£¨¨¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¤¨Ÿ©©§©©§¨¨
ïáz ïàìnL,ïéëBî Bà,äáéLéì ïðé÷úä–ïéøBäè.äçéLîa Bà éîâa ïâøñ–ïéàîè. ¤¦§¨¤¤¦¦§¦¨¦¦¨§¦¥§¨§¤¦¦§¦¨§¥¦

h.ztek:àúôñåúá åùåøéô òîùî éëäå .äáçøå äáò õò úëéúç.ewxq:åøééö.enkxke:íåëøëá åòáö.mipt ea dyre,éðèéäøá åäåùäå øöòîá åìñô
:íéôé íéðô åì íéàøð åéäéù.`nhn `aiwr iax:àåä áùåîã.oixdhn minkge:áéùç àîìòá õò úëéúçëã.wegiy cr:äáéùé íå÷î åá ÷å÷çéùopiwzd

.mixedh daiyil:íãà ìë ìöà åúòã äìèáå äáéùéì ïééåùò ïéàù éôì .ñøãîîinba obxiq:úåèîä úà ïéâøñîù êøãë ,ïäéô ìò.oi`nhïáúä ïéàã
:äáéùéì éæçå ,ìåôéì ïéìåëé ïéëåîäå

`xephxa yexit

מושבו מקום הרי העץ, קורת בקצה ñøãîארעי àîèמקבל – ÈÅÄÀÈ
מדרס. טומאת

הסיפא את zzqd")בארנו  zaiyi"):מפרש מברטנורא הרב אבל  המפרשים. כרוב
zzqd"לשבת מקום לו מתקן והוא אבנים, מסתת –,oa`dn cg`d dvwa

להם  אין  אבנים כלי שהרי פירושו , על תמהים ורבים השני". בקצה כשמסתת
מדרס טומאת אפילו zetqezטומאה, oiire ;"dnly zk`ln" ;"aeh mei zetqez" oiir)

.(a"xd ly yexitd z` ayiiny g"ixdn

ט ה נ ש מ ר ו א ב

úôk,עבה עץ חתיכת –B÷øqLאדום בצבע  אותו  צבע –,(oewixqa) ÙÆÆÅÀ
Bîkøëå,בכרכום שצבעו  או –íéðt BàNòå שהחליקו או  – ÀÄÀÀÇÂÈÈÄ

יפים, פנים לו שיהו ànèîבמקצועה, àáé÷ò éaø,הכופת את – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
כלי; עשאו  ïéøäèîלפי  íéîëçå,עץ בול אלא שאינו –÷çiL ãò ÇÂÈÄÀÇÂÄÇÆÈÙ

Ba.לישיבה מקום בו  שיחקוק –äìkìkäå ìqä,גדול סל היינו  – ÇÇÀÇÇÀÈÈ
ïéëBî Bà ,ïáz ïàìnL או הצמר מן  הנסרקים חוטים היינו  – ÆÄÀÈÆÆÄ

בזה, וכיוצא בגדים äáéLéìבלויי ïðé÷úä שמילאם פי  על אף – ÄÀÄÈÄÄÈ
עליהם, לישב עשויים ïéøBäèכדי שאינם לפי מדרס, מטומאת – ÀÄ

דעתו . ובטלה יוצאים, והמוכין  התבן פתוח, שפיהם זמן  שכל לישיבה,

éîâa ïâøñ,בגומא המוכין את או  התבן את סירג –äçéLîa Bà ÅÀÈÀÆÄÄÀÄÈ
שלא  מחבלים, או מגומא רשת כעין  הסל  פי  על  שעשה בחבל , –

לחוץ, המוכין  או התבן טומאת ïéàîèיפלו מקבלים והכלכלה הסל – ÀÅÄ
לישיבה. נקבעו זה שבכגון  לפי מדרס,

izdw - zex`ean zeipyn

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

,xvgl ueg mind e`viy jxev el oi` i`ceeéàåxn`z m`e ± §¦
eilr xeq`pyíéî çl÷î éðBìt ìL BøBpö eøîàé ànL äøéæb íeMî¦§¥¨¤¨Ÿ§¦¤§¦§©¥©©¦

,dngd zenia s` xvga min jetyl xzeny ,xnel e`eaie ,zaya
zeniay oeik ,miaxd zeyxl s` jetyl xzeny xnel e`eaiy e`

minybdíéçl÷î úBøBpö íúñ[min miktey-],íä,jkl yegl oi` §¨¦§©§¦¥
la` .md minyb iny xeaqi ,exivgn mi`vei min d`exdy
,miaxd zeyxl e`viy jixv epi`y s` ,aial jtey `edy miktey
aeygi ,miaxd zeyxa mi`vei mikteyd z` d`exdy yegl yi
zeyxa jetyl xzeny xn`ie ,miaxd zeyxl e`viy ick mktyy

.dnvr miaxd
:`ziixad ixac yexita ewlgp iia`e ongp axy d`ian `xnbd

,íéîLbä úBîéa ,ïîçð áø øîàxvga el yi m`ä÷eò[`neb-] ¨©©©§¨¦©§¨¦¨
yBì ïéðúBð ,íéúàñ ÷éæçîmy jetyl el xzen ±,íéúàñm`e ©£¦¨©¦§¦¨©¦

dwerd÷éæçîwxBì ïéðúBð äàñwx my jetyl el xzen ±,äàñ ©£¦§¨§¦§¨
e,änçä úBîéay dwer my yi m`Bì ïéðúBð ,íéúàñ ÷éæçîxzen ± ¦©©¨©£¦¨©¦§¦

elit` my jetyl el,íéúàñwx wifgn dwerd m`eïéà ,äàñ ¨©¦§¨¥
øwéò ìk Bì ïéðúBðdxn`y dne .llk my jetyl el xeq` ± §¦¨¦¨

minybd zeniay epiid ,dpeye jtey minybd zeniay `ziixad
`nebd m` s` `l` ,miiz`q zwfgn `neb my didiy jixv oi`
jetyiy cr xvga jteye xfege jtey ,miiz`qn zegt zwfgn

.`nebd zcink
.minybd zenil dngd zeni oia lcadd dn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyénð änçä úBîéadwer my yi m` ok mb ±÷éæçî ¦©©¨©¦©£¦
äàñ déì áéúéð ,äàñmixqe` recne ,d`q my jetyl el xizp ± §¨¥¦¥§¨

:`xnbd daiyn .llk jetyl eilrdéì ïzéì éúà àîìc äøæb§¥¨¦§¨¨¥¦¥¥
íéúàñy .miiz`q my jetyl `eai `ny ±:`xnbd zl`eéëä éà ¨©¦¦¨¦

`ny dxifb meyn `ed dngd zenia xeqi`d mrhy ok m` ±
,miiz`q my jetyiíéîLbä úBîéad`q dwerd wifgn xy`ky ¦©§¨¦

,d`q wx jetyl el xzenøBæâéì énð`l s` eilr xeq`p ok mb ± ©¦¦§
:`xnbd daiyn .miiz`q my jetyi `ny dxifb meyn d`qíúä̈¨

,minybd zenia ,my ±dì Leçéð éàîyeygl epl yi xac dfi`l ± ©¥¨
,`nebd zcink elit` my jetyi `ly eilr xefbp ezngnyéà¦

[Bøéöç] ìe÷ìé÷ íeMîjetyi `ly ick eilr xeq`py xn`z m` ± ¦¦§£¥
ick xvgl ueg mind e`viy epevx f`y ,`nebd zcinn xzei my

,exivg z` elwlwi `lyàîéé÷å àì÷ìwéî àäexivg ixd ± ¨¦©§§¨§¨§¨
e`viy jxev el oi` i`cee ,minybd zngn xak `id zlwlewn

e ,xvgl ueg mindéàeilr xeq`py xn`z m`e ±ànL äøéæb íeMî ¦¦§¥¨¤¨
miaxd zeyxl mind e`vie ,`nebd zcnn xzei my jetyi

z`vl mind z` mi`exdeíéî çl÷î éðBìt ìL BøBpö eøîàé,zaya Ÿ§¦¤§¦§©¥©©¦
oeik ,jkl yeygl oi` ,miaxd zeyxa jetyl xizdl e`eaie

minybd zeniayïéçl÷î úBøBpö íúñ[min miktey-],ïäok m`e §¨¦§©§¦¥
mewn lkne .md minyb iny xn`i ,exivgn mi`vei min d`exd
.`nebd zcinn xzei min my jetyl minybd zenia el exizd `l

,ééaà øîàjetyl eilr xeq`l mrh oi` minybd zeniay oeik ¨©©©¥
,minCkìäxizn `ziixad ly `pzdy ,xnel yi jk meyn ± ¦§¨

minybd zenia jetyl,íééøBk eléôàå øBk eléôàmy oi` m` mb £¦©£¦©¦
xvga `neb.

:dpyna epipy,Bæ ãâðk Bæ úBàèeéã ézL ïëåwxe ,odiptl xvge §¥§¥§¨§¤¤
jetyl dl xzen `neb dzyry ef wx ,`neb eyr zg` diilr ipa

:dpynd zxacn ote` dfi`a dpc `xnbd .my,àáø øîàdn ¨©¨¨
mdl xeq` `neb eyr `ly diilrd ipay dpynd dxn`y

xaecn ,min my jetyleléôàykeáøéò.cgi zeilrd izyøîà £¦¥§¨©
l`y -àîéìéà ,àîòè éàî ,ééaà (déì)mrhdy xn`p m` ± ¥©©¥©©£¨¦¥¨

`edàiîc àLéôð íeMîmiza izyy oeiky ,mind ieaix ± ¦§¦¨§©¨
mdy `vnp ,miiz`qa ynzyn mdn cg` lke ,min my miktey
,miiz`q wx my jetyl xeq`e ,min mi`q rax`a miynzyn

àéðúäå`neb zeyrl `weec jixv oi`y ,`ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨
`l` ,xvgaä÷eò éì úçà,`neb xvga dyr m` oia dey oicd ± ©©¦¨

éì úçàåmy ozp m` oiae ±àøèñébmy ozpe ,wcqpy qxg ilk - §©©¦¦§§¨
my dyry e` ,mind z` lawl ilkdn ivgäëéøa,agx uixg ± §¥¨

äáéøòåmy ozp m` oke ±.dkezl miqpkp mindy dphw dpitq ©£¥¨
eeàlîúpL ét ìò óàe` dkixad e` `xhqibd e` `nebd-] ©©¦¤¦§©§

[daixrd,úaMa íéî ïëBúì ïéëôBL ,úaL áøòî íéîit lr s`e ©¦¥¤¤©¨§¦§¨©¦©©¨
`nebay mindy oeiky ,miaxd zeyxl dpnn mi`vei mindy
jxev el oi` jtey `edyk ,ux`a rlaidle zelkl miieyr
.`neba mind erlaiy `id ezrc `l` ,xvgl ueg mind e`viy
mind erlaiy `id jteyd zrc ,`neb da yiy xvgy ixd
`neba dl ic ,dl zegezt zeilr izyy xvg mb ok m`e ,`neba
erlaiy `id jteyd zrcy oeik ,miiz`q zwfgn `idy zg`

.mnewna mind
:`xnbd daiynøîzéà éëä øîzéà éà àlàxn`py dn `l` ± ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jk jgxk lr dpynd yexita `ax mya,àáø øîà̈©¨¨
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קצז h dpyn mipye mixyr wxt milk zkqn

ËB÷øqL úôk,Bîkøëå,íéðt BàNòå–àáé÷ò éaøànèî;íéîëçåïéøäèî,Ba ÷çiL ãò.äìkìkäå ìqä Ÿ¤¤¥§§¦§§©£¨¨¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¤¨Ÿ©©§©©§¨¨
ïáz ïàìnL,ïéëBî Bà,äáéLéì ïðé÷úä–ïéøBäè.äçéLîa Bà éîâa ïâøñ–ïéàîè. ¤¦§¨¤¤¦¦§¦¨¦¦¨§¦¥§¨§¤¦¦§¦¨§¥¦

h.ztek:àúôñåúá åùåøéô òîùî éëäå .äáçøå äáò õò úëéúç.ewxq:åøééö.enkxke:íåëøëá åòáö.mipt ea dyre,éðèéäøá åäåùäå øöòîá åìñô
:íéôé íéðô åì íéàøð åéäéù.`nhn `aiwr iax:àåä áùåîã.oixdhn minkge:áéùç àîìòá õò úëéúçëã.wegiy cr:äáéùé íå÷î åá ÷å÷çéùopiwzd

.mixedh daiyil:íãà ìë ìöà åúòã äìèáå äáéùéì ïééåùò ïéàù éôì .ñøãîîinba obxiq:úåèîä úà ïéâøñîù êøãë ,ïäéô ìò.oi`nhïáúä ïéàã
:äáéùéì éæçå ,ìåôéì ïéìåëé ïéëåîäå

`xephxa yexit

מושבו מקום הרי העץ, קורת בקצה ñøãîארעי àîèמקבל – ÈÅÄÀÈ
מדרס. טומאת

הסיפא את zzqd")בארנו  zaiyi"):מפרש מברטנורא הרב אבל  המפרשים. כרוב
zzqd"לשבת מקום לו מתקן והוא אבנים, מסתת –,oa`dn cg`d dvwa

להם  אין  אבנים כלי שהרי פירושו , על תמהים ורבים השני". בקצה כשמסתת
מדרס טומאת אפילו zetqezטומאה, oiire ;"dnly zk`ln" ;"aeh mei zetqez" oiir)

.(a"xd ly yexitd z` ayiiny g"ixdn

ט ה נ ש מ ר ו א ב

úôk,עבה עץ חתיכת –B÷øqLאדום בצבע  אותו  צבע –,(oewixqa) ÙÆÆÅÀ
Bîkøëå,בכרכום שצבעו  או –íéðt BàNòå שהחליקו או  – ÀÄÀÀÇÂÈÈÄ

יפים, פנים לו שיהו ànèîבמקצועה, àáé÷ò éaø,הכופת את – ÇÄÂÄÈÀÇÅ
כלי; עשאו  ïéøäèîלפי  íéîëçå,עץ בול אלא שאינו –÷çiL ãò ÇÂÈÄÀÇÂÄÇÆÈÙ

Ba.לישיבה מקום בו  שיחקוק –äìkìkäå ìqä,גדול סל היינו  – ÇÇÀÇÇÀÈÈ
ïéëBî Bà ,ïáz ïàìnL או הצמר מן  הנסרקים חוטים היינו  – ÆÄÀÈÆÆÄ

בזה, וכיוצא בגדים äáéLéìבלויי ïðé÷úä שמילאם פי  על אף – ÄÀÄÈÄÄÈ
עליהם, לישב עשויים ïéøBäèכדי שאינם לפי מדרס, מטומאת – ÀÄ

דעתו . ובטלה יוצאים, והמוכין  התבן פתוח, שפיהם זמן  שכל לישיבה,

éîâa ïâøñ,בגומא המוכין את או  התבן את סירג –äçéLîa Bà ÅÀÈÀÆÄÄÀÄÈ
שלא  מחבלים, או מגומא רשת כעין  הסל  פי  על  שעשה בחבל , –

לחוץ, המוכין  או התבן טומאת ïéàîèיפלו מקבלים והכלכלה הסל – ÀÅÄ
לישיבה. נקבעו זה שבכגון  לפי מדרס,

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ב בין àøîâדף במועד השלחין בית שדה את להשקות שמותר במשנה שנינו

אם  הגמרא: מקשה בתחילה. יצא שלא ממעין ובין בתחילה שיצא ¨§©àzLäממעין
øîBì[-עתה] Lé שאףäléçza àöiL ïééònî,קבוע מהלך למימיו אין שעדיין ¥©¦©§¨¤¨¨©§¦¨

לחשוש  éìetðéàìויש éúàc אין מכל־מקום לתקנן, ויבוא במועד גדותיו שיפלו - §¨¥§¦§¥
ו  לכך כן ïé÷Lîחוששים אם השלחין, בית את äléçza,ממנו àöé àlL ïééònî ©§¦¦©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨

,éìetðéàì éúà àìc,רב זמן כבר בו הולכים מימיו צריכה àéòaéîשהרי וכי - §¨¨¥§¦§¥¦©§¨
ממנו. להשקות שמותר לחדש המשנה

הגמרא: éøèöàמתרצת ,éøîàC אף להשקות שמותר להשמיענו הוצרכה המשנה - ¨§¥¦§§¦
ש  משום בתחילה, יצא שלא àðzממעין éà להשקות שמותר רק שונה היתה אם - ¦¨¨

àðéîàמ  äåä ,äléçza àöiL ïééòî,אומר הייתי -àeä àëä במעין כאן, דווקא ©§¨¤¨¨©§¦¨£¨£¦¨¨¨
בתחילה, àìשיצא ìòaä úéa ,ïéà ïéçìMä úéác רק ממנו שמשקים בו הדין - §¥©§¨¦¦¥©©©Ÿ

בית  שדה אך האבד, דבר והוא הגשמים במי מסתפק שאינו השלחין בית שדה את

אין  האבד, דבר ואינה  ישקוה, לא אם תיפסד שלא הגשמים, במי המסתפקת הבעל

éìetðéàìמשקים, éúàc íeMî,במועד לתקנו àöéויבוא àlL ïééòî ìáà ¦§¨¥§¦§¥£¨©§¨¤Ÿ¨¨
àîéà ,éìetðéàì éúà àìc ,äléçza ש אומר -énð ìòaä úéa eléôà יהיה ©§¦¨§¨¨¥§¦§¥¥¨ַ£¦¥©©©©¦

ממנו, להשקות ïìמותר òîLî à÷ יצא שלא ממעין 'בין שכתבה במה המשנה ¨©§©¨
אלא  לחלק, שאין äléçza,בתחילה', àöé àlL ïééòî àðL àìå äléçza àöiL ïééòî àðL àì אומרים אנו בשניהם Ÿ§¨©§¨¤¨¨©§¦¨§Ÿ§¨©§¨¤Ÿ¨¨©§¦¨

שדה  àדווקא ïéçìMä úéaïé שדה אך במועד, להשקותה מותר אכן -àì ìòaä úéa במעין וגם במועד, להשקותה אסור - ¥©§¨¦¦¥©©©Ÿ
ביניהם. החילוק שייך בתחילה יצא שלא

ביניהם. הקשר את מבררת והיא הקרקע, של דרכה שם על נקראו הבעל' ו'בית השלחין' 'בית השדות ששמות מבינה הגמרא

הגמרא: וכיצד éàîeשואלת -éàäc òîLî זה ששם -àéä àúeçöc àðMéì 'ïéçìMä úéa' שבשם היא, צמאון של לשון - ©©§©§©¥©§¨¦¦§¨§©¨¦
הגמרא: משיבה נוספים. למים צמאה אלא הגשמים במי מסתפקת שאינה שדה נקראת עמלקáéúëcזה כה במלחמת (דברים ¦§¦

éòיח) äzàå','òâéå ó,צמא פירושו זה בפסוק שנאמר éàìå',ו'עיף' éäìLî zàå' ïðéîbøúîe בלשון ש'משלהי' ומבואר §©¨¨¥§¨¥©§©§§¦¨§©§§©§¥§¨¥
ח'. באות מתחלפת ה' שהאות השלחין', 'בית למים הצמאה לשדה קראו כן ועל צמאון , לשון הוא התרגום

הגמרא: àéäשואלת àúeázééîc àðMéì 'ìòaä úéa' éàäc òîLî éàîe למים צמאה שאינה מיושבת קרקע של לשון - ©©§©§©¥©©©¦§¨¦§©§¨¦
נוספים. למים צמאה ואינה גשמים במי המסתפקת שדה נקראת זה שבשם היא, ה)áéúëcתדיר סב øeça(ישעיה ìòáé ék' ¦§¦¦¦§©¨

äìeúa,'ּבני יבעלּו,'àzìeúa íò íìeò áúBzéîc äîk éøà' ïðéîbøúîe הבתולה עם הבחור שמתיישב כמו שפירושו, §¨ְִִָָָ§©§§¦¨£¥§¨§¦©¥¦§§¨
כן  דאגה, בלא פנוי שנמצא éeâaכשנושאה, ïeázééúéééða CC כן ועל ישוב, מלשון הוא ש'בעל' והרי בתוכך. בניך יתיישבו - ¦§©§§©¦§©¦

הבעל' 'בית צרכיה כל בה שיש המיושבת לקרקע .קראו

i"yx

àøîâéìåôðéàì éúàã-rwxwd
dwifgd `l oiicrc ,daiaqy

.dkxcïé÷ùî-,cren ly elega
lif`e ,litp `nlc opiyiig `le

.`xizi `gxih gxheàìù ïéérî
äìéçúá àöé-.ekxc wifgd xaky

àéráéî-ly elega epnn dwync
.crenìráä úéá-`ed dcy

oi`e ,dzewydl jixv epi`e ,wnra
.dze` dwyn oi` m` cqtd da

ïì rîùî à÷-:ipzc ,oizipznoia
.dligza `vi `ly oiirnnúéá

ìráä úéá ,ïéà ïéçìùä-elit`
dligza `vi `ly oiirnn-.àì

)(éäìùéî-.z"iga slgzn `"de

אגרות קודש
 ב"ה,  ח"י מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה אברהם מרדכי שמואל שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו מ"ח, בו כותב ר"פ מעניני הפצת המעינות, ויהי רצון שיתוסף 

בהפעולות האמורות כהנה וכהנה בתוככי שאר פעולות להפצת היהדות המסורתית, שבד"מ יתוסף 

בערך  ככה  כ"פ  בגשמיות  הוא  למטה  בפרט שבהשתלשלות מלמעלה  הגשמים  בענינים  וכהנה  כהנה 

הרוחניות, וכידוע הדוגמא אשר בהקרבת עוף אחד ע"ג המזבח נעשית עליית עולמות עליונים ונמשכת 

ברכה רבה בעניני האדם.

ובפרט אשר השנה היא שנת המאתים להסתלקות הילולא של הבעש"ט עת וזמן מסוגל להפצת 

המעינות ועד שיגיעו גם חוצה.

בברכה לבשו"ט.



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ct sc oiaexir(oey`x meil)

epiidäéiìò éðazqtxndn ddeab `idy ,diilra mixcd miyp` ± §¥£¦¨
,daxddì eø÷ éàîedfl mi`xew recne ±,úñtøîmeyné÷ìñ÷c ©¨¨¦§¤¤§¨¨§¥

mdizexicl miler mdy ±úñtøîa,dxyr deaby lzde ,[` xeiv] §¦§¤¤
miynzyn diilrd ipae ,diilrd ly zepelgdn dxyr `ed jenp

zqtxnl jiiy `edy epipye ,dwixfa xvgd ipae leylyaàîìà± ©§¨
y gkenìkyìLa äæìäæì BúBà ïéðúBð ,ä÷éøæa äæìå ìeL ¨¨¤§¦§§¨¤¦§¦¨§¦¨¤

ìLaL,ìeL.axl dywe .l`enyk ¤§¦§
yxtl yi :`xnbd zvxznàðeä áø øîàãk(onwl)epipyy dny ¦§¨©©¨

epiid ,'zqtxnl' `tiqa,úñtøna íéøcä ïúBàìmdizeilr igzty §¨©¨¦©¦§¤¤
,ynn zqtxnl mi`veiénð àëälzdy yxtl yi `yixa mb - ¨¨©¦

jiiy,úñtøna ïéøcä ïúBàì.ynn zqtxnl migezt mdigzty §¨©¨¦©¦§¤¤
edy e` ,zqtxnd daebl dey lzdezegt dpnn deab e` jenp `

ipal ixdy ,xvgl `le zqtxnl jiiy okle ,[a xeiv] dxyrn
.iyewa ,xvgd ipale zgpa eyinyz zqtxnd

:`xnbd dywn,éëä éà,zqtxna mixca xaecnyàôéñ àîéà ¦¨¦¥¨¥¨
lzd m`y ,da epipyyïàkî úBçt`ed ixd [dxyrn-],øöçì ¨¦¨¤¨¥

eéànàoi`e ,jk lk ddeab dpi` zqtxn mzq ixde ,[recne-] ©©
igzt m`e ,lzl zqtxnd oia migth dxyr ly daeb yxtd
miynzyn zqtxnd ipay `vnp ,ynn zqtxnl mi`vei zeilrd

eyinyz ok m`e ,zgpa df lzaàeä çúôa äæìå çúôa äæìgep ± ¨¤§¤©§¨¤§¤©
.ea exq`i mdipyy ozep oicde ,zqtxnd ipal gepe xvgd ipal

:`xnbd zvxznéàîyexitd dn ±,'øöçì'lzdy `id dpeekd ©¤¨¥
jiiy,øöçì óàea zehley zeieyxd izy ,xnelkåoklïäéðL ©¤¨¥§§¥¤

.ïéøeñà£¦
:df uexizl reiq d`ian `xnbd,àøazñî énð éëäs`' dpeekdy ¨¦©¦¦§©§¨

,zqtxna mixca xaecne mixeq` mdipye 'xvgl,àôéñ éðz÷cî¦§¨¨¥¥¨
íéøeîà íéøác äna,[zqtxnl jiiy dxyr deaby lzdy] ©¤§¨¦£¦

aäëeîñ,zqtxnlúâìôeîa ìáà,[dwegx-]eléôà`edydBáb §§¨£¨§§¤¤£¦¨©
íéçôè äøNò,xvgd ipal gep epi`ydf ixd,øöçìmeyn £¨¨§¨¦¤¨¥

:`xnbd zl`eye .zqtxnd ipal dyw eyinyzy,'øöçì' éàî©¤¨¥
àîéìéàwx xn`z m` ±éøLå ,øöçì,dyw ,mdl xzene ±,éànà ¦¥¨¤¨¥§¨¥©©

ixdeàeä eäééåøúc àúeLøm` s`y .`id mdipy ly zeyx ± §¨§©§©§
eyinyz mewn lkn ,zqtxndn dxyr zedeab zeilra xaecn
zwixfa diilrle ,dxyr daeb zwixfa xvgl ,deya mdipyl dyw
iabl leylyy ,l`enyl s`e ,dhnl leylyae dbltdd jyn
zwixf mbe leyly mb yiy ,o`k ,`ed gep yinyz daeb zwixf
mipzep recne .xvgd ly daeb zwixfl md miey ,dbltdd jyn

.xvgl zeyxd z`,'øöçì' éàî àlàepiidïäéðLe ,'øöçì óà' ¤¨©¤¨¥©¤¨¥§¥¤
,ïéøeñà,l`eny itl s` ok xnel migxkeny oeikeénð àëäax itl £¦¨¨©¦

c denzl oi`'øöçì' éàîepiid ,`yixay.ïéøeñà ïäéðLe ,'øöçì óà' ©¤¨¥©¤¨¥§¥¤£¦
.dpéî òîL§©¦¨

,leylya dfle dwixfl dfly xaeqy] ax lr dywn `xnbd
:[oixeq` mdipyøBaä úééìeç ,ïðzit z` da etiwdy dnc` ± §©§©©

,xeadòìqäå,xvgay,ïàkî úBçt ,úñtønì ,äøNò ïéäBáb ïäL §©¤©¤¥§¦£¨¨©¦§¤¤¨¦¨
.øöçì`idy ,diilrd ipa epiid ,'zqtxn'y ,zrk `xnbd zxaeqe ¤¨¥

dwixfa `ed xvgd ipal df itle ,daxd zqtxndn ddeaboeik]
zqtxnd ipale [dxyrn dlrnl mideab rlqde xead ziilegy
,[dxyrn xzei daeba miblten mdy oeik] leylya myeniy
dwixfa dfle leylya dfly lky gkene ,zqtxnd ipal mipzepe

.axl dywe ,leylyay dfl eze` mipzep
:`xnbd dgec,àðeä áø øîàepiid ,'zqtxnl'íéøcä ïúBàì ¨©©¨§¨©¨¦

,úñtønamyinyze .ynn zqtxnl mi`vei mdizeilr igzty ©¦§¤¤
xvgd ipal eli`e ,zgpa ,dxyr mideabd rlqde xead ziilega

.zqtxnl mze` mipzep okle ,iyewa myinyz
:`xnbd dywnçðéziabl [xacd ayein-]òìñdeab `ed m`y ¥©¤©

,eiab lr miynzyn ixdy ,zqtxnd ipal gep eyinyz ,dxyr
iabl la` .mdl dey edaebeøîéîì àkéà éàî øBa.xnel ozip dn ± ©¦¨§¥©

zegtl wenr xea mzqe ,ezirwxway min milecy eyinyzy
ly leyly jixv zqtxna mixcl s` ok m`e ,migth dxyr
dwixfa eyinyz xvgd ipaly oeiky gkene ,migth dxyr zegtl
miynzyny ,zqtxnd ipal xead z` mipzep ,[dilegd lrn]

.axk `le l`enyk epiide .leylya
:`xnbd zvxznäàìî øBáa àëä ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨§¥§©§¨¨¨§§¥¨

,ïðé÷ñò íéî,mind iptl zqtxnd oia dxyr ly yxtd oi`e ©¦©§¦¨
.zqtxnd ipal gep xead yinyze

:`xnbd dywnàøñç àäåici lr zaya mixqgp mind ixde ± §¨¨§¨
didi xead yinyz ,cxii mind daeb xy`ke ,xeadn milcpy

.ax itl ea mixeq` md df ote`ae ,zqtxnd ipal leylya
:uxzl dqpn `xnbdàéøL àéìî éëc ïåék±xead xy`ky oeik ¥¨§¦©§¨©§¨

,xzen ,`lnàéøL énð àøñç ék.xzen ,mind exqgi xy`k s` ± ¦¨§¨©¦©§¨
:`xnbd dgecàøéñà àøñç éëc ïåék ,äaøcàxy`ky oeik ± ©§©¨¥¨§¦¨§¨£¦¨

ok m` ,ea mixeq` zqtxnd ipa s` mind mixqgpénð àéìî ék¦©§¨©¦
àøéñà.mdilr xeq`l yi `ln xead xy`k mb ± £¦¨

:xg` ote`a zvxzn `xnbdäàéìî øBáa àëä ,éiaà øîà àlà¤¨¨©©©¥¨¨§§¥¨
,ïðé÷ñò úBøét,mipeilrd zexitl zqtxnd oia dxyr yxtd oi`e ¥©§¦¨

:`xnbd dywn .zqtxnd ipal gep xead yinyzeéøñç àäåixde ± §¨¨§¥
.minl mdipia lcadd dne ,zaya mixqgp zeidl milelr zexitd

:`xnbd zvxznàìáéèaokle .lehlha xeq`y ,laha xaecn ± §¦§¨
.xeaa ynzydl zqtxnd ipa mixzen

:df uexizl zriiqn `xnbdéðz÷c énð à÷écdnn mb wiecn ok ± ©§¨©¦§¨¨¥
rnyne ,'rlqde xead ziileg' epipyyòìñc àéîecxead oipray ± §¨§¤©

,xqgp epi`e reaw `ed rlqy enky ,rlql dnecd ote`a xaecn
zexit `ln xeaa epiide ,xqgp epi`y ote`a xaecn xeaa mb ok

:`xnbd zniiqn .lahdpéî òîLrnyn ok` ±.ok §©¦¨
:`xnbd zl`eyàðúéîì él änìådpyna zepyl ±él änìå ,øBa §¨¨¦§¦§¨§¨¨¦

,òìñ àðúéîìeyinyz xeaa s`y oeik ,rlq wx xikfdl ic `ld §¦§¨¤©
.eiab lr

:`xnbd daiynïðéòîLà éàc .àëéøöiabl wx rinyn did m`y ± §¦¨§¦©§§¦¨
,òìñmeyn zqtxnd ipal xzen rlq `weecy mixne` epiid ¤©

øæâéîì àkéìc,dxifb meyl mewn dfa oi`y ±ìáàaøBazexit `ln §¥¨§¦§©£¨
lahøBæâéìc yygn ea ynzydl xeq`le xefbl yi ±àéìîc ïéðîæ ¦§¦§¦§©§¨

ïéðweúî úBøét,mipwezn zexita `ln xead didi minrtly ± ¥§¨¦
ynzydl zqtxnd ipal xzid oi` zaya milhip mdy oeiky

:`xnbd zniiqn .xeqi` icil e`eaie ,mdiab lrnàëéøöok` ± §¦¨
.mdipy z` zepyl jixv

,dwixfa dfle leylya dfly lky] axl di`x d`ian `xnbd
:[mixeq` mdipy,òîL àz,`ziixaa epipyøöç éLðàmiyp` ± ¨§©©§¥¨¥

,xvgl migeztd mizaa mixcdäéiìò éLðàåmixcd miyp` ± §©§¥£¦¨
,xvgd lrny zeilraeáøéò àìå eçëML,mdipiaøöç éLðà ¤¨§§Ÿ¥§©§¥¨¥

äøNòa ïéLnzLîmigth,íéðBzçzälzekdn hlea fif yiy oebk ¦§©§¦©£¨¨©©§¦
iyp` ,mipezgzd migth dxyr jezaynzydl mixzen xvgd

,ea ynzydl mixeq` diilrd iyp`e ,'gzt'k `ed mdiably ,ea
.'leyly'a eyinyz mdiably itläøNòa ïéLnzLî äéiìò éLðàå§©§¥£¦¨¦§©§¦©£¨¨

migth,íéðBéìòämigth dxyr jeza lzekdn hlead fif yi m`y ¨¤§¦
iyp` ,diilrl mikenqd migth dxyr jeza ,xnelk ,mipeilrd
,mdl jenq df mewny itl ,ea ynzydl mixzen diilrd
itl ,ea ynzydl mixeq` xvgd ipa eli`e ,'gzt'a ea myinyze

:`ziixad zx`an .dwixfa ea myinyzyæéæ ,ãöékdïî àöBé ¥©¦¥¦
,ìúBkä`edy lk,äøNòî ähîì`ed ixd,øöçì`edy lke ©¤§©¨¥£¨¨¤¨¥

äøNòî äìòîì`ed ixd.äéiìòìdxyr' `weecy ,rnyne §©§¨¥£¨¨¨£¦¨
ipal dfe xvgd ipal df] mixzen 'mipeilrd dxyr'e 'mipezgzd

,[diilrdéðéa éðéác àä'mipezgzd dxyr' oiay dn lk la` ± ¨§¥¥¥¥
diilrd ipale dwixfa xvgd ipal eyinyzy ,'mipeilrd dxyr'l

`ed ixd ,leylyaøeñà.ax ixack gkene .mdipyl ¨
:`xnbd dgecìúBëa àëä ,ïîçð áø øîàdeabøNò äòLzmigth ¨©©©§¨¨¨§¤¦§¨¨¨

.epnî àöBé æéæå ,ïðé÷ñòdxyr oiay mewn llk miiw epi` df ote`ae ©§¦¨§¦¥¦¤
iabl di`x mey `iadl ozip `le ,mipeilrd dxyr oial mipezgzd
dfly ote`a llk xaecn oi` ixdy ,l`enye ax ly zwelgnd

fifdyke .leylya dfle dwixfa eyinyz,äøNòî ähîì`ed ixd §©¨¥£¨¨
äæì[xvgd ipal-]äæìå çúôa[diilrd ipal-]ìLa,ìeLxy`ke ¨¤§¤©§¨¤§¦§

`ed,äøNòî äìòîì`ed ixdäæì[diilrd ipal-]äæìå çúôa §©§¨¥£¨¨¨¤§¤©§¨¤
[xvgd ipal-].ä÷éøæa¦§¦¨
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קצט ezny in` cenr ct sc ± iyily wxtoiaexir
äééìò éðáxvgay lze .oicxeie oiler ef zqtxn jxc la` ,`aeh zqtxnn idiabc Ð

ipzwe ,dwixfa dfle leylya dfl iedc dxyr diilrd on jenp ied dxyr deab `edy

.ea oixzen diilr ipacúñôøîá ïéøãälz i`d ied edciclc ,oixeic da yiy oebk Ð

.dxyrn zegt mdn deab e` jenp e` ,dxyr jeza odl dey xvgayäæìå çúôá äæì
àåä çúôá`dc ,dia ixeqzi` ira ediiexze Ð

.`aeh ddiab `l zqtxn mzqøöçì óàÐ

df oixqe`e ,ea zehley zeieyxd izy :xnelk

.df lràøáúñî éîð éëäxvgl i`nc Ðs` Ð

.opiwqr zqtxn ixeicae ,xn`w xvgléðú÷ãî
úâìôåî àôéñ.xvgl ied dxyr deab elit` Ð

àîéð éà.iyenzy`l dil ixyc Ðéàîàidp Ð

ediiexzc `zeyx diilr ipa zqtxn i`nc inp

;dywa eyinyz odipylc ,`idzwixfa xvgl

dbltdd jyn z` dwixfa diilrle ,daeb

leyly l`enylc idpe .zekenpd z` leylyae

leyly `ki`c `kd ,`ed gep daeb zwixf iabl

jyn zwixfei`n`e ,daeb zwixfl od oiey Ð

.xvglàìà.oixeq`e ,xvgl s` jgxk lr Ð

xvgl i`n ,zqtxn ixeica dl uxznc ,inp axl

ipzwc,xn`w xvgl s` o`kn zegt` Ð

.oixeq`eøåáä úééìåç.rlq xvga yiy e` Ð

úñôøîìdiilr ipal jzrc `wlq `we Ð

.axl `iywe ,xn`wòìñ çðéúipal iedc Ð

,dicic yinyz ied eiab lry ,gztk zqtxn

.`ed odl dey deabeøåá àìàmi`lnny Ð

epnidipal elit` `ed leylya ezyinyz Ð

xdy ,zqtxn:dpin rnye .oilec ezirwxwn i

oi`y ,dwixfa eyinyz xvg ipale li`edc

dlrnl ilc oiwxef ok m` `l` ze`lnl oileki

`ilegd onzqtxn ipal dl opiadi Ð

.l`enyk ,leylyacíéî äàìîgztk iedc Ð

.zqtxn ipalàìáéèãázngn oivwen ody Ð

.lhlhl oixeq`e ,lah xeqi`òìñã àéîåãÐ

.xqg epi`yàðúéîì éì äîìåli`ed ,ediiexz Ð

xeaa zxn` i` `nlya .dl znwen `laihcae

xn`w minlr s`c ,opirny`l xea jixhvi` Ð

zqtxn ipal `ed leylyac abikd elit` Ð

dwixfa dizyinyzc xvg iablaiyg zgp Ð

xeac ,`zyd `l` .zqtxnc leylyl dil

oab lr mzyinyz odipy rlqednl ediiexz Ð

seq seqe li`ed xea ipzil `le rlq ipzil ?il

`la xeac idp .dinwe`l zira rlqc `ineck

ipznl ivn `l rlqxeaa `pin` ded ok m`c Ð

xn`w mzqdilr iielbl ,rlq jixhv` ikdl Ð

:ipzil xea `la rlq `l` .opiwqr `laihcac

.opiqxb ikd'åë øæâéîì àëéìã òìñ àðú éàã àëéøöla` xea `pz i` :opiqxb `le Ð

`l rlq.ziyixtck ,ipzinl ivn `l rlq `la xea `dc Ðïéð÷åúîediipin ilwyc Ð

leyliy icil ez`e ,ixqge.åáøéò àìå.el` mr el` Ðíéðåúçú äøùòáziad lzeka Ð

.leylya diilr ipale ,gztk edciclc ,oiynzyn xvg iyp` ,xvgaíéðåéìòä äøùòá
oiynzyn diilr iyp` ,diilrl zgzn ody Ðedcicl iede ,diilr ipal od oikenqc Ð

gztk.dwixfa xvg ipale Ðæéæjzrc `wlq `w .dxyrn dlrnl lzekl ueg hlead Ð

dlrnl i`de ,opiwqr `aeh deab diilra:xn`w ikd `l` ,ccen rwxwd on e`l Ð

dlrnldxyr dhnle diilrd on cecnzyk ,ixiyr gth zlgzn Ðipzwck epiidc Ð

.oiynzyn diilr iyp` mipeilr dxyra :`yixéðéá éðéáã àämipeilr dxyr oiay Ð

.leylya diilrle dwixfa xvgl iedc ,mipezgz dxyrløåñà.axk ,ediiexzl Ðìúåëá
ïðé÷ñò øùò äòùúdicic dxyrn dhnl lkc ,ipia ipia `kilc Ðgzta xvgl Ð

dicic dxyrn dlrnl lke ,leylya diilrlelzekae .gzta diilrle dwixfa xvgl Ð

dinwe`l ivn `l mixyrdwixfa dfle leylya dflc ixiyr gth y`x dpin opirny ok m`c Ð,opiwqr drax` agx fifae .dhnle dlrnl `l` `nw `pz ixy `l `dc ,xeq` Ð

.`kdle `kdl lihae ,`ed xeht mewne ,`zeyx ded `l ikdn xivac
éúù
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éëä`zil `xazqn inp ikd i`dc :wgvi epiax xne` Ð 'ek `tiq ipzwcn `xazqn inp

la` .oizrnya xie` jxc exiag lr xqe` mc` xaqc ,`wec l`enyc `ail` `l`

m`e .oixzene ,`wec xvgl `d `ied Ð xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi` :xn`c ,axl

iab ipzwc ,xvgl o`kn zegtn `tiqc `tiqn `xazqn inp ikd wcwcl jxved dnl :xn`z

ied l`enyl s`c wcwcl ivn ded xead ziileg

rlqde xead ziileg `dc ,xvgl s` eyexit

daebyk jgxk lr ,migth dxyr deaby ipzwc

epiidc ,xead ztyn migth dxyr `ilegd

.dwixfa xvg ipal dl aiygcn ,xvgd zirwxwn

,xvgl o`kn zegt dlr ipzw ik ,ok m`e

y`xn ,ok m` Ð dxyrn edyn zegt `ilegdy

ok m`e ,dxyrn xzei yi xead zirwxw cr `ileg

inp ied xvg ipalc ,`wec xvg ipal ied `l

leyly oia wlgl oi`c ,zeilr ipal enk leylya

l dxyrded `l mewn lknc :xnel yie !mixyr

.xead ziileg iab ,xvgl s` l`enyl ipznl dil

mewn lkn ,xvgl s` ied xead zirwxwc idpc

`wec ied `ilegd y`xe rlqd lry yinyz

s` ,ied edlek` Ð axl la` .l`enyl xvgl

ikdle .xvgl s` `icda ipznl dil ded ,xvgl

mzd ied inp l`enylc `tiqc `tiqn iziin

zirwxw` oia rlq` oia ,xvgl s` xvgl yexit

o`kn zegt iab axl xnel jixvy enk ,xead

.xvgl

øåá,inp xea :xn`z m`e Ð xninl `ki` i`n

xvg ipale leylya zqtxn ipal ied

dflc oeik ,(`,dt) onwl xn`c ,leyliye dwixfa

dflk Ð dicegl leylya dfle leylye dwixfa

dwixfa onwlc :xnel yie !inc gzta dfle dwixfa

zwixfa la` ,xie` jxc iedc ,ixii` dbltd ly

.dicegl leylyn axl sicr `l Ð leylye daeb

mc` did m`c ,df welig wgvi epiaxl d`xp oi`e

biltn did `l Ð axl xie` jxc exiag lr xqe`

iax dil jixtcn ,xie` zwixfl daeb zwixf oia

dfl xn`c `ed xn `de :(a ,dt) onwl xfrl`

`dc :wgvi epiaxl d`xpe .leyliya dfle dwixfa

dwixfa dfle 'ek dflc oeik `kd ip`y onwl xn`c

,`ed iegic Ð inc gzta dfle dwixfa dflk

xqe` mc` axlc xninle ,igcinl epivnc :xnelk

ediiexzl iedc `kid `nlra xie` jxc exiag lr

axc `nrh ied `pwqnd itl la` .xie` zwixfa

`l Ð xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`c meyn

leylya dfle leylye dwixfa dflc xn`p

didi `l` ,inc gzta dfle dwixfa dflk dicegl

dwixfa dflk dwixfa dfle leylye dwixfa dfl

dwixfa dflc :xnel yi cere .onwl dywnd xaq didy enk odipia wlgp `le ,leylya dfle

leylya dflc `kid la` daeb zwixfe xie` zwixf ,dwixf ipipr ipy `ki`Ð onwlc leylye

.oixeq` mdipy Ð leylye xie` zwixfa e` leylye daeb zwixfa dfle ,dicegl

ïåéë:wiqne .hrnn epi`e ,zaya lhipd xac iedc Ð`xiq` inp `iln ik `xiq` `xqg ikc

(`,hr) lirl xn`c ezeptl cizre xtrl inc `le ,zaya oilhip oi`c lah ly zexita

la` .zexivg izy oia wiqtnd dvign i`ce lhan `l ezeptl cizrc oeikc Ð uiig `lc

ab lr s` ,hrnn zaya lhip epi`c oeik Ð zqtxnl gztk diieyle ,dxyr daeb hrnl

zeptl cizrc.hrnnc (`,fr) lirl xn`c ltq dtk enk e

àú`l` ,mewn meya dpyn epi`c ,opz opiqxb `l Ð 'ek zqtxn iyp`e xvg iyp` rny

qixb l`ppg epiaxe .oke opiqxb `l :i"yx yxit .'ek ze`xhfefb izy oke .qxb rny `z

'ek on dlrnl `idy `xhfefb" oiwxita ipzwc ,i`w `yix`c ,dl."
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ר
ezny ina cenr ct sc ± iyily wxtoiaexir

úåàøèæåæâ éúùon oihlea oifif ipy .mid on dlrnl `idy `xhfefb :`id oizipzn Ð

dpnn oi`lnn oi` :opze .`xhfefb `ide ,dfl dfn mixqp oiraewe ,mid zty lry diilrd

ok m` `l` .zilnxk mide ,daxd dagxe deaby cigid zeyx `xhfefbdy itl ,zaya

,xea it oirk drax` awp oiwwegy .dhnln oia dlrnln oia ,dxyr dvign dl eyr

,dhnl e` dlrnl eizeaiaq dvign oiyere

zeit eli`k aiyge .`lnne ilc lylyne

xn`ck ,medz cr oinzeqe oicxei dvignd

mina minkg eliwdy `ed lw :(`,ai) `nw wxta

.opiqxb `l oke :oda zxzn dielz dvignyéúù
åæî äìòîì åæ úåàøèæåæâlr ef zepeekn oi`e Ð

eyre drax` jeza ef cbpkn ef zekeyn `l` ,ef

.dpezgzl eyr `le ,dvignde awpd dpeilrl

lr odly ilc dpezgz ipa oiwxef zayae

jyene lylyne ,awpl cxeie ,dpeilrd zevign

.dlereïéøåñà ïäéúùiptn ,ze`lnl Ðzeyxy

dvign dze` eyry oebke .ea zehley odizy

:`nl` .onwl oiwxita dl opinwenck ,zetzeya

df ielin yinyz dpeilr ipal ,leylya dfl

dwixfa dpezgz ipale .mil lylyny ,leylya

dfl oky lke .zexeq` odizy :ipzwe ,leylye

.dcegl dwixfa dfle leylyaéðá ïéàáá
äðåúçúdpeilr jxc zenleqa oilere Ð

.leylya ediiexzlc ,ze`lnlåâá éîéé÷ã ïåâë
éããäã äøùòdpezgzn ddeab dpeilr oi`y Ð

dfle dywa dfl izk`c ab lr s`e ,dxyr

,leylyd mr dwixf zvwn yiy ,`ed zgpa

zgpl eze` oipzep dfn dfl zgp `edy yinyz lkc lirl l`eny xn`e,iywiz `l Ð

oiniiw iccdc dxyr ebac oeikc meyn `l` ,yinyz meyn e`l `kdc `nrhcoi` Ð

ike .odipia zeyx welg oi`y ,dwixfa dfle gzta dfl elit`e .ef `la efl ziyily zeyx

zgpa dfl zpzip dywa dfle zgpa dfl mizyl dkenqd ziyily zeyx opixn`ipd Ð

zexivg izy oebke ,diilre xvg oebk dxyr daeba zewelg zeieyxd izyc `kid ilin

.dxyr uixg e` ,odipia dxyr dvign e` ,ozirwxw daeba dxyr zelcaendàéòáéî àìå
øîà÷zeyx efl oi`c meyn `nrhe ,oiniiw dxyr jezae li`ed `niz ike :xnelk Ð

leylyay dfl eze` oipzep dwixfa dfle leylya dfl opirny`l `le ,ef `ladn Ð

.dpezgzl eyr il dn dpeilrl eyr iläðåúçúì åùò àéòáéî àì øîà÷ àéòáéî àì
äðåéìòì åùò àìå`dc .deyd yinyz meyn `xeqi`c `nrh inewe`l `ki`c Ð

inp ddaebe [.gt sc] onwl opinwenck ,migth drax` jeza lzekd jyna od zekenq

.iccdc dxyr eba'åë åìéôà àìà.leylye dwixf zvwna dfle ,leylya dfl iedc Ð

úçðá åùéîùúù äæì äéáúéì.dfn dfl yi iyew zvwne li`ed ,l`enyck Ðòîùî à÷
éããäà ïøñà 'åë ïåéëã ïì.yinyz mrh mey `la Ðíéáøä úåùøì êåîñä ââepi`y Ð

.dxyr deab bb mzqe miaxd zeyx cg` eciv `l` eiciv lkl xvg sweníìåñ êéøö
òåá÷mleq dil ciar i`c .bbl zqtxnd on lhlhl exizdl ,bbl diilrd on Ðilb Ð

.dia iyenzy`l dil `gip edi`e ,miaxd zeyx gkn bbl diwlqc dizrcéàøò íìåñÐ

.`ed dizilc o`nk dil wilqnc oeikàîòè éàîzeyx ipa yinyzl epi` df bb `d Ð

.llk miaxdíåùî åàìmiaxd zeyxn dxyr zqtxn ddiab `lc opiwqr ikdac Ð

iniiw iccdc dxyr eba miaxd zeyxe zqtxnc oeik ,ie`x epi` miaxd zeyx ipale .gztk zqtxnc ab lr s` :`nl` .dl `ed dxyrn zegte ,bbl oiler dpnnei`c .iccd` ixq` Ð

ikd e`lzeyxl zen` xyra dgzte ,dlrnl `id zttebn zqtxnc oebke ?edpip i`n `nrh Ðdxyr ddiab `lc oeik ,aiaq `id zttebn e`l i`c .miaxdmleqe ,`id zilnxk Ð

.cigid zeyxl zilnxkn lhlhn `wc ,dl ipdn `làøãåñå àúîåëáepi`y it lr s`e .dfk lw ie`ynl mdl `ed oebde dgep yinyze zxetrne oiraek lega eilr zzl oilibxy Ð

xn`ck ,cak ie`yn sezikl mdl ie`xze`ivi"ailin ipd `l dxyr la` ,sezkl efg dryz :(`,g zay) "zaydoitiir mc` ipayk .efg `xceqe `znekl ,edine .cak ie`ynl Ð

efle gzta efl zexivg izy oiay zeyxl enc `le dxyr eba zqtxn `niiw `l elit`e ediilr ixq` ,jkld oda gexd getiy cr odiy`xn oxceqe odiraek oilhep dngd zenia

dwixfadxyr lzek deab ike micak milka `l` ,milw miraek ipda dizyinyz e`l xvgc Ðmiaxd zeyx ipal la` .gztay dfl eze` oipzepe xvgc dizyinyzl ifg `l ÐÐ

miaxd zeyx lv` dxyr ddeab dpi`e drax` dagxy zeyx lkc .zilnxk dil ded ok m`c ,xyt` i`e .dxyrn zegt bba ongp axc `dl iwenc zi`e .ifgoeike ,`id zilnxk Ð

`ed ikdciccdc dxyr eba :izrny ip`e ?ipdn i`n mleq Ðexriy `le ,daeba `l` zayl dxyr minkg exriy `ly ,ok xnel xyt` i`e .dxyr miaxd zeyxn wegx epi`y Ð

.jyna `l` drax`
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àìdfle dwixfa dfl :opirny`l Ð 'ek dpeilrl eyr hwp axl `nlyac Ð xn`w `irain

dn ,dpeilrl eyr il dn Ð dxyr eba iniiwc ,`zyd `l` .mixeq` mdipy leylya

jxc dpezgz ipa oi`aa `nwe`c ,inp dad` xa `c` axle .i"yx yxit jk ?dpezgzl eyr il

mleqc (a,hp) "oixarn cvik" seqa xn`c ab lr s` ,`aeh ol rnyn `w Ð ze`lnl dpeilr

aygil oiprl ,`kd ,xq` `le ,eilr dvign zxez

,leylya dfle leylya dflk zgpa yinyz

.ixq`

ââqxhpewa yxit Ð miaxd zeyxl jenqd

cg` eciv `l` ,eiccv lka xvg swen epi`y

my yie dxyr deab bb mzqe ,miaxd zeyx

dpnne ,miaxd zeyxn dxyr ddeab `lc zqtxn

lr s` ,`nl` .dl `ed dxyrn zegte bbl oiler

ie`x epi` miaxd zeyx ipale ,gztk zqtxnlc ab

iccdc dxyr eba miaxd zeyxe zqtxnc oeik

i`n `nrh ikd e`l i`c .iccd` ixq` Ð iniiw

gezte ,dlrnl `id zttebn zqtxnc oebke ?ied

zttebn `l i`c .miaxd zeyxl zen` dxyra

,`id zilnxk Ð dxyr deab `lc oeik aiaq `id

zilnxkn lhlhn `wc ,da ipdn `l mleqe

yiyk cinrdl wgvi epiaxl dywe .cigid zeyxl

`kd xikfn epi`c ,bbl miaxd zeyx oia zqtxn

j`id Ð zttebn zqtxn i` :cere .llk zqtxn

i`e ?bbd lre dilr oixqe` miaxd zeyx ipa

dl uxtp bbde ,zilnxk dl `ied Ð itetib `kilc

jeza dbb i`we ,ixii` zqtxn `la i`e .dxyra

:wgvi epiax xne`e !zilnxk ied ok m` ,dxyr

uxtp epi`e dxyr deab epi`y itl ea miynzyn miaxdzeyx ipae zqtxn `la xity ixiinc

zeyxl gezte dwrn el yie dxyrn dhnl bbd lk e` dxyr deab bbd icivy oebke ,e`elna

ipa oi` Ð mleq `la la` ,exizdl reaw mleq jixvc opixn`we .zegta e` dxyra miaxd

milibx xvgedl ieyne ,oixeic zxez ynzydl elibxdy miaxd zeyx ipa epnn oilhane ea

xeq` ziaa ezayy milk ,inp oerny iaxle .opaxl xvgl epnn lhlhl xeq`e stxw (cg)

miaxd zeyxl migezty iean e` xvgl inc `le ,stxw dyrpc oeik ,bbl xvgn jiledl

ipal gk oi`e ,oixenb oixeic `ki` Ð mzdc eilr mixqe` miaxd zeyx ipa oi`c ,dxyra

zeyx ipa my gipdl oilibxc `xceqe `zneka `nlic :opixn` `we .mlhal miaxd zeyx

yinyze ,qxhpewa yxitck ,`ed lw ieynyÐdxyr deaby it lr s` ,oitiir mdyk miaxd

ea oiynzyn oi` xvgc Ð dwixfa dfle gzta dfl zexivg izy oiay zeyxl inc `le .zgp

jenpe miaxd zeyxl jenqd bb :xg` oipra yxtn mz epiaxe .micak milka `l` miraeka

x`yl inc `le ,`id cigid zeyx ekezc oeikc ,exizdl reaw mleq jixv Ð dxyr jeza

:wiice .`ilrn zilnxk ied `lc ,xvgay zilnxk gk hrnn xvgay reaw mleqe .zilnxk

ith zgp yinyz ied i`xr mleq ici lrc ab lr s` .`l Ð i`xr mleq ,oi` Ð reaw mleq

oeik ,ikd elit`e .i`xr mleq elit` miaxd zeyx ipal edl zilc ,miaxd zeyx ipan xvgl

Ð zgp yinyz `ki` inp miaxd zeyx ipalc :`tt ax igce .ixq` Ð iniiw dxyr jezac

xvg ipalk ,llk mleq `la zgpa eyinyz iede bbl jenq mc` ly ey`xc ,`xceqe `zneka

.cigid zeyx ekez iedc ,dfk rexb zilnxk xizdl reaw mleq jixv ikdle .mleqa
xea
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ïéîéi÷ äøNò Bâác ïåék :ïì òîLî à÷ ,úçða¯ïøñà §©©¨©§©¨¥¨¦§£¨¨©¨¦¨§¨
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òeá÷ íleñ¯éàøò íleñ ,ïéà¯àîòè éàî .àì¯åàì ¨¨©¦¨£©¨©©§¨¨
?éããäà ïøñà éîéé÷ éããäc äøNò CBúác ïåéëc íeMî¦§¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¦¨§¨©£¨¥

é÷úîåéìò ïéôzëî íéaøLk àîìéãå :àtt áø dì ó ©§¦¨©©¨§¦§¨§¤©¦§©§¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ct sc oiaexir(oey`x meil)

òîL àzoldl dpyndn l`eny lr `iyew rnye `ea -(:ft) ¨§©
`xhfefbe ,xdpl e` mil jenq cner zia did m`y ,da epipyy
daxd ddeab `ide mind lrn ziad on zhlea daxd dagx
lr zelrdle midn min zaya ae`yl xeq` ,mind on dlrnl
xeq`e ,cigid zeyx `xhfefbde ,zilnxk `ed midy itl ,dab
dpnn ae`yl xizdl icke ,cigid zeyxl zilnxkn qipkdl
migth drax` lr drax` ea didiy xeg da wewgl jixv ,zaya
e` eilrn e` ,xegd aiaq e` `xhfefbd aiaq zevign dyrie
zecxeie zekynp od eli`k zevignd z` mi`exe ,[` xeiv] eizgzn
ilc lylyne ,cigid zeyx dyrp okezay dn lke ,medzl cr
.cigid zeyx jeza `lnn `vnpe ,`xhfefbl edlrne ep`lnne mil

eid m`e,Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæb ézLzia my eidy xnelk §¥§§§¨§©§¨¦
zhlea `xhfefb dzid mdn cg` lkle ,mixiic ipy ly diilre
zekeyn `l` ,ef lrn ef zepeekn ze`xhfefbd eid `le ,mind lrn

e ,migth drax` jeza ef cbpkn efì eNòd `xhfefbäðBéìòz` ¨©¤§¨
,dvignde xegdeNò àìåmze`,äðBzçzìipa elkeiy icke §Ÿ¨©©§¨

dmdly ilcd z` wexfl md mikixv ,zaya min ae`yl dpezgz
,[a xeiv] ae`yle minl elylyle ,dpeilrd jxcïäézLixiic - §¥¤

ze`xhfefbd izyúBøeñàmdipyly meyn ,zaya mind ielina ¨
ae`yl mixzen mpi`e ,xega yeniyd lr zelraeáøòiL ãòel` ©¤§¨§

ipay s`y dpyna x`eane .dpynd ixac o`k cr .el` mr
ipa eli`e ,cala leyly ici lr xega ynzydl mileki dpeilrd
`l ,leylye dwixfl miwwfp xega ynzydl icka dpezgzd
`l` ,dpezgzd ipa yinyzn gep dpeilrd ipa yinyz aygp
lw ok m`e .el` lr el` mixqe` eaxir `l m` okle ,miey mdipy
ea miynzyn zg` xvg ipay zexivg izy oiay oelgl xnege
aygp `ly ,cala dwixfa ea miynzyn dipy xvg ipae leylya
md eaxir `l m`e dwixfa yeniydn gep leylya yeniyd
yeniyd mipzepy ,xn`y l`eny lr dywe ,el` lr el` mixqe`
.dwixfa miynzyndn gep eyinyzy oeik leylya miynzynl

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîà,zwqer dpyndïéàáa ¨©©©¨©©£¨§¨¦
äðBéìò Cøc äðBzçz éðampi` dpezgzd `xhfefbd ipay - §¥©§¨¤¤¤§¨

`xhfefbl zenleqa miler `l` ,dwixf jxc xega miynzyn
icka dpeilrdúBàlîìok m`e ,[b xeiv] xegl cran min myn §©§

md okle ,leyly jxc xega miynzyn ze`xhfefbd izy ixiic
.el` lr el` mixqe`

:xg` uexiz uxzn iia`éããäc äøNò CBúa ïéîéé÷c ïBâk ,øîà éiaà©©¥¨©§§¨§¦§£¨¨©£¨¥
jeza zg` ze`xhfefbd izy zecnery ote`a zwqer dpynd -
dxyr mdipia oi`e li`edy ,[c xeiv] dzxiag ly migth dxyr
dpeilrd ly dyeniyy s` jkitl ,zeieyx welig o`k oi` ,migth
dpezgzl yiy ,dywa dpezgzd lye ,cala leylya zgpa
o`kn oi`e ,df lr df md mixqe` ,leylyd mr dwixf zvwn
gep cg`d ly eyinyzy ote` lkay xaeqy l`eny lr `iyew
mrhd oky ,xzei gep eyinyzy dfl yeniyd z` mipzep exiagn
gep xega yeniyd aygpy iptn epi` df lr df mixqe` mdy
okzi `l ,mdipia zeyx welig oi`y oeikn `l` ,deya mdipyl
dfl yeniya xzen didiy mdipyl jenqd sqep mewn didiy
gzt ici lr cg`l ,`edd mewna yeniyd m` elit`e ,dfl xeq`e

lirl x`azpy dn lke .dwixf ici lr exiagle(:bt)zeyxy
zgpa da cg` ly eyeniyy ,zeieyx izyl dkenqd ziyily
zeieyxd izyyk wx `ed ,zgpay dfl dze` mipzep ,dywa cg`e
,diilre xvg enk ,migth dxyr ly daeb ici lr efn ef zewelg
,ozirwxw daeba migth dxyr efn ef zelcaend zexivg izy e`
wenry uixg e` odipia migth dxyr ly dvign dpyiy e`
df lr df mixqe` ,zeyx welig odipia oi`yk mle` ,migth dxyr

.oipr lka
`weeca `pzd hwp recn ,jl dywi m`e ,x`ane iia` jiynn
,jtidl `le] dpezgzl `le dpeilrl eyr zevignde xegd z`y
,oaen xacd ax zrcle ,[dpeilrl `le dpezgzl me`yry
dxyr ze`xhfefbd izy oia yiy ote`a xaecn epzpynay
xega yinyzd dpeilrly elit`y `pzd eprinyne ,migth

oi` ,leylye dwixfa yinyzd dpezgzl eli`e ,cala leylya
xaecny l`eny zrcl mle` ,dpeilrl xega yeniyd z` mipzep
mixqe`y mrhde ,migth dxyr ze`xhfefbd izy oia oi`y ote`a
hewpl `pzl did `l ,zeieyx welig mdipia oi`y iptn ,df lr df
mrhd oi` ixdy ,dpezgzl `le dpeilrl eyry ote`d `weec
oi`e ,zeyxa miaxerny iptn `l` mdiyeniy iptn mixeq`y

kl uexizd .dpezgzl e` dpeilrl eyr m` oia wlgl mewn,j
,enrha mireh epiid dpezgza xegdy hwep did eli`yåoklàì §Ÿ

øîà÷ àéòaéî,'xnel jixv oi`' jxca dpyna hwp `ed -àì ¦©§¨¨¨©Ÿ
àéòaéîm`y xnel jixv oi` -eNòdvigne xegàìå äðBzçzì ¦©§¨¨©©§¨§Ÿ

éøéñàc ,äðBéìòì eNòmda oi`y mrhd `la mby ,mixeq` mdy - ¨¨¤§¨©£¦¥
,df lr df mixqe` zeieyx weligïéîéé÷ éããäc äøNò Bâác ïåéëc- §¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¦

efl efn migth dxyr jeza zecnere zekenq odizyy oeikny
,lzekd jyna efl efn migth drax` jeza mbe ,lzekd daeba
,leyly ici lr ea miynzyn mdipyy ,dey xega myeniy mbe

od okléããäà ïøñà,ef lr ef zexqe` -eléôà àlàm`eNòxeg ¨§¨©£¨¥¤¨£¦¨
dvigne,äðBzçzì eNò àìå äðBéìòìdf ote`ayCzòc à÷ìñ ¨¤§¨§Ÿ¨©©§¨©§¨©§¨

àðéîà,xnel jzrca dler did -äæìc ïåékdpeilra xcl - £¦¨¥¨§¨¤
yeniyd,úçða,leyly ici lräæìåyeniyd dpezgza xcl - §©©§¨¤

äL÷a,leylye dwixf zvwna -déáúéìyeniyd zekf z` ozip - §¨¤¥§¥
xega,úçða BLéîLzL äæìyinyze li`ed ,dpeilrl xnelk ¨¤¤©§¦§©©

,dpeilrd yinyzn zvwna dyw dpezgzdïì òîLî à÷jkl - ¨©§©¨
y ,`pzd eprinydïéîéé÷ äøNò Bâác ïåékodizye li`edy - ¥¨¦§£¨¨¨§¦

dxyr jeza zecner,efn ef migthéããäà ïøñàzexqe` od - ¨§¨©£¨¥
cvny s`e ,zg` zeyx ody meyn ef lr ef xega yeniyd

.ef lr ef xeq`l zeie`x eid `l yeniyd
:evexizl di`x `ian iia`àä ékenk -øîà ïîçð áø øîàc ¦¨§¨©©©§¨¨©

,íéaøä úeLøì Ceîqä âb ,ìàeîLlkn xvga swen did `ly §¥©©¨¦§¨©¦
bbde ,[8 d xeiv] miaxd zeyx zxaer ely cg` cva `l` ,eiciv
on z`vei zqtxn dzide ,miaxd zeyxn migth dxyr deab
dxyrn zegt bbl dpnn yie ,bbl miler eid dkxce ,diilrd

.miaxd zeyxl dpnn oke migthéøöCbbdòeá÷ íleñdlriy ¨¦¨¨©
,bbl zqtxndnBøézäì,eil` diilrd one diilrl epnn lhlhl §©¦

gepy mzrc diilrd ipa milbn ,reaw mleq zcnrd ici lry
zeyx ipa ly myeniyn bbd z` miwlqne ,bba ynzydl mdl

y ,l`eny ixacn rnyne .miaxdïéà ,òeá÷ íleñliren ok` - ¨¨©¥
la` ,xizdlàì ,éàøò íleñcner `ede li`edy ,xizdl liren ¨£©Ÿ

.wleqnk `ed ixd ewlqlàîòè éàîmleq `lay mrhd dn - ©©§¨
miynzyn md ixd ,bba ynzydl mi`yx diilrd ipa oi` reaw
ipa eli`e ,bbl dxyr jeza `idy zqtxnd ici lr ,zgpa bba
dxyr mdn deab `ed ixdy ,dywa ea miynzyn miaxd zeyx

diilrd ipa ly zeidl bba yeniyd zekf dkixve ,migth.åàì©
dfa mrhd oi` m`d -éîéé÷ éããäc äøNò CBúác ïåéëc íeMî¦§¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¥

éããäà ïøñàmigth dxyr jeza `id zqtxndy xg`n - ¨§¨©£¨¥
,bbd iyeniy z` dilr miaxd zeyx ipa mixqe` ,miaxd zeyxl
,eppipra xnel epl yi ok enke ,zeyx welig odipia oi`y meyn
migth dxyr daeb jeza dpezgzd `xhfefbdy oeiky
`xhfefbd lr xega yeniyd zxqe` `id ,dpeilrd `xhfefbdn
dwixfa ef lye ,cala leylya ef ly dyeniyy s` ,dpeilrd

.leylye
:iia` ly ezii`x z` dgec `xnbdé÷úîdì ódywd -àtt áø ©§¦¨©¨¨

,iia` lràîìéãåz` mixqe` miaxd zeyx ipay mrhd `ny - §¦§¨
migth dxyr jeza zqtxndy meyn epi` ,diilrd ipa lr bbd

xaecny meyn `l` ,miaxd zeyxlåéìò ïéôzëî íéaøLk§¤©¦§©§¦¨¨
àøãeñå àúîeëagipdl legd zenia milibx miaxd zeyx ipay - §§¨§§¨

zngne ,gep yinyz df ixde ,mdixceqe mdiraek z` bbd lr
`l zgpa myinyz `lel la` ,bbd z` mixqe` md df myinyz
dxyr jeza miaxd zeyx ipay s` diilrd ipal xq`p bbd did

.zqtxnl migth
zeyxa zeynzyny zeieyx izy ly ote` d`ian `xnbd

:df lr df mixqe` mpi`e ziyily,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
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עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

המצוות שלאחר מתן תורה, צריכות לגרום לזיכוך, ולהביא קדושה לתוך הדברים הגשמיים שבעולם הטבעי, עליהן להתבצע בדרך 
הטבע – כדי שגם טבעו של העולם לא יתבטל, אלא יזדכך.

לקוטי שיחות פרשת וירא כרך ה
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òîL àzoldl dpyndn l`eny lr `iyew rnye `ea -(:ft) ¨§©
`xhfefbe ,xdpl e` mil jenq cner zia did m`y ,da epipyy
daxd ddeab `ide mind lrn ziad on zhlea daxd dagx
lr zelrdle midn min zaya ae`yl xeq` ,mind on dlrnl
xeq`e ,cigid zeyx `xhfefbde ,zilnxk `ed midy itl ,dab
dpnn ae`yl xizdl icke ,cigid zeyxl zilnxkn qipkdl
migth drax` lr drax` ea didiy xeg da wewgl jixv ,zaya
e` eilrn e` ,xegd aiaq e` `xhfefbd aiaq zevign dyrie
zecxeie zekynp od eli`k zevignd z` mi`exe ,[` xeiv] eizgzn
ilc lylyne ,cigid zeyx dyrp okezay dn lke ,medzl cr
.cigid zeyx jeza `lnn `vnpe ,`xhfefbl edlrne ep`lnne mil

eid m`e,Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæb ézLzia my eidy xnelk §¥§§§¨§©§¨¦
zhlea `xhfefb dzid mdn cg` lkle ,mixiic ipy ly diilre
zekeyn `l` ,ef lrn ef zepeekn ze`xhfefbd eid `le ,mind lrn

e ,migth drax` jeza ef cbpkn efì eNòd `xhfefbäðBéìòz` ¨©¤§¨
,dvignde xegdeNò àìåmze`,äðBzçzìipa elkeiy icke §Ÿ¨©©§¨

dmdly ilcd z` wexfl md mikixv ,zaya min ae`yl dpezgz
,[a xeiv] ae`yle minl elylyle ,dpeilrd jxcïäézLixiic - §¥¤

ze`xhfefbd izyúBøeñàmdipyly meyn ,zaya mind ielina ¨
ae`yl mixzen mpi`e ,xega yeniyd lr zelraeáøòiL ãòel` ©¤§¨§

ipay s`y dpyna x`eane .dpynd ixac o`k cr .el` mr
ipa eli`e ,cala leyly ici lr xega ynzydl mileki dpeilrd
`l ,leylye dwixfl miwwfp xega ynzydl icka dpezgzd
`l` ,dpezgzd ipa yinyzn gep dpeilrd ipa yinyz aygp
lw ok m`e .el` lr el` mixqe` eaxir `l m` okle ,miey mdipy
ea miynzyn zg` xvg ipay zexivg izy oiay oelgl xnege
aygp `ly ,cala dwixfa ea miynzyn dipy xvg ipae leylya
md eaxir `l m`e dwixfa yeniydn gep leylya yeniyd
yeniyd mipzepy ,xn`y l`eny lr dywe ,el` lr el` mixqe`
.dwixfa miynzyndn gep eyinyzy oeik leylya miynzynl

:`xnbd zvxzn,äáäà øa àcà áø øîà,zwqer dpyndïéàáa ¨©©©¨©©£¨§¨¦
äðBéìò Cøc äðBzçz éðampi` dpezgzd `xhfefbd ipay - §¥©§¨¤¤¤§¨

`xhfefbl zenleqa miler `l` ,dwixf jxc xega miynzyn
icka dpeilrdúBàlîìok m`e ,[b xeiv] xegl cran min myn §©§

md okle ,leyly jxc xega miynzyn ze`xhfefbd izy ixiic
.el` lr el` mixqe`

:xg` uexiz uxzn iia`éããäc äøNò CBúa ïéîéé÷c ïBâk ,øîà éiaà©©¥¨©§§¨§¦§£¨¨©£¨¥
jeza zg` ze`xhfefbd izy zecnery ote`a zwqer dpynd -
dxyr mdipia oi`e li`edy ,[c xeiv] dzxiag ly migth dxyr
dpeilrd ly dyeniyy s` jkitl ,zeieyx welig o`k oi` ,migth
dpezgzl yiy ,dywa dpezgzd lye ,cala leylya zgpa
o`kn oi`e ,df lr df md mixqe` ,leylyd mr dwixf zvwn
gep cg`d ly eyinyzy ote` lkay xaeqy l`eny lr `iyew
mrhd oky ,xzei gep eyinyzy dfl yeniyd z` mipzep exiagn
gep xega yeniyd aygpy iptn epi` df lr df mixqe` mdy
okzi `l ,mdipia zeyx welig oi`y oeikn `l` ,deya mdipyl
dfl yeniya xzen didiy mdipyl jenqd sqep mewn didiy
gzt ici lr cg`l ,`edd mewna yeniyd m` elit`e ,dfl xeq`e

lirl x`azpy dn lke .dwixf ici lr exiagle(:bt)zeyxy
zgpa da cg` ly eyeniyy ,zeieyx izyl dkenqd ziyily
zeieyxd izyyk wx `ed ,zgpay dfl dze` mipzep ,dywa cg`e
,diilre xvg enk ,migth dxyr ly daeb ici lr efn ef zewelg
,ozirwxw daeba migth dxyr efn ef zelcaend zexivg izy e`
wenry uixg e` odipia migth dxyr ly dvign dpyiy e`
df lr df mixqe` ,zeyx welig odipia oi`yk mle` ,migth dxyr

.oipr lka
`weeca `pzd hwp recn ,jl dywi m`e ,x`ane iia` jiynn
,jtidl `le] dpezgzl `le dpeilrl eyr zevignde xegd z`y
,oaen xacd ax zrcle ,[dpeilrl `le dpezgzl me`yry
dxyr ze`xhfefbd izy oia yiy ote`a xaecn epzpynay
xega yinyzd dpeilrly elit`y `pzd eprinyne ,migth

oi` ,leylye dwixfa yinyzd dpezgzl eli`e ,cala leylya
xaecny l`eny zrcl mle` ,dpeilrl xega yeniyd z` mipzep
mixqe`y mrhde ,migth dxyr ze`xhfefbd izy oia oi`y ote`a
hewpl `pzl did `l ,zeieyx welig mdipia oi`y iptn ,df lr df
mrhd oi` ixdy ,dpezgzl `le dpeilrl eyry ote`d `weec
oi`e ,zeyxa miaxerny iptn `l` mdiyeniy iptn mixeq`y

kl uexizd .dpezgzl e` dpeilrl eyr m` oia wlgl mewn,j
,enrha mireh epiid dpezgza xegdy hwep did eli`yåoklàì §Ÿ

øîà÷ àéòaéî,'xnel jixv oi`' jxca dpyna hwp `ed -àì ¦©§¨¨¨©Ÿ
àéòaéîm`y xnel jixv oi` -eNòdvigne xegàìå äðBzçzì ¦©§¨¨©©§¨§Ÿ

éøéñàc ,äðBéìòì eNòmda oi`y mrhd `la mby ,mixeq` mdy - ¨¨¤§¨©£¦¥
,df lr df mixqe` zeieyx weligïéîéé÷ éããäc äøNò Bâác ïåéëc- §¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¦

efl efn migth dxyr jeza zecnere zekenq odizyy oeikny
,lzekd jyna efl efn migth drax` jeza mbe ,lzekd daeba
,leyly ici lr ea miynzyn mdipyy ,dey xega myeniy mbe

od okléããäà ïøñà,ef lr ef zexqe` -eléôà àlàm`eNòxeg ¨§¨©£¨¥¤¨£¦¨
dvigne,äðBzçzì eNò àìå äðBéìòìdf ote`ayCzòc à÷ìñ ¨¤§¨§Ÿ¨©©§¨©§¨©§¨

àðéîà,xnel jzrca dler did -äæìc ïåékdpeilra xcl - £¦¨¥¨§¨¤
yeniyd,úçða,leyly ici lräæìåyeniyd dpezgza xcl - §©©§¨¤

äL÷a,leylye dwixf zvwna -déáúéìyeniyd zekf z` ozip - §¨¤¥§¥
xega,úçða BLéîLzL äæìyinyze li`ed ,dpeilrl xnelk ¨¤¤©§¦§©©

,dpeilrd yinyzn zvwna dyw dpezgzdïì òîLî à÷jkl - ¨©§©¨
y ,`pzd eprinydïéîéé÷ äøNò Bâác ïåékodizye li`edy - ¥¨¦§£¨¨¨§¦

dxyr jeza zecner,efn ef migthéããäà ïøñàzexqe` od - ¨§¨©£¨¥
cvny s`e ,zg` zeyx ody meyn ef lr ef xega yeniyd

.ef lr ef xeq`l zeie`x eid `l yeniyd
:evexizl di`x `ian iia`àä ékenk -øîà ïîçð áø øîàc ¦¨§¨©©©§¨¨©

,íéaøä úeLøì Ceîqä âb ,ìàeîLlkn xvga swen did `ly §¥©©¨¦§¨©¦
bbde ,[8 d xeiv] miaxd zeyx zxaer ely cg` cva `l` ,eiciv
on z`vei zqtxn dzide ,miaxd zeyxn migth dxyr deab
dxyrn zegt bbl dpnn yie ,bbl miler eid dkxce ,diilrd

.miaxd zeyxl dpnn oke migthéøöCbbdòeá÷ íleñdlriy ¨¦¨¨©
,bbl zqtxndnBøézäì,eil` diilrd one diilrl epnn lhlhl §©¦

gepy mzrc diilrd ipa milbn ,reaw mleq zcnrd ici lry
zeyx ipa ly myeniyn bbd z` miwlqne ,bba ynzydl mdl

y ,l`eny ixacn rnyne .miaxdïéà ,òeá÷ íleñliren ok` - ¨¨©¥
la` ,xizdlàì ,éàøò íleñcner `ede li`edy ,xizdl liren ¨£©Ÿ

.wleqnk `ed ixd ewlqlàîòè éàîmleq `lay mrhd dn - ©©§¨
miynzyn md ixd ,bba ynzydl mi`yx diilrd ipa oi` reaw
ipa eli`e ,bbl dxyr jeza `idy zqtxnd ici lr ,zgpa bba
dxyr mdn deab `ed ixdy ,dywa ea miynzyn miaxd zeyx

diilrd ipa ly zeidl bba yeniyd zekf dkixve ,migth.åàì©
dfa mrhd oi` m`d -éîéé÷ éããäc äøNò CBúác ïåéëc íeMî¦§¥¨¦§£¨¨©£¨¥¨§¥

éããäà ïøñàmigth dxyr jeza `id zqtxndy xg`n - ¨§¨©£¨¥
,bbd iyeniy z` dilr miaxd zeyx ipa mixqe` ,miaxd zeyxl
,eppipra xnel epl yi ok enke ,zeyx welig odipia oi`y meyn
migth dxyr daeb jeza dpezgzd `xhfefbdy oeiky
`xhfefbd lr xega yeniyd zxqe` `id ,dpeilrd `xhfefbdn
dwixfa ef lye ,cala leylya ef ly dyeniyy s` ,dpeilrd

.leylye
:iia` ly ezii`x z` dgec `xnbdé÷úîdì ódywd -àtt áø ©§¦¨©¨¨

,iia` lràîìéãåz` mixqe` miaxd zeyx ipay mrhd `ny - §¦§¨
migth dxyr jeza zqtxndy meyn epi` ,diilrd ipa lr bbd

xaecny meyn `l` ,miaxd zeyxlåéìò ïéôzëî íéaøLk§¤©¦§©§¦¨¨
àøãeñå àúîeëagipdl legd zenia milibx miaxd zeyx ipay - §§¨§§¨

zngne ,gep yinyz df ixde ,mdixceqe mdiraek z` bbd lr
`l zgpa myinyz `lel la` ,bbd z` mixqe` md df myinyz
dxyr jeza miaxd zeyx ipay s` diilrd ipal xq`p bbd did

.zqtxnl migth
zeyxa zeynzyny zeieyx izy ly ote` d`ian `xnbd

:df lr df mixqe` mpi`e ziyily,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
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,úBøéöç ézL ïéaL øBadpia cixtny lzek xvg lkl yie ¤¥§¥£¥
er odipiae ,dzxiaglliayd rvn`ae [odizyl jiiyd] liay xa

xeadn ze`lnn ode ,liayl zexivgd ilzeka gzt oi`e ,min xea
xeade ,zexivgd izyn el migeztd zepelg jxcúâìôeî[wegx-] §¤¤

äæ ìúBkîef xvg lyäòaøà,migthäòaøà äæ ìúBkîe,migth ¦¤¤©§¨¨¦¤¤©§¨¨
ly xie` zbltda `l` xeaa ynzydl mileki mpi`y xg`ne
,df lr df mixqe` mpi`e yinyz aygp df oi` ,migth drax`

`l`àéöBî äæ,xeal cr xvgd lzeknæéæ[ur zkizg-],àeäL ìk ¤¦¦¨¤
àlîîe,epelg jxcàlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæå.[` xeiv] §©¥§¤¦¦¨¤§©¥

lwdl e`eai `ly ick ,cala xkidl `l` dpi` fifd z`vede
yeniy my miynzyny mipy ly zeyxa aexir `la ynzydle

.hren oewiz o`k mb ekixvd jkitle ,xenbdéãéc äãeäé áøå§©§¨¦¥
[envr-]àéð÷ eléôà ,øîàliren ,jk lk xkid ea oi`y ,dpw - ¨©£¦©§¨

.fif `weec jixv `le
:dcedi ax ly epic z` zx`an `xnbd,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥

àéä ìàeîLc äãeäé áøc àäzexivgdy dcedi ax xn`y df - ¨§©§¨¦§¥¦
eaxn z`f cnl ,zaya xeadn zelcl ick hren oewiz zekixv

,l`enyáøc éàcdid mby] axn z`f cnly xnel dvxz m`y - §¦§©
c ,jk xnel lkez `l ,[eaxàäixdy -øîà,axìò øñBà íãà ïéà ¨¨©¥¨¨¥©

øéåà Cøc Bøéáçilc wexfl jixvy ,dfk blten yinyz jxc - £¥¤¤£¦
llk xkid jixv oi` ,ax zrcle ,migth drax` ly wgxnl xie`a

.dpw ly `l elit`e
epicn epic z` cnl dcedi axy ,iia` ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .l`eny lyàëéäî ìàeîLãåly oic dfi`n - §¦§¥¥¥¨
.epic z` dcedi ax cnly xnel iia` ly ezrca dlr l`eny

àîéìéàecnly xn`p m` -àäî[dfn-]øîà ïîçð áø øîàc ¦¥¨¥¨§¨©©©§¨¨©
[mya-]íéaøä úeLøì Ceîqä âb ,ìàeîLlkn xvg swen epi`y - §¥©©¨¦§¨©¦

on z`vei `xhfefbe ,miaxd zeyx zxaer cg` ecivn `l` ,eiciv
,miaxd zeyx lrn eizgzy diilrdéøöCcinrdl diilrd lra ¨¦

òeá÷ íleñick ,bbl `xhfefbdnBøézäìepnn lhlhl bbd z` - ¨¨©§©¦
dlbn ,reaw mleq zcnrd ici lry ,eil` diilrd one diilrl
bbd z` wlqne ,bba ynzydl el gepy ezrc diilrd lra
mixqe` ,mleq zcnrd `la la` ,miaxd zeyx ipa ly myeniyn
epi` ea myeniyy s`e ,eilr bbd yeniy z` miaxd zeyx ipa

,xie` jxc `l`mzq oky ,wegxn mdivtg z` eilr miwxefy
mipa`e zeczi mdiptl miverp miaxd zeyxl mikenqd milzk
[mewifie milzka ekkgzi `le zepexwe zelbr mda ekkgziy ick]
l`eny xaeqy ixd ,mgxk lra mdn miwgxzn miaxd zeyx ipae
df oicny aiyp jk lr ,oewiz jixvn xie` ici lry yeniy mby

,zegcl yiy meyn ,epic z` cenll dcedi axl xyt` i`àîìéc¦§¨
`ed ,bbd xizdl oewiz jixvdy l`eny ly enrh `ny -áøãk¦§©

àtt`tt ax dgcy itk -(:ct lirl)miaxd zeyx ipay , ¨¨
yinyz df ixde ,mdixceqe mdiraek zgpdl bba miynzyn

.dwixf ici lr yinyz `le ,xenb
àlàlr epic z` xn` dcedi axy rny ok` iia` ,`xnbd zx`an ¤¨

ely epic z` cnl dcedi axy i`ceae ,l`eny ly epicàäî- ¥¨
xn`y l`eny ly df oicnäæå ,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ'¤¦¦¨¤§©¥§¤
,'àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî,jkn wiecny÷étàã àîòè`weec - ¦¦¨¤§©¥©£¨§©¦

,xead on zelcl `ed xzen fif `ivedy meyn÷étà àì àäla` - ¨¨©¦
,fif `ived `l m`ïðéøîà,mixne` ep` -øñBà íãàzeyxìò ¨§¦¨¨¨¥©

Bøéáçs`da eyeniy xy`k,øéåà Cøcon zelcl i`yx epi`e £¥¤¤£¦
zeyxa yeniy xizdl ickay xaeq l`enyy jkn gkene ,xead
ici lr oewiz zeyrl dcedi ax jixvd ezhiyae ,oewiz jixv efk
,l`eny ly epicn epic z` cnl dcedi axy iia` xn`yke .dpw
lr welgl `a `l dpwa xizny dcedi axy ,eprinydl `a
`weec oiekzp `ly ,eixac z` yxtl `l` ,fif jixvdy l`eny
agx didiy jixvd `le `edy lk fifa l`eny wtzqdy jkn ,fifl

.liren dpw mby rnyn ,migth drax`
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy oipn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .xie`àëéäî áøãexaeq axy iia` xn`y dfe - §©¥¥¨
z`f cnl ax ly oic dfi`n ,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`y

.iia`àîéìéàecnly xn`p m` -àäîepipyy df oicn -(:ft oldl), ¦¥¨¥¨

úBàøèæeæb ézL,mi lrn zecnerd ,mixiic ipy ly [zeqtxn-]Bæ §¥§§§¨
,Bfî äìòîì,o`kl efe o`kl ef zekeyn `l` ef lr ef zepeekn opi`e §©§¨¦

zeyrl jixv midn min `xhfefbd l` zelrdl xzen didiy icke
ze`xhfefbd izy ixiice ,dvign eaiaq cinrdle dztvixa xeg

eNòzetzeyaì ävéçîd `xhfefbay xegeNò àìå äðBéìòxeg ¨§¦¨©¤§¨§Ÿ¨
eì ävéçîd `xhfefb,äðBzçzae`yl dpezgzd ixiic elkeiy icke §¦¨©©§¨

,dpeilrd jxc mdly ilcd z` wexfl md mikixv ,zaya min
,ae`yle minl elylyleúBøeñà ïäézLze`xhfefbd izy ixiic - §¥¤£

oeikn ,dpeilrd `xhfefbay xegd jxc zaya min `lnl mixeq`
ede xega yeniyd lr zelra mdipyly,miyp` ipy ly xvgk `

eáøòiL ãò.zexivg aexir ze`xhfefbd izy ixiic ©¤§¨§
øîà àðeä áø øîàå[mya-]eðL àì ,áøs`y ,df oic dpyp `l - §¨©©¨¨©©Ÿ¨

dxyr dpezgzd `xhfefbdn ddeab `idy dpeilrd `xhfefbd ipa
ici lr ea miynzyn mdy s` xega yeniya mixeq` ,migth
zwixf ici lr ea miynzyn mipezgzd eli`e ,cala ilcd leyly

,eleylye dpeilrd `xhfefbd l` dlrnl ilcda àlàote` ¤¨§
dpezgzd `xhfefbdyäëeîñmigth drax` jeza dpeilrl §¨

dwixfd ici lr xega dpezgzd ixiic yeniy f`y ,lzekd jyna
,yinyz `ed s` aygpúâìôeîa ìáàdpezgzd dkeyne £¨§§¤¤

dpeilrdnäòaøà,migth,äøeñà äðBzçúå úøzeî äðBéìòitl ©§¨¨¤§¨¤¤§©§¨£¨
`xhfefbay xega yeniy oi` dpezgzd `xhfefbd ixiicly
xie` jyna dpeilrd `xhfefbl ilcd zwixf ici lr `l` dpeilrd
md oi`e ,yinyz aygp epi`e xie`a yeniy edf ,migth drax`
ax ixacne .xega ynzydl dpeilrd `xhfefbd ixiic lr mixqe`
,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy cenll yi el`
xea oiprl mb ezrc jky el` eixacn cenll oi`y aiyp jk lr

,zegcl yiy meyn ,zexivg izy oiayàëä éðàL àîìc`ny - ¦§¨¨¥¨¨
,o`k xacd dpeyäæìc ïåéëc,dpezgzd `xhfefba mixcl - §¥¨§¨¤

`ed xega yeniydä÷éøæamigth drax` jynl xie`a ilcd ly ¦§¦¨
migth dxyr daebleìLåìeL,mil ilcdåeli`äæìmixcl - §¦§§¨¤

`ed xega yeniyd ,dpeilrd `xhfefbaìLadéãBçì ìeL[cala-] §¦§§¥
,llk dwixf `la mil ilcd lyéîc çúôa äæìå ä÷éøæa äæìk- §¨¤¦§¦¨§¨¤§¤©¨¥

eli`e ,gzt ici lr cg` xiicl ea yeniydy mewnl `ed dnec
z` mipzepy `ed oicdy ,dwixf ici lr ea yeniyd ipy xiicl
ea ynzyn dfy meyn ,gzt ici lr ynzyny dfl ea yeniyd
yeniyd ozil yi ,ze`xhfefb izya ok enke ,dywa dfe zgpa
dyinyzy dpezgzl `le zgpa dyinyzy dpeilrl xega
mynzyda miey mdipyy zexivg izy oiay xeaa mle` ,dywa
lr df mixqe` mdy ax xaeqy xyt` ,migth drax` zbltda ea

.df
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy oipn `xnbd zpwqn

:xie`àlàjxc exiag lr xqe` mc` oi`y xaeq axy gikedl yi ¤¨
,xie`àäî[dfn-],áø øîà deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàcm` ¥¨§¨©©©§¨¨©©¨©£©¨©©

yiìLå ,íéza éðL,íäéðéa úBaøeç Lzg` lk odn mizyy ote`a §¥¨¦§¨Ÿ§¥¥¤
zrvenn ziyilyd daxegd eli`e ,cala cg` zial dkenq
zevext zeaxegd ly odizevigne ,[b xeiv] mizad ipyl dkenqe
miza ilra `l` mixg` milra odl oi` mbe ,mda mixc oi`e ,efl ef

el`,zeaxegl migezty mizaa zepelg yie ,äæziad lra - ¤
oey`xdBlL Ceîqa LnzLîdpi`e] el dkenqd daxegd lka - ¦§©¥©¨¤

,wegxnl elit`e [exiag zial dkenqä÷éøæ éãé ìò,ezia oelg jxc ©§¥§¦¨
åokäæipyd ziad lra -BlL Ceîqa LnzLîdkenqd daxega - §¤¦§©¥©¨¤

,wegxnl elit`e [exiag zial dkenq dpi`e] elä÷éøæ éãé ìòjxc ©§¥§¦¨
ici lr ynzyi `l exiag zial dkenqd daxega la` ,ezia oelg
dkenqd daxegd jezl cr zeaxegd oiay dvxitl cran dwixf
gep yeniy el dkenqd daxega exiagl yie li`ed ,exiag zial
ynzyn cg` lk legd iniay s`e .leyly ici lr epelgl jenqa
cran xie` jxc wxefy ici lr exiag zial dkenqd daxega s`
exiag z` xqe` df eyeniy oi` ,zeaxegd oiay dvxitl
ici lr `l` yeniy ef daxega oi` wegxly oeikn ,da ynzydln
leki exiag okle ,xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi`e ,xie`
oi`y wegxd dwlga s` ,ezial dkenqd daxegd lka ynzydl

.dwixf ici lr `l` yeniy ea el
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úåøéöç éúù ïéáù øåáoixeic oi`e ,ohw iean oirk odipia wiqtne ,efn ef zecextd Ð

,bltenc ikd e`l i`c 'ek drax` df lzekn zblten .wqtd eze`a xeade .el oigeztied

zhley odipy zeyxy ef xvga divge ef xvga divg xeady enk iede ,zgpa eyinyz

zexivg izy oiay xea :oizipzna opze .dalr xqe` dfy ,zaya dpnid oi`lnn oi` Ð

dielz dvign eyriy cr e` eaxriy cr df

.wgvi epiax aiyd jk .xeaaìë æéæ àéöåî äæ
àåäù.epelg jxc `lnne ,xeal cr elzkn Ð

rax` zbltenc oeikc .df okedia ihly `l Ð

odipyl zeyx `diy meyne .df lr df xeq`l

`kil inp ieanaxvgl oigezt odixeic oi`y Ð

`l` jka ozyinyz oi`e ,lbxa `ale z`vl

`l` ,irail `l inp fifc `ed oicae .xie` jxc

zeyxa eynzyi `ly `nlra xkid meyn

aexir `la mipy ly zxg`ikd meyn Ð

zkqna xnz` dzeekce .`zxet `kd ipwzn

:xn` `ped ax ,dpitq ,(a,w) "wxefd" wxta zay

dl opinwene ,`lnne `edy lk fif dpnid `iven

iziil `lc `nlra xkid `l` epi`c mzd

mie .cigid zeyxl zxg` zilnxkn ilehlhl

`l` `id zilnxk e`lc dil `xiaq ielin iabl

`inc `xie` la` ,`zirwxwxeht mewn Ð

.enc edpzilc o`nk `inc ,`edàéð÷ åìéôàÐ

i`d ilek xkpin `lc.ixy Ðäãåäé áøã àäå
.`edy lk oewiz irac Ðàéä ìàåîùãÐ

.zvw oewiz jixvc dl xnb diax l`enynéàã
áøãdiax inp dedc Ð,dl xnb `l dipin Ð

blten yinyza exiag lr xqe` mc` oi` `dc

,migth drax` xie`a ilc wexfl jixvy dfk

.jixv `l `ipw elit`eàëéäî ìàåîùãåÐ

iia`c dizrc `wlq l`enyc `xnin efi`n

`wlq .dl xnb l`enyn dcedi axc rnynl

dcedi axc `dl iia` drny ikc `zyd jzrc

dcedi ax xn` :drny diytp itp`a `zlin Ð

o`kne o`kn drax` zblten zexivg izy oiay xea`lnne `edy lk dpw `iven df Ð

iia` drny `edy lk fifc l`enyc `dc dlr i`c l`enyc `d `icda drny `le 'eke

dcedi iaxc `dl`kidn l`enyc ol iraiz i`n Ð`icda l`eny opirny` `kd `d Ð

.oewiz iracíìåñ êéøöòåá÷`l i`e Ðoi`y xie` jxc dilr ixq` miaxd zeyx ipa Ð

itetg `ki` miaxd zeyx mzqc ,xac mey eilr oiwxef ok m` `l` oyinyzl ie`x df bb

.ogxk lr miwgxzne ,milzkl jenqàôô áøãë àîìéãodl `ed xenb yinyzy Ð

.`xceqe `zneka'åë àäî àìàikde .l`enyc dizlin` dcedi axcl drny iia`c Ð

`ipw dcedi iax irac `d :iia` xn`wopirny`l `z`e .oewiz irac dl xnb l`enyn Ð

xn` `edy lk fif `dc drax` fif ira `lc oeikc ,xn` `wec fif e`l diax l`enycÐ

.`ipwl oicd `edc dipin dcedi ax siliàëéäî áøãålr xqe` mc` oi`c opirny Ð

.xie` jxc exagäëåîñá àìàlzekd jyna dpezgzd cbpkn dkeyn dpeilr oi`y Ð

l :xn`c ,dinrhl ax .dxyr dpnn ddeabc ab lr s`e ,migth 'cdfle leylya df

dwixfazbltena la` .yinyz aiyg dwixfe leylyc yinyzc ,oixeq` odipy Ð

jyna blten yinyz `l` o`k dpezgzl oi`c oeik drax` dcbpkne`le ,xie` edf Ð

:oizipzna opzck ,dkyna `l` ddaba cenlza dbltd oeyl epivn `l .`ed yinyz

.'ek dkenqa mixen` mixac dnaàëä éðàùdaeb zwixfe xie` zwixfa dflc oeikc Ð

.mil ilc lylyny dicegl leylya dfle ,leylyeéîã ä÷éøæá äæìå çúôá äæìëÐ

dbltda oiey odipyc ,xea iab la`.ixq`c jl `ni` mlerl Ðïäéðéá úåáøåç ùìùåÐ

yie ,el`d mizad ipa `l` ,milra odl oi`e oixeic oda oi`e efl ef zevext zevign

.daxegl oigezt mizaa zepelgùîúùî äæici lr zepelg jxc el dkenqd daxega Ð

oelg `l` dl gezt gzt da el oi`y ,lega xenb yinyz da el oi`e li`ed ,dwixfÐ

jxc ynzydl leki epi` `ede .dleka ynzydl xzene ,zxqe` dvignd zvxit oi`

ef daxeg jez cr dvxita ely xie` jxc wxefy ,dwixfa lega da ynzyny it lr s`e ,eilr xqe` epi` exiage .dwixf ici lr `l` wegxnl oelg,xie` jxc exiag lr xqe` epi` Ð

exagl dkenqa la` .xie` ici lr `l` yinyz eilr el oi`y.epelgl jenq leylya gep yinyz da exagl yie li`ed ,dwixfa elit` ynzyi `l Ð
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øåáizy oia yiy :qxhpewa yxit Ð 'ek drax` df lzekn zblten zexivg izy oiay

lk fif `iven df .wqtd eze`a xeade ,el oigezt oixeic oi`e ohw iean oirk zexivg

xeq`l dia ihly `l Ð drax` zbltenc oeikc .df oke ,epelg jxc `lnne xeal cr `edy

`ale z`vl el oigezt oixeic oi`y ,`kil inp ieana mdipyl zeyx `diy meyne ,df lr df

oicae .xie` jxc `l` ea oiynzyn oi`e ,lbxa

xkid meyn `l` ,iraip `l inp fif elit`c `ed

mipy ly zxg` zeyxa eynzyi `ly `nlra

axle .`zxet `kd ipwzn ikd meyn ,aexir `la

exiag lr xqe` mc` oi`c ,oewiz mey jixv `l

ipy iabc ,jenqa envra dywd i"yxe .xie` jxc

e ,xeq` irvn`c mdipia zeaxeg ylye mizaiwen

eleka irvn`c ikid ikc ,`aevg ik iniiwc edl

drax`a ynzyn cg` lky meyn mdipyl xeq`

df lr df exq`i inp ikd Ð xie` `la el mikenqd

ynzydl leki cg` lkc oeikc .ohw iean

Ð xeq` ieandy oeike .el mikenqd drax`a

jxc xvgl xead on ze`lnle lylyl leki j`id

eli`c ,inc `lc :uxize ?xeq`d ieand xie`

ieana `kd la` ,jenqa inp da oiynzyn daxeg

ici lr `ede ,ielin `l` yinyz mey `kil Ð

oebk :yxtn wgvi epiaxe .drax` xie` zbltd

oia wiqtne ,zexivgd jxe` lk jyen xead dfy

mikenqd drax`l ef xvgl mikenqd drax`

i` .diytpl `zeyx cg lk aiygc ,zxg` xvgl

oiay wqtd eze`y oebk :wgvi epiax xne` inp

cigid zeyx epi` my cner xeady zexivgd izy

xead zevigne ,zilnxk e` ,miaxd zeyx `l`

xvgl xead on mi`lnnykc .dxyr mideab

,xeht mewn iedc ,dxyrn dlrnln jxc oi`ian

zeyx iciv ipyn miza ipya oizrnya opixn`ck

.dfl dfn wexfl xzenc ,miaxd

àîìéã`xceqe `zneka Ð `tt axck

ixii`c dizrc `wlq `xwirn

oebk dwixf ici lr bba oiynzync ,milzkl axwzdl oilibx oi` oze`c ,micak ze`yna

wqtd yie ,bbd lr mitzkn szkl mivexyke ,mditzk lr zelwna ze`yn oiliytny mze`

,lzekl axwzdl oilibxe ,lw xac `edy ,`xceqe `zneka :ipyne .bble xie`d on drax`

.xie` jxc ied `le

éðùmizad ipa `l` milra zeaxegl oi`y :qxhpewa yxit Ð mdipia zeaxeg ylye miza

,mizad ipa lr milrad oze` oixqe`c Ð milra mdl yi m`c :xaqc rnyn .dl`d

ziac dcedi iaxk ol `niiwc ,mdl oigezty ieand z`e xvgd z` oixqe` mpi`c ab lr s`

dny `l Ð milra `la dxic :xn`c ,oerny iaxk opiwqt inp oiwxitae .xqe` epi` oazd

iab ,`icda ok yxit (`,cr) "xcd" seqae .lhlhl xeq` `din dkeza ,mewn lkn .dxic

,milra dl yiy ,`id zxg` zeyx ixde :yxit .daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic

Ð cala dxic mewn `l` zxqe` dpi` lirl `ipzck ,zxqe` dpi`y dtzzyp `l ieanae

yiy ab lr s` el jenqa ynzydl `kd opixyc `de .dpil mewn e` `zit mewn epiidc

mitzey mdipyc ,da wlg yi dfl mby oeik ,df lr xqe` epi` Ð da wlg ok enk exiagl

.dywa exiagle zgpa eyinyz dfl iedc oeik ,mikenqd z` df lr df oixqe` mpi`e ozylya

efb izyaez` oixqe` oi`e ,dpeilrn ediiytp ewliq Ð dpezgzl eyr oiwxt seqc ze`xhf

zeyrl wgvi epiaxl d`xp oi`e .da wlg mdl yie ,zetzeya dze` eyry it lr s` dpeilrd

opixn`c `dc :wgvi epiax xne`e .ekeza lhlhl xeq`l ,oi`vgl dxic milra `la dxic

,zial dgeztd daxega ixiin Ð daxegl mizac ip`n iwet`l iz` `nlic "xcd" seqa

meyn dxewe igla xzip ieand oi` jkle .ieana libx epi`e ,xg` cvl gezt zia eze`y ixiine

eda ixiic `lc oeike ,milra mdl yiy zeaxega `kd xity ixiine ,daxeg meyn `l` zia

.ixq` `l Ð
`nil
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äòaøà äæ ìúBkî úâìôeî ,úBøéöç ézL ïéaL øBa¤¥§¥£¥§¤¤¦¤¤©§¨¨
äòaøà äæ ìúBkîe¯,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ ¦¤¤©§¨¨¤¦¦¨¤§©¥

déãéc äãeäé áøå .àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæå§¤¦¦¨¤§©¥§©§¨¦¥
øì ééaà déì øîà .àéð÷ eléôà :øîàáøc àä :óñBé á ¨©£¦©§¨£©¥©©¥§©¥¨§©

äãeäé¯íãà ïéà :øîà àä áøc éàc .àéä ìàeîLc §¨¦§¥¦§¦§©¨¨©¥¨¨
àîéìéà ?àëéäî ìàeîLãå .øéåà Cøc Bøéáç ìò øñBà¥©£¥¤¤£¦§¦§¥¥¥¨¦¥¨
úeLøì Ceîqä âb :ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàc àäî¥¨§¨©©©§¨¨©§¥©©¨¦§

íéaøä¯éøö!àtt áøãk àîìéc .Bøézäì òeá÷ íleñ C ¨©¦¨¦¨¨©§©¦¦§¨¦§©©¨
àéöBî äæå ,àlîîe àeäL ìk æéæ àéöBî äæ :àäî àlà¤¨¥¨¤¦¦¨¤§©¥§¤¦

àîòè .àlîîe àeäL ìk æéæ¯÷étà àì àä ,÷étàc ¦¨¤§©¥©§¨§©¥¨¨©¥
¯áøãe .øéåà Cøc Bøéáç ìò øñBà íãà :ïðéøîà̈§¦©¨¨¥©£¥¤¤£¦§©
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äðBzçzì ävéçî eNò àìå äðBéìòì ävéçî eNò ,Bfî¦¨§¦¨¨¤§¨§Ÿ¨§¦¨©©§¨

¯øîà ,àðeä áø øîàå .eáøòiL ãò úBøeñà ïäézL§¥¤£©¤§¨§§¨©©¨¨©
äòaøà úâìôeîa ìáà ,äëeîña àlà eðL àì :áø¯ ©Ÿ¨¤¨¦§¨£¨§§¤¤©§¨¨

,àëä éðàL àîìc .äøeñà äðBzçúå úøzeî äðBéìò¤§¨¤¤§©§¨£¨¦§¨¨¥¨¨
ìLå ä÷éøæa äæìc ïåéëcìLa äæìå ,ìeLdéãeçì ìeL¯ §¥¨§¨¤¦§¦¨§¦§§¨¤§¦§§¥

áø øîàc ,àäî àlà .éîc çúôa äæìå ä÷éøæa äæìk§¨¤¦§¦¨§¨¤§¤©¨¥¤¨¥¨§¨©©
ìLå íézá éðL :áø øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçðL ©§¨¨©©¨©£¨©©§¥¨¦§¨
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éòöîàäå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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אחד הפרטים בקיום המצוות לאחר מתן תורה היא ההשתדלות שהמצוות תקויימנה בדרך הטבע, ולא על ידי נס.
לקוטי שיחות פרשת וירא כרך ה



רד
ezny ina cenr dt sc ± iyily wxtoiaexir

øåñà éòöîàås`e .mikenq mizad mdipye ,daevgk `ciarc :`nrh yxtn dinwl Ð

xie`l oikenq mizad ipy ixdy ,irvn`l inc lirlc xeac iieyw`l `ki`c ab lr

cg` lkl epia drax` wqtd yiy meyn i`e .ieandllg lk wqtd `ki` inp `kd Ð

inp ieand llg iabe .zen` dnk dagx elit` dfle dfl dxeq` dleke ,zirvn`d daxeg

daxeg el`c ,iywiz `l !iccd` exqilÐ

oia jenqa oia ,daxd zeyinyz da oiynzyn

`kd la` .wegxa,ielin `l` yinyz `kil Ð

.`ed drax` xie` zbltd ici lr `eddeøîà
éëä áøxn`cn :xaq xfrl` iaxc .dinza Ð

xie` wqtd yiy it lr s`e xeq` irvn` ax

mizale epia daxegxqe` mc` :dpin rny Ð

oikenqc `nrhe .dil `xiaq xie` jxc exag lr

oixzen.mipevigl dyw oyinyzc meyn Ðàäå
'åë øîàã àåä øîleylyc ab lr s` :`nl` Ð

odn cg`l ynn epi`c li`ed ,dwixfn gep

gztk,inp `kde .ediipin cgl dil opixy `l Ð

ab lr s` ,dfl `le dfl `l gztk epi`c xg`n

dfn dfl zgpc.exqzil Ðéë éãéáòã úøáñ éî
äøåùoia zwqtn dpevigd `dzy ,ef lv` ef Ð

jxc xqe` mc` jzrc` wqizc ,irvn`le ziad

.exqzil inp oikenq :jl iywizc ,il `xiaq xie`

äáåöçë éãéáòã àì.mizal oikenq ozylye Ð

,owpwd ilbx dylyk mizyd cbpk irvn`d

oixzen oikenqd :jkldlr xqe` mc` oi`c Ð

xeq` irvn`de ,xie` jxc exagodipyc Ð

.`id mdipy zeyxe ,leylya da oiynzyn

irvn`l zevext zekenqd mizyc ab lr s`e

xqe`del oi`y mewna opax xeng` `l Ð

.uext meyn xeq` `diy xenb yinyzàîéì
ìàåîù.xie` jxc exag lr xqe` mc` xn`c Ð

éîéã áøã äéì úéìea oi`y mewn `dc Ð

mewn xeriy dia zilc oeik ,drax`dgpd Ð

.`nlra xie`k `ed ixde ,`id dgpd e`l dicic

z`ved l`enye .oewiz mey `la ,xzen xn`we

.ira fifúåéåùøïðáøã,cigid zeyx odipy Ð

.opaxcn `l` dfl dfn oixqe` oi`eáø øîà éî
éëä,dwixf ici lr el jenqa ynzyn df Ð

.xie` jxc eilr xqe` exiag oi`eíéúá éðùÐ

ibq ikc ab lr s`e wexfl xeq` cg` mc` ly

,ibq `w dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`a Ð

,miaxd zeyx ipa ly oxie` eilr xqe`c xn`we

.yinyz o`k mdl oi`y it lr s`ãç éìãéîã
ãç éúúéîåwexfi `ny ,jenp cg`e deab cg` Ð

.miaxd zeyxl letie ,ribi `le deabl jenpd on

xzen xn`c l`enyledicic `iyw `l Ð

xie` jxc exiag lr xqe` mc` :xn`c ,dicic`

:icen l`eny `ziixe`c zeieyxa :opixn` `dc

äðùîåáåøéò úà.zexivg iaexir Ðøãäå
íù.xvgay xry ziaa Ðøñåà åðéàlr Ð

ztd z` ozil jixv oi`e ,xvg lrae`lc Ð

.`id dxicíù øãäåziad lra li`yd m` Ð

my xecl xg`l ely oazd ziaeilr xqe` Ð

.xvgl gezte li`ed ,xvgaúñéôú íù ùé íà
úéáä ìòá ìù ãémewn ziad lral yiy Ð

.ripvdl eilk my ozepy df ly ezxicaåðéà
åéìò øñåà.ziaa enr xc eli`k ,`ed dicic xvgc `zeyx lkc Ðàøîâãéçéã øòù úéáî õåç.opiwqr miaxc xvgc xry ziaa oizipzne ,cigi ly xvgc Ðäøéã íåùî áåøéò

dxicl ifg `l i` ,jkld o`k oixc mizad ipa lk eli`k dxic izal edl axrnc Ðseziy la` .ixy ivn `l Ð,zexivg `l` dia ikiiy miza `l `dc .`ed dxic meyn e`l Ð

.`ed xnzyn e`l ieanc xie` la` xvg oebk xnzynd mewn `l` opira dxic e`l :jkldéëä éîð àéðú.seziy ea oigipnc Ðúéáá ïéáåñîopiqxb `l xhpin in :aexir meyn Ð

.`ed `zexihp meyn e`l `nrhcøöçáù úéáá.zxg` xvgay zia iwet`l Ðéåáîáù øöçá:el dgezt dpi`y xvg iwet`l Ðñééðåá ïá (ñééðåá)miza li`yne ,ded xiyr Ð

daxd milk el eid exyer jezny .oleka milk el eide ,mixg`l xvgay.äðî äàî ïáì íå÷î åðô.aeyg mewn :xnelk Ð
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àîéìizy oiay xeac `idd` i`wc ,xwir d`xp i"yx yexit Ð inic axc dil zil l`eny

yinyz `edy it lr s` xie` jxc exiag lr xqe` mc` l`eny xaqwc ,zexivg

zeyxn lhlhl `ai jk jezn `ny yginl `kile ,`ziixe`c zeieyx mzd :ipyne .rexb

Ð iccd` ixq`c e`l i`c ,`kd la` .rci rcin `ziixe`c `xeqi`c ,miaxd zeyxl cigid

mz epiaxe .xvgl xvgn lhlhi jk jezn `ny

.eyexit d`xp oi`e xg` oipra yxit

éîålr xqe` mc` oi`c :yexit Ð ikd ax xn`

.'ek miza ipy :xnz` `de ,xie` jxc exiag

meyn Ð wexfl xqe`c `nrh :jzrc `wlq `we

xn`we ,dxyrn dlrnl miaxd zeyx xie`a ibqc

it lr s` miaxd zeyx ipa ly oxie` eilr xqe`c

.qxhpewa yxit oke .yinyz o`k mdl oi`y

oi`c ,jxtinl ivn `l l`enyc` l`enycne

la` ,lirlc `iddk aiyg `kd xie`c yinyz

jixt `lc yxit i"yxe .oky lkn jixt axl

`ziixe`c zeieyxac meyn l`enyc` l`eny

.dcen

åàì"wxefd" wxt zaya Ð 'ek `pniwe` in

.izixg` `kxit meyn ikd dl iwen (`,fv)

.`pniwe` in e`le xn`w inp mzdc dyw zvwe

úéámy oi` elit`e Ð aexir df ixd 'ek oazd

`l` ira `l Ð aexir zgpd oiprlc .oaz

(a,ar) "xcd" wxta xn`wc `d la` .dxicl ifgc

,oaz my yiyk `wec epiid Ð xqe` oazd ziac

enkdxic mewn `l` xqe` epi` dcedi iaxly

`zit mewn opirac ,zaya my xcyk `wec epiide

xqe` my xcd :`kd ipzwc `de .dpil mewn e`

yi m`c ,oaz my ziad lral oi`y `weec Ð eilr

iaxl ziaa my enr xc eli`k ied Ð oaz my

wxta dxic mewnk oazd zia aiygc ,xi`n

.iccd` ixq` `le ,"xcd"

áåøéò:dyw Ð ied seziy `d ied `lc `ed

wxta seziyl aexir ixwc ogky`c

eipkyl szey didy ziad lra :(`,`r) "xcd"

onwle .axrl oikixv oi` Ð oiia dfle oiia dfl

Ð eaxir `l i`n :xn`w (a,`v) "zebb lk" wxta

.etzzyp `l
iaixrc
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éòöîàäå¯àäì øîà÷å àðeøa áø áéúé .øeñà §¨¤§¨¦¨¨¥©§¨§¨¨©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dt sc oiaexir(ipy meil)

øeñà éòöîàäådkenqe mizad ipy oia zrvennd daxegde - §¨¤§¨¦¨
ilra ipyl yeniya dxeq` ,dil` migezt mdizepelge mdil`
df mixqe`e ,leyly ici lr da miynzyn mdy meyn ,mizad

.df lr
:`xnbd zxtqn .ax ixaca dpc `xnbdáéúéayi -,àðeøa áø §¥©§¨

àzòîL àäì øîà÷åz`f rnye ,ax ly ef ezreny z` xn`e - §¨£©§¨§©§¨
.xfril` iaxdéì øîà[el-]øæòéìà éaø,`pexa axláø éa øa- ¨©¥©¦¡¦¤¤©¥©

ike ,yxcnd zia cinlzéëä áø øîàzirvn`d daxegdy ,jk - ¨©©¨¥
zecner zeaxegd zylyy xeaq did xfril` iaxy .dxeq`
dlek zblten zirvn`d z`vnpe ,[` xeiv] ef xg` ef ,dxeya
zeaxegd ly xie` wqtd mizal dpia yiy ,mizad ipyn
xaeqy gken ,dxq` axy jkne ,[b ` zeaxeg-] mizal zekenqd
zekenqd zeaxegdy mrhde ,xie` jxc exiag lr xqe` mc`y
dyw odn zg` lk ly dyinyzy meyn ,zexzen mizad ipyl
jxc] wegxn dwixf jxc da ynzyny ,dpnn wgexnd zial
,dl jenqd zial yeniyd zekf z` mipzepe [zeaxegay zevxitd

.leyly jxca da ynzyny ,zgpa da eyeniyydéì øîàax ¨©¥
,xfril` iaxl `pexaïéàxn` .dxeq` zirvn`dy ax xn` ok` - ¦

,`pexa axl xfril` iax eldéæétLeà éì éåçàzia z` il d`xd - ©§¥¦§¦¥
.jk lr el`yl lke`y ,ax ly epelndéì éåçà`pexa ax d`xd - ©§¥¥

.xfril` iaxlàúàxfril` iax `a -áøc dén÷ìe ,ax iptl -øîà £¨§©¥§©¨©
déìike ,axléëä øî øîà.dxeq` zirvn`dy ,jk -déì øîàax ¥¨©©¨¥¨©¥

,xfril` iaxlïéà.ok - ¦
:axl dywn xfril` iaxdéì øîàxizn cvikd ,axl xfril` iax ¨©¥

,el dkenqd daxega ynzydl el` miza ilran cg` lkl xn
,wgexnd ziad lra ly yeniydn lw da eyeniyy meynàäå§¨

øîàc àeä øî(:bt lirl)ea yeniydy mewnyìLa äæìäæìe ìeL ©§¨©§¤§¦§§¤
ïéøeñà ïäéðL ,ä÷éøæaly eyeniyy it lr s`y ixd ,ea ynzydl ¦§¦¨§¥¤£¦

`l ,leylya ynzynd exiag lyn dyw dwixfa ynzynd df
el s`y oeik ,leylya ynzynl elit` yeniyd z` ea mixizn
it lr s` ,o`k ok enke ,gztak ynn zgpa my yeniyd oi`
itkn zgpa xzei da ynzyn daxegl jenqd ziad lray
da oi` mdipyly xg`n mle` ,wegxd ziad lra da ynzyny
.da ynzydl xq`idl mdipy mikixv ,gzta enk zgpa yeniy

:uxzn axdéì øîà,xfril` iaxl axäøeLk éîéé÷c zøáñ éî- ¨©¥¦§©§§§¨§¥§¨
,ef xg` ef dxeya zecner zeaxegd zylyy dz` xeaq ike
,zirvn`l mizad oia zewiqtn zepevigd zeaxegdy `vnpe
da miynzyn mdipye ,zirvn`l ziad oia dwiqtn dpevigd
lr xqe` mc`y xaeq ip`y jzrca dlr jk jezne ,xie` jxc

jxc exiag.exq`i zekenqd zeaxegd mby jl dywede ,xie`àìŸ
`l` ,jkäáeöçk éîéé÷coebk ,mizal zekenq ozyly eidy - §¨§¥©£¨

on mizyy ote`a ,owpw ilbx zylyk efl ef zekenq ozylyy
ziyilyde ,dil` cenvd zial dkenq odn zg` lk zeaxegd
mizad ipy ilzek cr dizevw miribn ,mizyd ly ociva `idy
leki wgexnd ziad lray iptn ,zexzen mizyd jkitl ,[a xeiv]
xqe` mc` oi`e ,xie` jxc wx exiagl dkenqd daxega ynzydl
mizad ipyy meyn ,dxeq` ziyilyde ,xie` jxc exiag lr
`id ixde ,mpelgl jenq ,leylya gep yinyz da miynzyn

.df lr df mixqe`e mdipy ly zeyx
lirl `aend l`eny ly epicl zxfeg `xnbd(`"r)jxc yeniyy

epiay xean exivgl min `lnl i`yx xvg lra oi`e xqe` xie`
zxxane ,fif z`ved ici lr xkidl oewiz ziiyr `ll exiag xvgl
oia cnerd drax` agx epi`y mewn lr sezik oica ezrc z`

:`xnbd zxxan .cigid zeyxl miaxd zeyxàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
àîéì ,àáøìy ,xn`p m`d -ìàeîLexiag lr xqe` mc`y xn`y §¨¨¥¨§¥

,xie` jxcéîéc áøc déì úéì.inic axk xaeq epi` -áø àúà éëã ¥¥§©¦¦§¦£¨©
éîéc,laal l`xyi ux`n inic ax `a xy`ky -øîàmyaéaø ¦¦¨©©¦

Ba ïéàL íB÷î ,ïðçBéagexäòaøà ìò äòaøàoia cnerd migth ¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨
,cigid zeyxl miaxd zeyxúeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì øzeî¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§

åéìò ózëì ãéçiälr epwzl ick eilr m`yn z` gipdl - ©¨¦§©¥¨¨
,mditzkeôéìçé àlL ãáìáez` miaxd zeyx ipa elhi `ly - ¦§©¤Ÿ©£¦

`l cigid zeyx ipa oke ,cigid zeyx ipa my egipdy ze`ynd
zegt mewnl ixde .miaxd zeyx ipa my egipdy dn z` elhi
eilr dgpde ,mzq xie`k `ede 'mewn' xeriy oi` migth drax`n
ipale miaxd zeyx ipal xizd inic axe ,'dgpd' zaygp dpi`
,oewiz mey zeyrl `la m`yn eilr gipdl cigid zeyx
wleg xie` jxc exiag lr xqe` mc`y xn`y l`eny dxe`kle
ipal xYEiy ick fif z`ved ici lr oewiz jixvne ,inic ax lr©

.m`yn eilr gipdl cigid zeyxe miaxd zeyx
:`xnbd daiyníúäzeyxa xaecny inic ax ly epica my - ¨¨

od ,miaxd zeyxe cigidúBieLø`ed efl efn d`vedd xeqi`y §
àúééøBàceli`e ,dxezd on -àëäxaecny ,l`eny ly epica - §©§¨¨¨

od ,cigid zeieyxaúBieLøn `ed efl efn d`vedd xeqi`yïðaøc §§©¨¨
,calaíäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçåcigid zeyxn `ivedl xeq`y ©£¨¦¨¦§¦§¥¤

,cigid zeyxlî øúBéxeqi`l wefig eyry dnäøBz ìM`ivedl ¥¦¤¨
dxezd ly xeqi`dy oeik ,miaxd zeyxl cigid zeyxn qipkdle
`l okle ,reci miaxd zeyxl cigid zeyxn qipkdle `ivedl
drax`n zegt mewn lr szkl xzen didi m` ea lykidl e`eai
minkg ly xeqi`d la` ,cigid zeyxl miaxd zeyx oiay
m` okle ,jk lk reci epi` cigid zeyxl cigid zeyxn `ivedl
mey `ll exiag xvgl epiay xean exivgl min `lnl xzen didi
ely zeyxn `ivedl e`eai jk jezny yeygl yi ,xkidl oewiz

.exiag zeyxl
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xn`y ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .miaxd zeyx xie` oipra eixacn ,xie`déì øîà̈©¥
éëä áø øîà éî ,àáøì àðéáøynzydl i`yx zia lray ,jk - ¨¦¨§¨¨¦¨©©¨¥

eilr xqe` ipyd ziad lra oi`e dwixf jxca el dkenqd daxega
,xie` jxcøîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p -íéza éðLmc` ly §¨¦§©§¥¨¦

cg`øîà àðeä áø øa äaø ,íéaøä úeLø écéö éðMîmya,áø ¦§¥¦¥§¨©¦©¨©©¨¨©©
î ÷Bøæì øeñàzia.äæì äfî ÷Bøæì øzeî ,øîà ìàeîLe ,äæì äfixd ¨¦§¦¤§¤§¥¨©¨¦§¦¤§¤

`edy s` miaxd zeyx jxc zial zian xac wexfl xq`y axy
zeyx ipay xaeq ,migth dxyrn dlrnl miaxd zeyxa xaer
wxe ,ea yeniy mdl oi`y mbd ,dxie`a yeniyd mixqe` miaxd
,ztzeynd xvga ynzynk xacd aygp ,mdly xie`dy meyn
.xie` ici lr exiag ynzyny mewna xeq`l el yi ok enk

:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl `axéìãîc àðîé÷Bà éî åàì ¨©¥¨¦¦§¨§©§¥
ãç ézúîe ãçdeab cg` ziay ote`a df oic epcnrd `l ike - ©§©¥©

f`e ,deabl jenpd on wexfi `ny miyyege ,jenp ipydeïéðîéæ¦§¦
ìéôðå øcðbîcdeabd zial ribi `l wxfpd xacdy minrt - §¦©§¨§¨¥

,miaxd zeyxl letie lblbzieééBzéàì éúàå,e`iadl `eaie - §¨¥§©§¥
,cigid zeyxl eqipki e` miaxd zeyxa zen` rax` elhlhie
zeyxl lblbziy yyg oi` f`y ,dey mizad ipy daeb m` mle`
miaxd zeyx xie` oi`y meyn ,dfl dfn wexfl xzen ok` ,miaxd

.xqe`

äðùî
da yiy xvgy minkg exn`y ,zexivg iaexira zwqer dpynd
m` `l` ,xvgl mdizan qipkdle `ivedl mdl xeq` ,miza dnk
ziaa lkd egipie ,zt xvgd ipan cg` lk oziy ,aexir eyri ok
z` ea egipdy zia eze`a mixck mlek miaygp f`y ,cg`
mipic ipye .aexir oiprl zia aygp dn dpynd dpc dzre .aexird
,xvgd ipa lr xqe` epi` ,zia aygp epi`y lky .` :jka miielz
qipkdle `ivedl mdl xizdl ick aexirl zt zzl jixv epi`e
z` ea gipdl xyt` i` ,zia aygp epi`y lky .a .mdizan

.aexird
Báeøéò úà ïúBpä[xvgd iza lkn eaby zexivg iaexir-]úéáa ©¥¤¥§¥

øòLoke ,my ayei gztd xneyy ,xvgd xry iptly ohw zia ± ©©
a eaexir z` ozep m`äøãñëàgzt iptly dxewn xvg oirn - ©§©§¨
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zeaxegd ly xie` wqtd mizal dpia yiy ,mizad ipyn
xaeqy gken ,dxq` axy jkne ,[b ` zeaxeg-] mizal zekenqd
zekenqd zeaxegdy mrhde ,xie` jxc exiag lr xqe` mc`y
dyw odn zg` lk ly dyinyzy meyn ,zexzen mizad ipyl
jxc] wegxn dwixf jxc da ynzyny ,dpnn wgexnd zial
,dl jenqd zial yeniyd zekf z` mipzepe [zeaxegay zevxitd

.leyly jxca da ynzyny ,zgpa da eyeniyydéì øîàax ¨©¥
,xfril` iaxl `pexaïéàxn` .dxeq` zirvn`dy ax xn` ok` - ¦

,`pexa axl xfril` iax eldéæétLeà éì éåçàzia z` il d`xd - ©§¥¦§¦¥
.jk lr el`yl lke`y ,ax ly epelndéì éåçà`pexa ax d`xd - ©§¥¥
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,xfril` iaxlïéà.ok - ¦
:axl dywn xfril` iaxdéì øîàxizn cvikd ,axl xfril` iax ¨©¥

,el dkenqd daxega ynzydl el` miza ilran cg` lkl xn
,wgexnd ziad lra ly yeniydn lw da eyeniyy meynàäå§¨

øîàc àeä øî(:bt lirl)ea yeniydy mewnyìLa äæìäæìe ìeL ©§¨©§¤§¦§§¤
ïéøeñà ïäéðL ,ä÷éøæaly eyeniyy it lr s`y ixd ,ea ynzydl ¦§¦¨§¥¤£¦

`l ,leylya ynzynd exiag lyn dyw dwixfa ynzynd df
el s`y oeik ,leylya ynzynl elit` yeniyd z` ea mixizn
it lr s` ,o`k ok enke ,gztak ynn zgpa my yeniyd oi`
itkn zgpa xzei da ynzyn daxegl jenqd ziad lray
da oi` mdipyly xg`n mle` ,wegxd ziad lra da ynzyny
.da ynzydl xq`idl mdipy mikixv ,gzta enk zgpa yeniy

:uxzn axdéì øîà,xfril` iaxl axäøeLk éîéé÷c zøáñ éî- ¨©¥¦§©§§§¨§¥§¨
,ef xg` ef dxeya zecner zeaxegd zylyy dz` xeaq ike
,zirvn`l mizad oia zewiqtn zepevigd zeaxegdy `vnpe
da miynzyn mdipye ,zirvn`l ziad oia dwiqtn dpevigd
lr xqe` mc`y xaeq ip`y jzrca dlr jk jezne ,xie` jxc

jxc exiag.exq`i zekenqd zeaxegd mby jl dywede ,xie`àìŸ
`l` ,jkäáeöçk éîéé÷coebk ,mizal zekenq ozyly eidy - §¨§¥©£¨

on mizyy ote`a ,owpw ilbx zylyk efl ef zekenq ozylyy
ziyilyde ,dil` cenvd zial dkenq odn zg` lk zeaxegd
mizad ipy ilzek cr dizevw miribn ,mizyd ly ociva `idy
leki wgexnd ziad lray iptn ,zexzen mizyd jkitl ,[a xeiv]
xqe` mc` oi`e ,xie` jxc wx exiagl dkenqd daxega ynzydl
mizad ipyy meyn ,dxeq` ziyilyde ,xie` jxc exiag lr
`id ixde ,mpelgl jenq ,leylya gep yinyz da miynzyn

.df lr df mixqe`e mdipy ly zeyx
lirl `aend l`eny ly epicl zxfeg `xnbd(`"r)jxc yeniyy

epiay xean exivgl min `lnl i`yx xvg lra oi`e xqe` xie`
zxxane ,fif z`ved ici lr xkidl oewiz ziiyr `ll exiag xvgl
oia cnerd drax` agx epi`y mewn lr sezik oica ezrc z`

:`xnbd zxxan .cigid zeyxl miaxd zeyxàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
àîéì ,àáøìy ,xn`p m`d -ìàeîLexiag lr xqe` mc`y xn`y §¨¨¥¨§¥

,xie` jxcéîéc áøc déì úéì.inic axk xaeq epi` -áø àúà éëã ¥¥§©¦¦§¦£¨©
éîéc,laal l`xyi ux`n inic ax `a xy`ky -øîàmyaéaø ¦¦¨©©¦

Ba ïéàL íB÷î ,ïðçBéagexäòaøà ìò äòaøàoia cnerd migth ¨¨¨¤¥©§¨¨©©§¨¨
,cigid zeyxl miaxd zeyxúeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì øzeî¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§

åéìò ózëì ãéçiälr epwzl ick eilr m`yn z` gipdl - ©¨¦§©¥¨¨
,mditzkeôéìçé àlL ãáìáez` miaxd zeyx ipa elhi `ly - ¦§©¤Ÿ©£¦

`l cigid zeyx ipa oke ,cigid zeyx ipa my egipdy ze`ynd
zegt mewnl ixde .miaxd zeyx ipa my egipdy dn z` elhi
eilr dgpde ,mzq xie`k `ede 'mewn' xeriy oi` migth drax`n
ipale miaxd zeyx ipal xizd inic axe ,'dgpd' zaygp dpi`
,oewiz mey zeyrl `la m`yn eilr gipdl cigid zeyx
wleg xie` jxc exiag lr xqe` mc`y xn`y l`eny dxe`kle
ipal xYEiy ick fif z`ved ici lr oewiz jixvne ,inic ax lr©

.m`yn eilr gipdl cigid zeyxe miaxd zeyx
:`xnbd daiyníúäzeyxa xaecny inic ax ly epica my - ¨¨

od ,miaxd zeyxe cigidúBieLø`ed efl efn d`vedd xeqi`y §
àúééøBàceli`e ,dxezd on -àëäxaecny ,l`eny ly epica - §©§¨¨¨

od ,cigid zeieyxaúBieLøn `ed efl efn d`vedd xeqi`yïðaøc §§©¨¨
,calaíäéøáãì ÷eféç eNò íéîëçåcigid zeyxn `ivedl xeq`y ©£¨¦¨¦§¦§¥¤

,cigid zeyxlî øúBéxeqi`l wefig eyry dnäøBz ìM`ivedl ¥¦¤¨
dxezd ly xeqi`dy oeik ,miaxd zeyxl cigid zeyxn qipkdle
`l okle ,reci miaxd zeyxl cigid zeyxn qipkdle `ivedl
drax`n zegt mewn lr szkl xzen didi m` ea lykidl e`eai
minkg ly xeqi`d la` ,cigid zeyxl miaxd zeyx oiay
m` okle ,jk lk reci epi` cigid zeyxl cigid zeyxn `ivedl
mey `ll exiag xvgl epiay xean exivgl min `lnl xzen didi
ely zeyxn `ivedl e`eai jk jezny yeygl yi ,xkidl oewiz

.exiag zeyxl
jxc exiag lr xqe` mc` oi`y xn`y ax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .miaxd zeyx xie` oipra eixacn ,xie`déì øîà̈©¥
éëä áø øîà éî ,àáøì àðéáøynzydl i`yx zia lray ,jk - ¨¦¨§¨¨¦¨©©¨¥

eilr xqe` ipyd ziad lra oi`e dwixf jxca el dkenqd daxega
,xie` jxcøîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p -íéza éðLmc` ly §¨¦§©§¥¨¦

cg`øîà àðeä áø øa äaø ,íéaøä úeLø écéö éðMîmya,áø ¦§¥¦¥§¨©¦©¨©©¨¨©©
î ÷Bøæì øeñàzia.äæì äfî ÷Bøæì øzeî ,øîà ìàeîLe ,äæì äfixd ¨¦§¦¤§¤§¥¨©¨¦§¦¤§¤

`edy s` miaxd zeyx jxc zial zian xac wexfl xq`y axy
zeyx ipay xaeq ,migth dxyrn dlrnl miaxd zeyxa xaer
wxe ,ea yeniy mdl oi`y mbd ,dxie`a yeniyd mixqe` miaxd
,ztzeynd xvga ynzynk xacd aygp ,mdly xie`dy meyn
.xie` ici lr exiag ynzyny mewna xeq`l el yi ok enk

:`xnbd zvxzndéì øîà,`piaxl `axéìãîc àðîé÷Bà éî åàì ¨©¥¨¦¦§¨§©§¥
ãç ézúîe ãçdeab cg` ziay ote`a df oic epcnrd `l ike - ©§©¥©

f`e ,deabl jenpd on wexfi `ny miyyege ,jenp ipydeïéðîéæ¦§¦
ìéôðå øcðbîcdeabd zial ribi `l wxfpd xacdy minrt - §¦©§¨§¨¥

,miaxd zeyxl letie lblbzieééBzéàì éúàå,e`iadl `eaie - §¨¥§©§¥
,cigid zeyxl eqipki e` miaxd zeyxa zen` rax` elhlhie
zeyxl lblbziy yyg oi` f`y ,dey mizad ipy daeb m` mle`
miaxd zeyx xie` oi`y meyn ,dfl dfn wexfl xzen ok` ,miaxd

.xqe`

äðùî
da yiy xvgy minkg exn`y ,zexivg iaexira zwqer dpynd
m` `l` ,xvgl mdizan qipkdle `ivedl mdl xeq` ,miza dnk
ziaa lkd egipie ,zt xvgd ipan cg` lk oziy ,aexir eyri ok
z` ea egipdy zia eze`a mixck mlek miaygp f`y ,cg`
mipic ipye .aexir oiprl zia aygp dn dpynd dpc dzre .aexird
,xvgd ipa lr xqe` epi` ,zia aygp epi`y lky .` :jka miielz
qipkdle `ivedl mdl xizdl ick aexirl zt zzl jixv epi`e
z` ea gipdl xyt` i` ,zia aygp epi`y lky .a .mdizan

.aexird
Báeøéò úà ïúBpä[xvgd iza lkn eaby zexivg iaexir-]úéáa ©¥¤¥§¥

øòLoke ,my ayei gztd xneyy ,xvgd xry iptly ohw zia ± ©©
a eaexir z` ozep m`äøãñëàgzt iptly dxewn xvg oirn - ©§©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

המשך בעמוד רכר



xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr et sc oiaexir(iyily meil)

,äðî íéúàî ïáì íB÷î eptiax xaqy ,xzei aeyg mewn xnelk ©¨§¤¨©¦¨¤
.qiipea oan xzei lecb xiyr `edyåéðôì øîà[iax iptl-]éaø ¨©§¨¨©¦
äæ ìL åéáà ,éaø ,éñBé éaøa ìàòîLé[qiipea `edy ,qiipea oa ly-] ¦§¨¥§©¦¥©¦¨¦¤¤

,äLaia úBøééò óìà ïcâðëe ,íia úBðéôñ óìà Bì Lélecb xiyry ¤¤¤§¦©¨§¤§¨¤¤£¨©©¨¨
.ce`n `edBì øîà,iaxeäøbLz ìà ,Bì øBîà åéáà ìöà òébzLëì ¨©¦§¤©¦©¥¤¨¦¡©§©§¥
[edglyz±]íéìëa[micbaa-],éðôì eìläxiyr mda d`xp epi`y §¥¦©¨§¨©

:`xnbd zxne` .jk lkéaødidíéøéLò ãaëîoke ,àáé÷ò éaødid ©¦§©¥£¦¦©¦£¦¨
,íéøéLò ãaëî,miiprl dwcv miyer mdy dn lr mcakl yiy §©¥£¦¦

Løããkyxcy enk ±,éøî øa àáøxn`py dn(g `q mildz)áLé' ¦§¨©¨¨©¨¦¥¥
úîàå ãñç íéäìà éðôì íìBòéðôì íìBò áLé éúîéà ,'eäeøöðé ïî ¨¦§¥¡Ÿ¦¤¤¤¡¤©¦§§¥¨©¥¥¨¦§¥

íéäìà,mlerd miiwzn izn ±ïî úîàå ãñçL ïîæaea yiy ± ¡Ÿ¦¦§©¤¤¤¤¡¤©
mde ,miiprl zepefn mipnfne cqg milneby mixiyreäeøöðé± ¦§§

.mlerd lr mixney
:xg` ote`a zx`ane ,ci zqitz idn x`al zxfeg `xnbdøa äaø©¨©

,øîà äpç øaepi`y xac `l` my ziad lral oi` m` elit` ©©¨¨©
,aeygäLéøçî ìL ãúé ïBâkz` miyer eay oikqk ieyrd ilk±] §¨¥¤©£¥¨

.eilr xqe` epi`e ,ci zqitz ef ixd ,[dyixga mlzd ly uixgd
:ci zqitz oipra ztqep dkld d`ian `xnbdàðz ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¨

ìàeîL éácyi m` ,ef `ziixa epy l`eny ly eyxcn ziaa ± §¥§¥
l`eyd ziaa ziad lralìhépä øácelhlhl xzeny ±,úaMa ¨¨©¦¨©©¨

øñBàoeik ,ci zqitz ef oi`y ,xvga lhlhl ziad lra lr l`eyd ¥
my ziad lral yi m`e .uegl mkilydle mlhil l`eyd lekiy

ìhéð BðéàL øácelhlhl xeq`y ±,úaMal`eydøñBà Bðéàlr ¨¨¤¥¦¨©©¨¥¥
.ci zqitz `id efy oeik ,xvga lhlhl ziad lra`xnbd d`ian

:ongp ax ixack `ziixaéëä énð àéðzm` ,`ziixaa epipy oke ± ©§¨©¦¨¦
Bì Lél`eyd ziaa ziad lral ±ìáèmdn elhip `ly zexit ± ¤¤¤

y e` ,zexyrne zenexzBì LémyúéLLòly dlecb dkizg ± ¤£¨¦
,lfxa,úaMa ìhéð BðéàL øác ìëåe ,ci zqitz ef ixdøñBà Bðéà± §¨¨¨¤¥¦¨©©¨¥¥

wx my el yi m` la` .lhlhl ziad lra lr xqe` l`eyd oi`e
.ci zqitz ef oi` ,zaya lhipd xac

äðùî
`ed m` ,zaya my xc epi`e ,xvga zia el yiy ina ,dpc dpynd

:xvga lhlhl xqe`çépnäz`Búéa,zay axraì CìäåúBaL ©©¦©¥§¨©¦§
[zaya zeidl-]ãçà ,úøçà øéòa[oia-]ãçàå éøëð[oiae-],ìàøNé §¦©¤¤¤¨¨§¦§¤¨¦§¨¥

øñBà äæ éøä,xvga lhlhl xvgd ipa x`y lr,øéàî éaø éøác £¥¤¥¦§¥©¦¥¦
dxic zaygp ,da mi`vnp dilra oi`y dxic s`y xaeqy

.xvga dwlg zngn xvgd ipa x`y z` zxqe`eäãeäé éaø,øîBà ©¦§¨¥
,øñBà Bðéàdl didiy dxic zaygp dpi` da mixc oi`y dxicy ¥¥

.xvga wlgéøëð ,øîBà éñBé éaøxirl jlde ezia z` gipdy ©¦¥¥¨§¦
,zxg`øñBàdxicy s`y ,xvga lhlhl xvgd ipa x`y lr ¥

,zaya `eai `ny yegl yi ,dxic zaygp dpi` da mixc oi`y
la`ìàøNé,zxg` xirl jldyøñBà Bðéà,xvgd ipa x`y lr ¦§¨¥¥¥

,úaMa àáì ìàøNé Cøc ïéàL.megzl ueg `vnp `edy oeikéaø ¤¥¤¤¦§¨¥¨Ÿ©©¨©¦
ì Cìäå Búéa çépä eléôà ,øîBà ïBòîL,øéòä dúBàa Bza ìöà úBaL ¦§¥£¦¦¦©¥§¨©¦§¥¤¦§¨¨¦

,zaya `eal `ed lekiyBalî òéqä øákL ,øñBà Bðéà`nzqny ± ¥¥¤§¨¦¦©¦¦
oeike ,ezian ezrc z` giqde ,zayd lk my zeidl ezrca did

.xefgiy yeygl epl oi` ,xefgl `ly dzid ezrcy

àøîâ
:ef zwelgna dkldd z` zwqet `xnbdéaøk äëìä ,áø øîà̈©©£¨¨§©¦

,ïBòîLepi` xird dze`ay eza lv` zeayl jld m` elit`y ¦§
,xqe`å`l` ,xqe` epi`y xn` `l oerny iax s`ãà÷åjldyk §©§¨

lv` zeayl,Bza,epzg lv` xecl libx mc`yìáàjld m` ¦£¨
lv` zeaylàì ,Bðaxecl jleddy ,xqe` epi`y oerny iax xn` §Ÿ

mr daixn el didzy yygn ,ezian ezrc giqn epi` ,epa lv`
,epa zian `vie ,ezlkéLðéà éøîàc,xnel mc` ipa milibxy ± §¨§¦¦§¥

àaìk Ca çáð,jnr aixn jpzgy ,xnelk ,xkf alk ±ìeòleki ± ¨©¨©§¨

m` la` ,ezial qpkidl dz`àúééøeb Ca çáð,dawp dalk ± ¨©¨©§¨
,jnr daixn jzlkl yiy ,xnelk÷et.jpa zian `v ±

äðùî
xzen ,zg` xvga ezayy milky ,od zg` zeyx zexivgd lk
la` ,zexivgd izy eaxir `l m` mb ,zxg` xvgl m`ivedl
`ly zxg` xvgl m`ivedl xeq` ,ziad jeza ezayy milk
cnery xeaa dpc dpynde .ilkd da zayy xvgd mr daxir

.ziaa zayy ilka min epnn ze`lnl xzen m` ,zexivg izya
øBamin,úBøéöç ézL ïéaLxeiv] ef xvga eivge ef xvga eivge ¤¥§¥£¥

,cgi zexivgd izy eaxir `le ,[`,úaMa epnî ïéàlîî ïéàitl ¥§©§¦¦¤©©¨
zyl ztzeyn zeyx `ed xeadyzeyxn qipkn `ede ,zexivgd i

,ezeyxl mdipy lyBì eNò ïk íà àlà[xeal-]dBáb ävéçî ¤¨¦¥¨§¦¨¨©
,íéçôè äøNòlke ,zexivgd izy oia xead z` zwlgn `idy £¨¨§¨¦

xyt` ,ef dvigne .ezeyxay xead ivgn `lnn xvgd ipan cg`
zeyrlähîlî ïéae ,xeaaBðâBà CBzî ïéa ¥¦§©¨¥¦§

ïBòîL ïaø .úìòåî äðéà øåáä ìòîù äöéçî ìáà .øåáä ììçá Y©¨¦§
,øîBà ìàéìîb ïazeyrl jixv okid ,lld ziae i`ny zia ewlgp ¤©§¦¥¥

y ,ef dvign,íéøîBà éànL úéa`weec dvignd z` gipdl jixv ¥©©§¦
ähîlî,xeaa,íéøîBà ìlä úéáes` dgipdl xyt`y.äìòîìî ¦§©¨¥¦¥§¦¦§©§¨

:xeaa dvign llk jixv oi`y xaeqe wleg dcedi iaxéaø øîà̈©©¦
ävéçî àäz àì ,äãeäé,xead jeza ziyrpdäìBãbdliren-] §¨Ÿ§¥§¦¨§¨

[xzeiíäéðéaL ìúBkä ïîmb xaer `edy ,zexivgd izy oiay ± ¦©¤¤¥¥¤
zxzn xead lrn zxaerd dvign s`e ,xead lr.

àøîâ
:dpyna exn`py 'dlrnl'e 'dhnl' md dn zx`an `xnbdøîà̈©

,àðeä áødvignd z` gipdl jixvy i`ny zia exn`y dn ©¨
,ähîìepiid,Lnî ähîìjenq cr xead jeza dgipdl jixvy §©¨§©¨©¨

exn`y dne ,mina dvignd rbizy jixv oi` mpn` ,[a xeiv] minl
dvignd z` gipdl xyt`y lld zia,äìòîìepiid,Lnî äìòîì §©§¨§©§¨©¨

jenq dgipdl leki dvex m`y ,mind lrn daxd deab elit`
,[b xeiv] xead ztyl,øBaa äæå äæålekiy lld zial s`y ,xnelk §¤¨¤©

jeza zeidl `id dkixv mewn lkn ,xead ztyl jenq dgipdl
.xead llg,ähîì ,øîà äãeäé áøåepiidíénä ïî ähîìzgzn ± §©§¨¨©§©¨§©¨¦©©¦

zirwxwa daegz migth dxyr dvign zeyrl jixvy ,minl
e ,[c xeiv] xead,äìòîìepiidíénä ïî äìòîìjenq mind lrn ± §©§¨§©§¨¦©©¦

micen lld zia s` ,mindn dwegxd dvign la` ,[a xeiv] minl
.zlren dpi`y

:dcedi ax zrc z` zx`an `xnbddéì øîà[l`y-]áø øa äaø ¨©¥©¨©©
àä ,ééaàì ïðçdf xac ±,äãeäé áø øîàcyähîìy,dpyna xn`p ¨¨§©©¥¨§¨©©§¨§©¨

epiid,íénä ïî ähîìc ,`ed dyw ,xead zirwxwaähîì àðL éàî §©¨¦©©¦©§¨§©¨
àìc Lnî,minl jenq daeba dpezpd dvign dpey dnay ± ©¨§Ÿ

meyn ,zlren dpi` i`ny zia zrcly dcedi ax xn`yéáéøòc©£¦¦
àiîxkip dvignd wqtd oi`e ,dvignl zgzn miaxern mindy ± ©¨

ixde ,myn ze`lnl xeq` dvign yiy s` okle ,mina
dvigndyk,íénä ïî ähîì,xead zirwxwaénðok mb ±éáéøò àä §©¨¦©©¦©¦¨£¦¦

àiî,my zxkip dvignd oi`e dvignd lrn miaxern mind ixd ± ©¨
.dze` miqkn mindydéì øîà,iia` el aiyd ±Cì òéîL àì± ¨©¥Ÿ§¦©¨

zrny `l ikeàädf xac ±øîà äãeäé áø øîàc[mya-],áø ¨§¨©©§¨¨©©
da eèîeok xn`y mixne` yie ±íeMîmya -,àéiç éaøyéøöC ¨¨¦©¦¦¨¨¦

ìL ïLàø eàøiLdíéð÷,dvignd dieyr mdny mipeilrdäìòîì ¤¥¨Ÿ¨¤¨¦§©§¨
.çôè ,íénä ïî¦©©¦¤©

eúå,iia`l opg ax xa dax dywd cer ±àädf xac ±áø øîàc §¨§¨©©
,äãeäéyäìòîìepiid ,dpyna xn`pyíénä ïî äìòîìjenq §¨§©§¨§©§¨¦©©¦

c ,dyw ok mb ,minlàìc Lnî äìòîì àðL éàîdpey dnay ± ©§¨§©§¨©¨§Ÿ
s`y dcedi ax xn`y mindn wegx xead llga dpezpd dvign

meyn ,zlren dpi` lld zia zrclàiî éáéøòcmindy ± ©£¦¦©¨
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המשך בעמוד יא



רז ezny in` cenr et sc ± iyily wxtoiaexir
äðî íéúàî ïáì íå÷î åðô.exyr ceak itl milecb oia ,xzei aeyg mewn :xnelk Ð

äæ ìù åéáà.qiipea Ðåììä íéìëá.jk lk xiyr d`xp oi`y ,elld micbaa Ðéúîéà
íìåò áùé.edexvpi mde ,miiprl zepefn oipnfne oilneby ,mixiyr ea yiy onfa Ðïî

.zepefn oeyl Ðäùéøçî ìù ãúé ïåâë.ci zqitz `ied ,`"iiliaw =úáùá ìèéðä øáã
ira i`c .xqe`e ,ci zqitz epi` Ðliwy Ð

.i`xal dil icyeúåéùùòzekizg lfxa ly Ð

.zelecbäðùîøñåà äæ éøä`la dxicc Ð

milra.dxic dny Ðøñåà åðéàe`lc Ð

.dxic dnyéñåé éáøe`l dil `xiaq inp Ð

.meid `ai `ny xqe` ixkp ,edin .dxic dny

òéñä.ealn ezia zxic giqd Ðàøîâ
åúá à÷åãå.epzg lv` xiicc yipi` ciarc Ð

epa la`xecl ezian ezrc giqn mc` oi` Ð

.`vie hhewzz `ny ,ezlk lv`àáìë,xkf Ð

.epzg oebkàúééøåâ.ezlk oebk ,dawp Ð

äðùîúåøéöç éúù ïéáù øåáefa eivg Ð

.efa eivgeåðîéä ïéàìîî ïéà`lnn dfy Ð

.'ek ok m` `l` exiag zeyxnäèîìî ïéáÐ

.yxtn `xnbaåðâåà êåúî ïéáit lr s` Ð

mina zrbep dpi`yminkg eliwdy `ed lw Ð

calae .dvignl zig` ceb dia xn`c ,mina

.dwqtdk d`xzy ,xead obe` jeza `dzyïî
íäéðéáù ìúåëäzexivgd oia zwqtny Ð

dpi`y it lr s`e ,xead ipt lr zwqtne

.epbe` jezl zqpkpàøîâäèîìixn`wc Ð

.i`ny ziaùîî äèîìoi`e ,minl jenq Ð

.mina rbil mipw iy`x oikixväìòîìÐ

.lld zia ixn`wcùîî äìòîìjenq Ð

dvxi m` dlrnln eztyn.jka eic Ðäæå äæå
øåáálk `dzy jixv lld zial elit` Ð

.miptle xead obe`n dxyr zvignäãåäé áøå
ì øîàäèî.i`ny ziac Ðíéîä ïî äèîìÐ

.xead zirwxwa daegz dvignd `dzy

äìòîì.lld ziac Ðíéîä ïî äìòîìÐ

.mina rbil oikixv mipw oi`y ,iliwn `dae

ynn dlrnl la`dcedi axc dlrn .`l Ð

.`ped axc dhn `edàéî éáéøòãzgz Ð

.dvigndàéî éáéøò àä,dvignd lr Ð

.dxyrn miwenr mindy minrtéùàø åàøéù
íéð÷.mipeilrd Ðåúå,inp dcedi axl Ð

mind on dlrnl ixn`c lld ziac `ail`

.`l mind on wegx la` ,minl jenqàðù éàî
ùîî äìòîì`lc mind on wegx `edc ÐÐ

`in iaixre ,mina zxkip wqtd zvign oi`y

oi` ixd ?`ki` wqtd i`n ,inp dhnl .`icdl

.mina oirbepíéð÷ä éùàø ò÷ùéùÐ

era i`ny ziac ,ibilt `dae mipezgzd

era lld ziae ,medzd cr zwqtnd dvign

.dvign xkidäáøåçá úøúî äòáøà äøå÷Ð

jxck ,daxega dnegl dnegn daegzd dxew

yie zexew oda mix`ype ,zeltepd zeaxeg

dagx lr zlhen `ide drax` dagxaÐ

oicxei diceg ipy xn`c .dizgz lhlhl xzen

,wgvi epiaxa l`rnyi iaxk dl xaqc ,oinzeqe

zxzn dielz dvign :[a cenr onwl] xn`c

ikc ,drax` hwp ikdle .dizeek `zkld zile

zxn`oinzeqe oicxei oicegllg oia `di Ð

zegtl dieyrd dvignc ,drax` zevignd

drax` llgn.dvign dpi` Ð
úøúî
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éáéøòãmindy it lr s` ,xkid yi m` la` .mdipia dyxtd xkid oi`e :yexit Ð `in

dvign elit` liren did `l Ð citw ded i`c ,citw `lÐ df cvl df cvn mi`a

.(`,gn oiaexir) "ede`ivedy in"a opixn`ck ,lfxa ly

êéøöziac qxhpewd yexitk d`xp oi`e Ð gth mind on dlrnl mipw iy`x e`xiy

`l` ,medzd cr zwqtn dvign era i`ny

mind elit`e .mind jeza migth dxyr `dzy

ibq Ð dvignd zgzn `in iaixre ,daxd miwenr

dxyr zvign xkid yiy oeik ,i`ny zial ikda

dxyr zvign xkid era lld ziae .mind jeza

:xn`wck mind jeza gthe ,mind on ueg ,dlrnl

.gth mina mipw iy`x rwyiy jixv

äøå÷yxit Ð daxega zxzn drax`

ikc ,drax` agx hwp ikdlc :qxhpewa

llg oia didi oinzeqe oicxei oiceg zxn`

zegtl dieyrd dvignc ,drax` dvignd

jezn rnyn .dvign dny `l Ð dllg drax`n

it xne` did inp drax` ea oi` ikc eyexit

x`y ied m` ,zg` gexn mzeqe cxei dxwz

dxew yxit envr `ede .dvign zetwen zegexd

,zexivg izy oiay xeaa mina zxzn drax`

eixacle .dlrnl xead rvn`a dagx lr ozpe

oeik ?drax` dxew my jixv dnl ,mzd

m` ik jixv oi`e ,dvign zetwen zexivgdy

dxwz it xn`c ,axk ol `niiw :cere .wiqtdl

iia` iabl `axk inp ol `niiwe .mzeqe cxei

epiid Ð dvign meyn `le ,xkid meyn dxewc

xn` `l gth m` ik dagx dpi`y dxewac meyn

.drax` dagx `diy cr mzeqe cxei dxwz it

gken inp ikdeiab (`,h) zayc `nw wxt

iab drax` dagx opira dxwz itlc dtewqi`

cg`a oi`e ,ze`xew izya dxiwy oebk xn`wc

meyn dxew xn` `wc ,inp iia`le .'ek drax`

`l` ied `lc wgvi epiaxl d`xp Ð dvign

`l` .xkid meyn xn`c o`nl enk ,opaxcn

minkg oixizn eid `l xkid meync iia` xaqc

dxwz itc dvignk de`yry `l` ,ieand z`

igl enk eyexit "dvign meyn dxew" ied `le

wxta opixn`ck ,`ziixe`c iedc ,dvign meyn

.aiig ekezl wxefd Ð igla exiykd :(a,ai) `nw

dizlin` (my df mb) `nw wxta xn`wc `de

:seziyl ie`x epi`y iean xn`c ,dcedi axc

exiykd ,aiig ekezl wxefd Ð igla exiykd

meyn igl :`nl` .xeht ekezl wxefd Ð dxewa

dxewc xnel `a epi` .xkid meyn dxewe ,dvign

elit`c ,dvign meyn `le xkid meyn jgxk lr

meyn ,xeht ekezl wxefd Ð dvign meyn ied

igl :xnelk ,`l` .opaxcn `l` dvign ied `lc

epivn Ð dxew la` ,dvign meyn i`ce Ð

`a` xa awri ax ,edine .xkid meyn xninl

iax xn` ok lr xzin `ax lr my dywny

Ð `ziixe`c dvign meyn dxew elit`c ,dcedi

meyn xn`c o`nl elit`c ,`zile ,did dreh

seqa rnyn oke .opaxcn `l` ied `l Ð dvign

`ziixan daxl iia` gkenc (`,dv) "zebb lk"

xizncn .`ziixe`c zevign izyc ,ok lr xzic

iia` xaqc ab lr s` o`kn dxewe o`kn dxewa

`l` ied `l i`ce `l` .dvign meyn dxewc

`w daxc eixaclc :zegcl yi ,edin .opaxcn

.xkid meyn `iedc xaqc ,aizen
dxew
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רח
ezny ina cenr et sc ± iyily wxtoiaexir

íéîá úøúî.dlrnl xead rvn`a dagx lr dpezpe ,zexivg izy oiay xeaa Ðêãéàì
àñéâ.exiag wlga ,dxewl ueg ,dxewd agex lk zgz Ðàéî éáéøòwqtd dcedi axe Ð

.ira dvigníéîá íéîëç åìé÷äù àåä ì÷ àìà`ped axck `l` ,dcedi axcl `zile Ð

.'ek `ed lw `l` :opiqxb ikd .ixn`w ynn dlrnl lld ziacóà úøúî äéåìú äöçî
äùáéád`xzy jixv oi` inp mina ,jkld Ð

ipbe` jezae mind liaya dieyr dvignd

.xeadìùìùîä.frla x"iivixh Ðäìòîìî
äèîìdkeqd zevign bex`l ligzdy Ð

.dhnl `ae bxe`e ,dlrnlõøàä ïî úåäåáâ
äùìùdielz dl `ied ,da mirwea miicbc Ð

.dleqteäìòîì äèîìî.rwxwa zerbepy Ð

äøéùë íéçôè äøùò úåäåáâ íàit lr s`e Ð

on zedeab qxb `l `kde .jkql zeribn opi`y

.migth dxyr zedeab m` `l` ,ux`díùë
äìòîì äèîìîùab lr s`e ,dil zxykn Ð

.jkql `ihn `lcäèîì äìòîìî êëdl ic Ð

.ux`l zrbn dpi`y it lr s`e ,dxyr bix`a

äìé÷ñ øåñéàã úáù ìáàab lr s` Ð

dliwq `kil opaxc zeieyxacopax oewzc lk Ð

.oewz `ziixe`c oirkøîàú íàåiaxe li`ed Ð

dil zil zay iabl iqei.dielz dvignäùòî
éøåôéöá äùòðù,dielz dvign ici lr Ð

.onwl xn`ckäùòð éî éô ìòiqei iax `lde Ð

,olek oiyer eid eit lre ,ded ixetiv ly y`x

:ixetivl iqei iax xg` :(a,al) oixcdpqa xn`ck

.opiqxb ikdìò àìà äùòð éñåé éáø éô ìò àì
äùòð éñåé éáø øá ìàòîùé éáø éôxaky Ð

dcedi iax it lr `l opiqxb `le .iqei iax xhtp

iaxlc :cere .ded ixetiva e`l dcedi iaxc Ð

.onwlck ,eed opaxc zeieyx `dc ,ixy dcedi

äøåú øôñ åàéáä àìåxvgae .zqpkd zial Ð

dpi`y xvg jxc eze` oi`ian eide ,ded zxg`

zeidl oicenr iab lr oipicq eqxte .zaxern

zian ,xvgd zevign lv` zwqtn dvign

oirke ,zqpkd zia cre ea gpen dxez xtq didy

.xvgd zevignl mipicq oia jelid ick ohw iean

my mixqe` xvgd ipa eid `ledid `ly Ð

jpde ,ecal gzt eze` `l` el gezt gzt

.i`ed dielz dvign mipicqíéãåî ìëäiax Ð

eza ewlgpy ezwelgne xfrl`i`xr ld` ztq

,ea oiwwet xn`c o`nl `ki`c ,oelg wwt iab

`ed i`xr ld` lr siqenc ab lr s`emicen Ð

,zaya dlgzkl ld`d lk z` oiyer oi`y

.(a,dkw) "milkd lk" wxtaãçà øáã åøîàÐ

.mina daxd eliwdàøèæåæâdlrnl `idy Ð

.mid onäòáøà äá ùéùody ,zeraexn Ð

drax`e mixyr lr migth drax`e mixyr

.migth
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äøå÷:xn`c ,iqei iaxa l`rnyi iaxk dl xaqc :qxhpewayxit Ðdaxega zxzndrax`

l`rnyi iaxc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .dizeek `zkld zile ,zxzn dielz dvign

:cere .`l Ð miaxd zeyxl dvextd daxegc dielz dvigna la` ,ieana `l` xizd `l

it mrhn `l` llk dvign `kil `dc ,zxzn dielz dvign mrhn `l drax` dxewc

axe .ibiltc i`pz `pgky` `l dxwz ite ,dxwz

(a,v) dil zi`c ,inpÐ mzeqe cxei dxwz it

zxzn dielz dvign oi`c jenqa `kd xn`w

.mina `l`

àä:qxhpewa yxit Ð `qib jci`l ilc lif`w

rwyl jixvny ,jixt `wec dcedi axlc

la` .exiag zeyxn dlci `ly mina mipw iy`x

lhlhi `ly ,zvw xkid yiy wx ira `l `ped ax

`pzk ongp axc xninl ivn (`le) .`icdl my

`pzc epbe` jezn `dc Ð epbe` jezn ixyc `nw

ikc ,l`ilnb oa oerny oaxc olrnln epiid `nw

oa oerny oaxl rewiy dcedi ax irac ikid

:jixtc `d oke .`nw `pzl oicd `ed Ð l`ilnb

.jixt dcedi axlÐ `in iaixr `din dxewd zgz

`le ,miptle dcegn zxzn dxewc iiepyl ivn `le

mda zhley odipy zeyxc oeikc Ð dxewd zgz

xqzil inp dxewl jenqa ok m` .dxewd zgz

rnync :cere .dxewd zgzy `in iaixry meyn

.dxewd zgz s` ,ixnbl zxznc dil

àìàyxit Ð mina minkg eliwdy `ed lw

axk `l` ,dcedi axcl `zile :qxhpewa

df lre .ixn`w ynn dlrnl lld ziac `ped

s` ,mind lr ze`qk iza odl yiy mlerd oikneq

`de .mind cr zeribn zevignd oi`y it lr

`idy `xhfefbc oizipzn` (`,gt) oiwxita xn`c

'ek dxyr deab dvign dl eyre mind on dlrnl

.xeq` Ð jetyl la` ,ze`lnl `l` epy `l

,ixy inp jetyl elit`c ,ixn`c `ki`k `zkldc

d`xp ,edine .lwind xg` jld mixteq lyac

zia zeripvl dieyrd dvignd zlren dpi`c

iaxk dkld oi`c ,min zvign myl `le `qkd

lzekd on dlecb dvign `dz `l xn`c dcedi

qxhpewa yxity `ed dniz xace .odipiay

iaxe ax `dc ,dcedi axk `lc oizrnyc `pwqn

.d`gxw awric `ziixae dizeek iniiw `iig

Ð mina minkg eliwdy `ed lw :yxtl epivne

dielzd dvign la` ,rewiy `la zxzn dxewc

epiaxe .rewiy irac dcedi axk xninl epivn

opiqxb `le ,dcedi axk ol `niiwc :yxit l`ppg

:yxtne ,"`l`" qxb `l inp mz epiaxe ."`l`"

`lc `ped axc `ail` elit` ongp axl jixtc

zxzn drax` dxew :eyexit ikde .rewiy jixvn

lv` xaer mi e` ,mind zn` :yexit Ð mina

,dxewd on dhnl oelg yie zilnxkk iedc ,elzek

.lzekd on oi`veid oififd iab lr zgpen dxewde

aexri` xa e`lc ,dxenb zilnxk la` .cigid zeyx `l` zilnxk dizilc ,dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,zevigna ibq Ð zexivg izy oiay xea `nlya .`qib jci`l lif`w `d :jixtei

,"`l`" qxb `le .mina minkg eliwdy `ed lw :ipyne !dlec `ed zilnxkne jpd icda `in iaixr `din dxew zgz :jixte .'ek ixinb :ipyne !`qib jci`l iz` `nlic yginl ol zi` Ð `ed

onwl xn`ck ,dxwz zvign ici lr mina eliwdc meyn ,opiyiig `l inp `in iaexrl Ð zilnxka jli `l ilcdy oeik :eyexit ikde .i`w i`wck Ð drax`n xzei jldn ilc oi`c `iepiyc

.dxwz iab inp ikd Ð `in iaexri`l opiyiig `lc ,dxyr dvign dl eyry mind zn`a (`,ft)

ãòixyknc i`pz edlekc `nil ?dxn` iqei iax zhiya dcedi iax :xn`w i`n` ,cere !minkg eliwd minac meyn `nile :xn`z m`e Ð zexivg iaexira `l` dcedi iax xn`w `l o`k

ziyrp `ly dvigna s` xizny jk lk lwin did `l Ð min meyn dcedi iax la` ,eliwd minac meyn xninl `ki` i`pz x`y`c :xnel yie !exn` iqei iax zhiya Ð dielz dvigna

.opaxc zexivg iaexirac meyn :xn`w ikdle .min myl

àøèæåæâoi`lnn oi` ipzwc .oizipznc `xhfefb oke .cigid zeyx `ied Ð dnvr `xhfefb la` .`lnn epi` Ð drax` lr drax` da oi` ikc :rnyn Ð 'ek drax` lr drax` da yiy

`l lwqxh `de ?cigid zeyx `ied i`n` ,zevign dl oi`c oeik :dnize .dleka lhlhne ,cigid zeyx `ied Ð dteb `xhfefb la` .dxyr dvign dl dyr ok m` `l` dpnid

lwqxha la` .zig` ceb opixn`e ,driwa `ied `l mibc zriwac :xnel yie !(a,bl) "oiaxrn lka" wxta opixn`ck ,`zvign `xcdc meyn `l` ,dcedi xa iqei iaxl elit` cigid zeyx ied

lr zen` rax` da oi` ik :xn`z m`e .zexkip opi`y zevign iab "zebb lk" yixa dfa jix`d wgvi epiaxe .cigid xegk `iede ,cigid zeyxl gezt `nzq :inp i` .miicb zriwa `ki` Ð

`lc ,eply oibb oirk oeqkl`a `lifx` ik `ciarc ixii` `kdc :xnel yie !zegexd rax` lka dxwz it xn`c (a,cv) "zebb lk" seqa yxity qxhpewd yexitl ze`lnl ixzyil ,zen` rax`

:inp i` .dxwz it oi`c ,dizeaiaq lk zenibt d`ilne dey dpi` `xhfefbdy oebk :inp i` .(a,dk) "oiqt oiyer"a opixn`ck ,cxei dxwz it opixn`yexitn rnync ,`xhfefbd iaera gth oi`yk

.gth dxwzd iaera yi ok m` `l` mzeqe cxei dxwz it xn` `lc Ð oinivt dl yiy dxcqk`c `zrnya (a,gi) dkeqc `nw wxt seqc qxhpewd
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Cãéàì éìc ìéæà à÷ àä ,íéna úøzî äòaøà äøB÷¨©§¨¨©¤¤©©¦¨¨¨¥§¦§¦¨
øúBé Cläî éìc ïéàc ïðaøì eäì íé÷ !éúééîe àqéb¦¨©§¦¦§§©¨©§¥§¦§©¥¥
!àiî éáéøò àä àäéî äøB÷ úçz .íéçôè äòaøàî¥©§¨¨§¨¦©©¨¦¨¨£¦¦©¨
àòáãk .íéna íéîëç elé÷äL àeä ì÷c íeMî :àlà¤¨¦§©¤¥¥£¨¦©©¦§¦§¨
øézzL eäî ,äéeìz ävéçî :áøî àìáè éaø dépéî¦¥©¦©§¨¥©§¦¨§¨©¤©¦
àlà úøzî äéeìz ävéçî ïéà :déì øîà ?äaøeça§§¨£©¥¥§¦¨§¨©¤¤¤¨
éaø øîà" .íéna íéîëç elé÷äL àeä ì÷ ,íéna©©¦©¤¥¥£¨¦©©¦¨©©¦
øîà ,äðç øa øa äaø øîà ."ävéçî àäz àì :äãeäé§¨Ÿ§¥§¦¨¨©©¨©©¨¨¨©
:øîàc ,døîà éñBé éaø úhéLa äãeäé éaø :ïðçBé éaø©¦¨¨©¦§¨§¦©©¦¥£¨¨§¨©

ìLîä :ïðúc .äLaia eléôà úøzî äéeìz ävéçîìL §¦¨§¨©¤¤£¦©©¨¨¦§©©§©§¥
õøàä ïî úBäBábL ïîæa ähîì äìòîìî úBðôc§¨¦§©§¨§©¨¦§©¤§¦¨¨¤

ìLíéçôè äL¯úBäBáb íà ,äìòîì ähnî ,äìeñt §¨§¨¦§¨¦©¨§©§¨¦§
íéçôè äøNò¯.äøéLkíLk :øîBà éñBé éaø £¨¨§¨¦§¥¨©¦¥¥§¥

.äøNò ähîì äìòîìî Ck äøNò äìòîì ähîlîL¤¦§©¨§©§¨£¨¨¨¦§©§¨§©¨£¨¨
éaø àìå ,éñBé éaøk dì øáñ äãeäé éaø àì ,àéä àìå§Ÿ¦Ÿ©¦§¨¨©¨§©¦¥§Ÿ©¦
dì øáñ àì äãeäé éaø .äãeäé éaøk dì øáñ éñBé¥¨©¨§©¦§¨©¦§¨Ÿ¨©¨

äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ;éñBé éaøk¯àlà §©¦¥©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¤¨
àúééøBàc äkeñ ìáà ,ïðaøc úBøéöç éáeøéòa¯.àì §¥¥£¥§©¨©£¨¨§©§¨Ÿ

øîà÷ àì ïàk ãò ;äãeäé éaøk dì øáñ éñBé éaø àìå§Ÿ©¦¥¨©¨§©¦§¨©¨Ÿ¨¨©
éñBé éaø¯úaL ìáà ,àeä äNò øeqéàc äkeña àlà ©¦¥¤¨§¨§¦£¥£¨©¨

àeä äìé÷ñ øeqéàc¯BúBà :øîàz íàå .øîà àì §¦§¦¨Ÿ¨©§¦Ÿ©
ét ìò àì ?äNòð éî ét ìò éøBtéöa äNòpL äNòî©£¤¤©£¨§¦¦©¦¦©£¨Ÿ©¦
.äNòð éñBé éaøa ìàòîLé éaø ét ìò àlà éñBé éaø©¦¥¤¨©¦©¦¦§¨¥§©¦¥©£¨
eàéáä àìå eçëL úçà íòt :øîà ,éîéc áø àúà éëc§¦£¨©¦¦£©©©©©¨§§Ÿ¥¦
,íéãenòä ìò ïéãñ eñøt øçîì ,íBé ãBòaî äøBz øôñ¥¤¨¦§§¨¨¨§¨¦©¨©¦
éî äléçzëì !?eñøt .Ba eàø÷å ,äøBz øôñ eàéáäå§¥¦¥¤¨§¨§¨§§©§¦¨¦
!úaMa éàøò ìäà ïéNBò ïéàL íéãBî ìkä àäå ?éøL̈¥§¨©Ÿ¦¤¥¦Ÿ¤£©©©¨
øôñ eàéáäå ,íéãenòä ìò ïéñeøt ïéðéãñ eàöî :àlà¤¨¨§§¦¦§¦©¨©¦§¥¦¥¤
ïa àéððç éaøå äãeäé éaø :äaø øîà .Ba eàø÷å ,äøBz¨§¨§¨©©¨©¦§¨§©¦£©§¨¤

äãeäé éaø .ãçà øác eøîà àéá÷ò¯éaø .ïøîàc àä £©§¨¨§¨¨¤¨©¦§¨¨©£¨©©¦
àéá÷ò ïa àéððç¯:øîBà àéá÷ò ïa àéððç éaø :ïðúc £©§¨¤£©§¨¦§©©¦£©§¨¤£©§¨¥

úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da LiL àøèæeæb§§§¨¤¥¨©§©©©©§©©
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עירובין. פרק שמיני - כיצד משתתפין דף פו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr et sc oiaexir(iyily meil)

äøB÷dagxäòaøàoiay xea iab lr dagx lr dpezpd ,migth ¨©§¨¨
,[` xeiv] zexivg izyíéna úøzî,xeadn min ze`lnl dxizn ± ©¤¤©©¦

md eli`k miccvd ipyn ,dxewd iaer iceg z` mi`ex ep`y
,dea` xa dax ixacn `xnbd dywne .xead zirwxw cr micxei
zxkip ok m` `l` ,xeaa zxzn dvign oi`y xaqy dcedi axl
lirez dxewd m` s` ixde ,dxewd zxzn ji` ,mina dvignd

,dvign meynéúééîe àñéb Cãéàì éìc ìéæà à÷ àäjled ixd ± ¨¨¨¦§¦§¦¨¦¨©§¥
,exiag zeyx `edy ,xead ly ipyd cvl cr dxewd zgz ilcd
iwlg ipy oia mina wiqtnd xac oi` ixdy ,min myn `iane

:`xnbd zvxzn .xeadïðaøì eäì íé÷,minkgd eid mi`iwa ± ¦§§©¨¨
ercieCläî éìc ïéàcxeaa,íéçôè äòaøàî øúBédxewdy oeike §¥§¦§©¥¥¥©§¨¨§¨¦

mindy `vnpe ,exiag wlgl ribn ilcd oi` ,drax` dagx
.exiag zeyxn `lnn cg` oi`e xeaa miwelg

:`xnbd dywnúçzdàäéî äøB÷mewn lkn ±àiî éáéøò àä± ©©¨¦¨¨£¦¦©¨
mdipia wlgzy mina dvign xkid oi`e ,miaxern mind ixd
zxkip dvignd ok m` `l` ze`lnl xeq` dcedi axle ,ewlgl

:`xnbd zvxzn .mina,àlà`ed ,mina zxzn dxewdy dn ¤¨
íéna íéîëç elé÷äL àeä ì÷c íeMî`ly `id zcgein `lew ± ¦§©¤¥¥£¨¦©©¦

xzen ,mina zxkip dvignd oi` m` s`y ,mina `l` ok eliwd
gipdl ic lld zialy `ped ax xn`y enke ,xeadn min ze`lnl
jeza `dzy calae] mind on daxd ddeab elit` dvignd z`
drewy dvignd `dzy jixvdy dcedi ax ixac egcpe ,[xead
zxzn dielz dvigny mina eliwdy epivny enke .mind jeza

,mdadépéî àòáãkl`yy enk ±äéeìz ävéçî ,áøî àìáè éaø §¦§¨¦¥©¦©§¨¥©§¦¨§¨
,rwxwl dribn dpi`yL eäîe dvign aygzøézzlhlhl ©¤©¦

äaøeçae ,[a xeiv]déì øîà,ax el aiyde ±äéeìz ävéçî ïéà §§¨¨©¥¥§¦¨§¨
íéna àlà úøzîy meyn ,[b xeiv],íéna íéîëç elé÷äL àeä ì÷ ©¤¤¤¨©©¦©¤¥¥£¨¦©©¦

.`l daxega la`
:dpyna epipyävéçî àäz àì ,äãeäé éaø øîàlzekd on dlecb ¨©©¦§¨Ÿ§¥§¦¨

.xead llg jeza dvign cer zeyrl jixv oi`y epiide .mdipiay
äãeäé éaø ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàjk lk lwiny ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©¦§¨

lrn xaere zexivgd oia cixtnd lzekdy xaeqe ,dielz dvigna
,xeadn ze`lnl xizn xead ztydøîà éñBé éaø úhéLadkldl §¦©©¦¥£¨¨

,eføîàc,iqei iax,äLaia eléôà úøzî äéeìz ävéçîmb jkitle §¨©§¦¨§¨©¤¤£¦©©¨¨
.mind liaya dzyrpy xead jeza dvign jixv oi` minaïðúc¦§©

(.fh dkeq),ìLîäúBðôc ìLdkeq,ähîì äìòîìîziiyra lgdy ©§©§¥§¨¦§©§¨§©¨
,dhn itlk cxie jiynde ,jkql jenq dlrnl zeptcdïîæa¦§©

úBäBábLzevigndìL õøàä ïî,íéçôè äLxeriyd `edy ¤§¦¨¨¤§Ÿ¨§¨¦
,[c xeiv] my xearl mileki miicby,äìeñtmiakrn miicbdy §¨

bxe` `ed m`e .ux`l zcxei `id eli`k dvignd z` ze`xln
,äìòîì ähnî,dlrn itlk rwxwdn lgdyúBäBáb íàzevignd ¦©¨§©§¨¦§

,äøéLk ,íéçôè äøNò.[d xeiv] jkql zeribn zeptcd oi`y s` £¨¨§¨¦§¥¨
L íLk ,øîBà éñBé éaøbxe` `ed m`äìòîì ähîlnzevigna ic ©¦¥¥§¥¤¦§©¨§©§¨

äøNò,migthCkbxe` `ed m`,ähîì äìòîìîzevigna ic £¨¨¨¦§©§¨§©¨
äøNòdvigny ,ux`l zeribn zevignd oi` m` s`e ,migth £¨¨

.dkeqa zxzn dielz
:`xnbd dgecàéä àìåeixac z` xn` dcedi iaxy epxn`y dn ± §Ÿ¦

y oeik ,oekp df oi` ,iqei iax zhiyaéaøk dì øáñ äãeäé éaø àìŸ©¦§¨¨©¨§©¦
.äãeäé éaøk dì øáñ éñBé éaø àìå ,éñBé:`xnbd zx`aneäãeäé éaø ¥§Ÿ©¦¥¨©¨§©¦§¨©¦§¨

,éñBé éaøk dì øáñ àìy meynäãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò Ÿ¨©¨§©¦¥©¨Ÿ¨¨©©¦§¨
,zxzn dielz dvigny,úBøéöç éáeøéòa àlàzexivga xnelk ¤¨§¥¥£¥

dvign my jixv oi`y ,eaxir `ly oeik mdipia lhlhl xeq`y
n `l`ìáà ,ïðaøcaäkeñn dvign my jixvyàì ,àúééøBàcxn` §©¨¨£¨¨§©§¨Ÿ

.dielz dvign lirezy dcedi iaxéaøk dì øáñ éñBé éaø àìå§Ÿ©¦¥¨©¨§©¦
,äãeäéyéñBé éaø øîà÷ àì ïàk ãò,zlren dielz dvignyàlà §¨©¨Ÿ¨¨©©¦¥¤¨

àeä äNò øeqéàc ,äkeña,dyr xeqi` `l` da oi`y ±ìáàaúaL §¨§¦£¥£¨©¨
øîà àì ,àeä äìé÷ñ øeqéàc.dielz dvign lirezy iqei iax §¦§¦¨Ÿ¨©

:`xnbd zxne`,øîàz íàådvigny xn` `l iqei iaxy xg`n §¦Ÿ©
ok m` ,zaya `le ,dkeqa `l` zxzn dielzäNòî BúBà`iazy] ©£¤

[jenqa `xnbd,éøBtéöa äNòpL,zaya dielz dvign lr eknqy ¤©£¨§¦¦
äNòð éî ét ìòly y`x did `ed iqei iax ixde ,dyrn eze` ©¦¦©£¨

,xnel yiy ,di`x ef oi` ,eixac it lr mibdep xird ipa lke ,ixetiv
dyrn eze`yéñBé éaø ét ìò àì,dyrpàlàxg` did df dyrn Ÿ©¦©¦¥¤¨

e ,iqei iax xhtpyäNòð éñBé éaøa ìàòîLé éaø ét ìò.df dyrn ©¦©¦¦§¨¥§©¦¥©£¨
:ixetiva dyrpy dyrnd z` `xnbd d`ianeàúà éëc- §¦£¨

`aykyéîéc áølaal l`xyi ux`neçëL úçà íòt ,øîà ©¦¦¨©©©©©¨§
äøBz øôñ eàéáä àìåzqpkd zial gpen did eay ziad on §Ÿ¥¦¥¤¨

íBé ãBòaî,zay axr lyøçîì[zaya-]ìò ïéãñ eñøt ¦§§¨¨¨§¨¦©
íéãenòä,my eidy,Ba eàø÷å äøBz øôñ eàéáäåel` mipicqe ¨©¦§¥¦¥¤¨§¨§

ixetiv ipa eknqe ,zeielz zevign eid `l` ,ux`l eribd `l
dide ,zqpkd zial dxez xtqd z` `iadl dielz dvign lr
ziad ly xvg dze`a did zqpkd ziay ,opaxc xeqi` wx df
dide ,cgi xvgd ipa lk eaxir `ly `l` ,dxez xtqd ea didy
cil mipicq my eidy oeike ,zqpkd zial ziadn lhlhl xeq`
ohw iean oirk exvi xvgd zevign mr cgiy ,xvgd zevign
zia cr my dxez xtqd didy ziadn ea jldl xyt`y agexa
exq` `l mizad x`ye .dxez xtqd z` `iadl elki ,zqpkd
mze` oial migezt eid `ly oeik ,zevign mze` oia lhlhl

.zevign
y okzi ji` :`xnbd zl`eyeñøtzevign zeyrl ick mipicq ¨§

ike ,zayaéøL éî äléçzëìdvign zeyrl xzen m`d ± §©§¦¨¦¨¦
,zay axrn oipa ly dlgzd my didiy `la zaya dzligzn

àäåmi`pz ewlgpy s` ixde ±(:dkw zay)ztqez siqedl xzen m` §¨
mewn lkn ,zaya ld` lr irx`ìäà ïéNBò ïéàL íéãBî ìkä©Ÿ¦¤¥¦Ÿ¤

éàøòelek,úaMa.ld` ziiyr llka `id ixd zevignd ziiyre £©©©¨
,zaya dligzn eqxty dyrnd did `l :`xnbd zvxznàlà¤¨

ïéðéãñ eàöîxakyïéñeøteid,íéãenòä ìòeaygiy mdilr eknqe ¨§§¦¦§¦©¨©¦
,eid zeielz `l` ux`l eribd `ly s` lr zevignkøôñ eàéáäå§¥¦¥¤

.Ba eàø÷å äøBz¨§¨§
:mina dielz dvigna daxd lwidy `pz cer d`ian `xnbdøîà̈©

øác eøîà àéá÷ò ïa àéððç éaøå äãeäé éaø ,äaø[cg` oic-],ãçà ©¨©¦§¨§©¦£©§¨¤£©§¨¨§¨¨¤¨
:`xnbd zx`ane .mina zevign ipica daxd miliwn mdipyyéaø©¦

ïøîàc àä ,äãeäéxn`y dna ,mina daxd lwin `edy epivn ± §¨¨©£¨¨
.xeadn ze`lnl xizn xead lr xaery lzekd s`y ,dpynaéaø©¦

,àéá÷ò ïa àéððç,mina daxd lwin `edy epivn ok mb(ïðúã) £©§¨¤£©§¨
[àéðzc],`ziixaa epipyy ±àøèæeæb ,øîBà àéá÷ò ïa àéððç éaø± §©§¨©¦£©§¨¤£©§¨¥§§§¨

,mind lrn zcnere ziadn zhleay ,scn oirk xiwa dhilaLiL¤¤
úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da,zevign da oi` m` s` ¨©§©©©©§©©
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המעלה והחידוש דחסידות חב"ד בכלל הוא בהלבשת פנימיות התורה בשכל והבנה והשגה )חכמה בינה דעת( . . שכולם יוכלו להבין 
עם שכלם האנושי, באופן שאלוקות יהיה מונח אצלו ויהיה עניין מוחשי.

משיחת שבת-פרשת וירא, ה'תנש"א



xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ft sc oiaexir(iriax meil)

da ÷÷Bçly awp drvn`aäòaøàmigthäòaøà ìòmigth ¥¨©§¨¨©©§¨¨
,[` xeiv]àlîîehfefbd zgzy mindndyy da yi dn` lky .`x §©¥

uegy `vnpe ,migth drax`e mixyr yi zen` rax`ae ,migth
,cv lka migth dxyr ex`yp ,rvn`a wwgy migth drax`dn
dhnl mittkp md eli`k mze` mi`ex ep` el` migth dxyre
ep` aeye ,[a xeiv] dielz dvign enk ,awpd aiaq micnere
,dhn itlk zevignd z` cxede jeyn epiid ,zig` ceb mixne`
miaygp jk ici lre ,mind cr zeribn el` zevign eli`k mi`exe
.`xhfefbl mdn qipkdl xzene ,cigid zeyxl awpd zgzy mind

.mina daxd lwin `iawr oa `ippg iaxy ixd
:`xnbd dgecééaà déì øîà,daxlàéä àì àîìéãåoi` `nye ± ¨©¥©©¥§¦§¨Ÿ¦

`l` ,ipyd xn`y oicd z` xaeq mdn cg` lkøîà÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©
íúä äãeäé éaødielz dvigny zexvg izy oiay xeaa ,my ± ©¦§¨¨¨

,dlirenøîàc àlàmixne` ep`y jka icy ±,àzöéçî úéçà ãeb ¤¨§¨©©¥§¦§¨
àì ãeâå óek ìáàdn z` mi`exy mb xnel jixvy mewna la` ± £¨§Ÿ

jk xg` mbe ,awpd aiaq cnere stkp `ed eli`k awpd aiaqy
`l dfk ote`a ,mind cr zeribn zevignd eli`k mi`exy xnel
.mindn ze`lnle efk dvign lr jenql xizdl dcedi iax xn`

íúä àéá÷ò ïa àéððç éaø øîà÷ àì ïàk ãòå,`xhfefba ,my ±àlà §©¨Ÿ¨¨©©¦£©§¨¤£©§¨¨¨¤¨
íéðâBà dì Léå ìéàBä ,àéøáè ìL dnéa,mind aiaq ddeab dty ± §©¨¤§¤§¨¦§¤¨§©¦

úBôétø÷å úBøééòådvign mze` mitiwny xirl ueg zenewn-] ©£¨§©§¥
[mivr mda xenyl,dúBà úBôéwîztwen dlek jk ici lre ©¦¨

`id oiicry s`e ,xiznd xac ly xkid zvw dfa yie ,dvign
swed `ly miz`q zian xzei ly mewn `id ixdy ,zilnxk

xq`y dny oeik mewn lkn ,dxiclzeyxl zilnxkn qipkdl e
,cigid zeyxl miaxd zeyxn qipkdl erhi `ly ick `ed ,cigid
,miaxd zeyx dpi`y xkid zvw yi ,zevign dl yiy oeik `ide
liren ceb mbe sek mb xnel jixvy dfk lw oewiz s`y eliwd okl

,daúBîéî øàLa ìáà,dvign mitwen mpi`yàì`ippg iax xn` £¨¦§¨¥Ÿ
.zlren minl dieyr dpi`y dvigny `iawr oa

àéá÷ò ïa àéððç éaø éøáãìe ,ééaà øîà,ceb mbe sek mb mixne`y ¨©©©¥§¦§¥©¦£©§¨¤£©§¨
m`äúéä`xhfefbdìMî úBçôa ìúBkì äëeîñ,íéçôè äLxnelk ¨§¨§¨©¤§¨¦§Ÿ¨§¨¦

jixv oi` ,migth dylyn zegt zvw lzekdn zwgexn `idy
`l` ,zen` rax` lr zen` rax` didzyéøödkøBà àäiL C ¨¦¤§¥§¨

lzekl liawnydaçBøå ,úBnà òaøàdidiy icøNò ãçàmigth ©§©©§§¨£©¨¨
,eäMîeoiay llgl jenq dztya dkxe` rvn`a wewgie ©¤

migth drax`e ,`xhfefbd agexl edyne gth lzekl `xhfefbd
,lzekl `xhfefbd oiay migth ylyn zegtd mr cgiy ,dkxe`a
ep` mi`exe ,[b xeiv] migth drax` lr migth drax` awpd didi
x`ye ,oipad lzek `id ixd zg` dvign ,zevign swen awpd z`
zttkp `id eli`k `xhfefbd z` mi`exy ici lr od zevignd
dvign md ixd dagexa ex`ypy migth dxyrde ,awpd aiaq
daeba edyne gth agex `l` awpd cbpk oi`y dicvae ,dxenb
migth dylyn zegta zcner `idy oeik ,cv lka migth dxyr

mzqpy enke ,ceal my mixne` ,lzekdn,lzekd cr dvigna
.[c xeiv] migth drax` dvign my yie

m`e,äôe÷æ äúéä,lzekd cbpk sewf xqp my didy xnelkéøöC ¨§¨§¨¨¦
,ïééeäMî éðLe íéçôè äML daçBøå ,íéçôè äøNò däáBb àäiL¤§¥§¨£¨¨§¨¦§§¨¦¨§¨¦§¥©¤¦
ly eagxe ,lzek ly edaebl liawn cner xqpd daebyk dcinrne
,migth drax` lzekd on wegx ,lzek ly ekx`l liawn xqp
cbpky dnilyd dvignde ,lzekd zvign ,zevign izy epl ixde
ici lr zeyrp miccvd ony zevign izy cere ,[d xeiv] lzekd
`vnpe ,lzekd cvl edyne gth cv lka stkp eli`k mi`ex ep`y
dylyn zegt lzekdn wegx steknd xqpd y`x cv lkay
,lzekd cr dvign my yiy enk df ixde ,ceal `edy ,migth
swen migth drax` lr migth drax` awp my yiy `vnpe

.[e xeiv] migth dxyr zevigna
,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîàm`äúéä`xhfefbdïø÷a úãîBò ¨©©¨§¥§©§ª©¨§¨¤¤§¤¤

,úéåæ,dtewf zcner `ide ,zexenb zevign izy minl yiyéøöC ¨¦¨¦
daçBøå ,íéçôè äøNò däáBb àäiLwx,ïééeäMî éðLe íéçôè éðL ¤§¥§¨£¨¨§¨¦§§¨§¥§¨¦§¥©¤¦

drax` epnn wegx cg` lzekl liawn dagx didiy dcinrne
`edy ,migth dylyn zegt ipyd lzekdn wegx diaere ,migth
,edyne migth dyng ly dvign o`k yiy `vnpe ,[h xeiv] ceal
ep`e ,migth drax` ipyd lzekdn dwegxe ,cg` lzekl dkenq
,lzekd cvl stkp xzepd edyne gth eli`k xqpd z` mi`ex
o`k yiy `vnpe ,ceal `edy ,lzekdn dylyn zegt cr ribne

.[i xeiv] zevign rax`a swen ,drax` lr drax` ly llg
:`xnbd zl`ey,àlàåicy iia` xn` ,lzek my yi m`e xg`n §¤¨

,migth xyr cg` agex `xhfefbd didzyàéðúc àäepipyy dn ± ¨§©§¨
,`ziixaaàøèæeæb ,øîBà àéá÷ò ïa àéððç éaøúBnà òaøà da LiL ©¦£©§¨¤£©§¨¥§§§¨¤¤¨©§©©

,àlîîe äòaøà ìò äòaøà da ÷÷Bç úBnà òaøà ìòzegta la` ©©§©©¥¨©§¨¨©©§¨¨§©¥
,ze`lnle da wewgl xyt` i` ,zen` rax` lr zen` rax`n

dì úçkLî éëéä:`xnbd daiyn .df oic dz` `ven okid ± ¥¦©§©©¨
àúéñà ék àãéáòcxnelk ,zyzkn oirk dpnn zeyrl jixvy ± ©£¦¨¦£¦¨

eizevign lke awpd z` zeyrl jixvy ,dl jenq lzek mey oi`y
.[`i xeiv] dnvr `xhfefbdn

äðùî
qipkdl xzen m` ,min mda yiy zenewna oecl dkiynn dpynd

:xvgl mdn miníénä únà[xdpdn min dkilend dxitg-]àéäL ©©©©¦¤¦
,øöça úøáBòcva z`veie cg` cva xvgd zevign zgz zqpkpe ¤¤¤¨¥

,xg`,úaMa äpîéä ïéàlîî ïéà,xvgd zevign jez `idy s`y ¥§©§¦¥¤¨©©¨
,cigid zeyxl zilnxkn qipkdl xeq`e ,zilnxk `id ixdàlà¤¨

íéçôè äøNò ääBáb ävéçî dì eNò ïk íàdn`d zty jeza ¦¥¨¨§¦¨§¨£¨¨§¨¦
äàéöéáe äñéðka.[ai xeiv],øîBà äãeäé éaødl zeyrl jixv oi` ©§¦¨©§¦¨©¦§¨¥

d `l` ,dzty jeza zevigndab ìòL ìúBksiwnd lzekd `edy] ¤¤©©¨
[elek xvgd z`ävéçî íeMî ïBcézze`lnl xizze ,[bi xeiv] ¦¦§¦¨

dzyrpy xkip oi` m` s` mina zxzn dielz dvigny .dpnn
.mind liaya dvigndìL änàa äNòî ,äãeäé éaø øîàxird ¨©©¦§¨©£¤§©¨¤

L ,ìáàe ,zexvgd oia zxaer dzidíéð÷æ ét ìò äpnî ïéàlîî eéä ¨¥¤¨§©§¦¦¤¨©¦§¥¦
úaMa.,Bì eøîàdid `l ,zaya ef mind zn`n e`lny mrhd ©©¨¨§

`l` ,dvign meyn lzekd lr eknqy meynda äéä àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¨¨¨
øeòéMkxeriy yi xy`k wxy ,dnvrl zeyx zwleg `id eay ©¦

zeyx ef ixd migth drax` agexa daeb migth dxyr ly
zeidl mnvrl zeyx miwleg mind oi` ,jkn zegta j` ,dnvrl
dn`y oeike ,da mdy zeyxdn wlgk miaygp md `l` ,zilnxk
.cigid zeyxn wlg `id ixd ,cigid zeyx `idy xvga zxaer ef

àøîâ
:dpynd ixac xzei mix`ean day ,`ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøm` ,xvga zxaery mind zn`dì eNòdvignàìå ,äñéðka ©¨¨¨¨©§¦¨§Ÿ
dì eNòdvign,äàéöéay e`dì eNòdvigndì eNò àìå ,äàéöéa ¨¨©§¦¨¨¨©§¦¨§Ÿ¨¨
dvign,úaMa äpîéä ïéàlîî ïéà ,äñéðkazxaegn `idy oeiky ©§¦¨¥§©§¦¥¤¨©©¨

.zilnxk dlek ziyrp ,cg` cva xvgl uegy minlïk íà àlà¤¨¦¥
,äñéðkáe äàéöéa íéçôè äøNò ävéçî dì eNòwlg aygp jkay ¨¨§¦¨£¨¨§¨¦©§¦¨©§¦¨

.xvgl uegy dn`d mr xaegn epi`y enk xvgay dn`déaø©¦
,øîBà äãeäé`l` ,dzty jeza zevign dl zeyrl jixv oi` §¨¥

dúnàa äNòî ,äãeäé éaø øîà .ävéçî íeMî ïBcéz dab ìòL ìúBk¤¤©©¨¦¦§¦¨¨©©¦§¨©£¤§©©
äàa äúéäL íénä[min dkilen-],éøBtöì ìáàîzxaer dzide ©©¦¤¨§¨¨¨¥¨¥§¦¦

,zexvgd oia,Bì eøîà .íéð÷fä ét ìò úaMa äpîéä ïéàlîî eéäå§¨§©§¦¥¤¨©©¨©¦©§¥¦¨§
ikeíMî`ian dz`äééàødpnn e`lny mrhd my `ld ,jixacl ¦¨§¨¨

`ed ,zayaäòaøà daçBøå íéçôè äøNò äweîò äúéä àlL éðtî¦§¥¤Ÿ¨§¨£¨£¨¨§¨¦§§¨©§¨¨
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ריי ezny in` cenr ft sc ± iyily wxtoiaexir
äá ÷÷åç.mind lr dielz dvign oirk dhnl oitetk eid eli`k oze` oi`exe ,cv lkl awpd aiaq mix`ypd migth dxyr dl oiied aiaq zevign dl oi` elit`e ,dzirvn`a awp Ð

migth drax`n zegt dvign oi`e daeb dxyrn zegt dvign oi`c ibq `l ikdn xivae cigid zeyx awpd cbpky min oiiede mind cr zenzeqe zecxei eli`k zig` ceb inp xn`e

.mdipiay llgóåë.zig` ceb ez xninl ol irane dielz dvign `ied izk`e dvignk dhnl setk `diy xqpd agex Ðàéøáè ìù äîéá àìà`ixah iyp`lc onwl xn` ikdc Ð

.xizdíéðâåàzvw dl yie li`ed .miaxd zeyxl cigid zeyxn d`ved meyn dxfb ,`id opaxcn zilnxk `dc .xzidc `xikd zvw `ki`c ,dl aiaq zevignk `iedc deab dty Ð

`dc `id zilnxk izk`c ab lr s`e ,xzid

dxicl swed `ly miz`q zian xzei stxw

`d ik `zxet `zpwza edin ,`edibq Ð.äúéä
äëåîñ,mind zty lr dilrd lzek dzidy Ð

on mi`veid oifif ipy lr oezp xqpd eze`e

jenq dylyn zegt xqpd ztye ,lzekd

lzeklon `cg lzek i`d dl `ied Ð

dpiay dylyn zegt xie`de ,zevignd

edyne .gth eilr siqene awpl ipdn lzekle

dkx`l drax` ipt lr xqpd agexa mbt

jixve drax` lr drax`l awpd milydl

eda xninl migth dxyr cer agex da zeidl

lzekd cbpk diipy dvignl sekcg` ixd Ð

zeidl ,zen` rax` dkx`e .edyne agex xyr

`nipc ,awpd cr diy`x ipyl migth dxyr

it lr s` ,miy`xd ipy z` stek dz`yke .sek

edyne xyr cg` agx xqpdyliren oi` Ð

dfn edyne gth `l` awpd llg zevignl

oihlea migth dxyr ixdy ,dfn edyne gthe

ixdy mind cvl uegle zirvn`d dvignd on

z`vnp dze` epttkyk zirvn`d dvignd

oiy`xd zevign oi`e ,mbtd ztya zcner

,edyne gth `l` lzekd cvl dpnn oikynp

`iede ,ceal dylyn zegt mr sxhvn `ede

.drax` dvignäôå÷æ äúéäjixv ,dkx`l Ð

oiiedyn ipye dyy dagxe dxyr dkx` `diy

on drax` blten lzekd cbpk dagx dtewfe

cvl o`kl edyne gth agx zty seke ,lzekd

dylyn zegta eiykr dzty ixde ,lzekd

ceal `ede lzekl jenqdrax` zvign ixd Ð

ipyd dagx ztya edyne gth sek cere .o`kl

lzekd cvlzegte ,dvign edyne gth ixd Ð

ceal dylyn.o`kn drax` zvign ixd Ð

drax` dagx lzekd cbpky dylyd dvigne

oinilyodaebe .eizevigna drax` llg ixd Ð

.`lnne elzeka oelg gzete dxyrúéåæ ïø÷á úãîåò äúéäzevign izy `l` dkixv dpi`e ,minl zevign milzk ipyy Ðmigth dxyr dtewf `idyk dkx` daeb `diy jixv Ð

oeekn ipyd lzeke .edyne dyng dagx dvign o`k z`vnp ,ceal `ede dylyn zegt epnn blten cg`d lzek cbpk diaer zty dtewf dcinrne ,oiiedyn ipye migth ipy dagxe

drax` bltend lzek cvl mze` dhde ,dagx zcn lr oixizid edyne gth sek drax` epnn blten dagx cbpkizy ixd ,ceal `ede dylyn zegta zcner xqpd zty z`vnp Ð

.drax` ly zevignàéððç éáø éòáã àä àìàå.dl zgkyn ikid drax`e mixyr lr drax`e mixyr Ðàúéñàë àãéáòãzeidl jixve ,zecizi lr dreawe ,dl jenq lzek oi`y Ð

.x"ihxen `ziq` .dkecn oirk dyrpe ,dpnn dizevign lke dllg lk

äðùîíéîä úîà.`id zilnxk cigid zeyxa elit` Ðäöéçî äì åùòlr zxaere dielzd xvgd zvigne .ziyrp mind liayay xkip `diy ,dagex ipt lr dipbe` jeza Ð

mina zxzn dielz dvignc ab lr s`e .dl zlren dpi` dab.xead jezay dvign oebke oizipznc `xhfefb oebk ,mind liaya ziyrpy dvign zi`xpc `kid ilin ipd Ðìáà ìù
.xea` oizipzna inp biltc ,dinrhl dcedi iaxe dilr dielz xvga lzek zvign dl `ipdnc ,zexivga dpnid oi`lnne zexivgd jeza zxaer dzide ,xird my Ðäúéä àìù

øåòéùëmiaxd zeyxa zxaer m`e drax` agexa dxyr wnern zegta onvrl zeyx oiyrp min oi`y drax` agexa e` dxyr wnera e` ,zilnxk Ðopzck ,miaxd zeyx oiied Ð

d zeyxe min wwx did m`e `id zilnxkc ,xeht mia zen` rax` wxefd (a,w zay) "wxefd"aea zkldn miaxmin wwx `ed dnke .`ed miaxd zeyxc ,aiig Ðdxyrn zegt Ð

xvga inp eed ike ,onvrl zeyx mpi` dxyr oiwenr opi`y min :`nl` .migth.cigid zeyx edl eed Ð

àøîâäàéöéá äì åùò àìå äñéðëá äì åùòd`iviae dqipka eyr ik la` .zilnxk lkd ziyrpe ,dz`ivia xvgl uegy minl zxaegn `dc ,icin ipdn `l Ðzilnxk dpi` Ð

.ef xvga zlgzny ink dnecäøùò ä÷åîò äúéä àìù.diytpl `zeyx iedinl drax`n zegt aiyg `lc drax` dagx dzid `l e` Ðúåðåìçä ïéámizae ,xvgl e` ieanl Ð

.ze`lnl odl oigezt zepelge ,ezty lr o`kne o`knäùìùî úåçô.xn`w i`na lif`e yxtn Ðïðé÷ñò éàîá.drax`e dylyc `xeriy i`d Ðíéîä úîà áçåøá àîéð éàÐ

.cigid zeyxl dpnn oi`lnn oi`e ,zilnxk `ied agex dyly `nw `pz xn`wcäøîà éàðúë àîéì.(cigid zeyxa dpnn oi`lnn oi`e) zilnxk dl exw agex dylya opax `dc Ð

éìçäìå äéôâàá àìàódn`a yic Ðlr egipne ilcd z` oilylyne dyly agex edl zil ik xeht mewn mitb` jpd iedinl ipdne ,mideab mitb` dl yiya `kde ,zilnxk xeriy

.zilnxkl cigid zeyxne ,cigid zeyxl zilnxkn ie`ynd silgdl mitb` ipdn `zydc ,cigid zeyxl etilgnyne .mitb` lr egipne xfege ed`lnne dn`l etilgn myne ,mitb`

dyly agex eda zi` i`c :opax ixn`we.`kdle `kdl liha `le ,diytp itp`a `zeyx `l` xeht mewn ied `l ez Ðåôéìçé àìù ãáìáå øîà äéôåâ éîéã áø àúà éë àäåjxc Ð

eilr szkl el`le el`l xzen opixn`c oeik `dc .xeht mewn.etilgi `l xn`we ,dil aiyg xeht mewn Ðàúééøåàã úåéåùø íúä`ivedl `ziixe`c `xeqi` miaxe cigid zeyx Ð

xeht mewn inic ax aiygc ab lr s`e .xeht mewn jxc oitilgne ,opaxc zeieyx cigid zeyxl zilnxkn la` .xeht mewn jxc `ziixe`c `xeqi` `carznc gkzy` ,dfl dfn

xeht mewn ied `l dylyc opax ixn`w `kde ,drax`n zegtaiaiygc `ziixe`c zeieyx iabc xninl `ki`c ,dxn` i`pzk inic axc `ziixza `zrny `dc xninl `kil ÐÐ

zilnxk iabl la` ,olv` lha edl jenqd drax`n zegt ied.dyly agex ied ikn liha `l Ð
àäå
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øîàdyrn df oi` Ð 'ek dyrn dcedi iax

ira `lc ,i`w lirlc dizlin`c ,xezql

.min myl dvign
`kd

1

2

3

:ééaà déì øîà .àlîîe òáøà ìò òaøà da ÷÷Bç¥¨©§©©©§©§©¥£©¥©©¥
íúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò ;àéä àì àîìéãå§¦§¨Ÿ¦©¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨

¯ãBâå óBk ìáà ,"àúvéçî úéçà ãBb" :øîàc àlà¯ ¤¨§¨©©¥§¦¨¨£¨§
íúä àéá÷ò ïa àéððç éaø øîà÷ àì ïàk ãòå .àì¯ Ÿ§©¨Ÿ¨¨©©¦£©§¨¤£©§¨¨¨

úBøééòå ,íéðâBà dì Léå ìéàBä ,àéøaè ìL dnéa àlà¤¨§©¨¤¦¤§¨¦§¥¨¨¦©£¨
úBîéî øàLa ìáà ,dúBà úBôéwî úBôétø÷å¯,àéá÷ò ïa àéððç éaø éøáãìe :ééaà øîà .àì §©§¥©¦¨£¨¦§¨¥Ÿ¨©©©¥§¦§¥©¦£©§¨¤£©§¨

ìMî úBçôa ìúBkì äëeîñ äúéäíéçôè äL¯éøöãçà daçBøå úBnà òaøà dkøBà àäiL C ¨§¨§¨©¤§¨¦§¨§¨¦¨¦¤§¥§¨©§©©§§¨©©
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ïðáøã úåéåùøá ïðçåé éáø àäå.zexivg izy oebk Ðøîà éîðmewn jxc etilgi `lc Ð

la` .oicixenc oicd `ede ,o`kn oilrn el`e lzekl o`kn oilrn el` :xn`wc ,xeht

mewn inic axc `dl dlr iziine dinrhl opgei iax `cf`e :mzd xn`c ,`l itelg`l

.etilgi `ly calae el`le el`l lha drax` lr drax` ea oi`yúåéåùø éúù øéåà
åá úèìåùdrax` lr drax` ied `lc oeikc Ð

.eagexa mdipy oihleye diytpl `zeyx ied `l

æéæé àìåoky lke ,`nip `lnk elit` ey`xa Ð

zexivgd on dlri `le ,melk dpnid cixei `ly

.melk eilr'åë ïéìòî åìàediiabl lihac Ð

.`lewläéîòèì ïðçåé éáø àãæàå`pwqn Ð

`ztwz`c.`idàåääo`kn oilrn el`c Ð

.`l itelg`l la` rnync ,o`kn oilrn el`e

äøîà éøéòæaxl la` .opgei iaxc dinyn Ð

opgei iaxc `ail` inic.silgdl xzen Ð

àä àéù÷ éøéòæìåzegt :lirl ipzwc Ð

`nwe`l `kile `lnne ilc lylyn dylyn

opaxc zeieyxa :`nl` silgdle ditb`a `l`

.xeht mewn jxc oitilgné÷åî éøéòæÐ

agexa opaxe l`ilnb oa oerny oaxc ediizbelt

`ixwn dylyac opax ixn`e .dteb mind zn`

.zilnxkéîéã áøãåzilnxk oi` xn`c Ð

.`id i`pz drax`n dzegtéøåç éë éåäéúå
úéìîøëxeriy da zil elit` ,dn` i`d Ð

zilnxkikid ik ,zilnxk ixeg meyn xqzil Ð

miaxd zeyx ixeg :(a,f) zay zkqna opixn`c

zeyxl jenqd lzek oebk .inc miaxd zeyxk

my gpe zen` rax` wxfe ,xeg ea yie miaxdÐ

miaxd zeyxa dgpd dil iaiygc aiigikd Ð

mcew zilnxk xeriy da yie li`ed ,inp

xirl qpkzyzilnxknc ,xqziz inp `zyd Ð

.`iz`úéìîøëì ïéøåç úøåú ïéà`lc Ð

.i`d ilek opax dia exing`äëåîñáoebk Ð

.miz`q zian xzei stxwl jenqd lzekay xeg

úâìôåîá.wgxnl `l` xeriyk da oi`y Ð

øîà àðéáødrax`e dylyc `xeriy i`d Ð

`xeriya `l l`ilnb oa oerny oaxe opaxc

.silgdle ,ditb`a `le dteb dn`cãáòã àìà
é÷ôéð äì.ze`ven Ðäîåôàdqipka Ð

jeza ditb`l jenq dvignd ligzde ,d`iviae

ediy rvn`a dxaig `le ,o`kne o`kn dipbe`

oiqpkp mind:opax ixn`e .my jxc oi`veie

dylyn zegtcdyly la` ,ceal opixn` Ð

.`id dvxitc xeq`e ,ceal opixn` `l Ðïáøå
äéîòèì ïåòîùzegt `nw wxta xn`c Ð

.ceal drax`näðùîäì åùò ïë íà àìà
lr drax` awpd aiaq e` ,eizeaiaq lk Ð

xn` zig` cebc .dzirvn`a wewgd drax`

cebe sek la` .dielz `idy it lr s` ,xiykdl

`iawr oa `ippgk.xn` `l ÐïéáäèîìîÐ

.dizgzn `xhfefbl zxaegnåæî äìòîì åæÐ

`dz `ly calae ,ef cbpk `ly ef elit`

xn`ck ,drax` lzekd jyna dcbpkn zblten

.`xnbaúåøåñà ïäéúùawpa ze`lnl Ð

oi` dly awpa dpezgzde eaxriy cr dpeilrd

zilnxkn `dc dxeq` `idy xnel jixv

.`lnn `w cigid zeyxlàøîâäá ÷÷åç
.'åë.awpl gex lkl dxyr yie li`ed "cebe sek" opixn`c ,zxg` dvign da jixv oi`eÐ

íéî ïéàìîîàøèæåæâî.zen` rax` lr zen` rax` da yiy ÐïéðîåèåÐodizexit

.dinwl yxtnck zexitd z` oixiykn oi` eilr lhde dnkyda dcyd on ehwly it lr s`e .ziphw zleqt ,dvraúéèðåìà.ugxnd zian oi`veiyk ea oibtzqny cba Ðíéëùä
yaii `ly cr mikyde ,eilry lha el gepe dvexy ,mikydl oeekzp jkl m` .zexit ea oinhdl dcyd on d`eaz zleqt `iadl ,meid mcew Ð.ozei ika `ed ixd Ð
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àëäoi` ik opaxc zeieyxac ,`kti` ax xaq (a,er oiaexir) "oelg" yixa Ð opaxc zeieyx

wefig md eyrc ,`nip `lnk elit` fifi `l zexivg izy oiay lzeka drax`

xqe` inic axc rnyn (a,`w) `xza wxta onwlc :xn`z m`e .dxez lyn xzei mdixacl

dlrnl lerpndy onfa s` mixne` minkge `ipzc `d iab ,opaxc zeieyxa elit` silgdl

,dtewqi`a egipne my lrn gztn `ian dxyrn

e` dtewqi`l exifgne ea lrepe gzet xgnle

lr drax` oelga yi m`e .gztd iab lry oelgl

zeyxn `ivenk `edy iptn ,xeq` Ð drax`

`edy oelgl zilnxk dtewqi`n :yexit ,zeyxl

xeq`e ,xeht mewn `edy lerpn jxc cigid zeyx

axcl `zi` dpin rny :dlr wiqne .silgdl

`ziixac xaqw i`ce inic axc :xnel yie .inic

:`yexit ikde ,oizrnyc jd` `bilt onwlc

elit`c ,dicicn `ticre ,inic axcl `zi`

.oizrnyc ixirfk ,silgdl xqe` opaxc zeieyxa

éøéòæìåwxta `ziixadc ab lr s` Ð `iyw

ira mewn lkn ,dizeek `iz` `xza

xne` ,edin .dizeek `kdc `ziixa mb inwe`l

ixyc ,dcedi iaxk iz` `l ixirfc :wgvi epiax

ddeaby dpitqa (`,`w) "wxefd" seqa zaya

mid one mil dkezn lhlhl dxyr dwenre

,xeht mewn `edy dxyrn dlrnl jxc dkezl

.mzd gkenck

àøèæåæâizyxit Ð mid on dlrnl `idy

.lirl

àìà:xn`z m`e Ð 'ek dvign dl eyr ok m`

wxta zay zkqnae ,dvign opira `kdc

dpnn `iven dpitq :`ped ax xn` (a,w) "wxefd"

`edy lk fifmzdc :wgvi epiax xne`e !`lnne

dpitq oi` opixn`c ,dxyr miwenr mindy

`rx`n zilnxke ,dxyrn zegta zkldn

`kde .xeht mewn 'in dlrnl min iede opigyn

opixn` ikc ,dxyr miwenr mind oi`ya ixiin

:inp i` .zilnxk `in izk` Ð opigyn `rx`n

x`y eh` exfb ,dxyr wenr o`k yi elit`

jixv myc ,dxyr wenr dizgz oi`c `xhfefb

.`xhfefb meya bilt `l jkle .ze`lnl dvign

i` .dxyrn dlrnl zkldn mlerl dpitq la`

`ki` wenr elit` `kdc :wgvi epiax xne` ,inp

dpitq la` ,oehxiy mid dlri `ny yginl

.ikdl yginl `kil Ð dry lk zkldnc

äùåòdax xn`c `de Ð dxyr deab dvign

:(a,w zay) "wxefd" wxta `ped ax xa

zevign ici lr Ð `lnne drax` mewn dyer

yxitck ,drax` mewn ira ikdle ,xn`w dxyr

`le ,drax`n zegtl dvign oi`c lirl qxhpewa

.mzdc qxhpewd yxitk

ïéáyexit jezn Ð dhnln oia dlrnln

dlrnl epiid Ð dlrnlc rnyn qxhpewd

`le .`xhfefbd on dhnl Ð dhnle ,`xhfefbd on

dhnle dlrnlk `xhfefbd zgz lkd yxtl dvx

lr drax` ieyr awpc meyn ,xea iab lirlc

dlrnl elit` ,awpd aiaq dvign dyere drax`

.xkid ied

ïéúéðúîdippgc ab lr s` Ð dippgk `lc

,`ixah ly dnia `l` xn` `l

.zenin lka ixiine `biltin `l inp oizipzn
ipd
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éîð ïðaøc úBieLøa ïðçBé éaø àäå .ïðaøc úBieLø àëä̈¨§§©¨©§¨©¦¨¨¦§§©¨©©¦
äøNò dBáb úBøéöç ézL ïéaL ìúBk :àéðúc ,øîà̈©§©§¨¤¤¥§¥£¥¨©£¨¨

äòaøà áçBøå íéçôè¯ïéáøòî ïéàå ,íéðL ïéáøòî §¨¦§©©§¨¨§¨§¦§©¦§¥§¨§¦
úBøét BLàøa eéä .ãçà¯,ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elà ¤¨¨§Ÿ¥¥¦¦¨§§¦

øNò ãò ,ìúBkä õøôð .ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elàå§¥¦¦¨§§¦¦§©©¤©¤¤
úBnà¯eöø íàå ,íéðL ïéáøòî¯éðtî ,ãçà ïéáøòî ©§¨§¦§©¦§¦¨§¨§¦¤¨¦§¥

ïàkî øúBé .çútk àeäL¯ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî ¤©¤©¥¦¨§¨§¦¤¨§¥§¨§¦
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éaøå .àîéð àìî Ba æéæé àìå ,Ba úèìBL úBieLø ézL§¥§¤¤§Ÿ¨¦§Ÿ¦¨§©¦
ïéìòî elàå ,ïéìëBàå ïàkî ïéìòî elà :øîà ïðçBé¨¨¨©¥©£¦¦¨§§¦§¥©£¦

ïàkîàúà éëc ,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .ïéìëBàå ¦¨§§¦§©§¨©¦¨¨§©§¥§¦£¨
ìò äòaøà Ba ïéàL íB÷î :ïðçBé éaø øîà ,éîéc áø©¦¦¨©©¦¨¨¨¤¥©§¨¨©

äòaøà¯ãéçiä úeLø éðáìå íéaøä úeLø éðáì øzeî ©§¨¨¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§©¨¦
.døîà éøéòæ àéää !eôéìçé àlL ãáìáe ,åéìò ózëì§©¥¨¨¦§©¤Ÿ©£¦©¦§¥¦£¨¨
íénä únàa dì íé÷Bî éøéòæ !àä àéL÷ éøéòæìå§¦§¥¦©§¨¨§¥¦¦¨§©©©©¦
!úéìîøk éøBç ék éåäéúå .àéä éàpz éîéc áøå .dôeb¨§©¦¦©¨¥¦§¤¡¥¦¥©§§¦
:eäééåøz éøîàc ïéáà øa àðéðç áøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©£¦¨©¨¦§¨§¦©§©§
Lé àîéz eléôà :øîà éLà áø .úéìîøkì ïéøBç ïéà¥¦©©§§¦©©¦¨©£¦¥¨¥

úéìîøkì ïéøBç¯.úâìôeîa àëä ,äëeîña éléî éðä ¦©©§§¦¨¥¦¥¦§¨¨¨§§¤¤
eãæàå .dnetà é÷ôéð dì ãáòc ïBâk :øîà àðéáø̈¦¨¨©§©£©¨¦§¥©¨§¨§
.déîòèì ìàéìîb ïa ïBòîL éaøå ,eäééîòèì ïðaø©¨©§©§©§§©¦¦§¤©§¦¥§©§¥

äðùîíénä ïî äìòîì àéäL àøèæeæb¯ïéàlîî ïéà §§§¨¤¦§©§¨¦©©¦¥§©§¦
ääBáb ävéçî dì eNò ïk íà àlà ,úaMa äpîéä¥¤¨©©¨¤¨¦¥¨¨§¦¨§¨
ézL ïëå .ähîlî ïéa äìòîlî ïéa ,íéçôè äøNò£¨¨§¨¦¥¦§©§¨¥¦§©¨§¥§¥
eNò àìå äðBéìòì eNò ,Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæb§§§¨§©§¨¦¨¨¤§¨§Ÿ¨
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òaøà ìò òaøà da LiL àøèæeæb :øîBà àéá÷ò£©§¨¥§§§¨¤¥¨©§©©©§©

úBnà¯øîà .àlîîe òaøà ìò òaøà da ÷÷Bç ©¥¨©§©©©§©§©¥¨©
éaø øézä àì :àøîéæ ïa éñBé éaø íeMî ïðçBé éaø©¦¨¨¦©¦¥¤¦§¨Ÿ¦¦©¦
Léå ìéàBä ,àéøaè ìL dnéa àlà àéá÷ò ïa àéððç£©§¨¤£©§¨¤¨§©¨¤¦¤§¨¦§¥
ìáà .dúBà úBôéwî úBôétø÷å úBøééòå ,íéðâBà dì̈¨¦©£¨§©§¥©¦¨£¨

ìL :ïðaø eðz .àì úBîéî øàLaøézä íéøác äL ¦§¨¥Ÿ¨©¨©§¨§¨¦¦¦
íéî ïéàlîî :àéøaè éLðàì àéá÷ò ïa àéððç éaø©¦£©§¨¤£©§¨§©§¥¦¤§¨§©§¦©¦
.úéèðeìàa ïéâtzñîe ,äöòa ïéðîBèå ,úaMa àøèæeæbî¦§§§¨©©¨§§¦¤¨¨¦§©§¦©£§¦

úaMa àøèæeæbî íéî ïéàlîî¯ïéðîBèå .ïøîàc àä §©§¦©¦¦§§§¨©©¨¨©£¨©§§¦
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la`àëäoia cner xeht mewndy xaecn ,`ziixaa o`k ±úBieLø ¨¨§
,ïðaøcjxc `ly `ivei m` s`y ,zilnxkl cigid zeyx oia §©¨¨

`iven `edy ,opaxc xeqi` `l` dyer epi` ,xeht mewnd
mewn jxc ok zeyrl minkg exq` `le ,cigid zeyxl zilnxkn

.xeht
:`xnbd dywnàäåixde -,ïðçBé éaød`ved dyer `edy mewna §¨©¦¨¨

xeht mewn jxc,ïðaøc úBieLøazg` zeyxn d`veddy ¦§§©¨¨
,xvgl xvgn `ivedl oebk ,opaxcn `l` dxeq` dpi` dzxagl

énðok mb ±øîàxeht mewn jxc silgdl xeq`y[ïðúc] (àéðúã) ©¦¨©§§©
(:er lirl),L ìúBkcner,úBøéöç ézL ïéa`edeíéçôè äøNò dBáb ¤¤¥§¥£¥¨©£¨¨§¨¦

äòaøà áçBøåeicv ipyny zexivgd ,migthïéàå íéðL ïéáøòî §©©§¨¨§¨§¦§©¦§¥
ãçà ïéáøòîmpi`e ,dnvr ipta xvg lk zexivg aexir miyer ± §¨§¦¤¨

m`e .zg` xvgk cgi mlek axrl milekiBLàøa eéä[lzekd ly-] ¨§Ÿ
.ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elàå ,ïéìëBàå ïàkî ïéìBò elà ,úBøétm`e ¥¥¦¦¨§§¦§¥¦¦¨§§¦

,ìúBkä õøôð`id dvxitd m`íéðL ïéáøòî ,úBnà øNò ãò± ¦§©©¤©¤¤©§¨§¦§©¦
,dnvrl axrl dleki xvg lky ,oiaexir ipy zeyrl milekiíàå§¦

ãçà ïéáøòî eöøizy eidiy ,cg` aexir zeyrl mileki ± ¨§¨§¦¤¨
,zg` zeyx zexivgdL éðtîzen` xyr cr dvxit,çúôk àeä ¦§¥¤§¤©

la`ïàkî øúBédf oi` ,zen` xyrn xzei `id dvxitd m` ± ¥¦¨
,zexivgd oia zcxtn dvign oi`y `vnpe ,dvxit `l` ,gzt

e ,zg` xvg md ixdeïéáøòîaexirãçà,zexivgd izylïéàå §¨§¦¤¨§¥
íéðL ïéáøòî.dnvrl aexir xvg lk zeyrl mileki oi`e ±ïðéåäå §¨§¦§©¦©£¦©

dam` ,epl`ye ,dpynd ixaca epzpe ep`ype ±Ba ïéà[lzeka-] ¨¥
agexäòaøà,migthîéàe .epic dn ±,áø øîàipta zeyx epi`y ©§¨¨©¨©©

`l` ,envrúBieLø ézL øéåà[eicv ipyay zexivgd izy epiid] £¦§¥§
Ba æéæé àìå ,Ba úèìBLelit` ,eiab lrn mi`vnpd mixacd z` mb ¤¤§Ÿ¨¦

àîéð àìîqipkdle `ivedl xeq`y oky lke ,dxryd agexk ± §Ÿ¦¨
.zexivgl epnnïéìòî elà ,øîà ïðçBé éaøålzeklïàkîcvn-] §©¦¨¨¨©¥©£¦¦¨

[dfïéìëBàå,my,ïéìëBàå ïàkî ïéìòî elàåizyl lha `edy dny §§¦§¥©£¦¦¨§§¦
.lwdl `l` xingdl epi` ,zexivgddéîòèì ïðçBé éaø àãæàå± §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,exn` ezhiyl ,opgei iax xn`y df xacy epxn`eàúà éëc- §¦£¨
`aykyéîéc áølaal l`xyi ux`nøîàmyaíB÷î ,ïðçBé éaø ©¦¦¨©©¦¨¨§

äòaøà ìò äòaøà Ba ïéàLzeyxl miaxd zeyx oia cner `edy ¤¥©§¨¨©©§¨¨
,[` xeiv] cigidøzeîmbå ,íéaøä úeLø éðáìmbãéçiä úeLø éðáì ¨¦§¥§¨©¦§¦§¥§©¨¦

åéìò ózëì,mdize`yn z`eôéìçé àlL ãáìáezeyxn qipkdl §©¥¨¨¦§©¤Ÿ©£¦
l miaxdopgei iax ly epicn e`iady dnne .my jxc cigid zeyx

xeht mewn jxc miaxd zeyxl cigid zeyxn silgdl xeq`y
izy oiay lzek ly df oicl envr opgei iax ixacl xewne reiq
xeht mewn jxc silgdl xq` opgei iaxy jkn gken ixd ,zexivg
.opaxcn `l` dpi` xeht mewnd jxc `ly d`veddy mewna mb

:`xnbd zvxznàéäälzek oiprl opgei iax ly `xnin dze` - ©¦
,zexivg izy oiaydøîà éøéòæiaxy xaeq `edy ,opgei iax mya §¦¦£¨¨

myy ,xaeq inic ax la` ,opaxc zeieyxa mb silgdl xqe` opgei
.xvgl xvgn silgdl mb opgei iax xizn

:`xnbd zl`eyéøéòæìåmb silgdl xqe` opgei iaxy xn`y §¦§¦¦
,opaxc zeieyxaàä àéL÷`xnbd d`iady `ziixad dyw ± ©§¨¨

dylyn zegtay dxn`y ,xvga zxaerd mind zn` iabl ,lirl
`idy dn`dn ze`lnle ilcd lylyl xzen migth drax` e`
dpc `ziixady yxtl `xnbd dgxkede ,cigid zeyxl zilnxk
jxc silgdl xzen opaxc zeieyxay x`eane ,mitb`d agexa

:`xnbd zvxzn .xeht mewndì íé÷Bî éøéòæz` cinrn ± §¦¦¦¨
zxacn `idy ,`ziixadaagexdôeb íénä únà,dnvr ± §©©©©¦¨

,zilnxk `id ixd ,migth dyly da yiy lky mixaeq minkgy
wxy xaeq l`ilnb oa oerny oaxe ,zial dpnn qipkdl xeq`e

,zilnxk `id migth drax` da yiykådkldd ,df itl ok` §
xn`yéîéc áødrax`n dzegt zilnxk oi`y opgei iax mya ©¦¦

,migthàéä éàpzyi m` s` minkgl oky ,`id mi`pz zwelgn ± ©¨¥¦
.dpnn ze`lnl xeq`e `id zilnxk migth dyly da

dn`d agexa zxacn `ziixady yxity ixirf lr dywn `xnbd
ze`lnl xzen zilnxk xeriyk dagx dpi` m`y dxn`e ,dnvr

:`xnbd dywn .dpnnéåäéúåoi`yk elit` ef mind zn` aygze ± §¤¡¥
,zilnxk xeriy daúéìîøk éøBç ékmikenqd mixegk ± ¦¥©§§¦

jenqd lzek enk ,zilnxkl `id s` aygz jk zngne ,zilnxkl
s`e ,miaxd zeyxk xegd aygpy ,xeg ea yie ,miaxd zeyxl
xeriy da yie dlecb `id xirl dqpkpy mcewy oeik ,ef dn`
oicn zilnxk aygz df xeriyn dhrnzdy xg`l s` ,zilnxk

:`xnbd zvxzn .xegéøîàc ïéáà øa àðéðç áøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©£¦¨©¨¦§¨§¦
ïéà ,eäééåøzoic,úéìîøëì ïéøBç`l` dxeq` dpi` zilnxky ©§©§¥¦§©§§¦

mixegd z` mb xeq`l jk ick cr minkg exingd `le ,opaxcn
:sqep uexiz .dl mikenqdàîéz eléôà ,øîà éMà áøm` s` ± ©©¦¨©£¦¥¨

y xn`zLéoicéléî éðä ,úéìîøëì ïéøBç`l` mpi` el` mixac ± ¥¦§©§§¦¨¥¦¥
äëeîña,xegl dkenq zilnxkdyk ±àëäxaecn o`ke ± ¦§¨¨¨

úâìôeîamewndn wegx `ed zilnxk xeriy ea yiy mewndy ± §§¤¤
.xegk aygiy eilr mipc ep`y

oa oerny oaxe minkg da ewlgpy `ziixal zxfeg `xnbd
:`ziixaa sqep yexit d`iane ,l`ilnb,øîà àðéáøewlgpy dn ©¦¨¨©

`ed m` agexd xeriya `ziixaa l`ilnb oa oerny oaxe minkg
`l` ,mitb`d `le dnvr dn`d `l epi` ,drax` e` dylyïBâk§

dîetà é÷ôéð dì ãáòcdn`d ita ze`ven dyry xaecn ± §¨©¨¦§¥©¨
ipyn dvign dn`d jeza dyry xnelk ,d`iviae dqipka
geex miwlgd oia gipde ,dn`d lzekl jenq wlg lke ,miwlg
zegt `ed geex eze` m`y minkg exn`e ,mixaer mind eidi eay
dvign yiy enk df ixde ,[a xeiv] ceal my mixne` ,dylyn
xzei `ed geexd m` la` ,dpnn ze`lnl xzene dn`d agex lkl
,dpnn ze`lnl xeq` ,ceal my mixne` oi`y ,migth dylyn
drax`n zegt `ed geexd m`y ,xne` l`ilnb oa oerny oaxe

.ceal my mixne` migthïa ïBòîL ïaøå eäééîòèì ïðaø eãæàå§¨§©¨¨§©§©§§©¨¦§¤
déîòèì ìàéìîboa oerny oaxe mzhiyl minkg dfa eklde ± ©§¦¥§©§¥

`ziixaa ewlgpy ,ezhiyl l`ilnb(.h lirl)xeriyd edn
zegt xie`a wx ceal mixne` oi` minkgly ,ceal ea mixne`y
zegt xie`a mb ceal mixne` l`ilnb oa oerny oaxle ,dylyn

.drax`n

äðùî
àøèæeæb[cigid zeyxn hlead sc oirk-]àéäLzcnerïî äìòîì §§§¨¤¦§©§¨¦

,íénäekxcy ,migth drax` lr drax` awp drvn`a yie ©©¦
,mindn mi`lnn,úaMa äpîéä ïéàlîî ïéàzeyx `xhfefbdy itl ¥§©§¦¥¤¨©©¨

zeyxl zilnxkn qipkdl xeq`e ,md zilnxk minde ,`id cigid
,cigiddì eNò ïk íà àlà,awpd aiaq e` `xhfefbd lk aiaq ¤¨¦¥¨¨
ävéçî`idy,íéçôè äøNò ääBábmind z` daiygn ef dvigny §¦¨§¨£¨¨§¨¦

dzeyrl xyt` ef dvigne .cigid zeyx `xhfefbd zgzyïéa¥
äìòîìîe ,`xhfefbdnähîlî ïéa`xhfefbl zxaegn `idyk ± ¦§©§¨¥¦§©¨

mind cr dribne zcxei `id eli`k dvignd z` mi`exe ,dizgzn
.[b xeiv]

úBàøèæeæâ ézL ïëå,lzekd ly ekxe` jyna efl ef zeaexwd §¥§¥§§§¨
zecnery,Bfî äìòîì Bæe ,xzei ddeab zg` `xhfefbyeNò §©§¨¦¨

äðBéìòì,awpd aiaq dvign,äðBzçzì eNò àìådpezgzd ipae ¨¤§¨§Ÿ¨©©§¨
,[c xeiv] dpeilray awpd jxc min ze`lnl milibxïäézL§¥¤

úBøeñà,dly awpa dvign oi`y oeik dxeq` dpezgzd ,ze`lnl £
awpa zynzyn `id s`y dpezgzd zngn dxeq` dpeilrde

,zeieyx izy zynyn dpeilrd z`vnpe ,dlyeáøòiL ãò,cgi ©¤§¨§
.dpeilray awpd jxc ze`lnl xzen didi f`e
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המשך בעמוד פ



ריד
ezny in` cenr gt sc ± iyily wxtoiaexir

àéøáè éùðà.eid dk`ln ilra Ðíãà âôúñîopeva ugx m` zayae .aeh meia Ð

.hegqi `ny oiyyeg oi`e ,zihpel`a btzqnïéøééìåàì.oipla Ðøáã åúåà ìò.dhigq Ð

åãéá äàéáî óà.hegqie gkyi `ny oiyyeg oi`e Ðåðù àìzxzn dielz dvigny Ð

.ze`lnl `l` ,opaxl `xhfefbaêåôùì ìáàminl awpa oiktey Ðxdpdy iptn ,xeq` Ð

.`xhfefbd zvignl ueg oikteyd jilenïéá äî
ä÷åòì äædzegty xvg oizipzna opzc Ð

zen` rax`nzaya min dkezl oiktey oi` Ð

zwfgn ,`neb ,dwer dl eyr ok m` `l`

dwerd d`lnzpy it lr s` :dlr ipze .miz`q

mei ceranit lr s`e ,zaya min dl oiktey Ð

dpnid oi`vei mindy.miaxd zeyxlíúä
àéî éîééúrladle zelkl oiieyr mind Ð

jity ik ,jkld ,rwxwaerlailc `zrc` Ð

xal iwtp i`e ,jity `w ediizkecae`l Ð

ezaygn dniiwzp `le ,`ed ikdl ezaygn

oeeki` elit`c .ixye`dc ,`kil ynn xeqi` Ð

`kd la` .jity cigid zeyxarici rcin Ð

.iniiz `le iwtp i`cecéøù éîð êåôùì åìéôà
la` .i`xal ewtilc dil ztki` `l edi`c Ð

zen` rax`n dzegtd xvgdil `gip Ð

ira ,jkld ,exvg z` jlkli `ly xal wetilc

.erlailc dil `gip dwerac ,dweräëåîñáÐ

drax` lzekd jyna dpezgzn dwegx dpi`y

dpnn ddeab dpi`y :izrny ip`e .migth

cenlzda dbltd oeyl epivn `le .dxyr

iyp`a oizipzna opzck ,jyna `l` daeba

e` ddeab il dn ,axl :cere .zqtxne xvg

dfl :(a,bt lirl) xn`c edi` `d ?dkenp

dwixfa dfle leylya,cere !oixeq` mdipy Ð

l`enyl `zaeiz opiazen `zipzn `dn

eba oniiwck diteb ax i`e [a,ct] lirl oiwxita

iia`e ?dl aizen ikid ,dnwe` iccdc dxyr

iccdc dxyr eba oniiwc oebk dvxzci`n Ð

.diyecgúøúåî äðåéìòoi`c opixn`ck Ð

xie` jxc `l` dpeilra dpezgzl yinyz

,dinrhl axe ,migth drax` jyn zwixf

.xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi` :xn`cùé
íéìòáì øéæçî äáøåçå úáùá ìæâ`zyd Ð

zaya lefbl xzen :xn`w ikdc jzrc `wlq

exiag ly ezaxega da ynzydle ,zeieyx

li`ed .lega da libxc ikid ik ,el dkenqd

,jk lk da oiynzyn milrad oi` daxeg mzqe

ziyrpe ,miplfb x`yk ezlfba i`d dl ipw

egxk lr rnyn milral xifgn daxege .ezeyx

dxifgdl jixve ,milral dxifgn zay xeqi`

.da ynzydl xeq` :`nl` ,el diepw oi`eùé
ìæâ ïéãxeq`e ,milral dlifbd xifgn daxegc zay ly zeyxa bdep dlfb zayd oic Ð.da ynzydlúøñåà éàîàzynzyn oick `ly ef dpezgze ,`id dpeilrc `zeyx `d Ð

da dlibxc oeik ,ikd elit`e .lega da.dlr dxq` Ðåùòù.zetzeya dpeilr ly dvign dze` Ðåùò éë éëä éàdpeilra zetzey mdl yi m` ,dpezgzl dpezgz ipa Ðinp Ð

.dlr ixq`äúòã àéìâ ééåìâ.zay xzidl `l` ziyrp dpi` ef dvign `dc ,dpin zaya dytp dwlqc dpeilrl dpezgz Ð

äðùî'åë íéî äëåúì ïéëôåù ïéà.`xnba dl yxtn Ðà÷åò.`neb Ðíéúàñ.`xeryc `nrh yxtn `xnba Ðäèîìå á÷ðä ïî.dly llgd miz`q wifgny Ðíéðôáî ïéáÐ

.xvgl jenq miaxd zeyxa d`yry oia ,xvgd jeza dwerl dyry oiaøåî÷ì êéøö õåçáîù àìà.xeht mewn jezl eicin mind eltiy mixqpa dit zeqkl Ðáéáieyrd uixg Ð

.miaxd zeyxl xvgay oiktey glwlíéáøä úåùøá úåîà òáøà êùîá øåî÷ àåäù.mei lka wtzqdl ieyr mc`y min miz`q mda rlail xeriy yi zen` rax`a ol miw Ð

åëåúì ïéëôåùrlail oieyr dpyd zeni aexc oeik ,ici lran min ea yic ,iniiz `l inp i`e .`in iniizc Ðezaygn dniiwzp `lc oeike ,oeeki` ikdl e`l i`xal iwtp ik inp ikd Ð

.dligzkl ixy oiekin `l ik ,jkld oi`vei odili`n `l` ,diteb edi` edl wixf miaxd zeyxa e`l `dc ,`kd `ki` `ziixe`c `xeqi` e`l oiekzn elit`c ixy Ðéô ìò êåôùé àì
áéáäjity `w ditebac oeik ,rlail oilekie ,dn` d`n ez`ivi cr o`kn jxe` yiy it lr s`e .uixgd jeza :xnelk Ðokteyy xne` d`exde ,miaxd zeyxl gkae `icdl iglwn Ð

.zaya min glwn ipelt ly exepv exn`i `ny dxfb :`xnba xn`ck .ewtilc irae ,ez`ivil jenqúåàèåéã.mdinin da oikteyy ,mdiptl zen` rax`n dzegt xvge .zeilr Ð

íúö÷î.eyr `l zg`d ipae ,xvga dwer eyr zg`d ipa Ð

àøîâàîòè éàîzen` rax` `d :rnync ,i`w zen` rax`n dzegt xvg` Ð.ixy Ðïôìæì äöåø íãàdngd zeniac .dwa` dlri `ly ,dxtr uiaxdl ,slfl `id die`xy Ð

otlfl dvexc oeike ,`ziixaa onwl oizipznl dl opinwen.ezaygn `niiwzn `l ,iwtpe edl jity inp i` Ð
úåçô
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éðäopixn` (a,w) "wxefd" wxta zay zkqnac :wgvi epiaxl dniz Ð iniiz `l ipde iniiz

ab lr s`e .exfb `l zilnxka egkc meyn ,dpitqc iptec` edl icy dpitqc oikteyc

jetyl `ixy `l `xza `pyil elit`e !`kd ixzyil inp `nrh i`dne .zilnxkl cin eltpc

minrt ,`xhfefbac :xnel yie .qxhpewa yexitck ,zilnxkl e`viy yyeg epi`y meyn `l`

mewn cr cin jled mind dpnn oikteyyk

egk iede ,min wwxa zkldn miaxd zeyxy

la` .ze`xhfefb lka belt `le ,miaxd zeyxa

.wwxl jenq jldzy ixnbl `giky `l dpitq

áéáÐ miaxd zeyxa zen` rax` xenw `edy

dil miw zen` rax`a :qxhpewa yxit

wtzqdl ieyry min miz`q rlail xeriy yiy

xvg iab `xnba xn`wc `nrh epiide .mei lka

aiaa ixii`c d`xp eyexitle .iniiz zen` rax`

,iniiz `l o`kn zegtc ,rax` lr rax` el yiy

xeriy efi`c ,`xnba i"yx yxitck ,xvg iab enk

`nrh d`xp l`eny epiaxle ?eagxl ozip

`ed xenwc oeike ,`cyg meyn Ð aia zxinwc

on oi`vei min d`exd ,miaxd zeyxa zen` rax`

wegxy oeik ,xvgd on oi`veiy xeaq epi` Ð aiad

yexitk rnyn `xnbae .zen` rax` xvgd on

rax`l aiac zen` rax` dncnc ,qxhpewd

awri oa xfril` iaxk dlek xn`wc ,xvgc zen`

rax` xenwy oeliq :l`eny epiax yexitle .'ek

,zaya min el oiktey miaxd zeyxa zen`

.iwpe aw awri oa xfril` iax zpyn :ol `niiwc

Ð irlainc meyn mrhdc ,qxhpewd yexitl la`

epiax xne` ,edine .irlain `l ur lyac ,xeq`

Ð mipa` ly dtvx oirk ieyr elit`c :wgvi

.ixye ,irlain
`pz
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ïéâtzñîe .éîc Bzëàìnî ìèaé àlL éîk àéøaè éLðà©§¥¦¤§¨§¦¤Ÿ¦¨¥¦§©§¨¥¦§©§¦
úéèðeìàa íãà âtzñî :àéðúc ?àéä éàî úéèðeìàa©£§¦©¦§©§¨¦§©¥¨¨©£§¦
ïéãeLçL éðtî ,ïéøééìBàì äpøñîé àìå ,ïBlça dçépîe©¦¨©©§Ÿ¦§§¤¨§©§¦¦§¥¤£¦
Bãéa äàéáî óà :øîBà ïBòîL éaø .øác BúBà ìò©¨¨©¦¦§¥©§¦¨§¨

eðL àì :àðeä áø øa äaø øîà .Búéa CBúìàlà §¥¨©©¨©©¨Ÿ¨¤¨
ì ìáà ,úBàìîìCBtL¯é÷úî .øeñà:éáæéL áø dì ó §©§£¨¦§¨©§¦¨©¥§¦

.éîééz àì éðäå ,éîééz éðä ?ä÷eòì äæ ïéa äî éëå§¦©¥¤§¨¨¥¨§¦§¨¥¨¨§¦
àîéz àì :àðeä áø øa äaø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¨©©¨¨¥¨

ì ,éøLc àeä úBàìîìì ,àlà ,øeñà CBtLéîð CBtL §©§§¨¥¦§¨¤¨¦§©¦
eäî !ä÷eò eðééä !àèéLt :éáæéL áø øîà .éøL̈¥£©©¥§¦§¦¨©§¨©
.ïì òîLî à÷ ,éîééz àì éðäå ,éîééz éðä :àîéúc§¥¨¨¥¨§¦§¨¥¨¨§¦¨©§©¨
øîà ,àðeä áø øîà ."'åëå Bæ úBàøèæeæb ézL ïëå"§¥§¥§§§¨¨©©¨¨©

úâìôeîa ìáà ,äëeîña àlà eðL àì :áø¯äðBéìò ©Ÿ¨¤¨¦§¨£¨§§¤¤¤§¨
ìò øñBà íãà ïéà :áø øîàc ,déîòèì áøå .úøzeî¤¤§©§©§¥§¨©©¥¨¨¥©
,óñBé áøå àéiç éaø øîà ,äaø øîà .øéåà Cøc Bøéáç£¥¤¤£¦¨©©¨¨©©¦¦¨§©¥
øéæçî äaøeçå ,úaMa ìæb Lé :àéòLBà éaø øîà̈©©¦©£¨¥¨¥©©¨§§¨©£¦
"úaMa ìæb Lé" zøîà !àéL÷ àôeb àä .íéìòaì©§¨¦¨¨©§¨¨§©§¥¨¥©©¨
!àéð÷ àì :àîìà íéìòaì øéæçî äaøeçå .àéð÷ àîìà©§¨©§¨§§¨©£¦©§¨¦©§¨¨©§¨

ãöék .úaMa ìæb ïéc Lé :øîà÷ éëä¯øéæçî äáøeçc ¨¦¨¨©¥¦¨¥©©¨¥©§§¨©£¦
ézL ïëå :ïézòîLà ïðéáúBîe :äaø øîà .íéìòaì©§¨¦¨©©¨§¦©©§©§¦§¥§¥

áø øîà ?úBøeñà éànà ,úaMa ìæb ïéc Lé zøîà éàå .'åëå Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæb§§§¨§©§¨¦§¦¨§©§¥¦¨¥©©¨©©£¨©©
ïðé÷ñò éàîa àëä :úLL¯!éîð äðBzçzì eNò ék ,éëä éà .úeôzeLa ävéçî eNòL ïBâk ¥¤¨¨§©¨§¦©§¤¨§¦¨§¨¦¨¦¦¨©©§¨©¦

äðBzçzì eNòc ïåék¯.éì àçéð àì Cãäa àðàc dúòc élb éelbäðùîàéäL øöç ¥¨§¨©©§¨¦©¥©£¨©£¨©£¨¨¦¨¦¨¥¤¦
ú÷æçî ä÷eò dì eNò ïk íà àlà úaMa íéî dëBúa ïéëôBL ïéà ,úBnà òaøàî äúeçt§¨¥©§©©¥§¦§¨©¦©©¨¤¨¦¥¨¨¨©£¤¤

éøö õeçanL àlà ,íéðôaî ïéa õeçaî ïéa .ähîìe á÷pä ïî íéúàñïéà íéðôaî ,øBî÷ì C ¨©¦¦©¤¤§©¨¥¦©¥¦¦§¦¤¨¤¦©¨¦¦§¦¦§¦¥
éøöíéaøä úeLøa úBnà òaøà øeî÷ àeäL áéa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .øBî÷ì C ¨¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤¨©§©©¦§¨©¦

¯CBtLé àì änà äàî øöç Bà âb eléôà :íéøîBà íéîëçå .úaMa íéî BëBúì íéëôBL§¦§©¦©©¨©£¨¦§¦£¦©¨¥¥¨©¨Ÿ¦§
òaøàì ïéôøèöî äøãñëàäå øöçä .áéaì ïéãøBé íénäå âbì àeä CôBL ìáà ,áéaä ét ìò©¦©¦£¨¥©©§©©¦§¦©¦¤¨¥§¨©§©§¨¦§¨§¦§©§©
úà ,ä÷eò eNò àì ïúö÷îe ,ä÷eò eNò ïúö÷î ,Bæ ãâðk Bæ úBàèBéc ézL ïëå .úBnà©§¥§¥§¨§¤¤¦§¨¨¨¨¦§¨¨Ÿ¨¨¤

ä÷eò eNòL¯ä÷eò eNò àlL úà ,ïéøzeî¯.ïéøeñààøîâ:äaø øîà ?àîòè éàî ¤¨¨¨¦¤¤Ÿ¨¨£¦©©§¨¨©©¨
úBnà òaøàa ,íBé ìëa íéî íéúàñ ÷tzñäì éeNò íãàL éðtî¯,ïôlæì äöBø íãà ¦§¥¤¨¨¨§¦§©¥¨©¦©¦§¨§©§©©¨¨¤§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oiaexir(iying meil)

,àéøáè éLðà,md dk`ln ilrayéîc Bzëàìnî ìèaé àlL éîk± ©§¥§¤§¨§¦¤Ÿ¦¨¥¦§©§¨¥
elhai `ly meyn `ed ,xweaa zleqtd z` mihwln mdy dn
.lh eilr yiy zleqta `weec mivex mdy meyn `le ,mzk`lnn

:iyilyd oicd z` `xnbd zxxanàéä éàî úéèðeìàa ïéâtzñîe± ¦§©§¦©£§¦©¦
:`xnbd daiyn .mdl xizdl jixv did dníãà âtzñî ,àéðúc§©§¨¦§©¥¨¨

úéèðeìàa,hgqi `ny oiyyeg oi`e ,dvigxd xg` aeh meie zaya ©£§¦
ïBlça dçépîe,ugxnd lyïéøééìBàì äpøñîé àìå,miplal ±éðtî ©¦¨©©§Ÿ¦§§¤¨§§¨¦¦§¥

Lmdøác BúBà ìò ïéãeLç,ezial dp`iai `l oke .dhigq lr ± ¤£¦©¨¨
.hgqie gkyi jxca `ny ,yeygl yiyóà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©

,Búéa CBúì Bãéa dàéáîmiyyeg oi`e ,oelga dgipdl jixv oi`e §¦¨§¨§¥
,zihpel`a btzqdl xeq`y xnel mewn didy ixd .hgqie gkyiy

.`ippg iax mdl xizd dfe ,hegqi `ly ick
xzen `xhfefbay awpd zeaiaq dvign ici lry dpyna epipy
jetyl mb dxizn dvignd m` dpc `xnbd .mind on ze`lnl

:minl `xhfefbdneðL àì ,àðeä áø øa äaø øîàoic dpyp `l ± ¨©©¨©©¨Ÿ¨
,`xhfefba zxzn dielz dvigny dfàlàxzen didiyúBàlîì ¤¨§©

,`xhfefbl qipkdle mindnì ìáàCBtL`xhfefbdn awpa miktey £¨¦§
,minl,øeñàzevignl uegn mikteyd z` mikilen mindy oeik ¨

.zilnxkl egekn mikled mindy `vnpe ,`xhfefbd
:`xnbd dywné÷úîdì ódywd -éáæéL áø,`ped ax xa dax lr ©§¦¨©¦§¥
ì äæ ïéa äî éëådpyna exn`y ,zen` rax`n dzegt `idy xvg §¦©¥¤§

my yi m`y ,jenqaä÷eòxzen ,miiz`q zwfgn `idy `neb ± ¨
`nebd d`lnzp m` s`y ,`ziixaa epipye ,zaya min da jetyl
jtey `edy mindy s`e ,zaya da jetyl xzen ,zay mcew min
m` xeq`l oi` i`ce ok m`e ,miaxd zeyxl egekn mi`vei eiykr

:`xnbd zvxzn .zilnxkl egekn mind mi`veiéîééz éðämind ± ¨¥¨§¦
`edyk okle ,ux`a erlaiy ici lr ,milk zeidl miieyr `nebay
e`vi `le xvga mind erlaiy `id ezpeek ,xvga min jtey
dniiwzp `l ,miaxd zeyxl mind mi`vei m` s`e ,uegl

,oiekzn epi`y xaca egek exq` `le ,jka ezaygnéîééz àì éðäå§¨¥Ÿ¨§¦
okzi `le ,milk mpi` mlerl ,`xhfefbd zevign zgzy minde ±
e`viy `id ezpeek i`cee ,mnewna jtey `edy mikteyd ex`yiy

.zevignl uegn mind
:`ped ax xa dax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ±àì ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨Ÿ
àîéz,dielz dvigna dpynd dxizdy dny xn`z l` ± ¥¨

éøLc àeä úBàlîì`xhfefbl mindn qipkdle ze`lnl wxy ± §©§¨¦
la` ,exizdìCBtLminl `xhfefbdnì àlà ,øeñàCBtL ¦§¨¤¨¦§

minl `xhfefbdnéøL énð.exizd ok mb ±øîàjk lr l`ye ±áø ©¦¨¦¨©©
àèéLt ,éáæéLax xa dax jxved dnle df oic `ed heyt `ld ± ¦§¥§¦¨

ixdy ,erinydl `pedä÷eò eðééä,dpyna x`eand oicd `ed ± ©§¨
:`xnbd dvxize .miktey da jetyl xzen ,`neb da yiy xvgy

c ,df oic eprinydl `ped ax xa dax jxvedyàîéúc eäî± ©§¥¨
c meyn `neb da yiy xvgl dnec df oi`y ,xn`z `nyyéðä̈¥

éîééze`viy ezpeek oi`e ,milk zeidl micizr `nebay mindy ± ¨§¦
,uegl mikteydéîééz àì éðäåmpi` `xhfefbd zgzy minde ± §¨¥Ÿ¨§¦

,zevignl uegn e`viy ezpeek i`cee ,milkïì òîLî à÷± ¨©§©¨
oi` `xhfefba s` `l` ,ok xacd oi`y ,`ped ax xa dax eprinyd

.uegl mind e`viy ezpeek
:dpyna epipy'åëå Bæ úBàøèæeæâ ézL ïëådvign eyre ,efn dlrnl §¥§¥§§§¨

dpezgzd zxqe` izn dpc `xnbd .zexeq` odizy dpeilrl wx
:dpeilrd lreðL àì ,áø øîà àðeä áø øîàzxqe` dpezgzdy ¨©©¨¨©©Ÿ¨

,ze`lnl dpeilrd lräëeîña àlà`xhfefbdy ote`a ± ¤¨¦§¨
jyna migth drax`n xzei dpeilrdn dwegx dpi` dpezgzd

,[` xeiv] lzekd jxe`úâìôeîa ìáàdwegx dpezgzd m` ± £¨§§¤¤
d `xhfefbd ,migth drax`n xzei dpeilrdnúøzeî äðBéìò¤§¨¤¤

mpi`y oeik ,dilr mixqe` dpezgzd ipa oi`e ,awpdn ze`lnl
ly wgxn ilcd z` ewxfi m` `l` ,awpa ynzydl mileki

.xie`a migth drax`déîòèì áøåezhiyl ,ax xn`y dne ± §©§©§¥
,z`f xn`áø øîàc(.dt lirl),,øéåà Cøc Bøéáç ìò øñBà íãà ïéà §¨©©¥¨¨¥©£¥¤¤£¦

wxef `edy ici lr wx znieqn zeyxa ynzyny mc`y xnelk
exiag lr xqe` epi` ,migth drax` ly wgxna mixac my
mpi` dpezgzd ipay oeik ,o`k s`e .dwixf `la my ynzyny
drax` ly wgxnl ilcd zwixf ici lr `l` my miynzyn
ipa oi` ,dwgxd `la my miynzyn dpeilrd ipae ,migth

.mdilr mixqe` dpezgzd
,epzpynn mdilr dywne ,mi`xen` ly `xnin d`ian `xnbd

:dpyna xen`d oicd x`azn jk jezneäaø øîà,àéiç éaø øîà ¨©©¨¨©©¦¦¨
øîà óñBé áøåmya df xac,àéòLBà éaøezia cva yiy mc` §©¥¨©©¦©§¨

libx `ede ,da ynzyn epi`y ,xg` mc`l zkiiyy daxeg
zay oiprl ,legd inia da ynzydløéæçî äaøeçå úaMa ìæb Lé¥¨¥©©¨§§¨©£¦

.íéìòaì:zl`eye ef `xnin zx`an `xnbdàéL÷ àôeb àäxac ± ©§¨¦¨¨©§¨
epiid ,'zaya lfb yi'y ,`xnbd dpiany ,`ed dyw envr cvn df
`edy zeyx s`y ,da ynzydle zeyx zaya lefbl xzeny
dze` dpw ,da ynzyn `edy oeik ,oick `ly da ynzyn
meyne .ezial myn qipkdl el xzene ,ezeyxk `id ixde ezlifba

,dywn jkàéð÷ àîìà ,'úaMa ìæb Lé' úøîàynzyndy ixd ± ¨§©¥¨¥©©¨©§¨¨§¨
mb zxn`e ,ezeyxk zaygpe dze` dpw ,oick `ly zeyxa zaya

,'íéìòaì øéæçî äaøeçå'z` `ed xifgn egxk lry rnyny §§¨©£¦©§¨¦
`l` ,ezeyxk zaygp dpi` zay oiprly ,dilral daxegd

,dilra zeyxkàîìày ixd -.àéð÷ àì:`xnbd zvxznéëä ©§¨Ÿ¨§¨¨¦
øîà÷,`xnind yexit `ed jk ±,úaMa ìæb ïéc Léoicy xnelk ¨¨©¥¦¨¥©©¨

,zay zeieyxa bdep dlifb zaydäaøeçc ,ãöék`ed egxk lr ¥©§§¨
øéæçîdze`,íéìòaì.zaya my ynzydl el xeq`y ©£¦©§¨¦

ïézòîMà ïðéáúBîe ,äaø øîà,ixac lr zeywdl il yie ± ¨©©¨§¦©©§©§¦
,da epipyy ,epzpynn,'åëå Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæâ ézL ïëåm`y §¥§¥§§§¨§©§¨¦

dpeilrd ipa s`y ,zexeq` odizy dpeilrl wx dvign eyr
,mdilr mixqe` dpezgzd ipay meyn ,ze`lnl mixeq`éàå§¦

,úaMa ìæb ïéc Lé úøîà,zeyx `la zxg` zeyxa ynzyny lke ¨§©¥¦¨¥©©¨
,xqe` epi`éànàodizy recn ±,úBøeñàdpezgzd ipa ixde ©©£

zeidl dpeilrd ipal mdl dide ,oick `ly my miynzyn
oi`y `l` ixack `ly gken ,jk epipy `ly dnne .da mixzen
,dpeilra ynzydl dpezgzd ipa milibxy oeike ,zaya lfb

:`xnbd zvxzn .dilr mixqe`ïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna dpyna o`k ±eNòL ïBâkd z`ävéçî`xhfefba §¤¨§¦¨

dpeilrd,úeôzeLa.oicdn my miynzyn dpezgzd ipay §¨
:`xnbd zl`eyéëä éà,zetzeya dvignd z` eyr ok` m` ± ¦¨¦

dpezgzl eyr `le dpeilrl eyryk wxy dpyna exn` recn
ixd ,zexeq` odizyeNò ékeyryk -énð äðBzçzìoeik ,ok mb ± ¦¨©©§¨©¦

:`xnbd zvxzn .df lr df md mixqe` dvigna mitzey mdyïåék¥¨
eNòcdvigndzòc élb éelb ,äðBzçzìdpezgzd ipa dfa elib ± §¨©©§¨©©¥©§¨

,mzrc z`ðàcéì àçéð àì Cãäa àcgi ynzydl mdl gep oi`y ± ©£¨©£¨Ÿ¦¨¦
`l ixdy ,dpeilrd zvignn mnvr ewliqe ,zaya dpeilrd mr
e`a m`e ,zaya ze`lnl xizdl ick `l` dvignd z` eyr

.dpeilrdn wlzqdl epeekzd i`ce ,zaya ze`lnl xizdl

äðùî
mind mi`vei m` s` ,xvgl min jetyl xzen izn dpc dpynd

:miaxd zeyxlúBnà òaøàî äúeçt àéäL øöç,zen` rax` lr ¨¥¤¦§¨¥©§©©
,úaMa íéî dëBúa ïéëôBL ïéà,xvgd z` milwlwn mindy oeiky ¥§¦§¨©¦©©¨

e`viy dvex my mkteyd ,hihl xvgd xtr z` miyer mdy
,miaxd zeyxlä÷eò dì eNò ïk íà àlà`idy `neb -ú÷æçî ¤¨¦¥¨¨¨©£¤¤

ähîìe á÷pä ïî ,íéúàñef `nebe .[miiz`q wifgn dly llgdy±] ¨©¦¦©¤¤§©¨
dzeyrl lekiõeçaî ïéae ,xvgl jenq miaxd zeyxa ±ïéa ¥¦©¥

íéðôaî,[b xeiv] xvgd jeza ±L àlàdze` dyer `edyk,õeçan ¦¦§¦¤¨¤¦©
éøöøBî÷ì Celtie ,xeht mewn didzy ick ,`nebd z` zeqkl ± ¨¦¦§
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המשך בעמוד קפח



רטו ezny in` cenr gt sc ± iyily wxtoiaexir
àéøáè éùðà.eid dk`ln ilra Ðíãà âôúñîopeva ugx m` zayae .aeh meia Ð

.hegqi `ny oiyyeg oi`e ,zihpel`a btzqnïéøééìåàì.oipla Ðøáã åúåà ìò.dhigq Ð

åãéá äàéáî óà.hegqie gkyi `ny oiyyeg oi`e Ðåðù àìzxzn dielz dvigny Ð

.ze`lnl `l` ,opaxl `xhfefbaêåôùì ìáàminl awpa oiktey Ðxdpdy iptn ,xeq` Ð

.`xhfefbd zvignl ueg oikteyd jilenïéá äî
ä÷åòì äædzegty xvg oizipzna opzc Ð

zen` rax`nzaya min dkezl oiktey oi` Ð

zwfgn ,`neb ,dwer dl eyr ok m` `l`

dwerd d`lnzpy it lr s` :dlr ipze .miz`q

mei ceranit lr s`e ,zaya min dl oiktey Ð

dpnid oi`vei mindy.miaxd zeyxlíúä
àéî éîééúrladle zelkl oiieyr mind Ð

jity ik ,jkld ,rwxwaerlailc `zrc` Ð

xal iwtp i`e ,jity `w ediizkecae`l Ð

ezaygn dniiwzp `le ,`ed ikdl ezaygn

oeeki` elit`c .ixye`dc ,`kil ynn xeqi` Ð

`kd la` .jity cigid zeyxarici rcin Ð

.iniiz `le iwtp i`cecéøù éîð êåôùì åìéôà
la` .i`xal ewtilc dil ztki` `l edi`c Ð

zen` rax`n dzegtd xvgdil `gip Ð

ira ,jkld ,exvg z` jlkli `ly xal wetilc

.erlailc dil `gip dwerac ,dweräëåîñáÐ

drax` lzekd jyna dpezgzn dwegx dpi`y

dpnn ddeab dpi`y :izrny ip`e .migth

cenlzda dbltd oeyl epivn `le .dxyr

iyp`a oizipzna opzck ,jyna `l` daeba

e` ddeab il dn ,axl :cere .zqtxne xvg

dfl :(a,bt lirl) xn`c edi` `d ?dkenp

dwixfa dfle leylya,cere !oixeq` mdipy Ð

l`enyl `zaeiz opiazen `zipzn `dn

eba oniiwck diteb ax i`e [a,ct] lirl oiwxita

iia`e ?dl aizen ikid ,dnwe` iccdc dxyr

iccdc dxyr eba oniiwc oebk dvxzci`n Ð

.diyecgúøúåî äðåéìòoi`c opixn`ck Ð

xie` jxc `l` dpeilra dpezgzl yinyz

,dinrhl axe ,migth drax` jyn zwixf

.xie` jxc exiag lr xqe` mc` oi` :xn`cùé
íéìòáì øéæçî äáøåçå úáùá ìæâ`zyd Ð

zaya lefbl xzen :xn`w ikdc jzrc `wlq

exiag ly ezaxega da ynzydle ,zeieyx

li`ed .lega da libxc ikid ik ,el dkenqd

,jk lk da oiynzyn milrad oi` daxeg mzqe

ziyrpe ,miplfb x`yk ezlfba i`d dl ipw

egxk lr rnyn milral xifgn daxege .ezeyx

dxifgdl jixve ,milral dxifgn zay xeqi`

.da ynzydl xeq` :`nl` ,el diepw oi`eùé
ìæâ ïéãxeq`e ,milral dlifbd xifgn daxegc zay ly zeyxa bdep dlfb zayd oic Ð.da ynzydlúøñåà éàîàzynzyn oick `ly ef dpezgze ,`id dpeilrc `zeyx `d Ð

da dlibxc oeik ,ikd elit`e .lega da.dlr dxq` Ðåùòù.zetzeya dpeilr ly dvign dze` Ðåùò éë éëä éàdpeilra zetzey mdl yi m` ,dpezgzl dpezgz ipa Ðinp Ð

.dlr ixq`äúòã àéìâ ééåìâ.zay xzidl `l` ziyrp dpi` ef dvign `dc ,dpin zaya dytp dwlqc dpeilrl dpezgz Ð

äðùî'åë íéî äëåúì ïéëôåù ïéà.`xnba dl yxtn Ðà÷åò.`neb Ðíéúàñ.`xeryc `nrh yxtn `xnba Ðäèîìå á÷ðä ïî.dly llgd miz`q wifgny Ðíéðôáî ïéáÐ

.xvgl jenq miaxd zeyxa d`yry oia ,xvgd jeza dwerl dyry oiaøåî÷ì êéøö õåçáîù àìà.xeht mewn jezl eicin mind eltiy mixqpa dit zeqkl Ðáéáieyrd uixg Ð

.miaxd zeyxl xvgay oiktey glwlíéáøä úåùøá úåîà òáøà êùîá øåî÷ àåäù.mei lka wtzqdl ieyr mc`y min miz`q mda rlail xeriy yi zen` rax`a ol miw Ð

åëåúì ïéëôåùrlail oieyr dpyd zeni aexc oeik ,ici lran min ea yic ,iniiz `l inp i`e .`in iniizc Ðezaygn dniiwzp `lc oeike ,oeeki` ikdl e`l i`xal iwtp ik inp ikd Ð

.dligzkl ixy oiekin `l ik ,jkld oi`vei odili`n `l` ,diteb edi` edl wixf miaxd zeyxa e`l `dc ,`kd `ki` `ziixe`c `xeqi` e`l oiekzn elit`c ixy Ðéô ìò êåôùé àì
áéáäjity `w ditebac oeik ,rlail oilekie ,dn` d`n ez`ivi cr o`kn jxe` yiy it lr s`e .uixgd jeza :xnelk Ðokteyy xne` d`exde ,miaxd zeyxl gkae `icdl iglwn Ð

.zaya min glwn ipelt ly exepv exn`i `ny dxfb :`xnba xn`ck .ewtilc irae ,ez`ivil jenqúåàèåéã.mdinin da oikteyy ,mdiptl zen` rax`n dzegt xvge .zeilr Ð

íúö÷î.eyr `l zg`d ipae ,xvga dwer eyr zg`d ipa Ð

àøîâàîòè éàîzen` rax` `d :rnync ,i`w zen` rax`n dzegt xvg` Ð.ixy Ðïôìæì äöåø íãàdngd zeniac .dwa` dlri `ly ,dxtr uiaxdl ,slfl `id die`xy Ð

otlfl dvexc oeike ,`ziixaa onwl oizipznl dl opinwen.ezaygn `niiwzn `l ,iwtpe edl jity inp i` Ð
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éðäopixn` (a,w) "wxefd" wxta zay zkqnac :wgvi epiaxl dniz Ð iniiz `l ipde iniiz

ab lr s`e .exfb `l zilnxka egkc meyn ,dpitqc iptec` edl icy dpitqc oikteyc

jetyl `ixy `l `xza `pyil elit`e !`kd ixzyil inp `nrh i`dne .zilnxkl cin eltpc

minrt ,`xhfefbac :xnel yie .qxhpewa yexitck ,zilnxkl e`viy yyeg epi`y meyn `l`

mewn cr cin jled mind dpnn oikteyyk

egk iede ,min wwxa zkldn miaxd zeyxy

la` .ze`xhfefb lka belt `le ,miaxd zeyxa

.wwxl jenq jldzy ixnbl `giky `l dpitq

áéáÐ miaxd zeyxa zen` rax` xenw `edy

dil miw zen` rax`a :qxhpewa yxit

wtzqdl ieyry min miz`q rlail xeriy yiy

xvg iab `xnba xn`wc `nrh epiide .mei lka

aiaa ixii`c d`xp eyexitle .iniiz zen` rax`

,iniiz `l o`kn zegtc ,rax` lr rax` el yiy

xeriy efi`c ,`xnba i"yx yxitck ,xvg iab enk

`nrh d`xp l`eny epiaxle ?eagxl ozip

`ed xenwc oeike ,`cyg meyn Ð aia zxinwc

on oi`vei min d`exd ,miaxd zeyxa zen` rax`

wegxy oeik ,xvgd on oi`veiy xeaq epi` Ð aiad

yexitk rnyn `xnbae .zen` rax` xvgd on

rax`l aiac zen` rax` dncnc ,qxhpewd

awri oa xfril` iaxk dlek xn`wc ,xvgc zen`

rax` xenwy oeliq :l`eny epiax yexitle .'ek

,zaya min el oiktey miaxd zeyxa zen`

.iwpe aw awri oa xfril` iax zpyn :ol `niiwc

Ð irlainc meyn mrhdc ,qxhpewd yexitl la`

epiax xne` ,edine .irlain `l ur lyac ,xeq`

Ð mipa` ly dtvx oirk ieyr elit`c :wgvi

.ixye ,irlain
`pz
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ïéâtzñîe .éîc Bzëàìnî ìèaé àlL éîk àéøaè éLðà©§¥¦¤§¨§¦¤Ÿ¦¨¥¦§©§¨¥¦§©§¦
úéèðeìàa íãà âtzñî :àéðúc ?àéä éàî úéèðeìàa©£§¦©¦§©§¨¦§©¥¨¨©£§¦
ïéãeLçL éðtî ,ïéøééìBàì äpøñîé àìå ,ïBlça dçépîe©¦¨©©§Ÿ¦§§¤¨§©§¦¦§¥¤£¦
Bãéa äàéáî óà :øîBà ïBòîL éaø .øác BúBà ìò©¨¨©¦¦§¥©§¦¨§¨

eðL àì :àðeä áø øa äaø øîà .Búéa CBúìàlà §¥¨©©¨©©¨Ÿ¨¤¨
ì ìáà ,úBàìîìCBtL¯é÷úî .øeñà:éáæéL áø dì ó §©§£¨¦§¨©§¦¨©¥§¦

.éîééz àì éðäå ,éîééz éðä ?ä÷eòì äæ ïéa äî éëå§¦©¥¤§¨¨¥¨§¦§¨¥¨¨§¦
àîéz àì :àðeä áø øa äaø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¨©©¨¨¥¨

ì ,éøLc àeä úBàìîìì ,àlà ,øeñà CBtLéîð CBtL §©§§¨¥¦§¨¤¨¦§©¦
eäî !ä÷eò eðééä !àèéLt :éáæéL áø øîà .éøL̈¥£©©¥§¦§¦¨©§¨©
.ïì òîLî à÷ ,éîééz àì éðäå ,éîééz éðä :àîéúc§¥¨¨¥¨§¦§¨¥¨¨§¦¨©§©¨
øîà ,àðeä áø øîà ."'åëå Bæ úBàøèæeæb ézL ïëå"§¥§¥§§§¨¨©©¨¨©

úâìôeîa ìáà ,äëeîña àlà eðL àì :áø¯äðBéìò ©Ÿ¨¤¨¦§¨£¨§§¤¤¤§¨
ìò øñBà íãà ïéà :áø øîàc ,déîòèì áøå .úøzeî¤¤§©§©§¥§¨©©¥¨¨¥©
,óñBé áøå àéiç éaø øîà ,äaø øîà .øéåà Cøc Bøéáç£¥¤¤£¦¨©©¨¨©©¦¦¨§©¥
øéæçî äaøeçå ,úaMa ìæb Lé :àéòLBà éaø øîà̈©©¦©£¨¥¨¥©©¨§§¨©£¦
"úaMa ìæb Lé" zøîà !àéL÷ àôeb àä .íéìòaì©§¨¦¨¨©§¨¨§©§¥¨¥©©¨
!àéð÷ àì :àîìà íéìòaì øéæçî äaøeçå .àéð÷ àîìà©§¨©§¨§§¨©£¦©§¨¦©§¨¨©§¨

ãöék .úaMa ìæb ïéc Lé :øîà÷ éëä¯øéæçî äáøeçc ¨¦¨¨©¥¦¨¥©©¨¥©§§¨©£¦
ézL ïëå :ïézòîLà ïðéáúBîe :äaø øîà .íéìòaì©§¨¦¨©©¨§¦©©§©§¦§¥§¥

áø øîà ?úBøeñà éànà ,úaMa ìæb ïéc Lé zøîà éàå .'åëå Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæb§§§¨§©§¨¦§¦¨§©§¥¦¨¥©©¨©©£¨©©
ïðé÷ñò éàîa àëä :úLL¯!éîð äðBzçzì eNò ék ,éëä éà .úeôzeLa ävéçî eNòL ïBâk ¥¤¨¨§©¨§¦©§¤¨§¦¨§¨¦¨¦¦¨©©§¨©¦

äðBzçzì eNòc ïåék¯.éì àçéð àì Cãäa àðàc dúòc élb éelbäðùîàéäL øöç ¥¨§¨©©§¨¦©¥©£¨©£¨©£¨¨¦¨¦¨¥¤¦
ú÷æçî ä÷eò dì eNò ïk íà àlà úaMa íéî dëBúa ïéëôBL ïéà ,úBnà òaøàî äúeçt§¨¥©§©©¥§¦§¨©¦©©¨¤¨¦¥¨¨¨©£¤¤

éøö õeçanL àlà ,íéðôaî ïéa õeçaî ïéa .ähîìe á÷pä ïî íéúàñïéà íéðôaî ,øBî÷ì C ¨©¦¦©¤¤§©¨¥¦©¥¦¦§¦¤¨¤¦©¨¦¦§¦¦§¦¥
éøöíéaøä úeLøa úBnà òaøà øeî÷ àeäL áéa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .øBî÷ì C ¨¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¤¨©§©©¦§¨©¦

¯CBtLé àì änà äàî øöç Bà âb eléôà :íéøîBà íéîëçå .úaMa íéî BëBúì íéëôBL§¦§©¦©©¨©£¨¦§¦£¦©¨¥¥¨©¨Ÿ¦§
òaøàì ïéôøèöî äøãñëàäå øöçä .áéaì ïéãøBé íénäå âbì àeä CôBL ìáà ,áéaä ét ìò©¦©¦£¨¥©©§©©¦§¦©¦¤¨¥§¨©§©§¨¦§¨§¦§©§©
úà ,ä÷eò eNò àì ïúö÷îe ,ä÷eò eNò ïúö÷î ,Bæ ãâðk Bæ úBàèBéc ézL ïëå .úBnà©§¥§¥§¨§¤¤¦§¨¨¨¨¦§¨¨Ÿ¨¨¤

ä÷eò eNòL¯ä÷eò eNò àlL úà ,ïéøzeî¯.ïéøeñààøîâ:äaø øîà ?àîòè éàî ¤¨¨¨¦¤¤Ÿ¨¨£¦©©§¨¨©©¨
úBnà òaøàa ,íBé ìëa íéî íéúàñ ÷tzñäì éeNò íãàL éðtî¯,ïôlæì äöBø íãà ¦§¥¤¨¨¨§¦§©¥¨©¦©¦§¨§©§©©¨¨¤§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gt sc oiaexir(iying meil)

,àéøáè éLðà,md dk`ln ilrayéîc Bzëàìnî ìèaé àlL éîk± ©§¥§¤§¨§¦¤Ÿ¦¨¥¦§©§¨¥
elhai `ly meyn `ed ,xweaa zleqtd z` mihwln mdy dn
.lh eilr yiy zleqta `weec mivex mdy meyn `le ,mzk`lnn

:iyilyd oicd z` `xnbd zxxanàéä éàî úéèðeìàa ïéâtzñîe± ¦§©§¦©£§¦©¦
:`xnbd daiyn .mdl xizdl jixv did dníãà âtzñî ,àéðúc§©§¨¦§©¥¨¨

úéèðeìàa,hgqi `ny oiyyeg oi`e ,dvigxd xg` aeh meie zaya ©£§¦
ïBlça dçépîe,ugxnd lyïéøééìBàì äpøñîé àìå,miplal ±éðtî ©¦¨©©§Ÿ¦§§¤¨§§¨¦¦§¥

Lmdøác BúBà ìò ïéãeLç,ezial dp`iai `l oke .dhigq lr ± ¤£¦©¨¨
.hgqie gkyi jxca `ny ,yeygl yiyóà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©

,Búéa CBúì Bãéa dàéáîmiyyeg oi`e ,oelga dgipdl jixv oi`e §¦¨§¨§¥
,zihpel`a btzqdl xeq`y xnel mewn didy ixd .hgqie gkyiy

.`ippg iax mdl xizd dfe ,hegqi `ly ick
xzen `xhfefbay awpd zeaiaq dvign ici lry dpyna epipy
jetyl mb dxizn dvignd m` dpc `xnbd .mind on ze`lnl

:minl `xhfefbdneðL àì ,àðeä áø øa äaø øîàoic dpyp `l ± ¨©©¨©©¨Ÿ¨
,`xhfefba zxzn dielz dvigny dfàlàxzen didiyúBàlîì ¤¨§©

,`xhfefbl qipkdle mindnì ìáàCBtL`xhfefbdn awpa miktey £¨¦§
,minl,øeñàzevignl uegn mikteyd z` mikilen mindy oeik ¨

.zilnxkl egekn mikled mindy `vnpe ,`xhfefbd
:`xnbd dywné÷úîdì ódywd -éáæéL áø,`ped ax xa dax lr ©§¦¨©¦§¥
ì äæ ïéa äî éëådpyna exn`y ,zen` rax`n dzegt `idy xvg §¦©¥¤§

my yi m`y ,jenqaä÷eòxzen ,miiz`q zwfgn `idy `neb ± ¨
`nebd d`lnzp m` s`y ,`ziixaa epipye ,zaya min da jetyl
jtey `edy mindy s`e ,zaya da jetyl xzen ,zay mcew min
m` xeq`l oi` i`ce ok m`e ,miaxd zeyxl egekn mi`vei eiykr

:`xnbd zvxzn .zilnxkl egekn mind mi`veiéîééz éðämind ± ¨¥¨§¦
`edyk okle ,ux`a erlaiy ici lr ,milk zeidl miieyr `nebay
e`vi `le xvga mind erlaiy `id ezpeek ,xvga min jtey
dniiwzp `l ,miaxd zeyxl mind mi`vei m` s`e ,uegl

,oiekzn epi`y xaca egek exq` `le ,jka ezaygnéîééz àì éðäå§¨¥Ÿ¨§¦
okzi `le ,milk mpi` mlerl ,`xhfefbd zevign zgzy minde ±
e`viy `id ezpeek i`cee ,mnewna jtey `edy mikteyd ex`yiy

.zevignl uegn mind
:`ped ax xa dax ixaca zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéà¦¨§¨§¦

,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi ±àì ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨Ÿ
àîéz,dielz dvigna dpynd dxizdy dny xn`z l` ± ¥¨

éøLc àeä úBàlîì`xhfefbl mindn qipkdle ze`lnl wxy ± §©§¨¦
la` ,exizdìCBtLminl `xhfefbdnì àlà ,øeñàCBtL ¦§¨¤¨¦§

minl `xhfefbdnéøL énð.exizd ok mb ±øîàjk lr l`ye ±áø ©¦¨¦¨©©
àèéLt ,éáæéLax xa dax jxved dnle df oic `ed heyt `ld ± ¦§¥§¦¨

ixdy ,erinydl `pedä÷eò eðééä,dpyna x`eand oicd `ed ± ©§¨
:`xnbd dvxize .miktey da jetyl xzen ,`neb da yiy xvgy

c ,df oic eprinydl `ped ax xa dax jxvedyàîéúc eäî± ©§¥¨
c meyn `neb da yiy xvgl dnec df oi`y ,xn`z `nyyéðä̈¥

éîééze`viy ezpeek oi`e ,milk zeidl micizr `nebay mindy ± ¨§¦
,uegl mikteydéîééz àì éðäåmpi` `xhfefbd zgzy minde ± §¨¥Ÿ¨§¦

,zevignl uegn e`viy ezpeek i`cee ,milkïì òîLî à÷± ¨©§©¨
oi` `xhfefba s` `l` ,ok xacd oi`y ,`ped ax xa dax eprinyd

.uegl mind e`viy ezpeek
:dpyna epipy'åëå Bæ úBàøèæeæâ ézL ïëådvign eyre ,efn dlrnl §¥§¥§§§¨

dpezgzd zxqe` izn dpc `xnbd .zexeq` odizy dpeilrl wx
:dpeilrd lreðL àì ,áø øîà àðeä áø øîàzxqe` dpezgzdy ¨©©¨¨©©Ÿ¨

,ze`lnl dpeilrd lräëeîña àlà`xhfefbdy ote`a ± ¤¨¦§¨
jyna migth drax`n xzei dpeilrdn dwegx dpi` dpezgzd

,[` xeiv] lzekd jxe`úâìôeîa ìáàdwegx dpezgzd m` ± £¨§§¤¤
d `xhfefbd ,migth drax`n xzei dpeilrdnúøzeî äðBéìò¤§¨¤¤

mpi`y oeik ,dilr mixqe` dpezgzd ipa oi`e ,awpdn ze`lnl
ly wgxn ilcd z` ewxfi m` `l` ,awpa ynzydl mileki

.xie`a migth drax`déîòèì áøåezhiyl ,ax xn`y dne ± §©§©§¥
,z`f xn`áø øîàc(.dt lirl),,øéåà Cøc Bøéáç ìò øñBà íãà ïéà §¨©©¥¨¨¥©£¥¤¤£¦

wxef `edy ici lr wx znieqn zeyxa ynzyny mc`y xnelk
exiag lr xqe` epi` ,migth drax` ly wgxna mixac my
mpi` dpezgzd ipay oeik ,o`k s`e .dwixf `la my ynzyny
drax` ly wgxnl ilcd zwixf ici lr `l` my miynzyn
ipa oi` ,dwgxd `la my miynzyn dpeilrd ipae ,migth

.mdilr mixqe` dpezgzd
,epzpynn mdilr dywne ,mi`xen` ly `xnin d`ian `xnbd

:dpyna xen`d oicd x`azn jk jezneäaø øîà,àéiç éaø øîà ¨©©¨¨©©¦¦¨
øîà óñBé áøåmya df xac,àéòLBà éaøezia cva yiy mc` §©¥¨©©¦©§¨

libx `ede ,da ynzyn epi`y ,xg` mc`l zkiiyy daxeg
zay oiprl ,legd inia da ynzydløéæçî äaøeçå úaMa ìæb Lé¥¨¥©©¨§§¨©£¦

.íéìòaì:zl`eye ef `xnin zx`an `xnbdàéL÷ àôeb àäxac ± ©§¨¦¨¨©§¨
epiid ,'zaya lfb yi'y ,`xnbd dpiany ,`ed dyw envr cvn df
`edy zeyx s`y ,da ynzydle zeyx zaya lefbl xzeny
dze` dpw ,da ynzyn `edy oeik ,oick `ly da ynzyn
meyne .ezial myn qipkdl el xzene ,ezeyxk `id ixde ezlifba

,dywn jkàéð÷ àîìà ,'úaMa ìæb Lé' úøîàynzyndy ixd ± ¨§©¥¨¥©©¨©§¨¨§¨
mb zxn`e ,ezeyxk zaygpe dze` dpw ,oick `ly zeyxa zaya

,'íéìòaì øéæçî äaøeçå'z` `ed xifgn egxk lry rnyny §§¨©£¦©§¨¦
`l` ,ezeyxk zaygp dpi` zay oiprly ,dilral daxegd

,dilra zeyxkàîìày ixd -.àéð÷ àì:`xnbd zvxznéëä ©§¨Ÿ¨§¨¨¦
øîà÷,`xnind yexit `ed jk ±,úaMa ìæb ïéc Léoicy xnelk ¨¨©¥¦¨¥©©¨

,zay zeieyxa bdep dlifb zaydäaøeçc ,ãöék`ed egxk lr ¥©§§¨
øéæçîdze`,íéìòaì.zaya my ynzydl el xeq`y ©£¦©§¨¦

ïézòîMà ïðéáúBîe ,äaø øîà,ixac lr zeywdl il yie ± ¨©©¨§¦©©§©§¦
,da epipyy ,epzpynn,'åëå Bfî äìòîì Bæ úBàøèæeæâ ézL ïëåm`y §¥§¥§§§¨§©§¨¦

dpeilrd ipa s`y ,zexeq` odizy dpeilrl wx dvign eyr
,mdilr mixqe` dpezgzd ipay meyn ,ze`lnl mixeq`éàå§¦

,úaMa ìæb ïéc Lé úøîà,zeyx `la zxg` zeyxa ynzyny lke ¨§©¥¦¨¥©©¨
,xqe` epi`éànàodizy recn ±,úBøeñàdpezgzd ipa ixde ©©£

zeidl dpeilrd ipal mdl dide ,oick `ly my miynzyn
oi`y `l` ixack `ly gken ,jk epipy `ly dnne .da mixzen
,dpeilra ynzydl dpezgzd ipa milibxy oeike ,zaya lfb

:`xnbd zvxzn .dilr mixqe`ïðé÷ñò éàîa àëä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna dpyna o`k ±eNòL ïBâkd z`ävéçî`xhfefba §¤¨§¦¨

dpeilrd,úeôzeLa.oicdn my miynzyn dpezgzd ipay §¨
:`xnbd zl`eyéëä éà,zetzeya dvignd z` eyr ok` m` ± ¦¨¦

dpezgzl eyr `le dpeilrl eyryk wxy dpyna exn` recn
ixd ,zexeq` odizyeNò ékeyryk -énð äðBzçzìoeik ,ok mb ± ¦¨©©§¨©¦

:`xnbd zvxzn .df lr df md mixqe` dvigna mitzey mdyïåék¥¨
eNòcdvigndzòc élb éelb ,äðBzçzìdpezgzd ipa dfa elib ± §¨©©§¨©©¥©§¨

,mzrc z`ðàcéì àçéð àì Cãäa àcgi ynzydl mdl gep oi`y ± ©£¨©£¨Ÿ¦¨¦
`l ixdy ,dpeilrd zvignn mnvr ewliqe ,zaya dpeilrd mr
e`a m`e ,zaya ze`lnl xizdl ick `l` dvignd z` eyr

.dpeilrdn wlzqdl epeekzd i`ce ,zaya ze`lnl xizdl

äðùî
mind mi`vei m` s` ,xvgl min jetyl xzen izn dpc dpynd

:miaxd zeyxlúBnà òaøàî äúeçt àéäL øöç,zen` rax` lr ¨¥¤¦§¨¥©§©©
,úaMa íéî dëBúa ïéëôBL ïéà,xvgd z` milwlwn mindy oeiky ¥§¦§¨©¦©©¨

e`viy dvex my mkteyd ,hihl xvgd xtr z` miyer mdy
,miaxd zeyxlä÷eò dì eNò ïk íà àlà`idy `neb -ú÷æçî ¤¨¦¥¨¨¨©£¤¤

ähîìe á÷pä ïî ,íéúàñef `nebe .[miiz`q wifgn dly llgdy±] ¨©¦¦©¤¤§©¨
dzeyrl lekiõeçaî ïéae ,xvgl jenq miaxd zeyxa ±ïéa ¥¦©¥

íéðôaî,[b xeiv] xvgd jeza ±L àlàdze` dyer `edyk,õeçan ¦¦§¦¤¨¤¦©
éøöøBî÷ì Celtie ,xeht mewn didzy ick ,`nebd z` zeqkl ± ¨¦¦§
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רטז
ezny ina cenr gt sc ± iyily wxtoiaexir

òáøàî úåçô.miaxd zeyxl `icda dwixf ixyinl iz` `nlic dilr opax xefbe .ezaygn `niiwn ,iwtp ike .okteye slfl ie`x epi` Ðéîééúrlail oie`x zen` rax`a `in Ð

xal iwtp inp i` ,jkld .miz`q.ezaygn `niiwn `l Ðïéè÷å êéøàãla` ,miz`q rladl mewn yie ,zeraexn rax` xeriyk rwxw `ki`c ,mizy lr zen` dpeny dpyiy oebk Ð

`izetl inp `xeriy aidi `l i`c .rnyn agexae jxe`a oizipznc zen` rax` ,xnl oiae xnl oiae .dwer ira `l `xif iaxl ,dwer `la jetyl xeq` (axl) .die`x dpi` slflÐ

.`nrh da inewe`l `kile ,edyn dagx elit` rnyne .melk yxetn xeriy o`k oi`éôøèöî äøãñëàå øöçä ïðúúåîà òáøàì ïdxcqk`a jzrc `wlq `w .dwerd on dxhetl Ð

,zerevwnd on cg` cbpk xvgl ueg zcnerd

ick `nrh :`nl` .xeriyd milydl ztxhvne

`kd `dc ,`ed mind zrilal xeriy my `diy

.slfl efgzilc edpip zeraexn rax` e`l

øöçä ìë éðô ìò úëìäî äøãñëàáoebk Ð

ipt lr zkldn dxcqk`e ,mizy lr rax` xvg

.rax` lr rax` milydl dlekúåîà òáøà
úåîà òáøà ìò:`nl` ,`ziixaa qxb Ð

.opira zeraexnàéä ïðáø éðî àäexy `lc Ð

opzck mind zrila mewn xeriy meyn dil

jetyi `l dn` d`n aia elit` oizipzna

:`nl` .xvgd lr e` bbd lr `l` ,ekezl

ilbn aia iabe .`ed selif meyn edcic `nrh

`yixe .`ed selif xa e`lc jity `wc dizrc

:xn`c ,`id awri oa xfril` iax oizipznc

aia :opzck ,drilal mewn xeriy meyn `nrh

.zen` rax` xenw `edyéáøã äé÷çåã éàîå
àøéæ,`in iniizc meyn oizipzn iyextl Ð

inewe`l dil iraine ,oihwe jix`a dil ixye

zen` rax` `irac dnwel .xfril` iaxk

.opaxke ,selif meyne ,zeraexnäúåçô àéäù
xeriy da yi `d .dxeriy xqgy rnyn Ð

zen` rax` lr zen` rax``py `l Ð

jix`a `py `le ,reaixaoihwe.ixy Ðéðúéì
úåîà òáøà ìò òáøà äðéàù øöçrnync Ð

df reaixa dieyr dpi`yda yi elit`e Ð

.xeriykïéúéðúîjtey la` :opaxl ipzwc Ð

xepvl :xnelk ,aial oicxei ode bbd lr `ed

.ea wewgdàéððçë àìãixy xvga ,diciclc Ð

`l` ,oirteyn eid `l odly oibb .xeq` bba

giha eze` oighe ,eply zeilr oirk oiwlg

oikteye ,minyb glwl zexepv oiwwege daifrn

.my oikteydíéøåîà íéøáã äîájixvc Ð

.dwerïîå÷îá åòìáéùdil ztki` `le Ð

iptn zcnere ztpehn exvg ikd e`lac ,ewtilc

.minybdééáà äéì øîàïéëôåù éøäåÐ

ea yiy ,dn` d`n jex` aial el oiktypd

:oizipzna opax exn` `we .ea rlaidl xeriy

,`nzq oiktey ixw aiac jpdl .jetyi `l

.otlfn `ed minrty itl ,min ixw xvgc jpdle

íúämeyn i` ?yegip i`nl minybd zenia Ð

.exvg lewlw meyn ewtipc dil `gipcàä
àîéé÷å àì÷ì÷î.minyba Ðàìù íåùî éà

åøîàéinp i` ,dngd zenia carnl iz`e Ð

,miaxd zeyxl `icda wexfl ixy xninl iz`

oeekzn ikdl inp i`d ynn miaxd zeyxa il dne xepva il dnc,dngd zenia aia iab la` .edpip minyb in exn`e ,od oiglwn minybd zenia zexepv mzqc ,yginl `kil `dl Ð

onewna erlaiy dvex mc`e ,xeriy ea yic ab lr s`.exn`i `ny yginl `ki` Ðäàñ ÷éæçîdpeye jtey :lirl ixn`wc i`de .d`q jetyle wtzqdl zeyx el oipzep ,dwer Ð

rpnp epi`eixyc `ziixac `pz xn`w dzcn xeriye ,dphw dwera ongp axl dil `xiaq Ð.äì ùåçéð éàîì íúämiz`q azinl iz` inp i` Ðditeb `ed `dc ,ol ztki` `l Ð

i`xal edpicynl ixy inp ikd ,uegl z`vl ick ef dwera jetyl dil ixyc ikid ik xninl ,daxeg dpin sili `l`dc ,`in ewtilc dil `gip `le ,ezaygn `niiwn `l `dc Ð

.`niiwe `lwlwn exvgåøîàé àîù íåùî éàå.jkl oeekzn `edy oixeaqe 'ek ipelt ly exepv ixd ,mi`exd Ð'åë úåøåðö íúñ.`xeriyn ith dil opixy `l dlgzkl ,edine Ðøîà
êëìä ééáà.icinl yginl `kilc oeik Ðíééøåëå øåë åìéôà.`ziixac `pz ixy `w Ðåáøéò åìéôàåiz` ,jpdc `wer ici lr ipdl edl ixy i` yginl `kilc ,zeilrd izy Ð

axrin `lc xvga lhlhn `we ,mdilbxa dwerd zty cr `icda xvgl ocixedle mizad on ip`n iwet`l.xeq` ikd elit` Ðàéîã àùéôð íåùîipyl mi`q rax` o`k yic Ð

.mizaàøèñéâ.`pixg` `yinyzl `ifg `lc ,`xhqib hwp ikdl .mind lawl eivg my epzpe ,wcqpy qxg ilk Ðäëéøá.mibcl oiyery xaia oirk ,agx uixg Ðäáéøòdpitq Ð
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àðú:qxhpewd yxit Ð mixen` mixac dna

.dwer jixvc Ð mixen` mixac dna

ikd jenqac ongp axlc xnel jixv eyexitle

ly Ð dwer jixvy mixen` mixac dna :eyexit

ly dwer jixv oi` minybd zenia la` ,miz`q

ick `wece .jixv Ð d`q ly dwer la` miz`q

.jenqa qxhpewa yxit oke .da dpeye jtey dzcn

lirl `ziixa jd cenlzd iziin `lc `de

dlr iieyw`l irac meyn Ð dwerc oizipzn`

`l oizipzn`c yxtn mz epiaxe .aiac oizipznn

ixde xn`wc `de ,`ziixa `niiw aiad lr jetyi

i`nl `l`" :opiqxbe .aia ixde :xnelk Ð oiktey

."mzd `l`" mixtqa aezky enk `le ,"dl yegip

÷éæçî`wec e`lÐmiz`q ekezl ozep miz`q

e`l i`c .miixek elit` `l` ,miz`q

.d`ql miz`q oia welig oi` Ð ikd
`l
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òaøàî úBçt¯ä÷eò ãéáòc éà .ïëôBL¯àì éà ,éøL ¨¥©§©§¨¦§¨¥¨¨¥¦¨
¯òaøà :øîà àøéæ éaø .øeñàúBnà¯úBçt ,éîééz ¨©¦¥¨¨©©§©©¨§¦¨

úBnà òaøàî¯:ééaà øîà ?eäééðéa éàî .éîééz àì ¥©§©©¨¨§¦©¥©§¨©©©¥
éøàäøãñëàå øöç :ïðz .eäééðéa àkéà ïéh÷å C £¦§©¦¦¨¥©§§©¨¥§©§©§¨

àøéæ éaøì àîìLa .úBnà òaøàì ïéôøèöî¯,àçéð ¦§¨§¦§©§©©¦§¨¨§©¦¥¨¦¨
:äaøc àaélà àøéæ éaø àîbøz !àéL÷ äaøì àlà¤¨§©¨©§¨©§§¨©¦¥¨©¦¨§©¨
:òîL àz .dlek øöçä ìk éðt ìò úëläî äøãñëàa§©§©§¨§©¤¤©§¥¨¤¨¥¨¨§©

úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL øöç¯ïéà ¨¥¤¥¨©§©©©©§©©¥
äaøì àîìLa .úaMa íéî dëBúì ïéëôBL¯,àçéð §¦§¨©¦©©¨¦§¨¨§©¨¦¨

épî àä :àøéæ éaø Cì øîà !àéL÷ àøéæ éaøì àlà¯ ¤¨§©¦¥¨©§¨¨©¨©¦¥¨¨©¦
éàîe .àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø ïéúéðúîe ,àéä ïðaø©¨©¦©§¦¦©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦©
ïa øæòéìà éaøk ïéúéðúîì dî÷Bàì àøéæ éaøc dé÷çec£¥§©¦¥¨§§¨§©§¦¦§©¦¡¦¤¤¤
éðúc àéøéà éàî ;déúéL÷ ïéúéðúî :àáø øîà ?á÷òé©£Ÿ¨©¨¨©§¦¦§¦¥©¦§¨§¨¥
òaøà da ïéàL øöç" éðúéì "äúeçt àéäL øöç"¨¥¤¦§¨¦§¥¨¥¤¥¨©§©

åàì àlà !"úBnà òaøà ìò úBnà¯àäå .dpéî òîL ,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøc dpéî òîL ©©©§©©¤¨¨§©¦¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦§©¦¨§¨
á÷òé ïa øæòéìà éaø dlek !á÷òé ïa øæòéìà éaø åàì àLéø ,á÷òé ïa øæòéìà éaø àôéñcî¦§¥¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

úBnà òaøàî äúeçt àéäL øöç :éðú÷ éëäå àøqçéî éøBqçå ,àéä¯íéî dëBúì ïéëôBL ïéà ¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¨¥¤¦§¨¦©§©©¥§¦§¨©¦
úBnà òaøà àä ,úaMa¯úBnà òaøà øeîwä áéa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøL ,ïéëôBL ©©¨¨©§©©§¦¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¨©§©©

ïéúéðúî ."øeîwä áéa :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø" .úaMa íéî BëBúì ïéëôBL íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¦§©¦©©¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¨©§¦¦
änà äàî âb eléôà :øîBà àéððç ,àéðúc .àéððçk àìc¯éeNò âbä ïéàL éôì ,CBtLé àì §¨©©©§¨§©§¨£©§¨¥£¦©¥¨©¨Ÿ¦§§¦¤¥©©¨

íéøeîà íéøác äna :àðz ,çl÷ì àlà òBìáì¯íéîLbä úBîéa ìáà ,änçä úBîéa¯CôBL ¦§©¤¨§©¥©¨¨©¤§¨¦£¦¦©©¨£¨¦©§¨¦¥
:ééaà déì øîà .ïîB÷îa íéî eòìaiL äöBø íãà :àáø øîà ?àîòè éàî .òðîð Bðéàå äðBLå§¤§¥¦§©©©§¨¨©¨¨¨¨¤¤¦¨§©¦¦§¨£©¥©©¥
éà ?dì Leçéð éàîì íúä :déì øîà !"CBtLé àì" éðú÷å ,eòìaiL äöBø íãàc ,ïéëôBL éøäå©£¥§¦§¨¨¤¤¦¨§§¨¨¥Ÿ¦§£©¥¨¨§©¥¨¦

Bøéöç ìe÷ì÷ íeMî¯éðBìt ìL BøBpö eøîàé ànL äøéæb íeMî éàå ,àîéé÷å àì÷ì÷éî àä ¦¦§£¥¨¦©§§¨§¨§¨§¦¦§¥¨¤¨Ÿ§¦¤§¦
íéî çl÷î¯íéúàñ ÷éæçî ä÷eò ,íéîLbä úBîéa :ïîçð áø øîà .íä íéçl÷î úBøBpö íúñ §©¥©©¦§¨¦§©§¦¥¨©©©§¨¦©§¨¦¨©£¦¨©¦

¯äàñ ÷éæçî ,íéúàñ Bì ïéðúBð¯íéúàñ ÷éæçî ,änçä úBîéa .äàñ Bì ïéðúBð¯Bì ïéðúBð §¦¨©¦©£¦§¨§¦§¨¦©©¨©£¦¨©¦§¦
äàñ ,íéúàñ¯äøæb !äàñ déì áéúéð äàñ ÷éæçî ,éîð änçä úBîéa .øwéò ìk Bì ïéðúBð ïéà ¨©¦§¨¥§¦¨¦¨¦©©¨©¦©£¦§¨¥¥¥§¨§¥¨

éà ?dì Leçéð éàî íúä !øBæâéì éîð íéîLbä úBîéa ,éëä éà .íéúàñ déì ïzéì éúà àîìc¦§¨¨¥¦¥¥¨©¦¦¨¦¦©§¨¦©¦¦§¨¨©¥¨¦
ìe÷ìé÷ íeMî¯çl÷î éðBìt ìL BøBpö eøîàé ànL äøéæb íeMî éà ,àîéé÷å àì÷ì÷éî àä ¦¦§¨¦©§§¨§¨§¨¦¦§¥¨¤¨Ÿ§¦¤§¦§©¥©

íéî¯ézL ïëå" .íééøBk eléôàå øBk eléôà ,Ckìéä :ééaà øîà .ïä ïéçl÷î úBøBpö íúñ ©¦§¨¦§©§¦¥¨©©©¥¦§¨£¦©£¦©¦§¥§¥
."Bæ ãâðk Bæ úBàèBécíeMî àîéìéà ?àîòè éàî :ééaà déì øîà .eáøéò eléôà :àáø øîà §¨§¤¤¨©¨¨£¦¥§£©¥©©¥©©§¨¦¥¨¦

àiîc àLéôð¯eàlîúpL ét ìò óà ,äáéøòå äëéøa àøèñéb éì úçàå ä÷eò éì úçà :àéðúäå §¦¨§©¨§¨©§¨©©¦¨§©©¦¦§§¨§¥¨©£¥¨©©¦¤¦§©§
úaL áøòî íéî¯øîzéà éà àlà !úaMa íéî ïëBúì ïéëôBL¯:àáø øîà :øîzéà éëä ©¦¥¤¤©¨§¦§¨©¦©©¨¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oiaexir(iying meil)

da yiy xvga la`òaøàî úBçtmind z` my ozep epi` ,zen` ¨¥©§©
l ick `l` ,xtrd z` erwyiy ick,ïëôBL`ly `ed epevxe §¨

e ,xvga mind ex`yiä÷eò ãéáòc éà,xvga `neb dyr m`e ± ¦§¨¦¨
,miiz`q zwfgn `idyéøLf`y oeik ,min my jetyl el xzen ± ¨¦

ekliy `ed dvex `l` ,miaxd zeyxl mind e`viy epevx oi`
e ,`nebl mindàì éà,`neb dyrøeñàoeiky ,min my jetyl el ¦Ÿ¨

jetyl minkg el exq` ,miaxd zeyxl mind e`viy `ed epevxy
.miaxd zeyxa jetyl xizdl `eai `ly ick ,xvga

:`xnbd d`ian xg` mrh,øîà àøéæ éaøaéîééz úBnà òaøà± ©¦¥¨¨©©§©©¨§¦
e`viy jxev el oi`e ,ux`a my mirlap mdy ,min miiz`q milk

da yiy xvga la` ,miaxd zeyxl mindàì ,úBnà òaøàî úBçẗ¥©§©©Ÿ
éîéézmind e`viy `ed epevxe ,min miiz`q my milk `l ± ¨§¦

.miaxd zeyxl
:`xnbd zl`ey.eäééðéa éàî:`xnbd daiynéøà ,ééaà øîàC ©¥©§¨©©©¥¨¦

eäééðéa àkéà ïéè÷ådkex` `idy xvga mixe`iad oia lcad yi ± §¨¦¦¨¥©§
rax` lr rax` ly xvgl dghya dey `idy ,xnelk .dxve
dpeny da yiy oebk ,miey mpi` dagexe dkxe` la` ,zen`
da oi`y oeiky ,my jetyl xeq` daxly ,zen` izy lr zen`
`xif iaxle ,selifl die`x dpi` ,reaixa zen` rax` lr rax`

.min miiz`q my rlaidl milekiy oeik ,my jetyl xzen
:dpyndn `xif iaxl di`x `iadl dvex `xnbdïðzepipy §©

d ,epzpynaå øöçdà,úBnà òaøàì ïéôøèöî äøãñëoi`y xvgy ¨¥§©§©§¨¦§¨§¦§©§©©
iptly dgezte dxewn xvg-] dxcqk` yie ,zen` rax` da
min my jetyl xzen ,zen` rax` mda yi cgiae ,dcva [ziad
uegn zcner ef dxcqk`y ,`xnbd dpiade .`neb my oi` m` s`
oi` dxcqk`d sexiva s`y ,xvgd zepitn zg`l jenqa ,xvgl
my yiy `l` ,zen` rax` lr rax` ly reaix zxev xvga

e ,zen` rax` lr rax` ly xeriy ea yiy ghyéaøì àîìLa¦§¨¨§©¦
àçéð àøéæzen` rax` jixvy mrhd x`iay `xif iax ixacl ± ¥¨¦¨

my didiy wx jixv oi`y ,zpaen dpynd ,mind mirlap jkay
lkn zraexn dpi` elit`y ,zen` rax` lr rax` ly xeriy

.mind zrila ick xeriy da yi mewnäaøì àlàmrhy x`iay ¤¨§©¨
,selifl xvgd die`x jkay meyn `ed zen` rax`,àéL÷ixdy ©§¨

sexiv lireny jkne ,selifl die`x dpi` zraexn dpi`y xvg
meyn mrhd oi`y gken zraexn dpi`y s` xvgl dxcqk`d

:`xnbd dgec .selifäaøc àaélà àøéæ éaø àîbøziax yxit ± ©§§¨©¦¥¨©¦¨§©¨
zxacn dpyndy ,dax zrc itl dpynd z` `xifaote` §

dy,dlek øöçä ìk éðt ìò úëläî äøãñëàizy xvga yiy oebke ©§©§¨§©¤¤©§¥¨¤¨¥¨
lkl cg` cva dl dkenq dxcqk`de ,zen` rax` lr zen`
my yi cgiy ,zen` izy ly agex cer yi dxcqk`ae ,cvd jxe`
meyn `ed sexivd lireny dne ,zen` rax` lr rax` ly reaix

.selifl xvgd die`x dzry
:`ziixan dax ixacl di`x `iadl dvex `xnbd,òîL àz̈§©

,`ziixaa epipyyïéà ,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL øöç̈¥¤¥¨©§©©©©§©©¥
.úaMa íéî dëBúì ïéëôBLxvg wx `ziixad dxn` `ly dnne §¦§¨©¦©©¨

lr zen` rax` dxn`e dyibcd `l` ,zen` rax` da oi`y
ly ghy ea didiy ick xeriya ic oi`y gken ,zen` rax`
,zraexn xvgd didzy jixv `l` ,zen` rax` lr zen` rax`

eäaøì àîìLajkay meyn `ed zen` rax` mrhy x`iay ¦§¨¨§©¨
,selifl xvgd die`xàçéð`id xy`k wxy ,`ziixad zpaen ± ¦¨

,selifl `id die`x zraexnàøéæ éaøì àlàzen` rax` mrhy ¤¨§©¦¥¨
,mind mirlap jkay `ed,àéL÷ic oi`y ,`ziixaa x`eany ©§¨

:`xnbd dgec .zen` rax` lr rax` ly xeriyaéaø Cì øîà̈©¨©¦
àøéæ,xnele uxzl `xif iaxl yi ±épî àäin zhiya ef `ziixa ± ¥¨¨©¦

zhiya ,zkled `id,àéä ïðaøea yiy s` aiay ,dpyna exn`y ©¨¨¦
,zaya ea jetyl xeq` ,ea rlaidl mind miie`xy ,zen` rax`
`ed ,zen` rax`n xzei xvga xzeny dny ,mixaeq i`ce mde
oeik ,aiaa xq` jk meyne ,da slfl die`x efk xvgy meyn

,ea mitlfny mewn epi`yïéúéðúîedkixvd `ly dpynde ± ©§¦¦

,`weec zraexn xvgd `dzy,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøxn`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
xaeq `edy ,ea jetyl xzen zen` rax` ea yiy aiaa s`y
`le ,min miiz`q mirlap zen` rax`ay meyn `ed mrhdy

.selifl ie`xy mewn jixvy meyn
:`xnbd zl`eyàøéæ éaøc dé÷çBc éàîedid gxkd dfi` ike ± ©£¥§©¦¥¨

zen` rax`ay meyn `ed dpynd ly mrhdy yxtl `xif iaxl
iiz`q milk,jetyl xzen dxve dkex` xvga mb jkle min m

eïéúéðúîì dî÷Bàìdpynd z` cinrdle ±,á÷òé ïa øæòéìà éaøk §§¨§©§¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ie`xy mewn `ed zen` rax`y meyn `ed mrhdy yxtl `le
,zraexn xvgd `dzy jxev yiy dpynd z` cinrdle ,selifl

:`xnbd daiyn .minkgkedéúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîàdpynd ± ¨©¨¨©§¦¦§¦¥
,`xif iaxl dyw dzidéðúc àéøéà éàîepeyla `pzd hwp recn ± ©¦§¨§¨¥

äúeçt àéäL øöçxwiry rnyn df oeyly ,zen` rax`n ¨¥¤¦§¨
rax` lr rax` ly df xeriyn zegt da yiy dn `ed oexqgd
,xzen zraexn dpi` m` s` ,df xeriy da yi m` la` ,zen`

éðúéìzepyl el did ±,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL øöç ¦§¥¨¥¤¥¨©§©©©©§©©
rax` lr rax` ly dxev da oi`y ,zraexn dpi` m`y rnyny
lr zen` rax` ly xeriy ea yiy ghy da yi elit` ,zen`

,da jetyl xeq` zen` rax`dpéî òîL åàì àlài`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
,jkn gkencdpynd.àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø:`xnbd dwiqn §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

dpéî òîL.dpyndn ok gken ok` ± §©¦¨
:`xnbd zl`eyàôéñcî àäådpynd ly `tiqdy jkn ixde ± §¨¦§¥¨

á÷òé ïa øæòéìà éaødy gken ,dxn`åàì àLéø[`l±]øæòéìà éaø ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¨©¦¡¦¤¤
á÷òé ïa:`xnbd daiyn .dxn`dlekdpynd lk ±ïa øæòéìà éaø ¤©£Ÿ¨©¦¡¦¤¤¤

éðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçå ,àéä á÷òédpynd z` cenll yie - ©£Ÿ¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`kòaøàî äúeçt àéäL øöç̈¥¤¦§¨¥©§©

àä ,úaMa íéî dëBúì ïéëôBL ïéà úBnàxeriy da yi m` la` ± ©¥§¦§¨©¦©©¨¨
ly,úBnà òaøà,zraexn dpi` m` s`ïéëôBLoeik ,min da ©§©©§¦

,min miiz`q ea milky xeriy `edy,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøL¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
íéaøä úeLøa úBnà òaøà øeîwä áéa,xvgdn `vei `edy xg`l ¦©¨©§©©¦§¨©¦

,úaMa íéî BëBúì ïéëôBLly df xeriya milk mindy oeiky §¦§©¦©©¨
.miaxd zeyxl mind e`viy ezpeek oi` ,zen` rax`

:dpyna epipy'åë øeîwä áéa ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaørax` ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¨
mixne` minkge ,zaya min ekezl miktey miaxd zeyxa zen`
micxei minde ,bbl jetyl `ed leki la` ,aiad it lr jetyi `ly

:`xnbd zxne` .aialïéúéðúîxzen minkgly dxn`y epzpyn ± ©§¦¦
zeyxl mi`veie aial micxei mdy s` ,bbd lr min jetyl

`id ,miaxdk àìczrcéôà ,øîBà àéððç ,àéðúc ,àéððçâb ellecb §Ÿ§£©§¨§©§¨£©§¨¥£¦©
CBtLé àì ,änà äàî,zaya min eaòBìáì éeNò âbä ïéàL éôì ¥¨©¨Ÿ¦§§¦¤¥©©¨¦§©

,çl÷ì àlàrlaidl milibx ,bba miktypy mind oi`y xnelk ¤¨§©¥©
bba mireawd zexepiv jxc bbl ueg glwl md milibx `l` ,bba

.mind mda e`viy
,`neb `la minybd zenia xvga jetyl xzen m` dpc `xnbd

:aial df oic zencl dvexeàðz,`ziixaa epipy ±íéøác äna ¨¨©¤§¨¦
íéøeîà`l` min da jetyl xeq` zen` rax` da oi`y xvgy £¦

,`neb da eyr ok m`CôBL ,íéîLbä úBîéa ìáà ,änçä úBîéa¦©©¨£¨¦©§¨¦¥
äðBLå[jteye xfeg-]òðîð Bðéàåmy oi` m` s` ,my jetyln §¤§¥¦§¨

:`xnbd zxxan .`neb,àáø øîà ,àîòè éàîoeik ,minybd zenia ©©£¨¨©¨¨
,minybd zngn ztpehn exivg el` min `la s`yäöBø íãà̈¨¤

,ïîB÷îa íéî eòìaiLueg mind e`viy oevx el oi`y xnelk ¤¦¨§©¦¦§¨
.xvga erlaie mnewna ex`yi m` el ztki` `le ,xvgldéì øîà̈©¥

[el`y±]ééaà,`axlïéëôBL éøäå,aiaa jtey `edyäöBø íãàc ©©¥©£¥§¦§¨¨¤
,eòìaiL,miaxd zeyxl e`viy oevx el oi`yéðz÷åexn`e ± ¤¦¨§§¨¨¥

y dpyna minkgCBtLé àì.aiaa mze`déì øîà`ax el aiyd ± Ÿ¦§¨©¥
,iia`líúä,`ziixaa mixen`d minybd zenia my ±Leçéð éàîì ¨¨§©¥

dìmin jetyl eilr xeq`p ezngny yeygl epl yi xac dfi`l ± ¨
,xvgaBøéöç ìe÷ì÷ íeMî éàmeyn eilr xeq`py xn`z m` ± ¦¦¦§£¥

,exivg z` elwlwi `ly ick xvgl ueg mind e`viy epevxyàä̈
àîéé÷å àì÷ìwéî,minybd zngn xak `id zlwlewn exivg ixd ± ¦©§§¨§¨§¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gt sc oiaexir(iying meil)

da yiy xvga la`òaøàî úBçtmind z` my ozep epi` ,zen` ¨¥©§©
l ick `l` ,xtrd z` erwyiy ick,ïëôBL`ly `ed epevxe §¨

e ,xvga mind ex`yiä÷eò ãéáòc éà,xvga `neb dyr m`e ± ¦§¨¦¨
,miiz`q zwfgn `idyéøLf`y oeik ,min my jetyl el xzen ± ¨¦

ekliy `ed dvex `l` ,miaxd zeyxl mind e`viy epevx oi`
e ,`nebl mindàì éà,`neb dyrøeñàoeiky ,min my jetyl el ¦Ÿ¨

jetyl minkg el exq` ,miaxd zeyxl mind e`viy `ed epevxy
.miaxd zeyxa jetyl xizdl `eai `ly ick ,xvga

:`xnbd d`ian xg` mrh,øîà àøéæ éaøaéîééz úBnà òaøà± ©¦¥¨¨©©§©©¨§¦
e`viy jxev el oi`e ,ux`a my mirlap mdy ,min miiz`q milk

da yiy xvga la` ,miaxd zeyxl mindàì ,úBnà òaøàî úBçẗ¥©§©©Ÿ
éîéézmind e`viy `ed epevxe ,min miiz`q my milk `l ± ¨§¦

.miaxd zeyxl
:`xnbd zl`ey.eäééðéa éàî:`xnbd daiynéøà ,ééaà øîàC ©¥©§¨©©©¥¨¦

eäééðéa àkéà ïéè÷ådkex` `idy xvga mixe`iad oia lcad yi ± §¨¦¦¨¥©§
rax` lr rax` ly xvgl dghya dey `idy ,xnelk .dxve
dpeny da yiy oebk ,miey mpi` dagexe dkxe` la` ,zen`
da oi`y oeiky ,my jetyl xeq` daxly ,zen` izy lr zen`
`xif iaxle ,selifl die`x dpi` ,reaixa zen` rax` lr rax`

.min miiz`q my rlaidl milekiy oeik ,my jetyl xzen
:dpyndn `xif iaxl di`x `iadl dvex `xnbdïðzepipy §©

d ,epzpynaå øöçdà,úBnà òaøàì ïéôøèöî äøãñëoi`y xvgy ¨¥§©§©§¨¦§¨§¦§©§©©
iptly dgezte dxewn xvg-] dxcqk` yie ,zen` rax` da
min my jetyl xzen ,zen` rax` mda yi cgiae ,dcva [ziad
uegn zcner ef dxcqk`y ,`xnbd dpiade .`neb my oi` m` s`
oi` dxcqk`d sexiva s`y ,xvgd zepitn zg`l jenqa ,xvgl
my yiy `l` ,zen` rax` lr rax` ly reaix zxev xvga

e ,zen` rax` lr rax` ly xeriy ea yiy ghyéaøì àîìLa¦§¨¨§©¦
àçéð àøéæzen` rax` jixvy mrhd x`iay `xif iax ixacl ± ¥¨¦¨

my didiy wx jixv oi`y ,zpaen dpynd ,mind mirlap jkay
lkn zraexn dpi` elit`y ,zen` rax` lr rax` ly xeriy

.mind zrila ick xeriy da yi mewnäaøì àlàmrhy x`iay ¤¨§©¨
,selifl xvgd die`x jkay meyn `ed zen` rax`,àéL÷ixdy ©§¨

sexiv lireny jkne ,selifl die`x dpi` zraexn dpi`y xvg
meyn mrhd oi`y gken zraexn dpi`y s` xvgl dxcqk`d

:`xnbd dgec .selifäaøc àaélà àøéæ éaø àîbøziax yxit ± ©§§¨©¦¥¨©¦¨§©¨
zxacn dpyndy ,dax zrc itl dpynd z` `xifaote` §

dy,dlek øöçä ìk éðt ìò úëläî äøãñëàizy xvga yiy oebke ©§©§¨§©¤¤©§¥¨¤¨¥¨
lkl cg` cva dl dkenq dxcqk`de ,zen` rax` lr zen`
my yi cgiy ,zen` izy ly agex cer yi dxcqk`ae ,cvd jxe`
meyn `ed sexivd lireny dne ,zen` rax` lr rax` ly reaix

.selifl xvgd die`x dzry
:`ziixan dax ixacl di`x `iadl dvex `xnbd,òîL àz̈§©

,`ziixaa epipyyïéà ,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL øöç̈¥¤¥¨©§©©©©§©©¥
.úaMa íéî dëBúì ïéëôBLxvg wx `ziixad dxn` `ly dnne §¦§¨©¦©©¨

lr zen` rax` dxn`e dyibcd `l` ,zen` rax` da oi`y
ly ghy ea didiy ick xeriya ic oi`y gken ,zen` rax`
,zraexn xvgd didzy jixv `l` ,zen` rax` lr zen` rax`

eäaøì àîìLajkay meyn `ed zen` rax` mrhy x`iay ¦§¨¨§©¨
,selifl xvgd die`xàçéð`id xy`k wxy ,`ziixad zpaen ± ¦¨

,selifl `id die`x zraexnàøéæ éaøì àlàzen` rax` mrhy ¤¨§©¦¥¨
,mind mirlap jkay `ed,àéL÷ic oi`y ,`ziixaa x`eany ©§¨

:`xnbd dgec .zen` rax` lr rax` ly xeriyaéaø Cì øîà̈©¨©¦
àøéæ,xnele uxzl `xif iaxl yi ±épî àäin zhiya ef `ziixa ± ¥¨¨©¦

zhiya ,zkled `id,àéä ïðaøea yiy s` aiay ,dpyna exn`y ©¨¨¦
,zaya ea jetyl xeq` ,ea rlaidl mind miie`xy ,zen` rax`
`ed ,zen` rax`n xzei xvga xzeny dny ,mixaeq i`ce mde
oeik ,aiaa xq` jk meyne ,da slfl die`x efk xvgy meyn

,ea mitlfny mewn epi`yïéúéðúîedkixvd `ly dpynde ± ©§¦¦

,`weec zraexn xvgd `dzy,àéä á÷òé ïa øæòéìà éaøxn`y ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
xaeq `edy ,ea jetyl xzen zen` rax` ea yiy aiaa s`y
`le ,min miiz`q mirlap zen` rax`ay meyn `ed mrhdy

.selifl ie`xy mewn jixvy meyn
:`xnbd zl`eyàøéæ éaøc dé÷çBc éàîedid gxkd dfi` ike ± ©£¥§©¦¥¨

zen` rax`ay meyn `ed dpynd ly mrhdy yxtl `xif iaxl
iiz`q milk,jetyl xzen dxve dkex` xvga mb jkle min m

eïéúéðúîì dî÷Bàìdpynd z` cinrdle ±,á÷òé ïa øæòéìà éaøk §§¨§©§¦¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
ie`xy mewn `ed zen` rax`y meyn `ed mrhdy yxtl `le
,zraexn xvgd `dzy jxev yiy dpynd z` cinrdle ,selifl

:`xnbd daiyn .minkgkedéúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîàdpynd ± ¨©¨¨©§¦¦§¦¥
,`xif iaxl dyw dzidéðúc àéøéà éàîepeyla `pzd hwp recn ± ©¦§¨§¨¥

äúeçt àéäL øöçxwiry rnyn df oeyly ,zen` rax`n ¨¥¤¦§¨
rax` lr rax` ly df xeriyn zegt da yiy dn `ed oexqgd
,xzen zraexn dpi` m` s` ,df xeriy da yi m` la` ,zen`

éðúéìzepyl el did ±,úBnà òaøà ìò úBnà òaøà da ïéàL øöç ¦§¥¨¥¤¥¨©§©©©©§©©
rax` lr rax` ly dxev da oi`y ,zraexn dpi` m`y rnyny
lr zen` rax` ly xeriy ea yiy ghy da yi elit` ,zen`

,da jetyl xeq` zen` rax`dpéî òîL åàì àlài`ce `l` ± ¤¨¨§©¦¨
,jkn gkencdpynd.àéä á÷òé ïa øæòéìà éaø:`xnbd dwiqn §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦

dpéî òîL.dpyndn ok gken ok` ± §©¦¨
:`xnbd zl`eyàôéñcî àäådpynd ly `tiqdy jkn ixde ± §¨¦§¥¨

á÷òé ïa øæòéìà éaødy gken ,dxn`åàì àLéø[`l±]øæòéìà éaø ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¨¨©¦¡¦¤¤
á÷òé ïa:`xnbd daiyn .dxn`dlekdpynd lk ±ïa øæòéìà éaø ¤©£Ÿ¨©¦¡¦¤¤¤

éðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçå ,àéä á÷òédpynd z` cenll yie - ©£Ÿ¦§©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`kòaøàî äúeçt àéäL øöç̈¥¤¦§¨¥©§©

àä ,úaMa íéî dëBúì ïéëôBL ïéà úBnàxeriy da yi m` la` ± ©¥§¦§¨©¦©©¨¨
ly,úBnà òaøà,zraexn dpi` m` s`ïéëôBLoeik ,min da ©§©©§¦

,min miiz`q ea milky xeriy `edy,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøL¤©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
íéaøä úeLøa úBnà òaøà øeîwä áéa,xvgdn `vei `edy xg`l ¦©¨©§©©¦§¨©¦

,úaMa íéî BëBúì ïéëôBLly df xeriya milk mindy oeiky §¦§©¦©©¨
.miaxd zeyxl mind e`viy ezpeek oi` ,zen` rax`

:dpyna epipy'åë øeîwä áéa ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaørax` ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦©¨
mixne` minkge ,zaya min ekezl miktey miaxd zeyxa zen`
micxei minde ,bbl jetyl `ed leki la` ,aiad it lr jetyi `ly

:`xnbd zxne` .aialïéúéðúîxzen minkgly dxn`y epzpyn ± ©§¦¦
zeyxl mi`veie aial micxei mdy s` ,bbd lr min jetyl

`id ,miaxdk àìczrcéôà ,øîBà àéððç ,àéðúc ,àéððçâb ellecb §Ÿ§£©§¨§©§¨£©§¨¥£¦©
CBtLé àì ,änà äàî,zaya min eaòBìáì éeNò âbä ïéàL éôì ¥¨©¨Ÿ¦§§¦¤¥©©¨¦§©

,çl÷ì àlàrlaidl milibx ,bba miktypy mind oi`y xnelk ¤¨§©¥©
bba mireawd zexepiv jxc bbl ueg glwl md milibx `l` ,bba

.mind mda e`viy
,`neb `la minybd zenia xvga jetyl xzen m` dpc `xnbd

:aial df oic zencl dvexeàðz,`ziixaa epipy ±íéøác äna ¨¨©¤§¨¦
íéøeîà`l` min da jetyl xeq` zen` rax` da oi`y xvgy £¦

,`neb da eyr ok m`CôBL ,íéîLbä úBîéa ìáà ,änçä úBîéa¦©©¨£¨¦©§¨¦¥
äðBLå[jteye xfeg-]òðîð Bðéàåmy oi` m` s` ,my jetyln §¤§¥¦§¨

:`xnbd zxxan .`neb,àáø øîà ,àîòè éàîoeik ,minybd zenia ©©£¨¨©¨¨
,minybd zngn ztpehn exivg el` min `la s`yäöBø íãà̈¨¤

,ïîB÷îa íéî eòìaiLueg mind e`viy oevx el oi`y xnelk ¤¦¨§©¦¦§¨
.xvga erlaie mnewna ex`yi m` el ztki` `le ,xvgldéì øîà̈©¥

[el`y±]ééaà,`axlïéëôBL éøäå,aiaa jtey `edyäöBø íãàc ©©¥©£¥§¦§¨¨¤
,eòìaiL,miaxd zeyxl e`viy oevx el oi`yéðz÷åexn`e ± ¤¦¨§§¨¨¥

y dpyna minkgCBtLé àì.aiaa mze`déì øîà`ax el aiyd ± Ÿ¦§¨©¥
,iia`líúä,`ziixaa mixen`d minybd zenia my ±Leçéð éàîì ¨¨§©¥

dìmin jetyl eilr xeq`p ezngny yeygl epl yi xac dfi`l ± ¨
,xvgaBøéöç ìe÷ì÷ íeMî éàmeyn eilr xeq`py xn`z m` ± ¦¦¦§£¥

,exivg z` elwlwi `ly ick xvgl ueg mind e`viy epevxyàä̈
àîéé÷å àì÷ìwéî,minybd zngn xak `id zlwlewn exivg ixd ± ¦©§§¨§¨§¨
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oiaexir(iyiy meil)

mdl xeq` `neb eyr `ly diilrd ipay dpynd dxn`y dn
,min my jetyleðL àì,df oic dpyp `l ±àlàkeáøéò àlLizy Ÿ¨¤¨¤Ÿ¥§

,cgi zeilrdìáàm`eáøéò,cgi zeilrd izyïéøzeîipa s` £¨¥§¨¦
.min my jetyl `neb eyr `ly diilrd

:`xnbd zl`eyàì éëå`lyke -eáøéò,cgi zexivgd izyéàî §¦Ÿ¥§©
àì àîòè.jetyl mdl xeq` `neb eyr `ly el`y mrhd edn ± ©£¨Ÿ

:`xnbd daiynéðànî é÷etàì éúà àîìéc äøéæb ,éMà áø øîà̈©©©¦§¥¨¦§¨¨¥§©¥¦¨¥
íúäì íézác`ivedl `neb eyr `ly ef diilr ipa e`eai `ny ± §¨¦§¨¨

dipyd diilrd ipa ly `nebd ztyl mizadn min mi`ln milk
.da jetyl ick

ïéôúúùî ãöéë êìò ïøãä

úåââ ìë ¯ éòéùú ÷øô
zebb enk ,mizak xicz oyinyz oi`y zeieyx ipica oc df wxt
`linne ,mizak zeieyx welig mda yi m`d ,zetitxwe zexivg
zexivge miza ipic ea ex`azi oke .`l e` ,dfl dfn lhlhl xeq`

.lehlha mdl dxeq`d ,zxg` zeyxl evxtpy

äðùî
mc` ly bbl cg` mc` ly bbn lhlhl xzen m`d dpc ef dpyn

:`l e` xg`úçà úeLø øéòä úBbb ìkmilk lhlhl xzene ,od ¨©¨¦§©©
`l m` elit`e ,xg` mc` ly bbl cg` mc` ly bba ezayy

,mdipia eaxirdBáb âb àäé àlL ãáìáeexiagnäøNòmigthBà ¦§©¤Ÿ§¥©¨©£¨¨
CeîðexiagnäøNòx`yd on welg zebbd cg` m`y ,migth ¨£¨¨

el` .dfl dfn lhlhl xeq` migth dxyr daeba.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
ãçàå ãçà ìk ,íéøîBà íéîëçå`ed zebbd on,Bîöò éðôa úeLø ©£¨¦§¦¨¤¨§¤¨§¦§¥©§

md mixeq` el` mr el` mizad ixiic eaxir `l m` jkitle
.bbl bbn s` lhlhl

ãçà ,øîBà ïBòîL éaø[oia-]úBbb,xirdúBøéöç ãçàå,xirdãçàå ©¦¦§¥¤¨©§¤¨£¥§¤¨
úBôétø÷mlek ,xird [dxic jxevl `ly zevign swend mewn-] ©§¥

,ïä úçà úeLøly xvgl cg` mc` ly bbn elit` lhlhl xzene §©©¥
`l` mixen` mixacd oi` mpn` .stxwl e` ,xg` mc`ìoipríéìë §¥¦

ïëBúì eúáMLe` xvga e` bba zayd zqipk onfa edyy - ¤¨§§¨
,dfl dfn zaya mlhlhl xzen f`y ,stxwaì àìåoipríéìë §Ÿ§¥¦

úéaä CBúa eúáMLxg`l me`iade ,zayd zqipka ziaa edyy - ¤¨§§©©¦
zrcl zxg` xvgl mlhlhl xeq` el` milky ,xvgl zaya okn

.dipyd xvgd ixiic mr ef xvg ixiic eaxir ok m` `l` ,lkd

àøîâ
bbl bbn lhlhl xqe`d xi`n iax zxaq z` zxxan `xnbd

:migth dxyr daeba miwelgykáéúé[eayi-]éaøå ïéáà øa ééaà ¨¦©©¥©¨¦§©¦
eäééab ééaà áéúéå ,ïéáà øa àðéðç,mnr iia` ayie -éøîà÷å éáúéå £¦¨©¨¦§¨¦©©¥©©§§¨§¦§¨¨§¦

,eywde oia` xa `pipg iaxe oia` xa iia` eayie -ïðaø àîìLa- ¦§¨¨©¨¨
,`id zx`ean ,bbl bbn lhlhl mixqe`d ,dpynay minkg zhiy

éøáñy mixaeq mdy itl -,ähîì ïéweìç ïéøeicL íLk,xnelk ¨§¦§¥¤¦¦£¦§©¨
mdn cg` lky ,xiicl xiic oia zewelg dhnly zexicdy myk
,aexir `la dxicl dxicn lhlhl xeq`e ,envr ipta zeyx el yi

äìòîì ïéweìç ïéøeic Cklrny zebbd oia zeieyxd zewelg jk - ¨¦¦£¦§©§¨
bbl bbn lhlhl oi`e ,eizgzny dxicd enk oecip bb lky ,mizad

.aexir `la
øéàî éaø àlàyiyk lhlhl xqe` j` ,bbl bbn lhlhl xiznd ¤¨©¦¥¦

,migth dxyr daeb mdipiaøáñ÷ éàî,ezxaq `id dn -øáñ÷ éà ©¨¨©¦¨¨©
y xaeq `ed m` -ïéweìç ïéøeic Ck ähîì ïéweìç ïéøeicL íLk§¥¤¦¦£¦§©¨¨¦¦£¦

,äìòîìok m`éànày xaeq `ed [recn-]ïä úçà úeLølhlhl §©§¨©©§©©¥
.aexir `la dfl dfnøáñ÷ éàåy xaeq `ed m`e -ïéàoixeicd §¦¨¨©¥

ïéweìçmeyn ,dlrnlìëcdaeba `vnpdäøNòî äìòîìmigth £¦§Ÿ§©§¨¥£¨¨
,àéä úçà úeLøm` ,zg` zeyxk xird zebb lk mipecip jkitle §©©¦

,okeléôàm`dBáb âbexiagnäøNòmigthCeîðåexiagnäøNò £¦©¨©£¨¨§¨£¨¨
migthénðmewn lkn ixdy ,zg` zeyxk mpecl yi ok mb - ©¦

.rwxwdn migth dxyrn dlrnl micner mdipy
eäì øîà[oia` xa `pipg iaxe oia` xa iia`l] mdl -àì ,ééaà ¨©§©©¥Ÿ

àä eëì òéîLdf oic mzrny `l ike -,éîécáà øa ÷çöé áø øîàc §¦©§¨§¨©©¦§¨©©§¦¦
úBéeLø ézL àöBî äzàL íB÷î ìk ,øéàî éaø äéä øîBàzecnery ¥¨¨©¦¥¦¨¨¤©¨¥§¥§

,dnvr ipta zg` lk,úçà úeLø ïäå`l` ,cigid zeyx odizyy §¥§©©
,migth dxyr dzxiagn ddeab odn zg`yãenò ïBâkcnerd §©

y xvga,ãéçiä úeLøa`edeäøNò dBábmigthäòaøà áçøå ¦§©¨¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨
,migthåéìò ózëì øeñàz` gipdl xvga cnerd mc`l xeq` - ¨§©¥¨¨

,xnelk ,zelwa etzk lr eqinrdl lkeiy ick ,cenrd lr e`yn
zeyx mdipyy s` ,jtidl e` cenrl xvgd on lhlhl xeq`y

,md cigidìz íeMî äøéæbcnerd [dphw drab-],íéaøä úeLøa §¥¨¦¥¦§¨©¦
on xeq`e ,cigid zeyxk epicy ,drax` agxe migth dxyr deabe
minkg exq` jkitle ,lz eze`l miaxd zeyxn lhlhl dxezd
lhlhl xizdl e`eai `ly ick ,dkezay cenrl xvgd on lhlhl

.dkeza cnerd lzl miaxd zeyxn
,mdl xne`e iia` jiynneénð àëämrh ,epzpyna o`k s` - ¨¨©¦

daeb mdipia yiyk bbl bbn lhlhl xi`n iax xqe`y xacd
,migth dxyr,íéaøä úeLøa ìz íeMî äøéæbmc`l exizi m`y §¥¨¦¥¦§¨©¦

zeyxn lhlhl `eaiy yegl yi deab bbl jenp bbn lhlhl
.dkeza cnerd lzl miaxd

dpéî øeáñjezn oiadl oia` xa `pipg iaxe oia` xa iia` exaq - ¨¦¨
dxn`p xi`n iax ly ef dxifby ,iia` ixaceléôàaúLzëîilk-] £¦©§¤¤

,[ea mipgehyeléôàåaúéâébzeyxa micnerd ,[dlecb dxrw-] ©£¦¦¦
lhlhl xeq`y ,drax` miagxe migth dxyr mideabe cigid

.ef dxifb meyn cigid zeyxl mdn e` mdil` cigid zeyxnøîà̈©
øî øîà éëä ,ééaà eäì,ipngp xa dax ixen xn` jk -øîà àì §©©¥¨¦¨©©Ÿ¨©

øéàî éaø,ef dxifb meyn xeq`làlàa wxíéçéøä únàå ãenò ©¦¥¦¤¨©§©©¨¥©¦
,cigid zeyxa micnerd [migixd z` miaiyen eilry oipad-]

íB÷î ïäì òáB÷ íãàå ìéàBämireawe xg`ny ,epiidc .exivga ¦§¨¨¥©¨¤¨
iax xq` jkitle ,miaxd zeyxa reawd lzl md minec mnewna
zeyxn lhlhl e`eai `ny ,cigid zeyxl mdn lhlhl xi`n
e` zyzkn la` ,cigid zeyx `edy dkeza reawd lzl miaxd
,miaxd zeyxa lzl minec mpi` reaw mewn mdl oi`y zibib

.xi`n iax mda xfb `l jkitle
iax ly enrhy yxtl ozip cvik :iia` ixac lr dywn `xnbd

eyxa lz zxifb meyn `ed epzpyna xi`n,miaxd zéøäåepivn ©£¥
iablL ìúBkcneròeá÷c ,úBøéöç ézL ïéadeabe ,enewna `ed ¤¤¥§¥£¥§¨©

xi`n iax xefbiy ozep oicd jkitle ,drax` agxe migth dxyr
,lzekl xvgd on lhlhl `lyåok it lr s`äãeäé áø øîàoldl) §¨©©§¨

(:v,øîBì éöîézLk`vnz dpyna mi`pzd ixaca wcwczyk - §¤¦§¥©
y ,xnel yiyøéàî éaø éøáãìd lkïébbmd xiray [zebb-]úeLø §¦§¥©¦¥¦©¦§

,ïîöòìlk oke ,exiag ly bbl cg` mc` ly bbn lhlhl xzene §©§¨
dúBøéöçmd,ïîöòì úeLød lk oke.ïîöòì úeLø úBôétø÷,xnelk £¥§§©§¨©§¥§§©§¨

od zg` zeyx xird zebb lky dpyna xi`n iax xn`y myky
zexivg iabl s` xaeq `ed jk ,aexir `la bbl bbn lhlhl xzene
oke ,xvgl xvgn lhlhl od zg` zeyx zexivgd lky ,zetitxwe
epi`y `l` ,stxwl stxwn lhlhl od zg` zeyx zetitxwd lk

.stxw e` xvgl bbn lhlhl xizn
:`xnbd zwiicnéàî,dcedi ax ixac zpeek `id dn -åàìm`d - ©¨

`id ezpeeky xnel oi`ìúBk Cøc éìeèìèì éøLcxi`n iaxy - §¨¦§©§¥¤¤¤
,zexivgd izy oia cnerd lzekd lrn xvgl xvgn lhlhl xizn

miaxd zeyxa lz meyn xfeb epi`emrhy o`kn gikedl yie .
meyn epi` jenp bbl deab bbn lhlhl xi`n iax xqe`y xacd

.xaca yi xg` mrh `l` ,lz zxifb
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המשך בעמוד קפח



ריט
ezny in` cenr ht sc ± iyily wxtoiaexir

:opiqxb ikdàëäì íéúáã éðàîá àéî é÷åôàì éúà àîìãjetyl dwerd ztyl Ð

.dkezl

ïéôúúùî ãöéë êìò ïøãä

äðùîúçà úåùø øéòä úåââ ìëlr s`e Ð

zebbd ,mc` ipa ipyl dhnl oiwelg oixeicy it

xicz oyinyz oi`y,zeyx welig mda oi` Ð

.dfl m`ivedl oixzen df bba ezayy milke

äåáâ ââ àäé àìù ãáìáå.dxyr exiagn Ð

dxyr daeba odn welg m`clhlhl xeq` Ð

.`xnba yxtn `nrhe .oibbl epnníéîëçå
åîöòì úåùø ãçàå ãçà ìë íéøîåà`l m`e Ð

dhnly oixeic eaxir.dfl dfn lhlhl xeq` Ð

ïåòîù éáøzexivg :xn`e ,mlekn lwin Ð

,miz`q zian xzei opi`y zetitxwe zebbe

xicze cgein oyinyz oi` mleke li`edÐ

elit` ,dfl dfn oilhlhne .od zg` zeyx

zile .aexir `la miax xvgl miax ly xvgn

meyn `l` zexivg iaexir oerny iaxl dil

.ziad ilk xzidïëåúá åúáùù íéìëìmilk Ð

dfl dfn oze` oi`iven ,odn cg`a ezayy.

úéáä êåúá åúáùù íéìëì àì ìáàme`iade Ð

xeq` ,xvgd ipa eaxiry ici lr oxivgl

eaxir `l m` ,zxg` xvgl exivgn o`ivedl

.cgi zexivgd izy

àøîâúåéåùø éúù àöåî äúàù íå÷î ìëÐ

.dcal zg` lk zcneryúçà úåùø ïäåmy Ð

.cigid zeyx odizyy ,odl zg`ãåîò ïåâëÐ

.xvga dxyr deabåéìò óúëì øåñàon Ð

cr dler xvg zeyxy it lr s`e ,xvgd

.riwxläøùò äåáâ ìú íåùî äøéæâzeyxa Ð

itezkl izil `lc ,cigid zeyx dedc ,miaxd

.dilríéçéøä úîàmigixd zcnrd oipa lk Ð

.migixd zn` dil ixw oayen mewníãàå ìéàåä
íå÷î ïäì òáå÷.lzl encc Ðäãåäé áø øîàå
.oiwxita onwl Ðøîåì éöîéúùëwcwczyk Ð

.ok `vnz mdixacaïîöòì úåùø úåøéöçÐ

`la miax ly xvgl miax ly xvgn oilhlhne

xi`n iax xn`c ikid ikc cigi ly oke ,aexir

od zg` zeyx zebbzexivgc dpin opirny Ð

cgein oyinyz oi` ixdy ,zg` zeyx inp

xvgl bbn la` .oibbl ence ,mizak,`l Ð

exiagn deab bb `di `ly calae :ipzwck

.xvgl bbn oky lke dxyråàì éàî`d Ð

onvrl zeyx zexivg opixn`wcixyc Ð

:`nl` ,lz meyn xfb `le ,lzek jxc ilehlhl

m` stxwe .`ed `pixg` `nrh jenpe deab bb

dfl dfn oilhlhn (od) miz`q zian xzei yi

miz`q zia ly i`e ,rax` jezoilhlhn Ð

zexivgl odn la` .xenb lehlh`lc ,`l Ð

encstxwe ,zetzey zeyx zexivgc ,zexivgl

.cigid zeyxïéìèìèî ïéà øîà áø,opaxl Ð

.exiagl jenqd bbaúåîà òáøàá àìàoeikc Ð

df oivext ode ,envrl zeyx cg` lk opaxlc

dflzeyx dil dedc ,df lr df oixqe` Ð

.dl xeq`d mewnl d`elna dvextøúåî
åìåëá ìèìèìdhnl zelicand zevigny Ð

.odipia ecixtie ,dlrnl edpiwq` ceb opixn` oixeicd onúåøëéðä úåöéçîázgz oilkzqnyk bbd lr oicnerl oi`xp mizad zevigne ,mdipia xie` yie ,oixaegn mizad oi`y Ð

.mdilbxéâéìô àì àîìò éìåëwiq` ceb meyn cigid zeyx iedc miaxd zeyxa cenrl encc ,wiq` ceb eda opixn`c Ð.dlrde jeyn Ðúåøëéð úåöéçîä ïéàùá éâéìô éëoibbdy Ð

.oixeicd oiay zevignd oiqkne ,cgi oixaegn÷éñà ãåâ ïðéøîà àì.`peeb i`d ika Ð
úåùø

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

àì,:xnel yie !exqzil ediiexz Ð eaxir `lc i` :xn`z m`e Ð eaxir `ly `l` epy

lr oicxei ode ,`heicd lr oiktey `l` ,xvgay dwerd jeza ynn oiktey mpi`c

minkg exq` `l mewn lkn Ð zaxern dpi`y xvg iedc ab lr s`e .dl dkenqd dwerd

oke .llk exq` `l Ð zaxern dpi`y xvga la` .lirl epyxity oirk ,zilnxka `l` o`k

it lr s` min jetyl xzenc ,l`eny epiax wqt

zeyxnc .zaxern dpi`y zxg` zeyxl oikledy

Ð dwer eyr `ly mze`e .dxinw ira `l zeyxl

`pna `in iwet`l ez` `nlic :xn`ck ,mixeq`

mi`ln milka `heicd on ecixeiy ,`kdl mizac

oivex oi`c ,odn dwegxy dwerd ztyl min

.xvgd lwlwie dhnl mind eltiy

ïéôúúùî ãöéë êìò ïøãä

úåââ ìës` Ð miaxd zeyxa lz meyn dxfb

xi`n iaxk ol `niiwc ab lr

wxta opixn`ck ,miax mewna elit` ,eizexifba

z` mc` ddyn iab (`,fp zeaezk) "it lr s`"

`kd Ð daezk `la mipy ylye mizy ezy`

opiwqtc .xi`n iaxk dkld oi`c wgvi epiax xne`

zg` zeyx olek :xn`c ,oerny iaxk dkld onwl

iaxl `kd opixq`c zexivg izy oiay lzeke .od

,(`,fr) "oelg" yixa lirl opgei iax ixy Ð xi`n

.[`,av] oiwxita onwle

éàîivn ded Ð lzek jxc ilehlhl ixyc e`l

.drax` agx lzekd oi`yk :xninl

áølr s` Ð rax`a `l` ea oilhlhn oi` xn`

Ð oerny iaxk onwl iwqt l`enye axc ab

:inp i` .edl ixaq `le ,ibilt opaxc `ail` `kd

milkl oerny iaxl inp dpin `wtp ediizbelt

ezayy milk iabc ab lr s`e .ziaa ezayy

Ð el xzend mewnl e`elina uxtp ied ekeza

mewnl e`elina uxtp xity aiyg mewn lkn

yxity oirk .ziad jeza ezayy milkl xeq`d

uxtpc ,(`,an) "ede`ivedy in" yixa i"yx

i`xal i`ebn lhlhl xeq`d mewnl e`elina

`wtp :inp i` .el xzend mewn ied i`ebl i`xane

`l i`c ,miz`q zian mixizi cgi oibbdyk dpin

onwl opixn`ck xeq` Ð wiq` ceb xn`:

úåöéçîáÐ z e x k i p o p i `ymizadyk

mizad zevign oi`c ,oixaegn

m` oicd `edc d`xpe .qxhpewa yxitck ,zexkip

inp aiygc ,ziad zevignl ueg hlea bbd

oibbc :wgvi epiax xne`e .zexkip opi`y zevign

ik iciare miaxd zeyxl odiy`x oihleay eply

retiya `lifx` ik yxtnc i"yx yexitl ,`lifx`

`zvign `xkpin `lc ,zilnxk ied Ð eply oibbk

,opixn` `l inp dxwz ite ,wiq` ceb xninl `kile

opixn` `l inp zig` cebe .`lifx` ik iciarc oeik

meyn ,lwqxh iab dcedi xa iqei iaxc opaxl

xn` `l dcedi xa iqei iax elit`c .miicb zriwa

xn`ck ,`zvign oxcdc lwqxha `l`
wxta
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eáøéò ìáà ,eáøéò àlL àlà eðL àì¯éëå .ïéøzeî Ÿ¨¤¨¤Ÿ¥§£¨¥§¨¦§¦
äøéæb :éLà áø øîà ?àì àîòè éàî eáøéò àìŸ¥§©©§¨Ÿ¨©©©¦§¥¨

.íúäì íézác éðànî é÷Btàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©¥¦¨¥§¨¦§¨¨

ïéôúúùî ãöéë êìò ïøãä

äðùîàlL ãáìáe ,úçà úeLø øéòä úBbb ìk̈©¨¦§©©¦§©¤Ÿ
éaø éøác ,äøNò Ceîð Bà äøNò dBáb âb àäé§¥©¨©£¨¨¨£¨¨¦§¥©¦
éðôa úeLø ãçàå ãçà ìk :íéøîBà íéîëçå .øéàî¥¦©£¨¦§¦¨¤¨§¤¨§¦§¥
úBøéöç ãçàå úBbb ãçà :øîBà ïBòîL éaø .Bîöò©§©¦¦§¥¤¨©§¤¨£¥

úBôétø÷ ãçàå¯eúáML íéìëì ïä úçà úeLø §¤¨©§¥§©©¥§¥¦¤¨§
.úéaä CBúa eúáML íéìëì àìå ,ïëBúìàøîâ §¨§Ÿ§¥¦¤¨§§©©¦

ééaà áéúéå ,ïéáà øa àðéðç éaøå ïéáà øa ééaà áéúé§¥©©¥©¨¦§©¦£¦¨©¨¦¦¥©©¥
íLk :éøáñ ïðaø àîìLa :éøîà÷å éáúéå ,eäééab©©§§¨§¦§¨¨§¦¦§¨¨©¨©¨§¦§¥

ähîì ïé÷eìç ïéøeicL¯.äìòîì ïé÷eìç ïéøeic Ck ¤¦¦£¦§©¨¨¦¦£¦§©§¨
ïéøeécL íLk øáñ÷ éà ?øáñ÷ éàî øéàî éaø àlà¤¨©¦¥¦©¨¨©¦¨¨©§¥¤¦¦

äìòîì ïé÷eìç ïéøeic Ck ähîì ïé÷eìç¯éànà £¦§©¨¨¦¦£¦§©§¨©©
äìòîì ìëc ,ïé÷eìç ïéà øáñ÷ éàå ?ïä úçà úeLø§©©¥§¦¨¨©¥£¦§¨§©§¨

àéä úçà úeLø äøNòî¯äøNò dBáb âb eléôà ¥£¨¨§©©¦£¦©¨©£¨¨
eëì òéîL àì :ééaà eäì øîà !éîð äøNò Ceîðå§¨£¨¨©¦£©§©©¥¨§¦©§
éaø äéä øîBà ,éîécáà øa ÷çöé áø øîàc àä̈©£©©¦§¨©©§¦¦¥¨¨©¦
ïäå úBieLø ézL àöBî äzàL íB÷î ìk :øéàî¥¦¨¨¤©¨¥§¥§§¥
äøNò dBáb ãéçiä úeLøa ãenò ïBâk ,úçà úeLø§©©§©¦§©¨¦¨©£¨¨

äòaøà áçøå¯ìz íeMî äøéæb ,åéìò ózëì øeñà §¨¨©§¨¨¨§©¥¨¨§¥¨¦¥
éîð éëä .íéaøä úeLøa¯úeLøa ìz íeMî äøéæb ¦§¨©¦¨¦©¦§¥¨¦¥¦§

.úébéb eléôàå úLzëî eléôà :dpéî øeáñ .íéaøä̈©¦¨¦¨£¦©§¤¤©£¦¦¦
øéàî éaø øîà àì :øî øîà éëä ,ééaà eäì øîà£©§©©¥¨¦¨©¨Ÿ¨©©¦¥¦
ïäì òáB÷ íãàå ìéàBä ,íéçéøä únàå ãenò àlà¤¨©§©©¨¥©¦¦§¨¨¥©¨¤
øîàå ,òeá÷c úBøéöç ézL ïéaL ìúBk éøäå .íB÷î̈©£¥¤¤¥§¥£¥§¨©§¨©
ïébb :øéàî éaø éøáãì øîBì éöîézLk :äãeäé áø©§¨§¤¦§¥©§¦§¥©¦¥¦©¦
úeLø úBôétø÷ ,ïîöòì úeLø úBøéöç ,ïîöòì úeLø§§©§¨£¥§§©§¨©§¥§

åàì éàî .ïîöòì¯øîà !ìúBk Cøc éìeèìèì éøLc §©§¨©¨§¨¥§©§¥¤¤¤¨©
ñéðëäì ,àì :úLL áø øîà ,äãeäé øa àðeä áø©¨©§¨¨©©¥¤Ÿ§©§¦
ãçà ìk íéøîBà íéîëçå" .íéçút Cøc àéöBäìe§¦¤¤§¨¦©£¨¦§¦¨¤¨
ïéà :øîà áø ,øîzéà ."Bîöò éðôa úeLø ãçàå§¤¨§¦§¥©§¦§©©¨©¥

àlà Ba ïéìèìèîøzeî :øîà ìàeîLe ,úBnà òaøàa §©§§¦¤¨§©§©©§¥¨©¨
úBøképä úBvéçîa .Bleëa ìèìèì¯àîìò éleëc §©§¥§¦§¦©¦¨§¥¨§¨

éâéìt ék .éâéìt àì¯áø .úBøkéð ïðéàL úBvéçîa ¨§¦¦¦§¦¦¦§¦¤¥¨¦¨©
:øîà ìàeîLe ,àúvéçî ÷éqà ãeb øîà àì ,úBnà òaøàa àlà Ba ïéìèìèî ïéà :øîà̈©¥§©§§¦¤¨§©§©©Ÿ¨©©¦§¦¨¨§¥¨©
ãçàå ãçà ìk :íéøîBà íéîëçå ,ïðz .àúvéçî ÷éqà ãeb øîàc ,Bleëa ìèìèì øzeî¨§©§¥§§¨©©¦§¦¨¨§©©£¨¦§¦¨¤¨§¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ht sc oiaexir(iyiy meil)

mdl xeq` `neb eyr `ly diilrd ipay dpynd dxn`y dn
,min my jetyleðL àì,df oic dpyp `l ±àlàkeáøéò àlLizy Ÿ¨¤¨¤Ÿ¥§

,cgi zeilrdìáàm`eáøéò,cgi zeilrd izyïéøzeîipa s` £¨¥§¨¦
.min my jetyl `neb eyr `ly diilrd

:`xnbd zl`eyàì éëå`lyke -eáøéò,cgi zexivgd izyéàî §¦Ÿ¥§©
àì àîòè.jetyl mdl xeq` `neb eyr `ly el`y mrhd edn ± ©£¨Ÿ

:`xnbd daiynéðànî é÷etàì éúà àîìéc äøéæb ,éMà áø øîà̈©©©¦§¥¨¦§¨¨¥§©¥¦¨¥
íúäì íézác`ivedl `neb eyr `ly ef diilr ipa e`eai `ny ± §¨¦§¨¨

dipyd diilrd ipa ly `nebd ztyl mizadn min mi`ln milk
.da jetyl ick

ïéôúúùî ãöéë êìò ïøãä

úåââ ìë ¯ éòéùú ÷øô
zebb enk ,mizak xicz oyinyz oi`y zeieyx ipica oc df wxt
`linne ,mizak zeieyx welig mda yi m`d ,zetitxwe zexivg
zexivge miza ipic ea ex`azi oke .`l e` ,dfl dfn lhlhl xeq`

.lehlha mdl dxeq`d ,zxg` zeyxl evxtpy

äðùî
mc` ly bbl cg` mc` ly bbn lhlhl xzen m`d dpc ef dpyn

:`l e` xg`úçà úeLø øéòä úBbb ìkmilk lhlhl xzene ,od ¨©¨¦§©©
`l m` elit`e ,xg` mc` ly bbl cg` mc` ly bba ezayy

,mdipia eaxirdBáb âb àäé àlL ãáìáeexiagnäøNòmigthBà ¦§©¤Ÿ§¥©¨©£¨¨
CeîðexiagnäøNòx`yd on welg zebbd cg` m`y ,migth ¨£¨¨

el` .dfl dfn lhlhl xeq` migth dxyr daeba.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
ãçàå ãçà ìk ,íéøîBà íéîëçå`ed zebbd on,Bîöò éðôa úeLø ©£¨¦§¦¨¤¨§¤¨§¦§¥©§

md mixeq` el` mr el` mizad ixiic eaxir `l m` jkitle
.bbl bbn s` lhlhl

ãçà ,øîBà ïBòîL éaø[oia-]úBbb,xirdúBøéöç ãçàå,xirdãçàå ©¦¦§¥¤¨©§¤¨£¥§¤¨
úBôétø÷mlek ,xird [dxic jxevl `ly zevign swend mewn-] ©§¥

,ïä úçà úeLøly xvgl cg` mc` ly bbn elit` lhlhl xzene §©©¥
`l` mixen` mixacd oi` mpn` .stxwl e` ,xg` mc`ìoipríéìë §¥¦

ïëBúì eúáMLe` xvga e` bba zayd zqipk onfa edyy - ¤¨§§¨
,dfl dfn zaya mlhlhl xzen f`y ,stxwaì àìåoipríéìë §Ÿ§¥¦

úéaä CBúa eúáMLxg`l me`iade ,zayd zqipka ziaa edyy - ¤¨§§©©¦
zrcl zxg` xvgl mlhlhl xeq` el` milky ,xvgl zaya okn

.dipyd xvgd ixiic mr ef xvg ixiic eaxir ok m` `l` ,lkd

àøîâ
bbl bbn lhlhl xqe`d xi`n iax zxaq z` zxxan `xnbd

:migth dxyr daeba miwelgykáéúé[eayi-]éaøå ïéáà øa ééaà ¨¦©©¥©¨¦§©¦
eäééab ééaà áéúéå ,ïéáà øa àðéðç,mnr iia` ayie -éøîà÷å éáúéå £¦¨©¨¦§¨¦©©¥©©§§¨§¦§¨¨§¦

,eywde oia` xa `pipg iaxe oia` xa iia` eayie -ïðaø àîìLa- ¦§¨¨©¨¨
,`id zx`ean ,bbl bbn lhlhl mixqe`d ,dpynay minkg zhiy

éøáñy mixaeq mdy itl -,ähîì ïéweìç ïéøeicL íLk,xnelk ¨§¦§¥¤¦¦£¦§©¨
mdn cg` lky ,xiicl xiic oia zewelg dhnly zexicdy myk
,aexir `la dxicl dxicn lhlhl xeq`e ,envr ipta zeyx el yi

äìòîì ïéweìç ïéøeic Cklrny zebbd oia zeieyxd zewelg jk - ¨¦¦£¦§©§¨
bbl bbn lhlhl oi`e ,eizgzny dxicd enk oecip bb lky ,mizad

.aexir `la
øéàî éaø àlàyiyk lhlhl xqe` j` ,bbl bbn lhlhl xiznd ¤¨©¦¥¦

,migth dxyr daeb mdipiaøáñ÷ éàî,ezxaq `id dn -øáñ÷ éà ©¨¨©¦¨¨©
y xaeq `ed m` -ïéweìç ïéøeic Ck ähîì ïéweìç ïéøeicL íLk§¥¤¦¦£¦§©¨¨¦¦£¦

,äìòîìok m`éànày xaeq `ed [recn-]ïä úçà úeLølhlhl §©§¨©©§©©¥
.aexir `la dfl dfnøáñ÷ éàåy xaeq `ed m`e -ïéàoixeicd §¦¨¨©¥

ïéweìçmeyn ,dlrnlìëcdaeba `vnpdäøNòî äìòîìmigth £¦§Ÿ§©§¨¥£¨¨
,àéä úçà úeLøm` ,zg` zeyxk xird zebb lk mipecip jkitle §©©¦

,okeléôàm`dBáb âbexiagnäøNòmigthCeîðåexiagnäøNò £¦©¨©£¨¨§¨£¨¨
migthénðmewn lkn ixdy ,zg` zeyxk mpecl yi ok mb - ©¦

.rwxwdn migth dxyrn dlrnl micner mdipy
eäì øîà[oia` xa `pipg iaxe oia` xa iia`l] mdl -àì ,ééaà ¨©§©©¥Ÿ

àä eëì òéîLdf oic mzrny `l ike -,éîécáà øa ÷çöé áø øîàc §¦©§¨§¨©©¦§¨©©§¦¦
úBéeLø ézL àöBî äzàL íB÷î ìk ,øéàî éaø äéä øîBàzecnery ¥¨¨©¦¥¦¨¨¤©¨¥§¥§

,dnvr ipta zg` lk,úçà úeLø ïäå`l` ,cigid zeyx odizyy §¥§©©
,migth dxyr dzxiagn ddeab odn zg`yãenò ïBâkcnerd §©

y xvga,ãéçiä úeLøa`edeäøNò dBábmigthäòaøà áçøå ¦§©¨¦¨©£¨¨§¨¨©§¨¨
,migthåéìò ózëì øeñàz` gipdl xvga cnerd mc`l xeq` - ¨§©¥¨¨

,xnelk ,zelwa etzk lr eqinrdl lkeiy ick ,cenrd lr e`yn
zeyx mdipyy s` ,jtidl e` cenrl xvgd on lhlhl xeq`y

,md cigidìz íeMî äøéæbcnerd [dphw drab-],íéaøä úeLøa §¥¨¦¥¦§¨©¦
on xeq`e ,cigid zeyxk epicy ,drax` agxe migth dxyr deabe
minkg exq` jkitle ,lz eze`l miaxd zeyxn lhlhl dxezd
lhlhl xizdl e`eai `ly ick ,dkezay cenrl xvgd on lhlhl

.dkeza cnerd lzl miaxd zeyxn
,mdl xne`e iia` jiynneénð àëämrh ,epzpyna o`k s` - ¨¨©¦

daeb mdipia yiyk bbl bbn lhlhl xi`n iax xqe`y xacd
,migth dxyr,íéaøä úeLøa ìz íeMî äøéæbmc`l exizi m`y §¥¨¦¥¦§¨©¦

zeyxn lhlhl `eaiy yegl yi deab bbl jenp bbn lhlhl
.dkeza cnerd lzl miaxd

dpéî øeáñjezn oiadl oia` xa `pipg iaxe oia` xa iia` exaq - ¨¦¨
dxn`p xi`n iax ly ef dxifby ,iia` ixaceléôàaúLzëîilk-] £¦©§¤¤

,[ea mipgehyeléôàåaúéâébzeyxa micnerd ,[dlecb dxrw-] ©£¦¦¦
lhlhl xeq`y ,drax` miagxe migth dxyr mideabe cigid

.ef dxifb meyn cigid zeyxl mdn e` mdil` cigid zeyxnøîà̈©
øî øîà éëä ,ééaà eäì,ipngp xa dax ixen xn` jk -øîà àì §©©¥¨¦¨©©Ÿ¨©

øéàî éaø,ef dxifb meyn xeq`làlàa wxíéçéøä únàå ãenò ©¦¥¦¤¨©§©©¨¥©¦
,cigid zeyxa micnerd [migixd z` miaiyen eilry oipad-]

íB÷î ïäì òáB÷ íãàå ìéàBämireawe xg`ny ,epiidc .exivga ¦§¨¨¥©¨¤¨
iax xq` jkitle ,miaxd zeyxa reawd lzl md minec mnewna
zeyxn lhlhl e`eai `ny ,cigid zeyxl mdn lhlhl xi`n
e` zyzkn la` ,cigid zeyx `edy dkeza reawd lzl miaxd
,miaxd zeyxa lzl minec mpi` reaw mewn mdl oi`y zibib

.xi`n iax mda xfb `l jkitle
iax ly enrhy yxtl ozip cvik :iia` ixac lr dywn `xnbd

eyxa lz zxifb meyn `ed epzpyna xi`n,miaxd zéøäåepivn ©£¥
iablL ìúBkcneròeá÷c ,úBøéöç ézL ïéadeabe ,enewna `ed ¤¤¥§¥£¥§¨©

xi`n iax xefbiy ozep oicd jkitle ,drax` agxe migth dxyr
,lzekl xvgd on lhlhl `lyåok it lr s`äãeäé áø øîàoldl) §¨©©§¨

(:v,øîBì éöîézLk`vnz dpyna mi`pzd ixaca wcwczyk - §¤¦§¥©
y ,xnel yiyøéàî éaø éøáãìd lkïébbmd xiray [zebb-]úeLø §¦§¥©¦¥¦©¦§

,ïîöòìlk oke ,exiag ly bbl cg` mc` ly bbn lhlhl xzene §©§¨
dúBøéöçmd,ïîöòì úeLød lk oke.ïîöòì úeLø úBôétø÷,xnelk £¥§§©§¨©§¥§§©§¨

od zg` zeyx xird zebb lky dpyna xi`n iax xn`y myky
zexivg iabl s` xaeq `ed jk ,aexir `la bbl bbn lhlhl xzene
oke ,xvgl xvgn lhlhl od zg` zeyx zexivgd lky ,zetitxwe
epi`y `l` ,stxwl stxwn lhlhl od zg` zeyx zetitxwd lk

.stxw e` xvgl bbn lhlhl xizn
:`xnbd zwiicnéàî,dcedi ax ixac zpeek `id dn -åàìm`d - ©¨

`id ezpeeky xnel oi`ìúBk Cøc éìeèìèì éøLcxi`n iaxy - §¨¦§©§¥¤¤¤
,zexivgd izy oia cnerd lzekd lrn xvgl xvgn lhlhl xizn

miaxd zeyxa lz meyn xfeb epi`emrhy o`kn gikedl yie .
meyn epi` jenp bbl deab bbn lhlhl xi`n iax xqe`y xacd

.xaca yi xg` mrh `l` ,lz zxifb
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רכ
ezny ina cenr ht sc ± iyily wxtoiaexir

öòì úåùøåî.rnyn ebba lhlhi cg` lk :jzrc `wlq `w Ðåðú ìàåîù éáã éðäåÐ

,ebb `l` cg` lkl odl oi` :ipzwc ,ax iacl `zaeiz dpin iazenc ediicia `zipzn zi`

ebba `d ,ebba `l` elhlhi `lc rnync.elhlhi Ðàúòîù àä éì òéîù àìÐ

.zexkip oi`y ,ipd ik zevigna wiq` ceb `nipc ,l`enycïè÷ì êåîñ ìåãâ ââlecb Ð

.o`kle o`kl eilr scerøúåî ìåãâälhlhl Ð

ly zevign `dc .axl elit`e ,eay oixeic ea

o`kle o`kl etcera opyiy dhnzevign Ð

jde ,itetb edl zi`e .edpiwq` cebe ,od zexkipd

ohwd cbpky dvxitoi`e ,lecbl ied `gzt Ð

gzte zexivg izyk iedc ,eilr xqe` ohw

.mdipiaøåñà ïè÷ ìáà,e`eln ied diciclc Ð

.lecb ipa dilr ixq`e ,`ed `gzt e`leùéù
äæ ìòå äæ ìò ïéøåéãdfn dry lk oixaery Ð

dvigna wiq` ceb xninl `kil ,jkld ,dfl

.`id zqxcpy iptn ,mdipiay dpezgzdìáà
íéøåéã ïäá ïéàxzene ,wiq` ceb da opixn` Ð

zxkip dpi`y dvigna s` :`nl` ,ohwd s`

oixaegnc e`l i`c ,wiq` ceb l`enyl dil zi`

od.dfl dfn dqixc oi` Ðäæ ìò äöéçî ùéù
äæ ìòå,oxeag cbpkn ueg ,odizeaiaq lk Ð

lecb ixzyin `zydc.itetibaäöéçî ïéà ìáà
ïéøåñà ïäéðù ïàëì àìå ïàëì àìinp ohwc Ð

`l` ynn itetib eed `le li`edc ,lecb` xq`

`gzt dieeyl itetib eed `l ,wiq` ceb ici lr

`l :`peeb i`dke ,opira xkpinc `gztc ,diabl

.iypi` icarïéøåéã åëì éøîà éàizxkfd m` Ð

sqei ax .mkl izxn` jk ,xaca dxic mey mkl

.ecenlz gkye dlgåðù àìoia ,xeq` ohwc Ð

lecb ixeicl oia ohw ixeicldvign yiy `l` Ð

,`niiwe reaw dvign :xnelk .dxicl die`x

cg lk iyenzy` erac ediizrc elb ediiexzc

elya xzen lecb ,jkld .dicica`gztc Ð

mdipyl xeq` ohwe .ediilr ohw xq` `le ,`ed

ipa dilr ixq`e ,lecbl e`elna uxtpc meyn

dil carc oeikc ,ixzyin `l inp edcicle .lecb

dreaw dvign dixn,dipin diytp wilq `l Ð

.ediiabl ilg` `leåäééùôð å÷éìñ é÷åìñipa Ð

.lecb ipal dilg`e ,ebbn ohwïéââä ìëá øúåä
mleq ciar `l edpi`c oeikc ,opaxl elit`e Ð

.diabl edpilg`e ediiytp ewilq Ðäééìò äðá
.diilrl zevign ebb lk siwde Ðä÷ãgzt Ð

.oibbd cvl gezt ohwïìåëá øúåäilbc Ð

eda wifgn `wc dizrcecitwd `l mde Ð

ok zeyrl.diabl edpilg` Ðä÷ãäù íéîòô
øåñéàìzebbd lk ieync ,xi`n iaxl elit`e Ð

.oda xeq` zg` zeyxäéöéáøú éãäì äãáòãÐ

.dnezq gipd oibbd cv ly dvigne ,ezpib cvl gzty
éøåèðì
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zilnxkl e`elina uxtp bbd lk ik ,xeq` bbd lk Ð oke li`ede ,(a,bl) "oiaxrn lka" wxta

deab ixdy ,miax dia ihly `lc ab lr s`e .miaxd zeyxl zhlead dhila dze`l Ð

dxyr ekez oi`y zia `dc .drax` agex xeht mewn epivn `lc ,zilnxk dyrp Ð dxyr

ab lr s` ,zen` rax`a `l` ea oilhlhn oi`e ,zilnxk ekez ied dxyrl oinilyn eiexwe

.cv lkn `ed mezq ixdy ,miax dia ihly `lc

zilnxk oi`c (`,f) zayc `nw wxta xn`c `de

zilnxkd rwxw gkny epiid Ð dxyrn dlrnl

xn`ck ,'in dlrnl zilnxk xie`d dyrp oi`

,miaxd zeyx ilew opax dia eliw`c mzd

`xhfefbe ,xeht mewn dxyrn dlrnl xie`dy

epiid Ð cigid zeyx `l` zilnxk `ied `lc

,driwa `ied `l mibc zriwac ,zig` cebc meyn

ik iedc miaxd zeyxl gezta e` .lirl iaxitck

miaxd zeyxl `veid fif oke .cigid zeyx ixeg

jenq epiid Ð cigid zeyx iedc drax` agx

.cigid zeyx ixeg ik iedc ,dxyr jez oelgl

(a,`w) "oilitz `vend"a dil aiygc lerpne

,miicb zriwa `kilc meyn epiid Ð cigid zeyx

lerpna yiy :inp i` .dyly deab dtewqi`dy

`ki` elit` cigid zeyx iedc ,dxyr deab envr

eedc zelbr enk ,eizgz dxenb miaxd zeyx

"wxefd"a miaxd zeyx odizgze cigid zeyx

bbc oizipzn` onwl inp yxit i"yxe .(`,hv zay)

zevign `xkpinc xvg dn iab ,ohwl jenqd lecb

Ð `xkpin `l i`c ,odl dveg hlea bb `di `ly

mey el oi`y ,xeq` inp lecbe .wiq` ceb xn` `l

oke .cigid zeyx epi` dvign el oi`y lke ,dvign

:jixtc 'ek xi`n iaxl oieyd oibb iab oizrnya

ywceb dil zilc :qxhpewa yxit ,axc` axc `i

`lc idp ,xi`n iaxl oieyd oibba inp ikd wiq`

Ð edl ieyn `zeyx `cgc ,dixag` cg lk xeq`

mdiptl mixaerd miaxd zeyx ipa ,edin

ixq` `l i`n` ,dpevigd icivle mdixg`le

,edin !'ek oibbl dvign `kil `d ?ediilr

,`zi` ikde zilnxk aiyg `lc rnyn inlyexia

dxyr mideab eidy milzke oifif :opgei iax xn`

`ly calae o`ke o`k oixzen Ð drax` oiagxe

ixycn ,xeht mewn edl aiygc rnyn ,silgi

xn`wc milzke ,cigid zeyxe miaxd zeyx ipal

,lzekd on oihlead mipa` epiidc d`xp mzd

i`ce iedÐdrax` agxe dxyr deab lzek eli`c

,`zeaxl Ð drax` agx hwpc `de .cigid zeyx

mpi` m` oky lke ,xeht mewn ied ikd elit`c

ekez oi`y ziac `idd `iyw `le .drax` miagx

miax ivn `lc ab lr s` ,zilnxk iedc dxyr

dxyrn dlrnl `edy oeik `kdcÐ iyenzyi`l

zeyx `le miaxd zeyx `l ied `lc oeik drax` agxc ab lr s` ,xeht mewn aygil el yi

qxhpewa yxitck ,zxqe` miaxd zeyxc meyn e`l Ð axc` axc `iyw :jixtc `de .cigid

xzia ixii`c xity rcic meyn `l` ,dxyrn dlrnl zxqe` miaxd zeyx oi` mlerlc Ð

i`c ,dvign `xkpinc bb s` :onwl inp opixn`wc `de .dxicl swen ied `le ,ociar `l dlrnl zevign ipdc xnel el d`xp oi`c meyn ,l`enyl jixt mewn lkne .wiqnck ,miz`q zian

df lr `l dvign oi` m` xn`c jenqac sqei axk `lc `gzt diieyl elit` wiq` ceb meyn ,eilr xqe` ohwd oi` Ð `xkpin ik la` ,eilr xqe` ohwc meyn Ð xeq` inp lecb `xkpin `l

.iypi` icar `l `peeb i`d ik `gztc meyn Ð `gzt dieyl wiq` ceb xn` `lc ,oixeq` mdipy df lr `le

ïè÷ådeye uegan d`xp `di `ly ,dlecbl dphw ilzek oiqpkpa ,dlecbl dvxtpy dphw xvgc oizipznc (a,h) `nw wxt `pniwe`ck ,lecbd jezl qpkp ohw bbdy oebk Ð e`elina uxtp

.miptan

äùòådgzte ,ebb aiaq lk dvign dyre diilr dpaykc `kd wgvi epiax yxtn ,dvign `id dwcc (`,`qe a,hp) "oixarn cvik"a yxtny dn itl Ð oibbd lka xzed drax` dwc diptl

nyz ied f` Ð drax` dwc gztd iptl dyre ,oibbd cvlm`c ,lirl xn` inp dwc `lac :dywe .mixg` oibb ipa iptn ,reaw yinyz my ynzydl `xi dwc `la la` .reaw yi

,mdilr xqe` epi` Ð mdnr axir `l dfe oibbd x`y eaxir m` :yexit ,"oibbd lk exzed" :qxb l`ppg epiaxe .lecb ipal ixy inp ohw elit`c ohwd lr `le lecbd lr dxicl die`x dvign yi

oeyle .xqe` did `l inp dwc `la Ð dvign swen bbd lk did m`y .bbd ivga `l` dpi` diilr e` ,e`elina uext `ed oibbd cvlc eyexitl xnel jixve .mdn envr wliq dwc dyrc oeikc

.xzid `le xeqi` `l dyer dpi` dwcdc ,ayiil jixv xeqi`l dwcdy minrt
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רכי
ezny ina cenr ht sc ± iyily wxtoiaexir

öòì úåùøåî.rnyn ebba lhlhi cg` lk :jzrc `wlq `w Ðåðú ìàåîù éáã éðäåÐ

,ebb `l` cg` lkl odl oi` :ipzwc ,ax iacl `zaeiz dpin iazenc ediicia `zipzn zi`

ebba `d ,ebba `l` elhlhi `lc rnync.elhlhi Ðàúòîù àä éì òéîù àìÐ

.zexkip oi`y ,ipd ik zevigna wiq` ceb `nipc ,l`enycïè÷ì êåîñ ìåãâ ââlecb Ð

.o`kle o`kl eilr scerøúåî ìåãâälhlhl Ð

ly zevign `dc .axl elit`e ,eay oixeic ea

o`kle o`kl etcera opyiy dhnzevign Ð

jde ,itetb edl zi`e .edpiwq` cebe ,od zexkipd

ohwd cbpky dvxitoi`e ,lecbl ied `gzt Ð

gzte zexivg izyk iedc ,eilr xqe` ohw

.mdipiaøåñà ïè÷ ìáà,e`eln ied diciclc Ð

.lecb ipa dilr ixq`e ,`ed `gzt e`leùéù
äæ ìòå äæ ìò ïéøåéãdfn dry lk oixaery Ð

dvigna wiq` ceb xninl `kil ,jkld ,dfl

.`id zqxcpy iptn ,mdipiay dpezgzdìáà
íéøåéã ïäá ïéàxzene ,wiq` ceb da opixn` Ð

zxkip dpi`y dvigna s` :`nl` ,ohwd s`

oixaegnc e`l i`c ,wiq` ceb l`enyl dil zi`

od.dfl dfn dqixc oi` Ðäæ ìò äöéçî ùéù
äæ ìòå,oxeag cbpkn ueg ,odizeaiaq lk Ð

lecb ixzyin `zydc.itetibaäöéçî ïéà ìáà
ïéøåñà ïäéðù ïàëì àìå ïàëì àìinp ohwc Ð

`l` ynn itetib eed `le li`edc ,lecb` xq`

`gzt dieeyl itetib eed `l ,wiq` ceb ici lr

`l :`peeb i`dke ,opira xkpinc `gztc ,diabl

.iypi` icarïéøåéã åëì éøîà éàizxkfd m` Ð

sqei ax .mkl izxn` jk ,xaca dxic mey mkl

.ecenlz gkye dlgåðù àìoia ,xeq` ohwc Ð

lecb ixeicl oia ohw ixeicldvign yiy `l` Ð

,`niiwe reaw dvign :xnelk .dxicl die`x

cg lk iyenzy` erac ediizrc elb ediiexzc

elya xzen lecb ,jkld .dicica`gztc Ð

mdipyl xeq` ohwe .ediilr ohw xq` `le ,`ed

ipa dilr ixq`e ,lecbl e`elna uxtpc meyn

dil carc oeikc ,ixzyin `l inp edcicle .lecb

dreaw dvign dixn,dipin diytp wilq `l Ð

.ediiabl ilg` `leåäééùôð å÷éìñ é÷åìñipa Ð

.lecb ipal dilg`e ,ebbn ohwïéââä ìëá øúåä
mleq ciar `l edpi`c oeikc ,opaxl elit`e Ð

.diabl edpilg`e ediiytp ewilq Ðäééìò äðá
.diilrl zevign ebb lk siwde Ðä÷ãgzt Ð

.oibbd cvl gezt ohwïìåëá øúåäilbc Ð

eda wifgn `wc dizrcecitwd `l mde Ð

ok zeyrl.diabl edpilg` Ðä÷ãäù íéîòô
øåñéàìzebbd lk ieync ,xi`n iaxl elit`e Ð

.oda xeq` zg` zeyxäéöéáøú éãäì äãáòãÐ

.dnezq gipd oibbd cv ly dvigne ,ezpib cvl gzty
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zilnxkl e`elina uxtp bbd lk ik ,xeq` bbd lk Ð oke li`ede ,(a,bl) "oiaxrn lka" wxta

deab ixdy ,miax dia ihly `lc ab lr s`e .miaxd zeyxl zhlead dhila dze`l Ð

dxyr ekez oi`y zia `dc .drax` agex xeht mewn epivn `lc ,zilnxk dyrp Ð dxyr

ab lr s` ,zen` rax`a `l` ea oilhlhn oi`e ,zilnxk ekez ied dxyrl oinilyn eiexwe

.cv lkn `ed mezq ixdy ,miax dia ihly `lc

zilnxk oi`c (`,f) zayc `nw wxta xn`c `de

zilnxkd rwxw gkny epiid Ð dxyrn dlrnl

xn`ck ,'in dlrnl zilnxk xie`d dyrp oi`

,miaxd zeyx ilew opax dia eliw`c mzd

`xhfefbe ,xeht mewn dxyrn dlrnl xie`dy

epiid Ð cigid zeyx `l` zilnxk `ied `lc

,driwa `ied `l mibc zriwac ,zig` cebc meyn

ik iedc miaxd zeyxl gezta e` .lirl iaxitck

miaxd zeyxl `veid fif oke .cigid zeyx ixeg

jenq epiid Ð cigid zeyx iedc drax` agx

.cigid zeyx ixeg ik iedc ,dxyr jez oelgl

(a,`w) "oilitz `vend"a dil aiygc lerpne

,miicb zriwa `kilc meyn epiid Ð cigid zeyx

lerpna yiy :inp i` .dyly deab dtewqi`dy

`ki` elit` cigid zeyx iedc ,dxyr deab envr

eedc zelbr enk ,eizgz dxenb miaxd zeyx

"wxefd"a miaxd zeyx odizgze cigid zeyx

bbc oizipzn` onwl inp yxit i"yxe .(`,hv zay)

zevign `xkpinc xvg dn iab ,ohwl jenqd lecb

Ð `xkpin `l i`c ,odl dveg hlea bb `di `ly

mey el oi`y ,xeq` inp lecbe .wiq` ceb xn` `l

oke .cigid zeyx epi` dvign el oi`y lke ,dvign

:jixtc 'ek xi`n iaxl oieyd oibb iab oizrnya

ywceb dil zilc :qxhpewa yxit ,axc` axc `i

`lc idp ,xi`n iaxl oieyd oibba inp ikd wiq`

Ð edl ieyn `zeyx `cgc ,dixag` cg lk xeq`

mdiptl mixaerd miaxd zeyx ipa ,edin

ixq` `l i`n` ,dpevigd icivle mdixg`le

,edin !'ek oibbl dvign `kil `d ?ediilr

,`zi` ikde zilnxk aiyg `lc rnyn inlyexia

dxyr mideab eidy milzke oifif :opgei iax xn`

`ly calae o`ke o`k oixzen Ð drax` oiagxe

ixycn ,xeht mewn edl aiygc rnyn ,silgi

xn`wc milzke ,cigid zeyxe miaxd zeyx ipal

,lzekd on oihlead mipa` epiidc d`xp mzd

i`ce iedÐdrax` agxe dxyr deab lzek eli`c

,`zeaxl Ð drax` agx hwpc `de .cigid zeyx

mpi` m` oky lke ,xeht mewn ied ikd elit`c

ekez oi`y ziac `idd `iyw `le .drax` miagx

miax ivn `lc ab lr s` ,zilnxk iedc dxyr

dxyrn dlrnl `edy oeik `kdcÐ iyenzyi`l

zeyx `le miaxd zeyx `l ied `lc oeik drax` agxc ab lr s` ,xeht mewn aygil el yi

qxhpewa yxitck ,zxqe` miaxd zeyxc meyn e`l Ð axc` axc `iyw :jixtc `de .cigid

xzia ixii`c xity rcic meyn `l` ,dxyrn dlrnl zxqe` miaxd zeyx oi` mlerlc Ð

i`c ,dvign `xkpinc bb s` :onwl inp opixn`wc `de .dxicl swen ied `le ,ociar `l dlrnl zevign ipdc xnel el d`xp oi`c meyn ,l`enyl jixt mewn lkne .wiqnck ,miz`q zian

df lr `l dvign oi` m` xn`c jenqac sqei axk `lc `gzt diieyl elit` wiq` ceb meyn ,eilr xqe` ohwd oi` Ð `xkpin ik la` ,eilr xqe` ohwc meyn Ð xeq` inp lecb `xkpin `l

.iypi` icar `l `peeb i`d ik `gztc meyn Ð `gzt dieyl wiq` ceb xn` `lc ,oixeq` mdipy df lr `le

ïè÷ådeye uegan d`xp `di `ly ,dlecbl dphw ilzek oiqpkpa ,dlecbl dvxtpy dphw xvgc oizipznc (a,h) `nw wxt `pniwe`ck ,lecbd jezl qpkp ohw bbdy oebk Ð e`elina uxtp

.miptan

äùòådgzte ,ebb aiaq lk dvign dyre diilr dpaykc `kd wgvi epiax yxtn ,dvign `id dwcc (`,`qe a,hp) "oixarn cvik"a yxtny dn itl Ð oibbd lka xzed drax` dwc diptl

nyz ied f` Ð drax` dwc gztd iptl dyre ,oibbd cvlm`c ,lirl xn` inp dwc `lac :dywe .mixg` oibb ipa iptn ,reaw yinyz my ynzydl `xi dwc `la la` .reaw yi

,mdilr xqe` epi` Ð mdnr axir `l dfe oibbd x`y eaxir m` :yexit ,"oibbd lk exzed" :qxb l`ppg epiaxe .lecb ipal ixy inp ohw elit`c ohwd lr `le lecbd lr dxicl die`x dvign yi

oeyle .xqe` did `l inp dwc `la Ð dvign swen bbd lk did m`y .bbd ivga `l` dpi` diilr e` ,e`elina uext `ed oibbd cvlc eyexitl xnel jixve .mdn envr wliq dwc dyrc oeikc

.xzid `le xeqi` `l dyer dpi` dwcdc ,ayiil jixv xeqi`l dwcdy minrt
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ìò ävéçî LiL àlà eðL àì :eëì éøîà éëä àðà£¨¨¦¨§¦§Ÿ¨¤¨¤¥§¦¨©
ïè÷å ,éôeôéâa éøzLéî ìBãâc ,äæ ìò ävéçîe äæ¤§¦¨©¤§¨¦§§¦§¦¥§¨¨
ìò àìå äæ ìò àì ävéçî ïéà ìáà .BàBìîa õøôð¦§©¦§£¨¥§¦¨Ÿ©¤§Ÿ©

äæ¯éøîà éà !ïì zøîà ïéøeic àäå .ïéøeñà ïäéðL ¤§¥¤£¦§¨¦¦¨§©§¨¦¨§¦
ïéøeic eëì¯LiL àlà eðL àì :eëì éøîà éëä §¦¦¨¦¨§¦§Ÿ¨¤¨¤¥

äøéãì äéeàø ävéçîe äæ ìò äøéãì äéeàø ävéçî§¦¨§¨§¦¨©¤§¦¨§¨§¦¨
.BàBìîa õøôð ïè÷å éôeôéâa éøzLéî ìBãâc ,äæ ìò©¤§¨¦§§¦§¦¥§¨¨¦§©¦§
äéeàø ïéàå ,ìBãbä ìò äøéãì äéeàø ävéçî Lé ìáà£¨¥§¦¨§¨§¦¨©©¨§¥§¨

ïèwä ìò äøéãì¯éàî .ìBãb éðáì éøL ïè÷ eléôà §¦¨©©¨¨£¦¨¨¨¥¦§¥¨©
àîòè¯ävéçî ãeáò àìc ïåék¯e÷éìñ é÷elñ ©§¨¥¨§¨£§¦¨©¥§¦

íleñ äNò :ïîçð áø øîàc àäk .àëäî eäééLôð©§©§¥¨¨§¨§¨©©©§¨¨¨¨
Bbâì òeá÷¯äða :ééaà øîà .ïlek ïébbä ìëa øzeä ¨©§©©§¨©©¦¨¨©©©¥¨¨

òaøà äwc äéðôì äNòå Búéa éab ìò äéiìò¯øzeä £¦¨©©¥¥§¨¨§¨¤¨©¨©§©©
.øeqéàì äwcäL íéîòt :àáø øîà .ïlek ïébbä ìëa§¨©©¦¨¨©¨¨§¨¦¤©©¨§¦

éîc éëéä¯øîàc ,déúéác àöéaøz éãäì àãéáòc ¥¦¨¥©£¦¨©£¥©§¦¨§¥¥©£©
éøåèðì
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.Bîöòì úeLøbb lky `id dpynd zpeeky ,dzr `xnbd dxaq §§©§
`id ok lre .eleka lhlhl xzeny jk oiprl envr ipta zeyx `ed

,dywnì àîìLaàçéð ìàeîLmd mix`ean dpynd ixac - ¦§¨¨¦§¥¦¨
lka lhlhl xzeny micen minkg s`y xaeqd ,l`eny zhiyl

.envr ipta bbì àlàzhiyáø`l` mda milhlhn oi`y xaeqd ¤¨§©
,zen` rax`aàéL÷bb lky dpynd ixac ex`azi cvik ,dywi - ©§¨

.envrl zeyx `ed
:`xnbd zvxznáø éa éøîàax ly ezaiyia exn` -,áøc déîMî ¨§¦¥©¦§¥§©

xzen `diy ,lwdl envrl zeyx `ed bb lky dpynd zpeek oi`
,xingdl `l` ,eleka lhlhlézLe äæ ââa úBnà ézL ìèìèé àlL¤Ÿ§©§¥§¥©§©¤§¥

.äæ ââa úBnàixacl xzeny ax dceny it lr s`y ,xnelk ©§©¤
izy lhlhl oi` mewn lkn ,bba zen` rax` lhlhl minkg
,envrl zeyx `ed bb lky itl ,xg` bba zen` izye df bba zen`

.zeyxl zeyxn `iven `vnpe
:`ziixan ax ixac lr cer dywn `xnbdàäå[ixde-]éaø øîà §¨¨©©¦

ïðéøîà äåä ìááa ïðéåä ék ,øæòìàepiid laaa epiid xy`k - ¤§¨¨¦£¦©§¨¤£¨¨§¦©
,jk mixne`éøîà áøc déîMî áø éaeid ax ly ezaiyia - ¥©¦§¥§©¨§¦

y enyn mixne`Ba ïéìèìèî ïéàixacl ,exiagl uextd bba-] ¥§©§§¦
[minkgeðz ìàeîL éác éðäå ,úBnà òaøàa àlàezaiyia eli`e - ¤¨§©§©©§¨¥§¥§¥¨

ick ,max zhiyk x`ean day `ziixa e`iad l`eny ly
,da xn`p jke ,ax ixac lr dpnn zeywdlïäì ïéàcg` lkl - ¥¨¤

,zebbd ilranàlàz`ïbb,`xnbd zxxan .cala ely bbd -éàî ¤¨©¨©
y `ziixad zpeek `id dn -àlà ïäì ïéàz`åàì ,ïbboi` m`d - ¥¨¤¤¨©¨¨

dfa dpeekddéleëa éìeèìèì éøLcilran cg` lkl xzeny - §¨¦§©§¥§¥
.ax ixack `lye ,l`eny zhiyk ,ebb lka lhlhl zebbd

:`xnbd zvxznïéúéðúnî àîélà éîe`ziixad on `iyewd ike - ¦©¦¨¦©§¦¦
,dpyndn lirl epiywdy `iyewd on xzei dwfgàðîé÷Bàc- §¦§¨

'envrl zeyx cg`e cg` lk' dpynd ixac z` epcnrd ixdy
jk oiprlàëä ,äæ ââa úBnà ézLe äæ ââa úBnà ézL ìèìèé àlL¤Ÿ§©§¥§¥©§©¤§¥©§©¤¨¨

énð`l` odl oi`' mixacd zpeek z` yxtl yi `ziixaa o`k s` - ©¦
elhlhi `ly ,dfk ote`a 'obbââa úBnà ézLe äæ ââa úBnà ézL§¥©§©¤§¥©§©

.äæ¤
:l`eny ly ezhiy lr sqei ax ixac z` d`ian `xnbdáø øîà̈©©

àzòîL àä éì òéîL àì ,óñBéxn`y ef dkld izrny `l - ¥Ÿ§¦©¦¨§©§¨
opi`y zevigna s` '`zvign wiq` ceb' mixne`y ,l`eny

.zexkip
ééaà déì øîà,ecinlzäéð zøîà zàïìdreny epl zxn` dz` - ¨©¥©©¥©§£©§§¦¨¨

,l`eny ly enyn efïìäéð zøîà àäàåepl zxn` ef dpyn lre - §©¨£©§§¦¨¨
epipy oky ,epic z`(.av oldl)yi m`yì Ceîqä ìBãb âbbb,ïè÷bbde ©¨©¨§¨¨

dvign `la dfl df migezte ,eiciv ipyn ohwd lr scer lecbd
bbd ,[` xeiv] mdipiaøzeî ìBãbäax zhiyl elit` ,lehlha ©¨¨

itl ,mixg` zebbl uextd bba lhlhl mixqe` minkgy xaeqd
yi eli`ke ,'`zvign wiq` ceb' oicn zevign swenk eze` mipcy
ep` oi` jkitle ,[a xeiv] ohwd bbl dvxitd iciv ipyn zevign el
gzt yiy zexivg izyk df ixde ,'gzt'k `l` 'dvxit'k z`f mipc

.ef lr ef zexqe` opi`y mdipiaåbbdøeñà ïèwäixdy ,lehlha §©¨¨¨
.lecbd bbl e`elna uext `ed

:eax sqei axl eixaca iia` jiynnedìò ïì zøîàåepl zxn`e - ©£©§§¨£¨
,ef dpyn lreðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàbbdy minkg ¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨

,lehlha xeq` ohwdàlàote`a,äæ ìò ïéøeiãå äæ ìò ïéøeic LiL ¤¨¤¥¦¦©¤§¦¦©¤
zad ixiicy ,xnelkmikldne ,zebbd ipya miynzyne mixc mi

dvignd z` 'zelrdl' xyt` i` jkitle ,dfl dfn dry lka
bbd oia dvignk ynyzy ick dhnl mizad oiay dpezgzd

meyn ,ohwl lecbdúñøãð ävéçî ïè÷c àä dì àéåäcoky - §¨§¨¨¨§¨¨§¦¨¦§¤¤
dilrn miaye mixaerd ici lr zqxcp ohwd bbd ly ef dvign

,zqxcpd dvigna 'wiq` ceb' mixne` oi`e ,[b xeiv]ìáàm`ïéà £¨¥
,äæ ìòå äæ ìò ïéøeicmiynzyne mixc mizad ixiic oi`y ,epiidc ¦¦©¤§©¤

,bbl bbn mixaer mpi`e ,zebbaïéøzeî ïäéðLxzen ohwd bbd s` - §¥¤¨¦
eli`k mizad oiay dpezgzd dvignd z` mipc oky ,lehlha

.lecbl uext epi` ohwd bbdy `vnpe ,zebbd oia zvvege dler
mb '`zvign wiq` ceb' oic mixne`y ,l`eny ixacn x`azn
,dfl df mixaegnd zebba `ed wqer ixdy ,zxkip dpi`y dvigna
,zebbd lr micnerl zxkip mizad oiay dpezgzd dvignd oi`e
lrn miqxec mc` ipa oi`y ote`ay l`eny xaeq ok it lr s`e

.'wiq` ceb' oic da mixne` ef dvign
déì øîàl`eny ly epic z` mkl izxn` `l ip` ,iia`l sqei ax ¨©¥

`l` ,dfk ote`aeëì éøîà éëä àðà,mkl izxn` jk ip` -eðL àì £¨¨¦©§¦§Ÿ¨
,lehlha xzen lecbd bbdy minkgàlàote`aävéçî LiLdxenb ¤¨¤¥§¦¨

ävéçîe äæ ìòdxenb,äæ ìòaiaq lreta dvign yiy ,xnelk ©¤§¦¨©¤
dvign oi` eay mxeaig mewnn ueg ,mdiciv lkn zebbd ipyl

,[c xeiv] mdipiaéôetéâa éøzLéî ìBãâclecbd bbd dfk ote`ay - §¨¦§§¥§¦¥
ohwd bbd iciv ipyn el yiy zevignd ici lr xzipjk meyny ,

,'gzt'k ohwd bbl epiay dvxitd z` mipcåd bbd eli`õøôð ïè÷ §¨¨¦§¨
BàBìîa.lehlha xq`p jkitle ,el xeq`d mewnlìáàm`ïéà ¦§£¨¥
ävéçîdxenbäæ ìò àìå äæ ìò àìlr `le ohwd bbd lr `l - §¦¨Ÿ©¤§Ÿ©¤
,lecbd,ïéøeñà ïäéðL.'gzt'k zi`xp mdipiay dvxitd oi`y itl §¥¤£¦

:eax sqei axl iia` l`yïì zøîà ïéøeic àäåepl zxkfd ixde - §¨¦¦£©§§¨
lr miyp` mixc m` ielz oicdy epiidc ,'dxic' oipr f` jixaca
`l` mixiica ielz oicd oi` dzr jixac itl eli`e ,`l e` zebbd

.zevigna
:iia`l sqei ax aiydïéøeic eëì éøîà éàf` ixaca izxkfd m` - ¦©§¦§¦¦

,'dxic' oipreëì éøîà éëä,mkl izxn` jk -eðL àìbbdy minkg ¨¦©§¦§Ÿ¨
oia ,mlekl xeq` ohwd bbd eli`e eixiicl lehlha xzen lecbd

,lecbd bbd ixiicl oiae eixiiclàlàote`aävéçî LiLdreaw ¤¨¤¥§¦¨
d zniiweäæ ìò äøéãì äéeàø,lecbd bbd lr -ävéçîedäéeàø §¨§¦¨©¤§¦¨§¨

äæ ìò äøéãìipy ixiic elib ef dvign ici lry ,ohwd bbd lr - §¦¨©¤
oicd dfae ,mdizebba ynzydl md mivtgy mzrc z` zebbd

`edéôetéâa éøzLéî ìBãâczevignd ici lr xzip lecbd bbdy - §¨¦§§¥§¦¥
,ohwd bbd iciv ipyn el yiyåd bbd eli`BàBìîa õøôð ïè÷ §¨¨¦§¨¦§

ixiicl oia ,ixnbl xq`p `ed ok lre ,lehlha eilr xeq`d mewnl
.lecbd bbd ixiicl oiae ohwd bbdìáàm`ävéçî Lédäéeàø £¨¥§¦¨§¨

ìò äøéãìbbdävéçî ïéàå ,ìBãbädìò äøéãì äéeàøbbd,ïèwäif` §¦¨©©¨§¥§¦¨§¨§¦¨©©¨¨
eléôàd bbdéøL ïè÷lehlha xzen -éðáìd bbd,ìBãbipal `le £¦¨¨¨¦¦§¥¨

.ohwd bbdàîòè éàî,xacd mrh `ed dn -ävéçî ãeáò àìc ïåék ©©£¨¥¨§Ÿ¨§¦¨
,mbb lr dxicl die`xd dvign ohwd bbd ipa eyr `ly xg`n -

àëäî eäééLôð e÷éìñ é÷elñ,mbba ynzydln mnvr z` ewliq - ©¥§¦©§©§¥¨¨
.lecbd bbd ipal ea yeniyd z` elgne

àäkoicd enk -äNò ,ïîçð áø øîàcmizad ipan cg`òeá÷ íleñ §¨§¨©©©§¨¨¨¨¨©
ea zelrl,Bbâì`yemireaw zenleq eyr `l mizad ixiic x §©
,mdizebbløzeäynzydl mc` eze`,ïlek ïébbä ìëaeliby itl ©§¨©©¦¨

milgene ,mdizebbn md miwlzqny mzrc z` mizad lk ixiic
.ebbl reaw mleq dyry mc` eze`l mda yeniyd z`

:ongp ax ly epic oirk sqep oic d`ian `xnbd,ééaà øîàmc` ¨©©©¥
y,Búéa éab ìò äéiìò äðadiilr jxevl zevigna ebb lk z` siwde ¨¨£¦¨©©¥¥
,efäòaøà äwc äéðôì äNòåohw gzt dilrd zevigna dyre - §¨¨§¨¤¨©¨©§¨¨

,[e xeiv] eipky zebbl dpetd cva ,migth drax` agexaøzeäel ©
zaya lhlhl,ïlek ïébbä ìëamixqe`d minkg zhiyl elit`e §¨©©¦¨

dlib mixg`d zebbd cvl gzt dyre xg`ny ,bbl bbn lhlhl
mixg`d zebbd ilray oeikne ,mda ynzydl `ed utgy ezrc
,mdizebba yeniyd z` el milgen mdy mzrc elib ok eyr `l

.dilrd lra ly ezeyxa micnerk zebbd lk mipecip jkitle
äwcäL íéîòt ,àáø øîàznxeb,øeqéàìici lry minrt ,xnelk ¨©¨¨§¨¦¤©©¨§¦

zhiyl s` ,eipky zebbl ebbn lhlhl eilr xq`p dwcd ziiyr
e ,bbl bbn lhlhl xiznd xi`n iaxéîc éëéädidi ote` dfi`ae - ¥¦¨¥

,ok oicddéúéác àöéaøz éãäì àãéáòcgztd z` dyr m` - ©£¦¨©£¥©§¦¨§¥¥
ly mdizebb cvl dpetd dvignd z` eli`e ,ezpib cvl eziilra

,[f xeiv] dnezq xi`yd eipkyïðéøîàcep` mixne`y itl - §¨§¦¨
,dfa ezrc dliby
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àãéáòc àeä àöéaøz éøehðìmyn zetvl ick df gzt dyry - §©¥©§¦¨©£¦¨
ynzydl ick gztd dyr `l j` ,dxneyl ezpib xarl
el xeq` ok lre ,mdn envr wliqy `vnpe ,eipky ly mdizebba

.xi`n iax zhiyl elit` mdizebbl ebbn lhlhl
x`azp :dpynay minkg zhiya zewitq dnk d`ian `xnbd

lirl(.ht)oia cnerd bba lhlhl minkg exizd `l ax ixacly
xeq`d mewnl e`elna uexty itl ,[mdipia zevign `la] zebbd
ipica ezhiyl zewitq dnk `xnbd d`ian dzre .lehlha eilr

.mixg` zenewnl dfk bbn lehlhéòa[wtzqp-],àîç øa éîø ¨¥¨¦©¨¨
lhlhl utgd mc`âba úBnà ézL,zebbd oia cnerd elyézLe §¥©§©§¥

ãenòa úBnàdeab ,miaxd zeyxa el jenqa cnerd xg` mc` ly ©§©
,[` xeiv] drax` agxe migth dxyreäîm`d ,dfa oicd dn - ©

,dfl dfn lhlhl xzen jkitle ,zg` zeyxk mipecip cenrde bbd
mipecip mdy e` ,cg` bba zen` rax` lhlhl mc` i`yxy itk
exq`y itk ,dfl dfn lhlhl xeq` jkitle ,zepey zeieyx izyk

.xg` bba zen` izye df bba zen` izy lhlhl minkg
:`ng xa inx ly ewitq lr dywn `xnbdà÷ éàî ,äaø øîà̈©©¨©¨

déì àéòaéî,`ng xa inx wtzqp dna -à÷ ãéçiä úeLøe úéìîøk ¦©§¨¥©§§¦§©¨¦¨
déì àéòaéîzeyxl zilnxkn lhlhl xzen m` did wteqn ike - ¦©§¨¥

oecip [zebbd oia] bbe xg`ne ,ok zeyrl xeq` i`ce ixd ,cigid
xacd heyt ok m` ,`ed cigid zeyx df cenr eli`e ,zilnxkk

.dfl dfn lhlhl xeq`y
:`xnbd zxne`da ïéiò àì déôøeç ábà àîç øa éîøållba - §¨¦©¨¨©©§¥Ÿ©¥¨

yi ote` dfi`a jxevd lk oiir `le ,`ng xa inx xdin ezetixg
bbn lehlh oica wtzqdl mewn oi` i`ce ok`e ,ef dl`y le`yl

,cenrldéì àéòaéî÷ éëä àlàmc` ,wtzqdl ezpeek dzid jk - ¤¨¨¦¨¦©§¨¥
lhlhndâba úBnà ézL,zebbd oia cnerd elyúBnà ézLe §¥©§©§¥©
äøãñëàa[micenr iab lr dxwz el yiy ziad iptl mewn-] §©§©§¨

,[a xeiv] xg` mc`l zkiiydeäî.epic dn - ©
:wtqd iccv z` `xnbd zx`aneïðéøîà éîc ,mixne` m`d -ïåék ¦¨§¦©¥¨

àéä àúeLø àãç äøéãì éæç éàä àìå äøéãì éæç éàä àìcoeikn - §Ÿ©£¦§¦¨§Ÿ©£¦§¦¨£¨§¨¦
zeyxk md mipecip dxicl miie`x mpi` dxcqk`d mbe bbd mby

,dfa mizye dfa zen` izy lhlhl xzen jkitle ,zg`àîìéc Bà¦§¨
c ,xnel yi `ny e` -øéñà ââì âbîc ïåékzhiyle xg`ny - ¥¨§¦©§©£¦

mc`l jiiy mdn cg` lky oeik ,bbl bbn lhlhl xeq` minkg
,xg`øéñà énð äøãñëàì âbîbbn s` lhlhl xeq` df mrhn - ¦©§©§©§¨©¦£¦

.mdipia milra welig yi ixdy ,dxcqk`l
:df oirk sqep wtq d`ian `xnbdéòa[wtzqp-],ééaà øa éáéa áø ¨¥©¥©©©©¥

lhlhnd mc`âba úBnà ézL,zebbd oia cnerd elyúBnà ézLe §¥©§©§¥©
äaøeçamiaxd zeyxl dvext `idy ,xg` mc` ly [axg zia-] §§¨

,[b xeiv] zilnxkk zipecipeeäîz` oecl yi m`d ,epic dn - ©
xzen jkitle ,zilnxkk mdipy oice xg`n ,zg` zeyxk mdipy
yie xg`ny e` ,daxega zen` izye bba zen` izy lhlhl
dfn lhlhl oi`e ,zeieyx izyk md mipecip milra welig mdipia

.llk dfl
:iia` xa iaia ax ly ewitq lr ddnz `xnbdøîàelàðäk áø ¨©©©£¨

,iia` xa iaia axlàîç øa éîøc eðééä åàìeze` df oi` m`d - ¨©§§¨¦©¨¨
izye bba zen` izy lehlh oiprl `ng xa inx wtzqpy wtqd

.df oipra wtzqdle aeyl zkxved recne ,dxcqk`a zen`
øîàelééaà øa éáéa áø,`pdk axléàöðe éàúà øçàî éëåike - ¨©©¥©©©©¥§¦¥©¥£©§©

dz` xeaq m`d ,xnelk .izwlge iz`a xg` mc` ly eitn
ziaa xak drnypy dl`y dze`a xzpwle `eal izpeeky

ng xa inx ly eitn yxcndxaeq ip` `l` ,ok xacd oi` i`ce .`
y itl ,daxegl dxcqk` oia wlgl yiyàéæç àì äøãñëàdpi`-] ©§©§¨Ÿ©§¨

[die`xå ,äøéãìeli`àéæç äaøeç[die`x-],äøéãìoi` jkitle §¦¨§§¨©§¨§¦¨
.dxcqk`d oicn daxegd oic z` cenll

:`xnbd dywnäøéãì àéæçc øçàî éëådie`x ef daxege xg`n - §¦¥©©§©§¨§¦¨
,ok m` ,dxicl `iddéì àéòaéî÷ éàîxa iaia ax wtzqp dna - ©¨¦©§¨¥

epi`y zebbd oiay bb oicl dnec dpic oi`y xacd heyt ixd ,iia`

.daxegl bbn lhlhl xeq`l yi `linne ,dxicl ie`x
:`xnbd zvxznøîà÷ øîBì éöîéz íàiia` xa iaia ax zpeek - ¦¦§¥©¨¨©

.'xnel dvxz m`' jxca le`yl dzidéöîéz íàheytl [dvxz-] ¦¦§¥
e ,`ng xa inx ly ewitq z`øîBì,dxcqk`l bbn lhlhl xzeny ©

oicl dnec daxeg oic oi`y xnel mewn yi oiicr mewn lkn
ixdy ,dxcqk`àéæç àì äøãñëà[die`x dpi`-],äøéãìdaexwe ©§©§¨Ÿ©§¨§¦¨

xzene enr zg` zeyxk `id zipecip jkitle ,bbk zeidl `id
la` ,dfl dfn lhlhlàéæç äaøeç[die`x-]äøéãìoewiz ici lr §¨©§¨§¦¨

.dfl dfn lhlhl xeq` jkitle ,bbl dnec dpi`e ,hrenàîìéc Bà¦§¨
lkn dxicl die`x daxegdy it lr s`y ,xnel yi `ny e` -

c ,daxegl bbn lhlhl xzen mewnïéøeic da úéì àäéî àzLä- ©§¨¦¨¥¨¦¦
`id zipecip jkitle ,miyp` da mixc oi` mewn lkn dzr ixdy

.dfl dfn lhlhl xzene ,bbd mr zg` zeyxk
:`xnbd dwiqne÷éz`ly itl ,onewna el` zel`y ecnri - ¥

.ehytp
ax ewlgp :zebb ipica l`enyl ax oia zwelgn d`ian `xnbd

a lehlh oica l`enyeïéåMä ïébbcgi micnerd zebb daxd - ©¦©¨¦
,migth dxyr exiagn deabd bb mda oi`y ,dey daebaìzhiy §

,øéàî éaømpi`e ,zg` zeyxk mipecip el` zebb lky xaeqd ©¦¥¦
,df lr df mixqe`åa lehlh oica ewlgp okââcnerdéãéçéepi`e §©§¦¦

elit` ,mixg` zebbl uextìzhiy,ïðaøicigi bby micen md s`y §©¨¨
.eilr xeq`iy in oi`y xg`n ,zg` zeyxk oecip

Bleëa ìèìèì øzeî ,øîà áøiax zhiyl ,mieyd zebbd lka - ©¨©¨§©§¥§
lkde xg`ny ,minkg zhiyl elit` ,icigid bbd lka e` ,xi`n

.dleka lhlhl xzen zg` zeyxk oecipïéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥
Ba ïéìèìèîelit` icigi bba e` xi`n iaxl miey zebba - §©§§¦

,minkglòaøàa àlà.cala zen` ¤¨§©§©
lirl x`azp(.ht)mixqe`d minkg zhiya l`enye ax ewlgpy

cnerd] bb lka lhlhl mipt lk lr xzen m`d ,bbl bbn lhlhl
on cg` lke xg`ny ,`id ax zrc .`l e` envr ipta [zebbd oia
xq`p lehlha eilr mixeq`d mixg` zebbl e`elna uxtp zebbd
zrc eli`e .cala zen` rax`a `l` ea lhlhl oi`e `ed s`
zeler eli`k mizad oiay zevignd z` mipcy ,`id l`eny
bb lky `vnpe ,['`zvign wiq` ceb' oicn] zebbd oia zevvege
lhlhl xzen ok lre ,el xeq`d mewnl uext epi`e zevign swen

.ea
epziibeqa l`enye ax zwelgn oia dxizq `xnbd dywn

,o`k mzwelgna epipy oky :lirl mzwelgnløzeî øîà áø©¨©¨
Bleëa ìèìèìelit` icigi bba e` ,xi`n iaxl mieyd zebbd lka - §©§¥§

.zg` zeyxk oecip lkdy itl ,minkgláøcà áøc àéL÷yi - ©§¨§©©§©
bba lhlhl xeq`y xn` lirl ixdy ,ax ixaca dxizq zeywdl
x`yl e`elna uxtpy meyn ,minkg zrcl zebbd oia cnerd
mizad oiay zevignd z` 'milrn' oi`y ,eixacn x`eane .zebbd
xeq`l el did df mrhn ,ok m`e .dlrnl zebbd oia uegl dhnl
elit` icigi bba e` ,xi`n iaxl mieyd zebba s` lehlhd
mdilr mixeq`d zebbl mivext md oi`y it lr s`y ,minkgl
mdy `vnp zevigna mitwen mpi`e xg`n mewn lkn ,lehlha
z` ax xizn recne ,maiaqny zexivgde miaxd zeyxl mivext

.mda lehlhd
:`xnbd zvxzníúäoi`y ax xaeq ,zebbd oia bb iabl ,my - ¨¨

c meyn ,mizad oiay zepezgzd zevignd z` 'milrn'àìŸ
àzöéçî àøkðéîzexkip mizad oiay zeiniptd zevignd oi` - ¦§§¨§¦§¨

itl ,zebbd lr micnerlla` .zebbd ici lr miqekn mdyàëä- ¨¨
bb e` xi`n iaxl mieyd zebb ly zepevigd zevign oiprl ,o`k

,minkgl elit` icigiàzöéçî àøkðéîzevign zexkip - ¦§§¨§¦§¨
ax dcen jkitle ,bbd lr micnerd el`l mizad ly zepevigd
mitwenk zebbd z` mipce ,'`zvign wiq` ceb' dfa mixne`y

.mda lhlhl xzen ok lre ,zevign
mzwelgna epipy :l`eny ly ezhiy z` `xnbd zxxan dzr
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רכג ezny in` cenr v sc ± iyily wxtoiaexir
àãéáò àöéáøú éøåèðì.oibbd on envr wliqe Ðäæ ââá úåîà éúùdil `xiaq axk Ð

.iccd` ixq`c 'ca `l` ea oilhlhn oi` oibbd oiay bb :xn`cåäîzg`n lhlhl Ð

.drax` agxe dxyr deab ,el jenq miaxd zeyxa cnerd cenrl odnúåùøå úéìîøë
äéì àéòáéî à÷ ãéçéäiaxn`ck `ed zilnxk bb `dc ,xiq`c `hiyt ,xnelk .dinza Ð

zeyx cenre drax`a `l` ea oilhlhn oi`

.cigid'åë äéôøåç áâà àîç øá éîøåÐ

`l i`ce inp `ng xa inxe :xn`w cenlzd

xdin ditxeg ab` `l` ,ikd irainl dil irai`

.dti da oiir `le ,ezli`yaàéòáéîã àåä éëäå
ââá úåîà éúù äéì.oibbd oiay Ðúåîà éúùå

äøãñëàádxwz iab lr ,mixg` milra ly Ð

dl oi`e ,miz`q zian xzei dxcqk` ly

.mzeqe cxei `nipc dxwz it dl oi`e dvign

,eply oibbk retya ,`lifxe` ik `ciarc

`zydc (a,dk lirl) "oiqt oiyer"a oxn`cke

.dfl dfn lhlhl edn ,zilnxk inp dl `ied

àåä àúåùø àãçyi` ly opi`y it lr s`e Ð

cg`.opaxl elit`e ,`zeyx welg mda oi` Ð

dhnl oixeic `ki` mzdc .oibb ipyl enc `lc

zeyx welg yiy myk :xnel yie ,mdipya

mizaa dhnlwelgc .dlrnl welg yi jk Ð

dxcqk`a la` .lirl lif`e wilq dhnlÐ

.ikd xninl `kiløéñà ââì ââîã ïåéë àîìéã åà
milra iepiy` ictwc meyn opaxc ediinrh Ð

.inp dxcqk`l bbne ,`edäáøåçály Ð

inp `iedc miaxd zeyxl dvexte ,mixg`

.oibbd oia bbk zilnxkéîøã åðééä åàìdn Ð

.dxcqk`l daxeg oiaéàöðå éàúà øçàî éëåÐ

xg` dl`yy dl`ya ?izwlge iz`a xg` itn

.dinza ?xzpwl iz`aäéì àéòáéî à÷ éàîÐ

.xiq`e ,bbl inc `l `døîà÷ øîåì éöîéú íà
daxeg iedizc iaia axl `hiyt `l :xnelk Ð

ik iedizc inp dil `hiyt `le ,dxicl `ifg

`ae .`zxet dpin `ticr `dc ,dxcqk`

ici lr `ng xa inx ly ezli`y lr siqedl

inxl `hiyt m` :xn`w ikde .xnel cenlz`

dxcqk`c `ed mzd ?i`n `kd ,ixyc `ng xa

dxicl `ifg daxeg la` ,dxicl icin `ifg `l

.'ek `nlic e` ,hren oewizaïéåùä ïéââoi`y Ð

oikenq daxd yie ,dxyr exiagn deab bb oda

.cgiøéàî éáøì`cg edlek edl ieync Ð

.iccd` ixq` `le ,`zeyxïðáøì éãéçé ââåÐ

.dilr xqilc `kil opaxl elit`c ,mixg`l jenq epi`yåá ïéìèìèî ïéà øîà ìàåîùå
òáøàá àìàzen` izye dfa zen` izy lhlhl od zg` zeyx xi`n iax xn`wc `de Ð

.`lf`e `yxtn l`enye axc ediinrhe ,dfaáøãà áøã àéù÷:(`,ht) lirl ax xn`c Ð

zeidl mdipiay zevign wiq` ceb xn` `l :`nl` ,iccd` ixq`c opaxl oieyd oibba

`zeyx `cgc ,dixag` xq` `l i`dc inp idp ,xi`n iaxl oieyd oibba inp ikd .zlcaen

i`n` zepevigd icivle mdixg`le mdiptl zxaerd miaxd zeyx ipa edin ,edl ieyn

.edl ipdn `lc ax xn` zepezgz zevigne ,oibbl zevign `kil `d ?ediilr ixq` `l

mzd :ipyne :eizeaiaqy zexivge miaxd zeyx ipa dilr exqzil ,opaxl icigi bba oke

oeik ,jkld .oibba zeqekn ody `zvign oxkpin `lc ,wiq` ceb opixn` `l bbl bb oia

ixn` `l ipd ika inp wiq` cebe ,dlrnl zeieyx welg yi opax exn`cmivext od ixd Ð

.ea lhlhl xeq` jkitl ,el dxeq`d zeyxl cg` lkïøëðéî úåöéçî àëä ìáàÐ

`zeyx `cg edl ieync xi`n iaxl :jkld .wiq` ceb eda opixn`we,xqilc `kil Ð

.`zvign `xkpin `kd `zvign `xkpin `l mzd :opiqxb ikd :opaxl icigi bb oke ,zevign swen bb cgk edlek eede ,edl zi` zepevig zevign `dcíéúàñ úéáî øúåé àëéì íúä
diytp itp`a `zeyx cg lkl eeync ,`id opaxc `ail` `ziinw ediizbelte .mixkip opi`y it lr s`e ,mizpiay zevigna s` wiq` ceb l`enyl dil zi`c oeik Ðbbe bb lk ied Ð

zepevig zevigna oixzip oleke ,cgk edlekl ieync xi`n iaxc `ail` opibltc `kd la` .miz`q zian xzei `kil `cg lkae ,envr ipta swenswide ,miz`q zian xzei o`k yi Ð

dxicl eyrpy it lr s` dhn ly zevign jpdc .dxicl swid epi` wiq` cebc dfedl opiwqn ik :jkld .bb zxicl `le ,dhnl ollga xecl ,ociar dhnl Ðzian xzei swen ied Ð

.xi`n iaxl oieyd oibbc `inec ,miz`q zian ith `ki`ca ,inp opaxl icigi bbe dxicl swed `ly miz`qäìåëá ìèìèì øúåîdxicl swedc ,miz`q zian xzei dpyi elit`e Ð

.`ed
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úéìîøëjenqa i`c .drax` bbd on blten cenrdy oebke Ð dil `iranw cigid zeyxe

`edyk la` .inc bbke ,bbl e`elina uxtpc cigid zeyx cenr ied `l Ð el

mewn lkn Ð xeht mewn iedc ,ynzyn dxyrn dlrnl jxcc ab lr s` ,xeq` Ð blten

.xeht mewna gp oi`c oeik ,dcen `kd Ð lirl ixyc o`n elit`e .silgdl xeq`

àìàdxcqk`a zen` izye bba zen` izy

ly dxwz iab lr :qxhpewa yxit Ð edn

miz`q zian xzei ,mixg` milra ly dxcqk`

`l dxcqk` jez la` .zilnxk dil ied `zydc

zilnxk ied `l Ð dxewnc oeikc ,yxtl dvx

wxta gkenck .miz`q zian xzei `edy dna

zian xzei stxw :xn`c ,(`,dk) "oiqt oiyer"

dil `iraine .'ek d`q zia ea dxiwe miz`q

oixeicy myk jk lk da jiiy `lc ,dxcqk`a

yxitck ,jk lk oixeic da zilc Ð dhnl oiwelg

dxicl 'ifgc ,daxega ira ikd xzae ,qxhpewa

.dxcqk`a enk ,daxegc bba inp irae .ith

bba ira `l daxegac rnyn qxhpewd oeylne

izy :yxit mz epiaxe .daxegd rwxwa `l`

cenra zen` izye ,cigid zeyx iedc bba zen`

agx `ede dxyr deab epi`y ,zilnxk `edy Ð

ipdnc meyn ,cigid zeyxk bbl `aiyge .drax`

.zilnxk x`yk ied `le eleka lhlhl aexir dia

àîìéã åàyxit Ð xiq` bbl bbnc oeik

Ð opaxc `nrhe :qxhpewa

onwlc :dyw zvw .milra iepiy` ictwc meyn

zg` zeyx zqtxne xvge bb opixn` (a,`v)

daxd milra ly ody it lr s` :rnyn ,opaxl.

ìàåîùårax`a `l` ea oilhlhn oi` xn`

iax xn`wc `de :qxhpewa yxit Ð

dfa zen` izy lhlhl epiid Ð zg` zeyx xi`n

iwenc `pwqnd itlc ab lr s` .dfa zen` izye

`ki`c ,xity iz` miz`q zian xzia l`eny

Ð miz`q zian xzei ied `lc oizipzn inewe`l

`wlqc i`nl qxhpewd yxtl jxved mewn lkn

jzrc `wlqc .axc` axc `iyw :`zyd dizrc

`zvign xkpin i`c ,ixii` dvign xkpin `lac

`l` ea oilhlhn oi`" xne` l`eny did `l

."rax`a

àëäopixn` `le Ð miz`q zian xzei iedc

`l` ,daxd oibba xi`n iaxl wiq` ceb

s` .od zg` zeyx olekc oeik ,zepevigd zevigna

zg` zeyx epi` ziaa ezayy milk oiprlc ab lr

zian xzia xeq`l stxwk bb aiyg l`enyc oeik :xn`z m`e .l`enyl wiq` ceb opixn`e

,dxicl swed `ly miz`q zia stxwk aygi inp zegta e` miz`q ziaa ok m` ,miz`q

xvge bb opaxlc :opixn` (`,`v) onwle .xvgl stxwn enk opaxl xvgl bbn lhlhl xq`ie

oiprl ,stxwan dxic ith `ied bb zxicc :xnel yie !zg` zeyx zetitxwe ,zg` zeyx

.miz`q zian xzei epi`yk

øîúéàdvign iaiyg i` ibilte .qxhpewa yxitck ,ixii` miz`q zian dxizia Ð dpitq

`ied `nlr ilekl Ð miz`q zian zegta la` .`l i` ,dxicl ztwenk dpitqc

l`ilnb oaxk l`enye ax iwqtc .zen` rax`k dlek dyrp `dc ,da lhlhne ,dvign

`l` da oilhlhn oi` miz`q zian zegta elit` i`e .(a,an) "ede`ivedy in" wxta dpitqa

cre zen` rax`n `wecc ,rwpe lza zaya enk zen` rax`k zaygp dzid `l Ð rax`a

.`l Ð miz`q zian xzei la` ,miz`q zia
`dc
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רכד
ezny ina cenr v sc ± iyily wxtoiaexir

íéî çéøáäì.dxicl `le Ðäéô ìò äàôë íàù áø äãåîåoi` ,dxyrn xzei ddaebe Ð

.rax`a `l` da oilhlhnéãéçé ââî àðù éàîlhlhl xzen opaxl elit` :ax xn`c Ð

zxicl `ly it lr s` eyrp dxicl zevignc oeikc .miz`q zian xzei elit`e ,eleka

wiq` ceb eda opixn` ik .me`yr dlrnxecl d`tkc oeik ,inp ikd .dxicl swidk ied Ð

,ohn zxicl dzvign ziiyr `id ef dziitk Ð

wiq` ceb eda zxn` ik.dxicl swid ied Ð

äúôæì äàôëùzxezn dizevign lhay Ð

zxicl `l dziitk onf lk zecner opi`c ,dxic

ike .`nlra cenrk eede ,ohn zxicl `le olrn

wiq` ceb eda zxn`zian xzei swid ied Ð

.`id zilnxke ,dxicl swed `ly miz`qéðúî
äì.dxcqk`` sqei xa `iig axc `dl Ð

äò÷áá äøãñëàopixn`ck ,zilnxk drwad Ð

dvext ef dxcqk`e (a,e zay) "zayd ze`ivi"a

rax` lr diexiw cnere ,dizegex rax`n

odilre ,czil czin zexew rax` oipzepe zecizi

.dxwz it ixw zexewd oze`e .oixqpd oixcqn

drwa hwpc i`demzq xirac meyn Ð

`ki`e ,xvg e` zia siwdl zekenq ze`xcqk`

mzd l`eny dcene .mizy e` zg` dvign

.onwl opixn`ck ,oilhlhncéáøã àáéìà áøå
øéàî,oleka oilhlhn oieyd oibba xn`c oeik Ð

.xvgl bbn lhlhil edpip zilnxk e`l :`nl`

zeyx oibb xi`n iax ixacl onwl opixn` dnl`

oilhlhn oi`c ,onvrl zeyx zexivg ,onvrl

icigi bba opaxc `ail`e ?xvgl bbn`kil Ð

opaxlc ,xvgl dipin lhlhil axl dil jxtinl

ixacl :(`,`v) onwl opixn`c .ixy inp ikd

bbn oilhlhne ,zg` zeyx zexivge oibb minkg

da zeyx el yiy miax ly xvgl icigi

xi`n iaxc `ail` jxtinl ivn `l l`enyle

xvgl bbn lhlhiloieyd oibb l`eny `dc Ð

oi` jkitl ,edl ieyn zilnxk xi`n iaxl

zeyx `iedc ,miax ly xvgl odn oilhlhn

zay zkqna ol `niiw daxir `l elit`c .cigid(a,lw) "ilk `iad `l m`" wxta

zg` zeyx zexivge oibb minkg ixacl onwl xn`c `de .dleka oilhlhncl`eny Ð

odipiay zevigna wiq` ceb dil zi`c l`enylc ,oibbd oia bba dl iwenlkl `kil Ð

lr s` opirny`e .miz`q zian xzei `kilc ,icigi bba :inp i` .miz`q zian xzei cg`

zetzey zeyx `ed xvge ,zcgein zeyx opaxl bbc abopax xefb `lc ,oilhlhn Ð

.xvgl zian oebk ,mizaa `l` oitzey zeyxl cigid zeyxn÷çöé áøã íåùîyixa Ð

.miaxd zeyxa lz meyn dxifb ,oiwxitïðáøã àáéìà ìàåîùåzian xzei icigi bba Ð

wiq` ceb i`dc xn`c oeik ,miz`qdipin lhlhil ,`id zilnxke ,dxicl swid ied `l Ð

ixacl :onwl opixn` dnl` .dfa zen` izye dfa zen` izy miz`q zian xzei stxwl

.stxwl odn oilhlhn oi`c ,zg` zeyx zetitxwe zg` zeyx zexivge oibb minkg

stxwl bbn lhlhil jxtinl `kil xi`n iaxc `ail`e,edpip zilnxk ediiexz `dc Ð

inp axle .miaxd zeyxa lz meyn dxifb `pniwe` miz`q zian xzei icigi bb `dc

,dil ieyn cigid zeyx miz`q zian xzei icigi bb ax `dc ,jxtinl `kil opaxc `ail`

oleka lhlhl xzenc xi`n iaxc `ail` axl oieyd oibbaelhlhil jxtinl `kil Ð

dil ieync axc `ail` icigi bbn opaxle .lz meyn dxifb miz`qn zegt stxwl ediipin

stxwl xvgn oke .miz`q zian zegt stxwl dipin lhlhil :opikxt `l inp cigid zeyx

opaxl oia xi`n iaxl oiaepi`y yinyzl dvwen stxwc ,xvgn welg stxwc meyn Ð

ax edl ieync ab lr s`c .miz`q zian xzei stxwl ediipin lhlhil zilnxk ediiail` ax edl ieync ,opaxl oieyd oibba opikxt `l axle .oyinyz dey oibbe xvg la` ,xicz

dfl df oivexty iptn ,zilnxkoxn`c .dxenb zilnxkl okezn lhlhl lwdl dxenb zilnxk dil ieyn `l la` 'cn xzeia cg`e cg` lk ly lehlh xeq`l ,xingdl ilin ipd Ð

ifg bbc zenec ediizeyx oi`e li`ed mewn lkn ,zen` rax`a `l` okeza lhlhl oixeq` odipyc ab lr s`e .dxcqk`le daxegl epnn lhlhl xeq`c ,axl oibbd oia bb iabl lirl

ith dxicl`ed miz`q zian xzeic xenb zilnxk icigi bb ieync l`enyl la` .stxwn ith dxicl ifg bbc ,`kd oky lke .dxcqk`le daxegl epnn lhlhl dxcqk`e xvgn

.opikxtââä úçôé àîù äøéæâ,cigid zeyx iede miz`q zian xzei `kil `zydc bbd zty cbpk dvignd epzie ,dhnln bbd zcnl ziad z` mb exvwie ,miz`q zian xqgie Ð

.`xwirnk stxwl dipin ilehlhl iz`eóôø÷î éëä éàmiz`q zian xzei stxwl ,miz`q zian xzei Ðzeyx iede ediipin cg zigtn `nlic rax` jeza elit` lhlhil `l inp Ð

.zilnxk iede ,daxegl dipin `xwirnk ilehlhl iz`e ,`ziilrn cigidàúìéî àøëðéî àì úéçôéî éàzian zegtk ifgin `le .`zlin `xkpin `l bbd lr zevign `kilc oeik Ð

.`ed miz`q zian ith izk` ixaqe ,xity `pcne` dil wilq `l zevign el oi`y xac miz`qøîåì àöîúùë.odixac xnb edf ,ozrc seq lr cenrzyk Ðïéââ øéàî éáø éøáãì
ïîöòì úåùø.oerny ly ebbl oae`x ly ebbn oilhlhne Ðïîöòì úåùø úåøéöçåxvgl miax ly xvgn oke ,xvga ezayy milk oerny ly exivgl oae`x ly exivgn oilhlhne Ð

.miax ly
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àäãzevign :(`,bn) "ede`ivedy in" yixa xn`c `xif iaxl elit`e Ð `zvign `ki`

.dlek z` jldl ixy `lc ,megzl ueg `vei oiprl `wec epiid ,zeieyr min gixadl

áøåivn `l xi`n iaxc `ail` l`enyl Ð xvgl bbn lhlhil xi`n iaxc `ail`

oi` jkitl ,zilnxk ied xi`n iaxl oieyd oibb l`enylc .qxhpewa yxitck ,jxtinl

s` ,inp miz`q zian zegte .xvgl odn oilhlhn

aiygc oeik ,mewn lknÐ zilnxk ied `lc ab lr

jxtinl `kil Ð dxicl swen oi` l`enyl dil

xzi bba opaxlc ab lr s` .xvgl bbn lhlhilc

,l`enyl xvgl epnn lhlhl xeq` miz`q zian

xn`i mewn lkn ,ixy Ð miz`q zian zegta

xzia oia ,stxw zxez bbl yi xi`n iaxlc l`eny

.zegta oia miz`q zian

ìèìèéì`nrh rcic ab lr s` Ð xvgl bbn

iedc ,jenpe deab bbc xi`n iaxc

mdipipr xvgl bbn inica` xa wgvi axc meyn

zeyxa lzl enc `lc jzrc `wlq Ð miwelg

.miaxd

ìàåîùìÐstxwl bbn lhlhl opaxc `ail`

zian xzi bba :qxhpewa yxit

dil aiygc oeik .miz`qzian xzi stxwl ,miz`q

m`e .zilnxk ediiexz eede ,dxicl swen oi`

opax ixn`c meyn i`c ?xeq`c dil `pne :xn`z

zeyx zetitxwe ,zg` zeyx zexivge oibbc onwl

,miz`q zian mixizi oi`a jgxk lr mzd ,zg`

iax xn`i `l mixiziac ,qxhpewa jenqa yxitck

gken `icdac ,zg` zeyx stxwe xvgc oerny

stxwc ,eaex rxfp iab (a,bk) "oiqt oiyer" wxta

.zilnxk ied oerny iaxl miz`q zian xzi

zian xzi ied `lc bbac :wgvi epiaxl d`xpe

zian xzi epi`y stxwl lhlhilc ,jixt miz`q

lyn ith aiyg bb zxicc ab lr s` ,opaxl miz`q

xvgl stxwne xvgl bbn lhlhl xzeny ,stxw

,stxwl bbn ixyinl ol ied mewn lkn Ð xeq`

zian xzi `edykc .xvgln stxwl inc ithc

`ny dxifb :ipyne .`ixy mixek dxyr zia elit` xvge ,stxw enk zilnxk ied Ð miz`q

ied f`e ,zgtd jxc bbd lr ziad ipa eynzyie ,ezirvn`a bbd zgti `ny :yexit .zgti

seqale swen iedc ab lr s` .xvgn enk stxwl epnn lhlhl xeq`e ,dxicl swen aeyg bbd

,gzt seqale swed ipdn `l dxicl swed `ly stxwa `wecc .dxicl swen aiyg `lc ,gzt

dil ipdn Ð xvgl epnn lhlhl xzen `dc ,dxicl swen zvw aiyg ikd e`lac bba la`

zia stxwl miz`q zia stxwn ,ikd i` :jixte .xvgk ,ixnbl dxicl swen dieeyl zgtd

xit ,zgti `ny ,lhlhil `l inp miz`qmiaxd zeyxl e`elina xyrn xzi cg`d uexti :ye

mzd :ipyne .stxw zvxit iab `pyil i`d inp hwp ,bb iab zgt oeyl hwpc meyne .drwal e`

`l inp bbd lr cnerle .stxwa cnerl `zlin `xkpin `l bb `kd la` ,xkpin Ð zegt i`

.df zgt zngn stxwl epnn lhlhl xeq` `diy ,`xkpin

éøáãìzexivg oicd `ede ,oizipzna yexita `ed oibb Ð 'ek od zg` zeyx oibb xi`n iax

.xicz oyinyzc ,`l Ð miza la` .oibb enk dey oyinyze li`ed ,zetitxw e`

zeyx ied xvge bb elit` `dc ,zg` zeyx zexivg e` zetitxw ied opaxlc ikid ikc :cere

,xvge bba `l` opax` bilt `l xi`n iaxc ,xi`n iaxl inp ikd .xvge xvg oky lk Ð zg`

.inica` xa wgvi axc meyn
xn`
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èìèî ïéà :øîà ìàeîLe .àúvéçî àkéà àäcda ïéì §¨¦¨§¦¨¨§¥¨©¥§©§§¦¨
úBnà òaøàa àlà¯.úBéeNò íéî çéøáäì úBvéçî ¤¨§©§©©§¦§©§¦©©¦£

ì óñBé øa àéiç áø déì øîà,Cúååk àúëìéä :ìàeîL £©¥©¦¨©¥¦§¥¦§§¨§¨¨
áø øîà .áøk àúëìéä :déì øîà ?áøk àúëìéä Bà¦§§¨§©£©¥¦§§¨§©¨©©
dàôk íàL áø äãBîe :óñBé øa àéiç áø øîà ,ìcéb¦¥¨©©¦¨©¥¤©¤¦§¨¨

äét ìò¯.úBnà òaøàa àlà da ïéìèìèî ïéàL ©¦¨¤¥§©§§¦¨¤¨§©§©©
äézçz øeãì àîéìéà ?éàîì dàôk¯âbî àðL éàî §¨¨§©¦¥¨¨©§¤¨©§¨¦©

dì éðúî éLà áø .dúôBæì dàôkL àlà ?éãéçé§¦¦¤¨¤§¨¨§§¨©©¦©§¦¨
.àøãñëàà dì éðúî àáøc déøa àçà áøå ,äðéôqà©§¦¨§©©¨§¥§¨¨©§¦¨©©§©§¨
ìèìèì øzeî :øîà áø ,äò÷aa äøãñëà :øîzéàc§¦§©©§©§¨©¦§¨©¨©¨§©§¥
.òaøàa àlà da ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe ,dleëa§¨§¥¨©¥§©§§¦¨¤¨§©§©

dleëa ìèìèì øzeî :øîà áø¯äø÷z ét" :ïðéøîà ©¨©¨§©§¥§¨¨§¦©¦¦§¨
àlà da ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe ."íúBñå ãøBé¥§¥§¥¨©¥§©§§¦¨¤¨

òaøàa¯äø÷z ét" :ïðéøîà àìáøå ."íúBñå ãøBé §©§©¨¨§¦©¦¦§¨¥§¥§©
íeMî äøéæb !øöçì âbî éìèìèéì ,øéàî éaøc àaélà©¦¨§©¦¥¦¦©§§¦¦©§¨¥§¥¨¦
ìèìhéð ,ïðaøc àaélà ìàeîLe .éîécáà øa ÷çöé áøc§©¦§¨©©§¦¦§¥©¦¨§©¨©¦©§¥
úçôé ànL äøéæb :àleò øa àáø øîà !ótø÷ì âbî¦©§©§¥¨©¨¨©¨§¥¨¤¨¦§©
àîìéc ,ìèìèé àì éîð ótø÷ì ótø÷î ,éëä éà .âbä©©¦¨¦¦©§¥§©§¥©¦Ÿ§©§¥¦§¨

úéçôéî éà ,íúä !éìBèìèì éúàå úéçôéî¯àøkðéî ¦§¦§¨¥§©§¥¨¨¦¦§¦¦§©¨
úéçôéî éà ,àëä ,àúléî déì¯.àúléî àøkðéî àì ¥¦§¨¨¨¦¦§¦¨¦§©¨¦§¨

:øéàî éaø éøáãì ,øîBì àöîzLk :äãeäé áø øîà̈©©§¨§¤¦§¨©§¦§¥©¦¥¦
,ïîöòì úeLø úBøéöç ,ïîöòì úeLø ïébb©¦§§©§¨£¥§§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oiaexir(ycew zay meil)

àúvéçî àkéà àäcswend mewne ,zevign `id ztwen ixdy - §¨¦¨§¦¨¨
xzei `ed lecb m` s` ,eleka lhlhl xzen dxic jxevl zevign

.miiz`q zianda ïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLedlecbd dpitqa-] §¥¨©¥§©§§¦¨
[miiz`q zian,úBnà òaøàa àlày itlúBöéçîdpitqd ly el` ¤¨§©§©©§¦

,úBéeNò íéî çéøáäì`ly mind cra xevrl ick eyrp od ,xnelk §©§¦©©¦£
`id ef dpitqy `vnpe ,dxic jxevl `le ,dpitqd z` etivi
,zilnxkk epicy ,'dxicl swed `ly miiz`q zian xzei stxw'k

.cala zen` rax`a `l` ea milhlhn oi`y
:ef zwelgna dkldl mihwep in zhiyk zxxan `xnbddéì øîà̈©¥

ì óñBé øa àéiç áøáøk àúëìéä Bà Cúååk àúëìéä ,ìàeîLm`d - ©¦¨©¥¦§¥¦§§¨§¨¨¦§§¨§©
,cala zen` rax`a `l` ef dpitqa lhlhl oi`y ,jzenk dkld

.dleka lhlhl xzeny ax ixack dkldy e`déì øîàl`eny ¨©¥
,sqei xa `iig axláøk àúëìéäxzeny ,ax ixack `id dkldd - ¦§§¨§©

.dleka lhlhl
`l` dpitqa lhlhl oi`y ax dcen eay ote` d`ian `xnbd

:zen` rax`aáø äãBîe ,óñBé øa àéiç áø øîà ìãéb áø øîà̈©©¦©¨©©¦¨©¥¤©
,l`enyldàôk íàLdpitql [dktd-],äét ìòzirwxwy ote`a ¤¦§¨¨©¦¨

,bbk dlrnl dzr zcner dpitqdda ïéìèìèî ïéàL,dab lr - ¤¥§©§§¦¨
úBnà òaøàa àlà.cala ¤¨§©§©©

:`xnbd zxxanéàîì dàôklr ef dpitql dktd dn jxevl - §¨¨§©
,ditàîéìéàick dktdy xn`z m` -,äézçz øeãì,epiidc ¦¥¨¨©§¤¨

dcen recn ok m` ,ey`x lrn bbk el ynyz dpitqd zirwxwy
,cala zen` rax`a `l` dab lr milhlhn oi`y l`enyl ax

ikeàðL éàîef dpitq oic dpey dn -éãéçé âbîzebb oi`y ©§¨¦©§¦¦
ax xaeqy ,eizeaiaq(`"r lirl)wiq` ceb' oic mixne`e xg`ny

bbd z` mipc `linn ,oipad ly zepevigd zevigna '`zvign
dxic jxevl swed `ly s`] dxic jxevl zevign swed eli`k
,minkg zhiyl s` ea lhlhl xzen jkitle ,[dhnl `l` dlrnl
yi ef dpitqa mb ok m`e ,miiz`q zian xzei `ed lecb m` elit`e
zevign zepecip dizgz xecl ick d`tke xg`ny ,ok xnel
wiq` ceb' oic oda xnel yi dzrne ,dxicl o`yr eli`k dpitqd
`id dlecb m` elit` ,dab lr s` lehlhd z` xizdle '`zvign

.miiz`q zian xzei
:`xnbd zx`anàlàax dceny ,`id sqei xa `iig ax zpeek ¤¨
ote`a l`enyldàôkLick dit lr ef dpitqldúôBæìdgehl - ¤§¨¨§§¨

ixdy ,dxic zxezn dizevign z` lhia ef ditk ici lry ,ztfa
,dizgzn `le dilrn `l ,llk dxicl dzr zcner dpitqd oi`
'`zvign wiq` ceb' oic el` zevigna ep` mixne`y s`y ,`vnpe
eze` mipc oi` mewn lkn ,zevign swen `ed eli`k dbb z` mipce
xzei `ed lecb m`] ea lhlhl oi` jkitle ,dxic jxevl swedk

.cala zen` rax`a `l` [miiz`q zian
sqei xa `iig ax l`y oipr dfi` lr ztqep drc d`ian `xnbd

:`l e` ezenk dkld m` l`eny z`äðéôqà dì éðúî éMà áø- ©©¦©§¥¨©§¦¨
`zklid' l`enyl sqei xa `iig ax zl`y z` dpey did iy` ax
`zklid' jk lr l`eny zaeyz z`e ,'axk `zklid e` jzeek
xzen m` ,dpitq oiprl l`enye ax ly mzwelgn lr ,'axk

.zen` rax`a wx e` dleka lhlhléðúî àáøc déøa àçà áøå§©£¨§¥§¨¨©§¥
àøãñëàà dìax ly mzwelgn lr ef daeyze dl`y dpey did - ¨©©§©§¨

.dxcqk` oiprl l`enye
:dxcqk` oiprl l`enye ax ly zwelgnd z` d`ian `xnbd

øîzéàcoiprl ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p jky -äøãñëà §¦§©©§©§¨
[micenr iab lr zcnerd dxwz-],äò÷áadxcqk`l oi`e §¦§¨

`idy drwal dizegex rax`n `id dvext `l` ,llk zevign
.zilnxkdleëa ìèìèì øzeî ,øîà áø,dxcqk`d lka -ìàeîLe ©¨©¨§©§¥§¨§¥

òaøàa àlà da ïéìèìèî ïéà ,øîà.cala zen` ¨©¥§©§§¦¨¤¨§©§©
:mzwelgn zexaq z` zx`an `xnbdìèìèì øzeî øîà áø©¨©¨§©§¥

,dleëac meyn.'íúBñå ãøBé äø÷z ét' ïðéøîàdkld dpyi ,xnelk §¨¨§¦©¦¦§¨¥§¥
ipiqn dynlzcxei eli`k dxcqk`d ly dxwzd z` mipcy ,

eli`k ef dxcqk` oecl yi jkitle .dvignk ziyrpe dhn itlk

xzene ,drwal dvext dpi`e diccv lkn zevigna `id ztwen
.dleka lhlhlòaøàa àlà da ïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLe,zen` §¥¨©¥§©§§¦¨¤¨§©§©

c xaeq `edy itlïðéøîà àìoic o`k,'íúBñå ãøBé äø÷z ét'xg`n Ÿ¨§¦©¦¦§¨¥§¥
oic mixne` oi`y l`eny xaeqe ,dizegex lkn dvext dxcqk`de
zg` dvign zegtl yiy ote`a `l` 'mzeqe cxei dxwz it'
.zexg`d zevignd zyelya 'dxwz it' oic mixne` f`y ,lreta

lirl x`azp :l`enye ax zwelgna oecl day `xnbd(`"r)

cigi bb e` ,xi`n iaxl mieyd zebb oica l`enye ax ewlgpy
oi`y e` ,mghy lka lhlhl xzen m`d ,minkg zrcl elit`
z` `xnbd zxxan dzre .cala zen` rax`a `l` mda lhlhl

.ax ixacl xi`n iax zhiy
:`xnbd dywnøéàî éaøc àaélà áøåiax zhiya xaeqd ,axl - §©©¦¨§©¦¥¦

xzei md milecb m` s` ,mieyd zebbd lka lhlhl xzeny xi`n
mitwenk mipecip md 'wiq` ceb' oic ici lry xg`n ,miiz`q zian
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רכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr v sc oiaexir(ycew zay meil)
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אגרות קודשרכו

 ב"ה,  כ"ח מרחשון, ה'תשי"א 

ברוקלין

אל הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסקים בצצ"ב,

ואחרון אחרון חביב המקושרים לנשיאנו

כ"ק ]מו"ח[ אדמו"ר הכ"מ נשיא הדור ע"י

מילוי שליחותו בשדה חנוך הכשר, ה' עליהם

יחיו.

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתב ידידנו הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ איש רב פעלים וכו' מוה"ר יצחק אהרן שי' 

על דבר סדר עבודתם בחינוך ילדי וילדות ישראל והשפעתם גם בבית הוריהם שי' בהאירם באור תורה 

ומצוה כפי מה שנתבארו בתורת נשיאנו היא תורת החסידות.

מובן אשר אפשר הדבר שיהי' נדמה להם שלא בכל פעולה ופעולה שלהם מצליחים לעורר את 

המקבל לענין של פועל ממש, אבל אין הענין כן, וכידוע משיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, עוד בהיותו 

ברוסיא, שביאר עד כמה נוגע תנועה אחת של בן ישראל, ומביא ראי' ממרז"ל בגדלות בעלי תשובה 

דאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במקומם, ומקשה מאחר שהצדיק עבד כל ימיו בתומ"צ 

ובעל תשובה - ובכלל זה גם מי שעשה תשובה רגע לפני מיתתו, וכעובדא דר' אליעזר בן דורדיא, א"כ 

יותר מהצדיק הגמור? והתירוץ הוא שמזה רואים אויף  גדול  יהי'  איך אפשר הדבר שהבעל תשובה 

וויפיל עס איז טייער א תנועה פון א אידן עד שאפשר שבשעה אחת - מיט איין קער - קונה עולמו.

וגם בעבודה כן הוא, אשר אף אם לפעמים אין ניכרת פעולה ממשית בתלמידיהם ותלמידותיהם 

או בבתי הוריהם, למרות שמשתדלים בזה כראוי, הנה אחרי כל זה אין אתנו יודע עד מה שנעשה בלבו 

של חבירו אשר אפשר שפעלו שם "א קער" וואס מיט דעם איין קער קאן יענער וקנה זיין עולמו.

מתאים  שיהי'  נוגע  שלזה  כראוי,  עבודתם  במילוי  ההתענינות  לתוקף  נוגע  אינו  אשר  מובן, 

לדברי רז"ל דברים היוצאים מן הלב שהפי' בזה גם כפשוטו הארציקע רייד, וואס איז זיך נוגע, שמירת 

הזמן הן בהנוגע לתלמידים שזהו מלמדם ומרגילם בשמירת הסדר, הן בנוגע לביקורים בהבתים אשר 

שמירת הזמן והסדר בזה מסייע שיהיו הדברים נשמעים ומתקבלים יותר.

ולא באתי בזה מוסר זאגן, ואפשר שהענינים מתוקנים גם בלי מכתבי, אבל מוצא אני לחובתי 

מה שנראה לי בזה ותקותי שדבריי יביאו תועלת.

בטח ידוע להם, ולמותר להאריך בזה, עד כמה מסר נפשו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ על חינוך 

הכשר והחזקת היהדות גם בענינים "פשוטים" ביותר, אף שהי' בידו להשתמש בזמנים אלה בלימוד 

רזין דאורייתא, ורזין דרזין, וזהו מוסר השכל לכל אחד מאתנו, שהרי אפשר שמפני עצת היצר שיכול 

להתחפש - איבערטאן זיך - בלבוש של צדיק תמים ויכול לטעון עמו, מה לך להתעסק בלימוד א-ב 

עם אחרים ואמירת מודה אני ובפרט שפעולתך מוטלת בספק, כיון שתמורת זה יכול אתה להתעסק 

בתורת החסידות תורת דברי אלקים חיים, ובזה בטוח אתה שתהי' תועלת כיון שחסיד אתה ומקושר 

להרבי וא"כ בודאי יפעול עליך הלימוד.

והורה כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, בהנהגתו שנהג בעצמו שלא חס על זמנו וכחותיו להתחשב 

עם מה שיכול לפעול בעצמו, ובענינים נעלים ביותר, והקדיש מיטב כחותיו להפצת חינוך הכשר, התחיל 

מא"ב וכיו"ב ובין אנשים פשוטים בישראל שהו ענין של מסירת נפש. ולהעיר משיחת כ' כסלו תרצ"ג 

המשך בעמוד הבא 



רכז
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iptl dkex` zg` zqtxn miyer eidy ,diilray mixeicd lkl
zqtxnd jxce ,zqtxnl cg` mleqa miler mleke ,diilrd igzt
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,xvga lhlhl xvgd ipa x`y lrïúBpämyBðéà ,Báeøéò úà ©¥¤¥¥
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:`xnbd zxne`éëä énð àéðzepwiicy enk `ziixaa epipy oke ± ©§¨©¦¨¦

,`ziixaa epipyy ,dpynd ixacn,øòL úéáa Báeøéò úà ïúBpä©¥¤¥§¥©©
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סוף אות י"ז וז"ל: אמר כ"ק אדמו"ר הצ"צ אז אלע מסירת נפש פון דעם זיידן - רבינו הגדול - זיינען 

כלא לגבי דעם מסירת נפש פון אפרייסן זיך פון דעם ועמך לא חפצתי, און אפגעבן זיך מיט טאן א 

טובה, וועלן אז א איד זאל טאן תשובה בכח עצמו, און זיין א עובד אלקים באמת. וכנראה אשר גם זה 

תובעים מאתנו, וגם ע"ז נתנו לנו היכולת והכח ואין הדבר חסר אלא הרצון בלבד.

בדרך  אשר  הכ"מ,  אדמו"ר  מו"ח  לכ"ק  באמת  מקושרים  להיות  הצלחה  בברכת  החותם 

ממילא ימלא כל אחד ואחת שליחותו שהעמיס עליו בעונג וברצון, ויפוצו המעינות חוצה, והקיצו ורננו 

כו' וכ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ יוליכנו קוממיות לארצינו במהרה בימינו אמן.

המשך מהעמוד הקודם



c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áíéìèa íéøác úçéNa elôàå[ciúaLa íäa úBaøäì øeñà ¯ ììk äëàìî úiNò øëæ íäa ïéàL[fhÎeh, ©£¦§¦©§¨¦§¥¦¤¥¨¤¥¤£¦©§¨¨§¨¨§©§¨¤§©¨
ìçä øeaãk úaMä øeac àäé àlL[fi. ¤Ÿ§¥¦©©¨§¦©Ÿ

íéLecç éøáãå úBòeîL øetqL íãà éðáe[giìça Bîk úaLa íøtñì íéøzî ¯ íäì âðò àeä[kÎhià .ìá §¥¨¨¤¦§§¦§¥¦¦Ÿ¤¨¤ª¨¦§©§¨§©¨§§Ÿ£¨

1

2

3

dkld ixe`ia
íéìèá íéøáã [ãé וקלות גנאי בהם אין ואפילו -

.29ראש 
úáùá íäá [åè דיבור יהא שלא באיסור פרטים שני -

החול: כדיבור מחמת à.השבת שנאסר חולין דיבור
בשבת  האסורים ודבריו למלאכתו דברים á.,30שקשור

בשבת  נאסרו ולא למלאכתו קשורים שאינם ,31בטלים
בהם  להרבות אין .32אך

בטילה  שיחה שום בשבת לשוח שלא .33וטוב

úáùá íäá [æè בעסק בשבת להרבות יש אבל -
.34התורה 

ìåçä øåáéãë [æé יאמר לא בשבת רעהו  את המברך -
או  שלום" "שבת אלא וכיוצאֿבזה, טוב" "בוקר

.35"שבתֿטוב"
íéùåãéç éøáãå úåòåîù [çé מהמלכים שמועות -

העולם  חדשות ושאר ומלחמותיהם .36ושרים
ìåçá åîë [èé מדבור מתענגים אדם בני שרוב אף -

zetqede mipeiv
אסור.29) מעט אפילו הכי לאו דאי ב, ס"ק משנ"ב
כדיבורך 30) בחול דיבורך יהיה "שלא לטעם בנוסף

מאמרות  מיו"ד הקב"ה לשביתת זה איסור קשור בשבת"
מדיבור  לשבות יש כך גשמיים וארץ שמים בהם שנבראו
להביא  יכול ובמהותו למעשה וקרוב גשמי (להיותו אשר זה
והוא  הקב"ה של לדיבור והשתוות דמיון בו יש מעשה) לידי
ואילך, 84 ע' חי"א שיחות לקוטי (ע"פ מעשה קצת עכ"פ
יח)). הערה לעיל (וראה א סעיף לעיל המבואר והוא

דיבורו שאין כיון סופרים מדברי אלא נאסר שלא של אלא
נעשה  הקב"ה של שמדיבורו הקב"ה, של כדיבורו האדם
(אור  מאומה נתהווה לא האדם של מדיבורו משא"כ מעשה,
ובכ"מ). (בהגהה). ב כה, בראשית צדק') (לה'צמח התורה

בני 31) רוב אצל מחסירה לגמרי בטלים מדברים הימנעות
נכללו  לא בטלים דברים מיעוט ולכך שבת, מעונג אדם
דברים  מריבוי ההימנעות (משא"כ דבר" "ודבר באיסור
מדיבור  נחלק זה דיבור וכן, לז), הערה כדלהלן בטלים
קרוב  שאינו בכך ל) הערה (דלעיל למלאכתו הקשור
אף  – נאסר ולא הקב"ה של לדיבורו פחות ודומה למעשה
כלל  דמיון לה שאין מחשבה (ומאידך ממנו להמנע שטוב
מביאה  היא אפילו בשבת נאסרה לא הקב"ה של למחשבתו
(ע"פ  חסידות). במידת לנוהג כן אם אלא – מלאכה לידי

לג). הערה דלהלן התניא דברי בביאור שם, חי"א לקו"ש
בחול.32) לדיבורו השבת דיבור בין להבדיל כדי
בכל 33) כח אין הדור חלישות מחמת ולהיות בסופו: תניא

כמארז"ל  היעוצה עצה לזאת לו. כראוי להתענות ואחד אחד
וגם  עוונותיו... כל על לו מוחלין כהלכתו שבת השומר כל
בהיות  ח"ו. בטילה שיחה שום לשוח שלא מאד יזהר
וחיצוניות  פנימיות יש המצוות בכל כי לי"ח זאת מודעת
ששבת  כמו גשמיית מעשיה שביתה הוא מהשבת וחיצונית
הכוונה  היא השבת ופנימית גשמיים. וארץ שמים מעשות ה'
לה' שבת כמ"ש אחד בה' לדבקה ובת"ת השבת בתפלת

היא  בפנימיות שמור ובחי' זכור. בחי' היא וזו אלקיך
מאמרות  מיו"ד ה' ששבת כמו גשמיים מדיבורים השביתה

כו'. זה לעומת זה כי גשמיים וארץ שמים בהם שנבראו
לישראל 34) ויו"ט שבתות ניתנו לא ס"ה: רצ סי' לעיל

טרודים  הם החול ימות שכל בתורה, בהם לעסוק כדי אלא
הם  ובשבת בקביעות בה לעסוק פנאי להם ואין במלאכתם
פועלים  לפיכך כראוי בה לעסוק ויכולים ממלאכה פנויים
השבוע  ימי כל בקביעות בתורה עוסקים שאינם בתים ובעלי
להם  ודי בשבת ושתיה אכילה בעונג הרבה ימשיכו לא
תלמידי  אבל הרבה בתורה לעסוק שצריכים קצת בעונג
ימשיכו  השבוע ימי כל בקביעות בתורה העוסקים חכמים
בלימודם  מתענגים הם כי ושתיה אכילה בעונג יותר קצת
בתורה  לעסוק צריכים הם גם ומכלֿמקום השבוע, ימות כל
ושינה  ושתיה אכילה בעונג היום כל למשוך רשאים ואינם

אלהיך. לה' שבת נאמר שהרי
היא  השבת שפנימית מתניא לג הערה לעיל המובא וראה
שבת  כמ"ש אחד בה' לדבקה ובת"ת השבת בתפלת הכוונה
ב)) (קיג, תשא לפרשת (הוספות אור' וב'תורה אלקיך. לה'
אעפ"כ  'אך בשבת: דבריֿתורה לדבר התירו שבקושי שאף
להתקיים  א"א והביטול השיר שגם מפני ד"ת לדבר התירו

התורה'. בלי...
המבקר 35) שאדם השל"ה בשם ה ס"ק ברורה משנה

בחול  שאומר כדרך לו יאמר לא בשחרית בשבת לחבירו
בלשון  או קודש [בלשון טבא שבת לו יאמר רק טבא צפרא
וראה  השבת. יום את זכור לקיים כדי היום] כמנהגנו חול
מזה  ביותר נזהרים מעשה שאנשי הא"ר בשם שם במשנ"ב
בלשון  כ"א הכרחיים דברים אפילו בשבת לדבר שלא
יבואו  שלא כדי מלתא למגדר הוא שטעמם [ונראה הקודש

כה. הערה רפה סי' על לעיל וראה בטלה]. לשיחה
סא.36) סי' תרומתֿהדשן ע"פ
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ב  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות
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dkld ixe`ia
בטלים  דבר",37דברים "ודבר מצד לאוסרם היה ולא ,

שההימנעות  כדי עד אצלם חשובים אינם מקום מכל
éåáéøî זמן וכל שבת", "עונג כביטול נחשבת בהם

עליהם  חל - לגמרי בהם הדיבור להם נאסר שלא
דבר" "ודבר .38איסור

ìåçá åîë [ë כ"דרך אצלם נחשבים לא אלו דיבורים -
.39חול"

äøåú éðáì [àë אך ללמוד שיודעים היינו תורה בני -
כולה. התורה כל את ללמוד יפה דעתם אין

äøåú éðáì [áë כלל ללמוד יודע שלא הארץ עם אבל -

בטלים  בדברים בחול להרבות תורה 40רשאי בני וגם ,
בחול  בהם לדבר רשאים ללמוד .41שיודעים

íéöì áùåî [âë כשאינו בטלים דברים מעט אבל -
לצים" "מושב בגדר אינם לזה עצמו ואצל 42קובע ,

לדברים  קביעות גם ללמוד יודעים שאינם הארץ עמי
לצים" "מושב אינה .43בטלים

íéöì áùåî [ãë"לצים "מושב שאינו דיבור גם -
בשבת  בו להרבות אין .44בחול,

åøéáç íäá [äë כיון עבורו מצוה כדבר נחשב שאינו -
בהם  מתענג .45שאינו

zetqede mipeiv
שבת 37) במנחת (וראה לרוב בהם מדברים שהם והראיה

מה  על גם זכות לימוד שזה סק"ו) המנחה שיורי עב (סי'
לט). הערה להלן ראה אך בשבת, חול בדיבור מקילין שרבים

מבוארת 38) (שאינה לנשמתו ביחס האדם בעבודת אך
דרושה  לג) הערה (כדלעיל התניא בספר אלא בשלחןֿערוך
ח"ו", בטילה שיחה שום לשוח "שלא ביותר גדולה זהירות
שלו  שהתענוג מיהודי תובע הזקן שאדמו"ר כיון לזה ונוסף
ובת"ת  השבת בתפלת ב"כוונה – נעלים בדברים מונח יהיה
יהי' לא ממילא שבדרך מובן, הרי כו'", אחד בה' לדבקה
ישוח  שלא בודאי ואז בטלים, בדברים כלל תענוג שום לו
(תורת  דבר"). ד"דבר הענין מצד (גם בטילה" שיחה "שום
לא  הערה לעיל וראה ,1460 עמוד ח"ג תשמ"ב מנחם
הקשורים  חול דיבורי בין התניא) פי על (גם החילוק

גרידא). בטלים לדברים למלאכתו,
שבת 39) שעונג משום שאינו סק"ב קו"א שא בסי' נתבאר

מקח  דיבורי להתיר צריך היה (דאל"כ כלשהו איסור דוחה
שכל  אלא דבר"), "ודבר משום שאיסורם לדיעות וממכר
דיבורך  יהא שלא כגון חול, דרך משום שאיסורם הדברים
של  דיבור נעשה בהם כשמתענג כבחול, בשבת והילוכך

בטלי  דברים אלא הותרו שלא (ומשמע חול דרך ולא ם שבת
האסורים  בדברים חולין דיבור ולא אדם, לכל מעט שהותרו
לימוד  לז הערה לעיל (ראה בזה מתענגים אם אף בשבת
שמתענגים  משום בשבת חול דיבורי המדברים על זכות
שדיבור  לומר שאין העיר א אות השלחן רביד בס' אך בזה,
וכלֿשכן  שבת), של כדיבור נחשב בשבת האסור בדבר
(הערה  לעיל המובא וראה ומתן). משא בדיבורי שאסורים
בעונג  הרבה להימשך אין שמכלֿמקום ס"ה, רצ מסי' לד)
בעונג  מדי להימשך שלא לח הערה ולעיל ושתיה, אכילה

בטלים. דברים
שבת 40) (תוס' הסבתא וע"ד ושם: ,246 ע' חי"א לקו"ש

דאפילו  באחריני משא"כ בתלמודֿתורה. שאינה ב) קיג,
הכוונה  ולכאורה ע"כ. ב. יט, וכיומא אסור, ובחול מעט
להלן  ראה לזה, עצמו כשקובע אסור ובחול מעט שאפילו

מב. הערה
ולילה"41) יומם בו "והגית מצות מקיימים תורה בני

ה"ד), פ"ג ת"ת (הלכות ובלילה ביום עיתים בקביעות
בגדר  נכללים שלא זמן כל בטלים דברים לדבר ורשאים
בם  "ודברת נאמר ולא מב), הערה (כדלהלן לצים" "מושב
נעשית  שמלאכתם תורה בני על אלא בטלים" בדברים ולא
שם  ת"ת (הלכות הצדקה מן המתפרנס או אחרים ידי על
התורה  כל ללמוד יפה שדעתם חכמים תלמידי אמנם ה"ה),
לעסוק  צריך אם (גם כלל בטלים בדברים אסורים שבעלֿפה

הט"ז). קנו סי' לעיל ועד"ז ה"ו, (שם לפרנסתו במלאכתו
אצל 42) או התורה כל ללמוד יפה שדעתו מי אצל

נקראת  תורה דברי ללא הישיבה עצם הציבור מן המתפרנס
פ"ג  ת"ת הל' (ראה בטלים דברים ללא אפילו לצים" "מושב
תלמוד  הל' וראה יפה, שדעתו במי לכאורה עוסק שם ה"ו
37/ב  הערה ס"ב פ"ג (אשכנזי) וציונים הערות עם תורה
בחיוב  אינו כולה התורה לידיעת להגיע יפה דעתו שכשאין
תורה  בני אצל אבל טפל), ולא עיקר עשם בם" ש"ודברת
[=קביעות] ריבוי היינו לצים" "מושב לפרנסתם המתעסקים

בטלים. דברים
זה)43) הרי ד"ה ע"ב יח (ע"ז מהרש"א חדא"ג ראה

הלבבות, משמחת היא שהתורה אף שעל הוא לצים שמושב
אינו  כן ואם אחרים, מדברים שמח שלבבו מראה הוא הרי

ללמוד. יודע שאינו הארץ בעם שייך
ב"דברים 44) למעט הסעיף בתחלת המבואר והוא

(כדלעיל  בכלל בהם לשוח אין חסידות ובמדת בטלים",
רך  באופן בחול) (גם דיבורו אם ואפילו מהתניא) לג הערה
מי  בזה והמשל זה, דיבור להיות א"צ שבשבת רק ומותר
אבל  בדיבור, ומקרבו מכבדו בביתו הגון אורח לו שיש
הבעל  הנה מופלא חכם או גדול מלך הוא האורח כאשר
של  כבודו מפני האפשרי בכל בו וממעט בדבורו נזהר הבית
בענין  יובן מזה והדוגמא בבית, אתו אשר הנפלא האורח
בכלל, הוי' דשם הגילוי מאיר שבשבת שלהיות השבת
אוא"ס  עצמות הוא שהגילוי טובה דמתנה בהמדרי' ובפרט
אלא  גס, דיבור מכל נזהר להיות שצריך בלבד זו לא הנה
של  דיבורו יהא שלא צ"ל הרכים הדיבורים שגם זאת עוד
.(87 ע' ה'ת"ש המאמרים ספר (ע"פ חול של כדיבורו שבת

איסור 45) דוחה לא שבת שעונג לט הערה לעיל כמבואר
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dkld ixe`ia
åøéáç íäá [åë לתורה המתקרבים או אורחים -

כדבעי  אורחים" "הכנסת מצות קיום שלצורך ומצוות
עמהם  לשוחח נדרש ומצוות לתורה קירובם לצורך או

הצורך  כמידת עמם ישוחח חול, .46בדברי

zetqede mipeiv
אינו  זה מדיבור בעצמו מתענג שאם אלא דבר", "ודבר

חול. כדיבור נחשב
כתב 46) סק"ו) המנחה שיורי עב (סי' שבת' ב'מנחת

וחידושים  שמועות דברי לספר הט"ז היתר פי על להתיר
מתענג  שחבירו מכך מתענג אך מהם, מתענג שאינו למי
שהחמיר  (ומשמע הט"ז דברי השמיט שבשוע"ר ואף בהם,
לט), הערה לעיל שהובא שא סי' מקו"א משמע וכן בזה,
וז"ל: שם שבת שבמנחת אחרות מסברות להקל מקום יש
אורח  עם דיבורים להרבות להתיר דיש מכלֿשכן זה ולפי
יעקב  תולדות בספר ועיין ולכבודו. האורח לעונג מתכוין אם
שם  הספר בסוף זצ"ל הקדוש טוב שם הבעל בשם יוסף
ולידי  תורה ביטול לידי האורח ידי על בא אם דאפילו
אורחים  הכנסת גדולה מכלֿמקום וכו' הרע לשון דיבורי
רק  הוא בשבת הדיבורים ריבוי דאיסור וכיון עיי"ש. וכו'
וכמו  האורח, לכבוד להקל יש בודאי דחול, עובדין משום
בסימן  כמבואר האורחים מפני בשבת האוצר לפנות שהתירו
עובדין  משום בו יש האוצר דפינוי בב"ח שם ועיין של"ג,
קיל  שהוא בדיבור התלוי שבות וא"כ התירו, ואעפי"כ דחול
כמבואר  דחול עובדין משום שהוא שבות משאר יותר
ט"ו) סע' רצ"ט (סימן ז"ל הרש"ז הרב ערוך בשולחן
הדין  הוא ואפשר אורח, בשביל להתיר דיש מכלֿשכן
ספר  דלדעת כיון לביתו שהזמינם מעירו אדם בני בשביל
בדבר  גם ומה אורחים... הכנסת בכלל כן גם זה הוי החיים
ואין  לביתו אדם בני כשמזמין הבריות לכבוד כן גם נוגע זה

א  דיבורים להתיר אם עוד שם וראה לקרבם, עמהם לו מדבר
כתבתי  זה כל והנה וסיים: השלום. וגדול הבריות כבוד מצד
דיבורים  בריבוי המקילין רבים על סנגוריא ללמד למען

בכל  בשבת בדיבורים למעט ראוי דאפשר היכא אבל בשבת,
ה"ר  הקדוש מהמגיד תורה אור בספר ועיין דאפשר. מה
מה  מפני שהקשה תכה) (אות ממעזריטש זצ"ל דובער
לו  שיש למי בשבת וסיפורים חידושים דברי לספר התירו
יום  לעשות שצוה גדול למלך הדבר והמשיל מזה, עונג
מי  אשר וצוה ועבדיו שריו לכל ושמחה למשתה מוגבל
ומעדני  בתענוגי להתענג ושמחה המשתה אל לבוא שירצה
והנה  נפשו, כאוות וכו' ושאלתו רצונו אחד לכל יותן המלך
סכל  איש שם והיה זה, שאל לא זה ששאל מה הרבה היו
צרעתו, מחמת באשפה מוטל צרוע איש היה והוא לב וחסר
וצרכיו  וחפצו תאוותו ולבקש לשאול השאלה אליו ובהגיע
לו  שינתן המלך שיצוה הנ"ל] [הצרוע ביקש המלך מבית
וקר  לח זבל של הזבל] בו שנושאין [=כלי משפלות שני
המלך  עבדי בו וגערו מצרעתו, ויתקרר מהם שיתכסה בכדי
מכל  ובחרת שאלת אשר זאת מה לב וחסר שוטה לו ואמרו
וכל  וכו' טובים חפצים בזה שואל היית אם והלא תענוגים
עושים  להיות המלך דתי כן כי לך נותנים היו המלך מעדני
דבר  שאלת צרעתך כאב מחמת תאמר ואם ואיש. איש רצון
שיצוה  המלך מאת לבקש לך היה שבעולם שוטה זה,
המלך  מבית חסר כלום מצרעתך אותך לרפאות להרופאים
הגיע  והנה וכו'. רפואות סמי מיני וכל מומחים רופאים
והמלך  הסכל האיש ביקש שכך המלך בפני הזה הדבר
הוא  זה שאיש מאחר לעבדיו אמר מאוד עד גדולה שחכמתו
רק  אפשר אי זה ודתו, המלך נימוסי ישתנה בשבילו כסיל
מאוס  בדבר בחר הלזה הסכל כי בחר, אשר כמו לו ינתן
יותר  לו יותן לא כן על ועידונו תענוגו עיקר זהו בודאי

מובן. והנמשל בקצרה, עכתוד"ק וכו' ובקשתו משאלתו

•
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Ë להדליק צריכים לביתם חוץ ללמוד ההולכים בחורים
שם  אוכלים שאינם אע"פ עליו ולברך בחדרם שבת נר
שלא  כדי אכילה בלא אף חובה בשבת נר שהדלקת לפי
אשתו  אצל שהוא מי אבל למעלה כמ"ש ואבן בעץ יכשל
שנתבאר  כמו בשבת שם שהולך החדרים בכל ומדליק
בשבילו  מברכת שאשתו לפי עליהם לברך צריך אין למעלה
בברכת  נפטר אינו אשתו אצל כשאינו אבל אכילה בבית

שמתארח. במקום שם מיוחד חדר לו כשיש אשתו

שבעל  אלא לו יש אם (ואפילו שם מיוחד חדר לו אין ואם
נר  שם להדליק הבית הבעל וצריך ג"כ שם משתמש הבית
שלום  לו שיש כיון כלל שם להדליק צריך האורח אין שלו)
הוא  שבת נר הדלקת מצות וגם שם שהוא במקום בית

(משלו). בביתו שבת נר שמדליקים במה מקיים

מדליקים  אם אפילו (או בביתו שידליק מי לו אין אם אבל
אף  בהדלקתם נפטר אינו משלו מדליקים שאינן אלא  שם

שסמוך  כגון בהדלקתם נפטר אצלם שכשהיה בענין הוא אם
מכל  שלהם בנר ונפטר ביתם בני מכלל שנעשה שלחנם על
הוא  צריך אלא) בנרם נפטר אינו אצלם שאינו עכשיו מקום
פרוטה  שיתן ע"י שהוא במקום שבת נר הדלקת מצות לקיים
הבית  בעל לו שיקנה או שלו בנר עמו להשתתף הבית לבעל
נר  לענין תרע"ז בסי' שיתבאר כמו במתנה שלו בנר חלק
אם  אבל משלו שם כשאוכל אמורים דברים (במה חנוכה
בעל  של ביתו כבני נעשה הבית בעל שלחן על סמוך הוא
עמו  להשתתף צריך ואינו הבית בעל של בנרו ויוצא הבית
שם: מיוחד חדר לו כשאין זה וכל שם) שיתבאר כמו כלל

È ומברכים אחד שלחן על שאוכלין בתים בעלי ג' או ב'
לומר  מפקפקין יש שלו מנורה על אחד כאן כל שיש

מנרות  מרובה אורה שם יש שכבר לפי לבטלה ברכה
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åøéáç íäá [åë לתורה המתקרבים או אורחים -

כדבעי  אורחים" "הכנסת מצות קיום שלצורך ומצוות
עמהם  לשוחח נדרש ומצוות לתורה קירובם לצורך או

הצורך  כמידת עמם ישוחח חול, .46בדברי

zetqede mipeiv
אינו  זה מדיבור בעצמו מתענג שאם אלא דבר", "ודבר

חול. כדיבור נחשב
כתב 46) סק"ו) המנחה שיורי עב (סי' שבת' ב'מנחת

וחידושים  שמועות דברי לספר הט"ז היתר פי על להתיר
מתענג  שחבירו מכך מתענג אך מהם, מתענג שאינו למי
שהחמיר  (ומשמע הט"ז דברי השמיט שבשוע"ר ואף בהם,
לט), הערה לעיל שהובא שא סי' מקו"א משמע וכן בזה,
וז"ל: שם שבת שבמנחת אחרות מסברות להקל מקום יש
אורח  עם דיבורים להרבות להתיר דיש מכלֿשכן זה ולפי
יעקב  תולדות בספר ועיין ולכבודו. האורח לעונג מתכוין אם
שם  הספר בסוף זצ"ל הקדוש טוב שם הבעל בשם יוסף
ולידי  תורה ביטול לידי האורח ידי על בא אם דאפילו
אורחים  הכנסת גדולה מכלֿמקום וכו' הרע לשון דיבורי
רק  הוא בשבת הדיבורים ריבוי דאיסור וכיון עיי"ש. וכו'
וכמו  האורח, לכבוד להקל יש בודאי דחול, עובדין משום
בסימן  כמבואר האורחים מפני בשבת האוצר לפנות שהתירו
עובדין  משום בו יש האוצר דפינוי בב"ח שם ועיין של"ג,
קיל  שהוא בדיבור התלוי שבות וא"כ התירו, ואעפי"כ דחול
כמבואר  דחול עובדין משום שהוא שבות משאר יותר
ט"ו) סע' רצ"ט (סימן ז"ל הרש"ז הרב ערוך בשולחן
הדין  הוא ואפשר אורח, בשביל להתיר דיש מכלֿשכן
ספר  דלדעת כיון לביתו שהזמינם מעירו אדם בני בשביל
בדבר  גם ומה אורחים... הכנסת בכלל כן גם זה הוי החיים
ואין  לביתו אדם בני כשמזמין הבריות לכבוד כן גם נוגע זה

א  דיבורים להתיר אם עוד שם וראה לקרבם, עמהם לו מדבר
כתבתי  זה כל והנה וסיים: השלום. וגדול הבריות כבוד מצד
דיבורים  בריבוי המקילין רבים על סנגוריא ללמד למען

בכל  בשבת בדיבורים למעט ראוי דאפשר היכא אבל בשבת,
ה"ר  הקדוש מהמגיד תורה אור בספר ועיין דאפשר. מה
מה  מפני שהקשה תכה) (אות ממעזריטש זצ"ל דובער
לו  שיש למי בשבת וסיפורים חידושים דברי לספר התירו
יום  לעשות שצוה גדול למלך הדבר והמשיל מזה, עונג
מי  אשר וצוה ועבדיו שריו לכל ושמחה למשתה מוגבל
ומעדני  בתענוגי להתענג ושמחה המשתה אל לבוא שירצה
והנה  נפשו, כאוות וכו' ושאלתו רצונו אחד לכל יותן המלך
סכל  איש שם והיה זה, שאל לא זה ששאל מה הרבה היו
צרעתו, מחמת באשפה מוטל צרוע איש היה והוא לב וחסר
וצרכיו  וחפצו תאוותו ולבקש לשאול השאלה אליו ובהגיע
לו  שינתן המלך שיצוה הנ"ל] [הצרוע ביקש המלך מבית
וקר  לח זבל של הזבל] בו שנושאין [=כלי משפלות שני
המלך  עבדי בו וגערו מצרעתו, ויתקרר מהם שיתכסה בכדי
מכל  ובחרת שאלת אשר זאת מה לב וחסר שוטה לו ואמרו
וכל  וכו' טובים חפצים בזה שואל היית אם והלא תענוגים
עושים  להיות המלך דתי כן כי לך נותנים היו המלך מעדני
דבר  שאלת צרעתך כאב מחמת תאמר ואם ואיש. איש רצון
שיצוה  המלך מאת לבקש לך היה שבעולם שוטה זה,
המלך  מבית חסר כלום מצרעתך אותך לרפאות להרופאים
הגיע  והנה וכו'. רפואות סמי מיני וכל מומחים רופאים
והמלך  הסכל האיש ביקש שכך המלך בפני הזה הדבר
הוא  זה שאיש מאחר לעבדיו אמר מאוד עד גדולה שחכמתו
רק  אפשר אי זה ודתו, המלך נימוסי ישתנה בשבילו כסיל
מאוס  בדבר בחר הלזה הסכל כי בחר, אשר כמו לו ינתן
יותר  לו יותן לא כן על ועידונו תענוגו עיקר זהו בודאי

מובן. והנמשל בקצרה, עכתוד"ק וכו' ובקשתו משאלתו

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

Ë להדליק צריכים לביתם חוץ ללמוד ההולכים בחורים
שם  אוכלים שאינם אע"פ עליו ולברך בחדרם שבת נר
שלא  כדי אכילה בלא אף חובה בשבת נר שהדלקת לפי
אשתו  אצל שהוא מי אבל למעלה כמ"ש ואבן בעץ יכשל
שנתבאר  כמו בשבת שם שהולך החדרים בכל ומדליק
בשבילו  מברכת שאשתו לפי עליהם לברך צריך אין למעלה
בברכת  נפטר אינו אשתו אצל כשאינו אבל אכילה בבית

שמתארח. במקום שם מיוחד חדר לו כשיש אשתו

שבעל  אלא לו יש אם (ואפילו שם מיוחד חדר לו אין ואם
נר  שם להדליק הבית הבעל וצריך ג"כ שם משתמש הבית
שלום  לו שיש כיון כלל שם להדליק צריך האורח אין שלו)
הוא  שבת נר הדלקת מצות וגם שם שהוא במקום בית

(משלו). בביתו שבת נר שמדליקים במה מקיים

מדליקים  אם אפילו (או בביתו שידליק מי לו אין אם אבל
אף  בהדלקתם נפטר אינו משלו מדליקים שאינן אלא  שם

שסמוך  כגון בהדלקתם נפטר אצלם שכשהיה בענין הוא אם
מכל  שלהם בנר ונפטר ביתם בני מכלל שנעשה שלחנם על
הוא  צריך אלא) בנרם נפטר אינו אצלם שאינו עכשיו מקום
פרוטה  שיתן ע"י שהוא במקום שבת נר הדלקת מצות לקיים
הבית  בעל לו שיקנה או שלו בנר עמו להשתתף הבית לבעל
נר  לענין תרע"ז בסי' שיתבאר כמו במתנה שלו בנר חלק
אם  אבל משלו שם כשאוכל אמורים דברים (במה חנוכה
בעל  של ביתו כבני נעשה הבית בעל שלחן על סמוך הוא
עמו  להשתתף צריך ואינו הבית בעל של בנרו ויוצא הבית
שם: מיוחד חדר לו כשאין זה וכל שם) שיתבאר כמו כלל
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שנים  יברכו לא דעתם לפי אפילו מקום ומכל זוית בכל
הרבה. קנים לה שיש אחת במנורה

שאינו  אע"פ לו המיוחד בחדר לברך השני יכול הכל ולדברי
מטעם  אכילה צורך שום שם משתמש ואינו שם אוכל
הראשון  אם לראשון המיוחד בחדר ואפילו למעלה שנתבאר
שם  היה לא ועדיין חדר באותו אכילה צרכי שום משתמש
הראשון  לו שיקנה ממה או משלו שם להדליק השני יכול
אצל  כלום ישתמש לא שהוא אע"פ זו הדלקה על ולברך

נרותיו:

* * *
‡È צריכות שהן טבילה בליל הנשים מקצת נוהגות ולפיכך

המרחץ  בבית יום מבעוד בחמין וגופן ראשן לחפוף
לשם  לכתן קודם הנרות להדליק להן אפשר ואי המקוה אצל
שנתבאר  כמו הנרות הדלקת ע"י השבת מקבלות שהן לפי
חפיפה  בין לילך רוצות ואינן אח"כ בחמין לרחוץ ואסורות
יטנפם  שלא שמתייראות נרות להדליק לביתן לטבילה
בין  שלהן נרות מדליקין לכן חציצה בהם ותהא בלכתן
לבית  סמוך הוא אם נשים של הכנסת בבית לטבילה חפיפה
לאור  אכילה מצרכי דבר שום שם משתמש והשמש הטבילה
שום  שם להשתמש יכולה עצמה היא אם שכן וכל נרותיה
יכולה  אינה אבל אכילה לצורך בלילה בו שתהנה דבר
שדרך  הכנסת לבית המיוחדים נרות על ולברך להדליק
צרכי  להשתמש תרצה אם אפילו שבת בכל שם להדליקן
להאיר  עשויים אינן הללו שנרות לפי לאורן אכילה

בלבד. לכבוד אלא לאורן ולהשתמש

(או  ויברך הבעל ידליק טבילה שבליל טוב יותר מקום ומכל
אם  שכן וכל שם להדליק לביתה לטבילה חפיפה בין תלך
בכל  אפשר אי ואם טוב יותר שזה בביתה שתחוף אפשר
ותתנה  הטבילה לבית לכתה קודם ותברך תדליק אלה
במקום  מועיל זה שתנאי זו בהדלקה שבת מקבלת שאינה
שבת  בערב חופה כשיש תעשה וכן שנתבאר) כמו הצורך
ואי  החמה שקיעת אחר עד שם ותתאחר לשם לילך וצריכה
תדליק  (אזי לשם לכתה קודם שבת שתקבל לה אפשר
מקום  ומכל זו בהדלקה שבת מקבלת שאינה ותתנה ותברך
שבת  עליו יקבל הבעל כן אם אלא זה תנאי להתנות לה אין
לאלתר  מקבלת אינה שהיא דכיון להדלקתה סמוך מיד
בלכתה  או בחפיפתה הרבה לשהות שצריכה הדלקתה לאחר

ג  אם כן אם לכבות לחופה יצטרך לאלתר יקבל לא הבעל ם
שנתבאר  כמו שבת לקבלת סמוך ולהדליקו ולחזור הנר

לבטלה). שבירכה ונמצא למעלה

ברכה  בלא לכתה קודם לכתחלה להדליק לה אין אבל
לפני  ידיה תפרוש מהחופה או משחשכה מהטבילה ובבואה
לבא  דעתה אם וכן לאורן שתהנה קודם אז ולברך הנרות
להדליק  שלא זה על לסמוך לה אין השמשות בבין מהחופה
השמשות  בבין כשתבא להדליק לנכרי ושתצוה לכתה קודם
הנכרי  הדלקת אחר מיד ידיה פרישת ידי על היא ושתברך
וצונו  תברך שהאיך לפי ברכתה אחר עד לאורן תהנה שלא

הנכרי  ידי על או לכן מקודם כבר דולקות והן .להדליק
* * *

ÏÎÓÂ בין קודם הדליקה ולא ששכחה בדיעבד מקום
לה  להתיר יש השמשות בבין ונזכרה השמשות
לאורן  שתהנה קודם היא ושתברך להדליק לנכרי לצוות
בלבד  ההדלקה אינה שבת נר הדלקת מצות שעיקר (דכיון
אלא  המצוה עיקר היא לאורה והתשמיש ההנאה אלא
עליה  מברכים ולכן זו למצוה והכנה התחלה היא שההדלקה
קודם  לברך יכולה המצוה בתחלת בירכה ולא ששכחה וזו
לא  מקום ומכל לאורן) שתהנה קודם דהיינו המצוה עיקר
המצוה  עיקר שזהו השלחן על אחד נר אלא להדליק תצוה
דלוק  נר כבר שם יש אם אף לה להתיר אפשר אחד נר (אבל
גדול  כצורך זה הרי זו בברכה מאד נזהרות שהנשים שמאחר
רס"א): בסי' שנתבאר כמו השמשות בבין שבות בו שהתירו

·È נהנית היא שהרי שבת נר על לברך ג"כ יכולה סומא
אם  מקום ומכל ס"ט בסי' שנתבאר כמו ממאורות ג"כ
אחד  בשלחן אוכלת אם אך הבעל יברך פיקח בעל לה יש
אין  אז שהרי לברך לה אין והדליקו שבירכו אחרים עם
שנתבאר  כמו יתירה שמחה משום אלא זו בהדלקה מצוה

הנר: מאור כלל שמחה אין ולה למעלה

‚È עד שידליקו ארוכים נרות לכתחלה לעשות מצוה
דולקים  שאינן קטנים נרות עשה אם מקום ומכל הלילה

הלילה ונהנה עד לאורן שאכל שכיון לבטלה ברכה כאן אין
שאכל  כגון לאורן אכל לא אם אבל שבת בסעודת מהן
הלילה  עד דולקות אינן אם רע"ג בסי' שיתבאר וע"ד בחצר
ואבן  בעץ יכשל שלא לבית בחזרתו מהן נהנה הוא שאז
הוא  אם מקום ומכל לבטלה בירך הרי ולילה אפילה באישון
אם  לחשכה סמוך מקום באיזה חושך קצת שם שהיה בענין
דבר  שום מקום באותו שם והשתמש שם דולקות היו לא

איסור: בזה אין לאורן

* * *
„È בשבת כלום בו משתמשין שאין במקום נר הדליק אם

הדלוק  זה נר נטל כך ואחר נר שם להדליק חייב שאינו
זה  בנר חובתו ידי יצא לא בו שמשתמשים במקום והניחו
בו  משתמשים שאין במקום היה שהדליקו שבשעה דכיון
על  ברך ואם השבת לכבוד שהודלק ניכר אינו בשבת
ולהדליק  לברך יכול אבל לבטלה ברכה זו הרי הדלקתו
שם  משתמשים שאין אע"פ בשבת בו שמשתמשין במקום
בין  לו מיוחד שהוא או שלו חדר הוא  אם אכילה צרכי
שאין  במקום אפילו אח"כ שיניחנו בין שם דולק שיניחנו
שהנר  דכיון אחר נר כאן וידליק בשבת כלום בו משתמשים
בנר  החייב במקום כאן מועטת שעה מונח היה עליו שבירך

לבטלה. ברכה כאן אין שבת

שהן  הנרות אותן על לברך ליזהר יש לכתחלה מקום ומכל
שבתוך  אותן אפילו הנרות שאר על ולא השלחן על כבר
שעיקר  לפי השלחן על אח"כ להניחן רוצה ואפילו הבית
שתהא  וראוי לאורן שאוכלין השלחן שעל הנרות הן המצוה
ומכל  המצוה עיקר שהוא במקום המונחים אותן על הברכה

ושמור). זכור כנגד נרות ב' (או אחד בנר שם די מקום

לכתחלה  לברך יכולות אחד בבית רבות נשים יש אם אבל
בו  שמשתמשים מקום שיהא ובלבד מקומות בשאר גם
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c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

חדר  הוא אם אכילה צרכי בו משתמשים שאין אע"פ בשבת
יכולה  אינה לה מיוחד אינו ואם לבעלה או לה המיוחד
אע"פ  אכילה צרכי שם משתמשים כן אם אלא שם להדליק
ביתו  ובני הבית בעל אלא כלום שם משתמשים אין שהם

אכילה: צרכי שם משתמשים אחרים אפילו או

ÂË על סמוכה היא אם אבל משלה כשאוכלת (בד"א
כן  אם אלא שם לברך יכולה אינה הבית בעל שלחן
כלל  חייבת אינה כן לא שאם לבעלה או לה מיוחד החדר
שהיא  לפי כלל עליה חל שבת נר חיוב שאין שם להדליק
בעל  אם ואף בנרו ונפטרת הבית בעל של ביתו בני בכלל
מחיובו  לפוטרו שליח אותה ועושה להדליק לה מצוה הבית

שמשתמש  לפי שם להדליק חייב אפילו שהוא בשבת שם
בני  מקצת או הוא אם ואפילו אכילה צרכי שם משתמש
בירכו  אשתו או שהוא כיון מקום מכל שם אוכלים ביתו
להדליק  שחייב החדרים לכל זו בברכה ונפטר אחד במקום
לברך  יכול אינו שלוחו גם א"כ למעלה שנתבאר כמו שם
אלו): במדינות המנהג נתפשט וכן זה על חולקים ויש שם

* * *
ÊË היחיד קדם אם עדיין הקהל התפללו שלא אע"פ

קבלת  עליו חל יום מבעוד שבת של ערבית והתפלל
בפירוש  אומר אם אפילו מלאכה בעשיית ואסור השבת
שהזכיר  כיון כלום מועיל זה אין עדיין לקבל רוצה שאינו

בתפלה: יום של עניינו כבר

ÊÈ נמשכים המיעוט שבת עליהם קבלו הקהל רוב אם
היו  שלא אע"פ במלאכה ואסורים כרחם בעל אחריהם
בפירוש  אומרים ואפילו שבת קבלת אצל הכנסת בבית

עדיין: שבת לקבל רוצים שאינם

ÁÈ לשבת מאכלו עדיין תיקן לא שאחד אירע ואם
עליו  להמתין להם יש ברכו לומר רוצים כשהצבור
ימתינו: אל השמשות לבין סמוך הוא ואם חסידות) (ממדת

ËÈ נמשכים אינם הכנסת בבית היו לא הקהל רוב אם אבל
אין  הרבה כנסיות בתי בה שיש ועיר המיעוט אחר
המתפללים  אחר נמשכים מהם באחד המתפללין הקהל
שלא  (ויחיד האחרים נגד המיעוט שהמה אע"פ באחרים
רגיל  שהוא אע"פ שבת בה שקבלו הכנסת בבית היה
קבלו  לא העיר רוב אם הכנסת בית באותו תמיד להתפלל

במלאכה): להתירו אפשר שבת עדיין

Î עליהם שבת העיר אנשי קבלו וכבר לעיר שבא אדם
היה  ואם ג"כ השבת עליו חל גדול היום שעדיין אע"פ
להסירו  בידיו יטלטלנו לא מעות או מוקצה חפץ שום עליו
כיסו  ששכח במי רס"ו בסי' ש[י]תבאר כמו יעשה אלא ממנו

וע"ש: בשבת עליו

‡Î ממש חשכה שהוא וסובר המעונן ביום שטעה מי
היום  שעוד לו נודע ואח"כ שבת של ערבית והתפלל
שהוא  ולמעלה המנחה מפלג היה שכשהתפלל אע"פ גדול
ערבית  ולהתפלל לחזור הוא צריך שבת לתוספת הראוי זמן
אלא  שבת תוספת קבלת מפני בתפלתו נתכוין לא שהוא כיון
לעשות  לו ומותר בטעות התפלל והרי לילה שהוא מפני
שקבלה  לפי השניה בתפלה שבת קבלת קודם מלאכה

כלום: חשובה ואינה בטעות היתה הראשונה

* * *
·Î ביום שטעו צבור אבל ביחידים אמורים דברים במה

גדול  היום בעוד שבת של ערבית והתפללו המעונן
מפלג  היה כשהתפללו אם ולהתפלל לחזור צריכים אינם
שאינם  וכיון הצבור על מטריחין שאין לפי ולמעלה המנחה
שבתפלה  השבת קבלת עליהם חל ולהתפלל לחזור צריכים
שלא  מיעוט יש אם מקום ומכל במלאכה ואסורים הראשונה
שקבלת  כיון הרוב אחר נמשכים אינן שבת עדיין קיבלו
אם  שאף ואומרים זה על חולקין ויש בטעות היתה הרוב
אע"פ  במלאכה כולם מותרים בטעות קבלו הצבור כל
עליהם  מטריחין שאין לפי ולהתפלל לחזור צריכים שאינם
על  לסמוך ויש בטעות שהיא כיון כלום אינה קבלתם אבל

לכך: צריכים אם דבריהם

‚Î שקבלו עד שבת בערב מנחה להתפלל ששהה מי
מנחה  יתפלל לא ברכו שאמרו דהיינו שבת הקהל
שמאחר  ערבית מתפללין שהקהל בשעה הכנסת בית באותה
ילך  אלא אצלם חול לעשותו לו אין היום קדשו שהקהל
שלא  והוא חול של מנחה שם ויתפלל הכנסת  לבית חוץ
שבת  עליו קבל הרי ענה אם אבל ברכו אחר עמהם ענה
שתים  ערבית יתפלל אלא חול של מנחה להתפלל לו ואסור
בסימן  שנתבאר שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה  כדין

ק"ח:

„Î להתפלל יתחיל לברכו סמוך הכנסת לבית בא ואם
מנחה  מתפלל בעודו שמיד ואע"פ חול של מנחה
שהוא  במה לחוש לו אין שבת ויקבלו ברכו הצבור יאמרו
ואע"פ  בהיתר שהתחיל כיון חול של תפלה אצלם מתפלל
כך  כל להקדים צריך בהיתר להתחיל שצריך דבר שכל
אם  אבל האיסור שעת שתגיע קודם לגמור שיוכל בענין
באיסור  כמתחיל זה הרי האיסור שעת תוך שימשוך  ידוע
כל  להקפיד אין כאן מקום מכל רל"ה בסימן שנתבאר כמו
צבור  אצל חול של תפלה להתפלל שלא זה שאיסור לפי כך

בעלמא: חומרא אלא אינו שבת של המתפלל

* * *
‰Î שהתפללו קודם שבת של ערבית להתפלל שקדם מי

יכול  שבת קבלת עליו חל שכבר פי על אף הקהל
שיעשה  השבת עדיין קבל שלא חבירו לישראל אפילו לומר
דכיון  בשבת מהמלאכה ליהנות לו ומותר מלאכה לו
(ולא  כלל איסור אליו באמירתו אין הוא מותר שלחבירו
השבת) על מצווה שאינו פי על אף לנכרי האמירה אסרו
סי' (עיין ישראל לכל האסורה בשעה לו כשאומר אלא

רס"א).

שממשיך  או שבת במוצאי ערבית להתפלל שמאחר מי וכן
התפלל  שכבר לישראל אפילו לומר לו מותר בלילה סעודתו
ליהנות  לו ומותר מלאכה לו שיעשה בתפלה והבדיל
שבת  של עדיין יזכיר שאח"כ אע"פ ממלאכתו ולאכול

המזון: בברכת

המעונן: ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלב

אינו ‡ שהאור מדבר שבת של לנרות פתילה לעשות אסור
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רלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

חדר  הוא אם אכילה צרכי בו משתמשים שאין אע"פ בשבת
יכולה  אינה לה מיוחד אינו ואם לבעלה או לה המיוחד
אע"פ  אכילה צרכי שם משתמשים כן אם אלא שם להדליק
ביתו  ובני הבית בעל אלא כלום שם משתמשים אין שהם

אכילה: צרכי שם משתמשים אחרים אפילו או

ÂË על סמוכה היא אם אבל משלה כשאוכלת (בד"א
כן  אם אלא שם לברך יכולה אינה הבית בעל שלחן
כלל  חייבת אינה כן לא שאם לבעלה או לה מיוחד החדר
שהיא  לפי כלל עליה חל שבת נר חיוב שאין שם להדליק
בעל  אם ואף בנרו ונפטרת הבית בעל של ביתו בני בכלל
מחיובו  לפוטרו שליח אותה ועושה להדליק לה מצוה הבית

שמשתמש  לפי שם להדליק חייב אפילו שהוא בשבת שם
בני  מקצת או הוא אם ואפילו אכילה צרכי שם משתמש
בירכו  אשתו או שהוא כיון מקום מכל שם אוכלים ביתו
להדליק  שחייב החדרים לכל זו בברכה ונפטר אחד במקום
לברך  יכול אינו שלוחו גם א"כ למעלה שנתבאר כמו שם
אלו): במדינות המנהג נתפשט וכן זה על חולקים ויש שם

* * *
ÊË היחיד קדם אם עדיין הקהל התפללו שלא אע"פ

קבלת  עליו חל יום מבעוד שבת של ערבית והתפלל
בפירוש  אומר אם אפילו מלאכה בעשיית ואסור השבת
שהזכיר  כיון כלום מועיל זה אין עדיין לקבל רוצה שאינו

בתפלה: יום של עניינו כבר

ÊÈ נמשכים המיעוט שבת עליהם קבלו הקהל רוב אם
היו  שלא אע"פ במלאכה ואסורים כרחם בעל אחריהם
בפירוש  אומרים ואפילו שבת קבלת אצל הכנסת בבית

עדיין: שבת לקבל רוצים שאינם

ÁÈ לשבת מאכלו עדיין תיקן לא שאחד אירע ואם
עליו  להמתין להם יש ברכו לומר רוצים כשהצבור
ימתינו: אל השמשות לבין סמוך הוא ואם חסידות) (ממדת

ËÈ נמשכים אינם הכנסת בבית היו לא הקהל רוב אם אבל
אין  הרבה כנסיות בתי בה שיש ועיר המיעוט אחר
המתפללים  אחר נמשכים מהם באחד המתפללין הקהל
שלא  (ויחיד האחרים נגד המיעוט שהמה אע"פ באחרים
רגיל  שהוא אע"פ שבת בה שקבלו הכנסת בבית היה
קבלו  לא העיר רוב אם הכנסת בית באותו תמיד להתפלל

במלאכה): להתירו אפשר שבת עדיין

Î עליהם שבת העיר אנשי קבלו וכבר לעיר שבא אדם
היה  ואם ג"כ השבת עליו חל גדול היום שעדיין אע"פ
להסירו  בידיו יטלטלנו לא מעות או מוקצה חפץ שום עליו
כיסו  ששכח במי רס"ו בסי' ש[י]תבאר כמו יעשה אלא ממנו

וע"ש: בשבת עליו

‡Î ממש חשכה שהוא וסובר המעונן ביום שטעה מי
היום  שעוד לו נודע ואח"כ שבת של ערבית והתפלל
שהוא  ולמעלה המנחה מפלג היה שכשהתפלל אע"פ גדול
ערבית  ולהתפלל לחזור הוא צריך שבת לתוספת הראוי זמן
אלא  שבת תוספת קבלת מפני בתפלתו נתכוין לא שהוא כיון
לעשות  לו ומותר בטעות התפלל והרי לילה שהוא מפני
שקבלה  לפי השניה בתפלה שבת קבלת קודם מלאכה

כלום: חשובה ואינה בטעות היתה הראשונה

* * *
·Î ביום שטעו צבור אבל ביחידים אמורים דברים במה

גדול  היום בעוד שבת של ערבית והתפללו המעונן
מפלג  היה כשהתפללו אם ולהתפלל לחזור צריכים אינם
שאינם  וכיון הצבור על מטריחין שאין לפי ולמעלה המנחה
שבתפלה  השבת קבלת עליהם חל ולהתפלל לחזור צריכים
שלא  מיעוט יש אם מקום ומכל במלאכה ואסורים הראשונה
שקבלת  כיון הרוב אחר נמשכים אינן שבת עדיין קיבלו
אם  שאף ואומרים זה על חולקין ויש בטעות היתה הרוב
אע"פ  במלאכה כולם מותרים בטעות קבלו הצבור כל
עליהם  מטריחין שאין לפי ולהתפלל לחזור צריכים שאינם
על  לסמוך ויש בטעות שהיא כיון כלום אינה קבלתם אבל

לכך: צריכים אם דבריהם

‚Î שקבלו עד שבת בערב מנחה להתפלל ששהה מי
מנחה  יתפלל לא ברכו שאמרו דהיינו שבת הקהל
שמאחר  ערבית מתפללין שהקהל בשעה הכנסת בית באותה
ילך  אלא אצלם חול לעשותו לו אין היום קדשו שהקהל
שלא  והוא חול של מנחה שם ויתפלל הכנסת  לבית חוץ
שבת  עליו קבל הרי ענה אם אבל ברכו אחר עמהם ענה
שתים  ערבית יתפלל אלא חול של מנחה להתפלל לו ואסור
בסימן  שנתבאר שבת בערב מנחה התפלל ולא טעה  כדין

ק"ח:

„Î להתפלל יתחיל לברכו סמוך הכנסת לבית בא ואם
מנחה  מתפלל בעודו שמיד ואע"פ חול של מנחה
שהוא  במה לחוש לו אין שבת ויקבלו ברכו הצבור יאמרו
ואע"פ  בהיתר שהתחיל כיון חול של תפלה אצלם מתפלל
כך  כל להקדים צריך בהיתר להתחיל שצריך דבר שכל
אם  אבל האיסור שעת שתגיע קודם לגמור שיוכל בענין
באיסור  כמתחיל זה הרי האיסור שעת תוך שימשוך  ידוע
כל  להקפיד אין כאן מקום מכל רל"ה בסימן שנתבאר כמו
צבור  אצל חול של תפלה להתפלל שלא זה שאיסור לפי כך

בעלמא: חומרא אלא אינו שבת של המתפלל

* * *
‰Î שהתפללו קודם שבת של ערבית להתפלל שקדם מי

יכול  שבת קבלת עליו חל שכבר פי על אף הקהל
שיעשה  השבת עדיין קבל שלא חבירו לישראל אפילו לומר
דכיון  בשבת מהמלאכה ליהנות לו ומותר מלאכה לו
(ולא  כלל איסור אליו באמירתו אין הוא מותר שלחבירו
השבת) על מצווה שאינו פי על אף לנכרי האמירה אסרו
סי' (עיין ישראל לכל האסורה בשעה לו כשאומר אלא

רס"א).

שממשיך  או שבת במוצאי ערבית להתפלל שמאחר מי וכן
התפלל  שכבר לישראל אפילו לומר לו מותר בלילה סעודתו
ליהנות  לו ומותר מלאכה לו שיעשה בתפלה והבדיל
שבת  של עדיין יזכיר שאח"כ אע"פ ממלאכתו ולאכול

המזון: בברכת

המעונן: ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלב

אינו ‡ שהאור מדבר שבת של לנרות פתילה לעשות אסור
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

קופצת  והשלהבת סביביו נסרך אלא בתוכו ונכנס בו נאחז
וכיוצא  משי של ופסולת נפוץ שאינו ופשתן ושער צמר כגון
כדי  הנר יטה שמא חוששים יפה דולקים שאינן דכיון בהם
יפה  וידלק הפתילה אל שבתוכו השמן מאוד שיתקרב
וכיוצא  וקנבוס גפן מצמר עושים אבל בשבת מבעיר ונמצא
ופשתה  בתוכם ונכנס בהם נאחז שהאור מדברים בהם

מכולם: טובה יותר נפוצה

לאורן · להשתמש אסור האסורים בדברים הדליק ואם
כלל  עיון צריך שאין תשמיש אפילו בעולם תשמיש שום
מאירים  שאינן דכיון בשבילו הנר אצל להתקרב צריך שאין
ואין  מרחוק שמשתמש אע"פ הנר יטה שמא חוששים יפה
או  שבבית הנרות לשאר השלחן שעל נרות בין בזה חילוק

מדברים  להיות צריכים שכולן החדרים כל שבשאר
המותרים.

מדבר  שעשוי כשר נר אחד במקום יש שאם אומרים ויש
אין  האסור מדבר עשויים הנרות כל ששאר אע"פ המותר
דכיון  עצמו בפני בחדר דולק הכשר נר אם אפילו כלום בכך
בזה  וזכרון היכר לו יש אחד במקום כשר נר שהצריכוהו
דבריהם  על לסמוך יש שבת ולצורך להטות יבא ולא
נר  אחד במקום יש ואם לאורן להשתמש ומותר בדיעבד
לדברי  שם להשתמש מותר פסול נר אצלו ועומד כשר אחד
הכשר  נר אלא שם היה לא אם אף שהרי ענין בכל הכל
הפסול: נר אור מפסידו ומה שם להשתמש יכול היה בלבד

והשמן: הפתילה דיני רסד סימן ב חלק
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

mixFYAנא  Kiigl Ee'1וגֹו ¨§¨©¦©¦ְ

Ee`p""mifExgA Kx`Ev ,mixFYA Kiigl(i ,` mixiXd xiW): ¨§¨©¦©¦©¨¥©£¦¦©¦¦

:l"fx Exn`e"Kiigl"ipW mdzFgEl,"mixFYA"md §¨§©©§¨©¦¥§¥©¦¥
ipWzFxFYdRÎlrAW dxFze azkAWÎdxFY רּבֹות ± (עּיין  §¥¨¤¦§¨§¨¤§©¤ֵַַ

הּׁשירים xninl)2ּבׁשיר Dil dede ± "mixFYA" Edn oiadlE . ְִִִַ§¨¦©©¦©£¨¥§¥¨
!"zFxFYA"©

md "mixFY" iM :FhEWtM lWOd oiadl miCwpe§©§¦§¨¦©¨¨¦§¦¦¥
zipaY `EdW ,"xFY W`x" oirM miUrPd oihiWkY©§¦¦©©£¦§¥Ÿ¤©§¦

WNEWn3FMxC dide ,4mixFY oirM oihiWkY ipW zFUrl §¨§¨¨©§©£§¥©§¦¦§¥¦
.miigNA zzl̈¥©§¨©¦

miwlgp zFvOde dxFYd dPd :dGn lWnPd oiadlE§¨¦©¦§¨¦¤¦¥©¨§©¦§¤¡¨¦
.micqg zElinbE ,dcFare ,dxFY :zFpigA 'bl llM Kxc¤¤§¨§§¦¨©£¨§¦£¨¦

zpigA mdWx"n`5:W`dcFar zpigA ± dlrnlÎdHOn ¤¥§¦©¥¦©¨§©§¨§¦©£¨
6Eכּו' ,min"miltW gEx zFigdl" ± dwcvE cqg `Ed ©¦¤¤§¨¨§©£©§¨¦

(eh ,fp dirWi)dHnNÎdlrnl ±7`id zrSEnnd dpigAde , §©§¨§©§¨§©¨§©§¦¨©§©©¦
ddxFY8. ©¨

zpigA `id x"n` zpigA dPdelFbq`Ed lFbqe . §¦¥§¦©¦§¦©¤§¤
oFWNndNEbqmi`Rxn mipipr WIW ,lWn Kxc lr FnM . ¦§§¨§©¤¤¨¨¤¥¦§¨¦§©§¦

± dNEbq KxcA mi`Rxn mdW Wie ,rahe d`Etx KxcA§¤¤§¨§¤©§¥¤¥§©§¦§¤¤§¨
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(1`wWEn dIg zipAxd mr wcv gnSd x"Enc` zXEcw cFaM zPEzgA xn`p)¤¡©©£©§§©©§©¤©¤¤¦¨©¨¦©¨§¨

xn`p dPEzgA .ic`ilA c"qwz `vIe zWxtA irvn`d x"Enc` zXEcw cFaM zA©§§©©§¨¤§¨¦§¨¨©©¥¥§¦©¦©£¨¤¡©

owGd x"Enc` ixn`nA qRcpe "mifExgA Kx`eEv" ligzOd xEAC WExC KWndA§¤§¥§¦©©§¦©¨¥©£¦§¦§©§©©§¥©§©¨¥

xn`Od gqFpA EaNW EpOn mirhw .kw cEOr (a wlg miaEzM) mixiXd xiW lr©¦©¦¦§¦¥¤©§¨¦¦¤ª§§©©©£¨

.EpiptNW¤§¨¥

תקצ"ב  ׁשבּועֹות אחר והֹוספֹות) (ּבׁשיּנּויים צדק הּצמח ידי על ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנאמר
ׁשיר  הּתֹורה אֹור – נח) יׂשראל רּבי הרב (מֹורנּו מהרי"ן ּבנֹו ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹּבחתּוּנת

קמג. עּמּוד ׁשם – ּוביאּור .ואיל קלט עּמּוד ִִֵֵַַַָָָהּׁשירים

ּבמאמרי  נדּפס – האמצעי אדמּו"ר הּנחת – מהּמאמר אחר ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָנֹוסח
ׁשיר  הּתֹורה ּבאֹור נדּפס – ּומּביאּורֹו ז. עּמּוד תקס"ד הּזקן ְְְִִִֵֵַַַַַָָאדמּו"ר

קמח. עּמּוד ִִַַהּׁשירים

ב). יב, הּׁשירים ׁשיר הרּמֹון ּפלח ְִִִִֵֶַַָּוראה

(2.([i] ` ` dWxR ± wEqRd lr dAx mixiXd xiW)¦©¦¦©¨©©¨¨¨¨

ב'3) עּמּוד פ"ה דף ּבׁשּבת oMW(עיין itl ,Dil ixw xFY W`x" :i"WxA mWe) ְֵַַַַָ§¨§©¦Ÿ¨¥¥§¦¤¥

xFY W`xM oFqkl`A KWnile dWixgd zxSwzn zFidl dcVd sFql Kxc¤¤§©¨¤¦§¦§©¤¤©£¦¨§¦¨¥©£©§§Ÿ

b dpWn ,b wxR mi`lM `xEphxA dicaFr iAx axd WExiR d`xE ."(dfM).( ¨¤§¥¥¨©©¦©§¨©§§¨¦§©¦¤¤¦§¨

(4:dxFYd xF`A)mMxC.( §©¨©§¨

לעיל5) ׁשּנתּבאר a)(ּוכמֹו ,ai).("'כּו "לסּוסתי ּפסּוק על ְְְְִִֵֵֶַָָָ

(6iWEaln WtPd hXRzYW EpiidC ,KxAzi FA dwacl 'Ek dlFrd zadlWM)§©§¤¤¨¨§¨§¨¦§¨¥§©§¤¦§©¥©¤¤¦§¥

dX`" zFpAxTd Eid df jxC lre .DCal 'd lr bPrzdl mc` ipA zFbEprzA DbFp©§©£§¥¨¨§¦§©¥©§©¨§©¤¤¤¨©¨§¨¦¥

zpigA `Ed alg iM ,mce alg miaixwn EidW dOW ,(h ,` `xwIe) "gFgip gix¥©¦©©¦§¨¤©¤¨©§¦¦¥¤§©¦¥¤§¦©

bEprYde ,alg iEAix lraE onW dUrpe xUAd z` ocrnd `Ed bEprYdW ,bEprY©£¤©©£¤©¨¨§©£¤¨¥©©¦¥¤§©©£

dlFr zFidl dlrnNW W`A sxUpe dlkp `EdW ici lr 'dl axwp dndA lW¤§¥¨¦§©©©§¥¤¦§¤§¦§©§¥¤§©§¨¦§¤

iRWx ici lr EpiidC ,zFpAxw mFwnA dNtYd eiWkre .mibEprYd xFwnA llkpe§¦§¨¦§©©£¦§©§¨©§¦¨¦§¨§¨§©§©§¥¦§¥

'Ek EpYad` mlFr zad`" xn`nM ,dpFilr dad` dNtYA xxFrOW dad`d W ¥̀¨©£¨¤§¥©§¦¨©£¨¤§¨§©£©©£©¨£©§¨

ibEprYn WtPd hXRzze cxRzY df ici lr ,"dad`A l`xUi FOrA xgFAd©¥§©¦§¨¥§©£¨©§¥¤¦§¨¥§¦§©¥©¤¤¦©£¥

cEOr dxFYd xF` ± 'Ek dwiWg dwiacA dwaclE 'd lr bPrzn zFidl zFIndAd©§¥¦¦§¦§©¥©§¨§¨¦§¦¨£¦¨©¨©

.(nw

(7:dxFYd xF`A)dHnl dlrnln.( §©¨¦§©§¨§©¨
(8gExl" ± dIg Wtpl" aEzMW FnM ,xEAiC zpigA `EdW ,gEx zpigA `idW)¤¦§¦©©¤§¦©¦§¤¨§¤¤©¨§©

FnkE ,"mA YxAce" aEzMW FnkE ,xEAicA DxTir dxFYd wqr zpigaE . . "`llnn§©§¨§¦©¥¤©¨¦¨¨§¦§¤¨§¦©§¨¨§

,minl W` oiA rSEnOd `Ed gExde ."`ziixF`A o`rlC `gExA" :xdGA aEzMW¤¨©Ÿ©§¨§¨¨§©§¨§¨©©§¨¥¥§©¦

mWe zEkix`A mW oiIr dxFYd xF` ± .`x`e zyxR Wix xdGA aEzMW FnM§¤¨©Ÿ©¥¨¨©¨¥¨©¨©¥¨©£¦§¨

Azp.("x"n`" mdW EN` zFpigA 'b x` ¦§¨¥§¦¥¤¥
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df ici lr d`Etx zFidl Kxc oi` raHd Kxc iR lrW¤©¦¤¤©¤©¥¤¤¦§§¨©§¥¤
d`ltpe dwFgx KxcA dNEbq dfi` Wi mFwn lMnE ,eil ¥̀¨¦¨¨¥¥¤§¨§¤¤§¨§¦§¨¨
miraHd mi`tFxd zlMUde zbVdA zbVEn Dpi`W dnA§©¤¥¨¤¤§©¨©§©§¨©¨§¦©¦§¦

.Ff d`Etx df ici lr zFidl¦§©§¥¤§¨
mr" l`xUi mi`xwp lWn Kxc lr okeFzNEbQ"9, §¥©¤¤¨¨¦§¨¦¦§¨¥©§¨

dNirn zElWlYWdd Kxce xcqM `NW 'd xgA EpzF`W¤¨¨©¤Ÿ§¥¤§¤¤©¦§©§§¥¦¨
"daWgnA Elr l`xUi" `l` ,dNirl10xcQn dlrnl ± §¦¨¤¨¦§¨¥¨§©£¨¨§©§¨¦¥¤

xcQn dlrnl KWnPW dOW .zElWlYWdd©¦§©§§¤©¤¦§¨§©§¨¦¥¤
mWA `xwp zElWlYWdddNEbq11x"n` zpigA oke . ©¦§©§§¦§¨§¥§¨§¥§¦©

zElWlYWdd xcQn dlrnl KWnp l"Pd'כּו. ©©¦§¨§©§¨¦¥¤©¦§©§§
zCEwp zpigaA md mbelFbq12Epiid lFbq oipr iM , §©¥¦§¦©§©¤¦¦§©¤©§

xcq oMW .zFCEwPd ipW zgY `Ed zirvn`d dCEwPW¤§¨¨¤§¨¦©©§¥©§¤¥¥¤
:dcFard̈£¨

zpigaA zFidl Kixv dNgYW`dlrnl dHOn'כּו, §¦¨¨¦¦§¦§¦©¥¦©¨§©§¨
"cg`l aEW LAl ux m`" KM xg`e13zFidl , §©©¨¦¨¦§¨¤¨¦§

ÎzElinbE dwcv zpigaA dHnNÎdlrnln zFkWnd©§¨¦§©§¨§©¨¦§¦©§¨¨§¦
miltW gEx zFigdl" micqg'14"כּו, £¨¦§©£©§¨¦

zFidl `EdW ,EpiidC ,zrSEnn dpigA `id dxFYde§©¨¦§¦¨§©©§©§¤¦§
aEzMW FnM .oieW dHnlE dlrnl(al ,ak xFn`)`le" : §©§¨§©¨¨¦§¤¨¡§Ÿ

wqtde llg zFUrl `NW :WExiR ,"iWcw mW z` ElNgz§©§¤¥¨§¦¥¤Ÿ©£¨¨§¤§¥
oFknE `QM dHnN mb didIW ,FWcw mW z`xWdl§©§¨©¥¨§¤¦§¤©§©¨¦¥¨

dlrnl FnM KxAzi FYaWl15. §¦§¦§¨¥§§©§¨
,dkld xaC cnFNd iM .dxFYd wqr ici lr Epiide§©§©§¥¥¤©¨¦©¥§©£¨¨
iAx" FnM ± mi`xFn`de mi`PYd xg` KWnPW wx `Ed©¤¦§¨©©©©¨¦§¨£¨¦§©¦
cnFl minrtl mbe ."mixnF` i`OW ziA" ,"xnF` xfril ¡̀¦¤¤¥¥©©§¦§©¦§¨¦¥
zpeEM xTir `l` ,dUrnl llM dl Kixv oi`X zkQnA§©¤¤¤¥¨¦¨§¨§©£¤¤¨¦©©¨©

"LitA ixaC miU`e" zFidl icM ± cEOiNd(fh ,`p dirWi), ©¦§¥¦§¨¨¦§¨©§¦§©§¨¨

"dkld Ff 'd xaC"W16zFUrl Kixve .LitA xAcnd `id ¤§©£¨¨¦©§©¥§¦§¨¦©£

zpigA Edfe .'d xacl lEHiA zpigA zFidl oFknE ilM eiR¦§¦¨¦§§¦©¦¦§©§¤§¦©
zrSEnn ziWilXde zFeW zFCEwp iYW ± lFbq¤§¥§¨§©§¦¦§©©

mdiYgY17. ©§¥¤
la` .mc`A dHnNW dcFard xcqA `Ed df lM dPde§¦¥¨¤§¥¤¨£¨¤§©¨§¨¨£¨
mW ,`NirlCÎ`zExrz` `Ed `YzlCÎ`zExrz`A dPd¦¥§¦§£¨¦§©¨¦§£¨¦§¥¨¨

zpigaA l"Pd zFCEwp zFpigA WlW dUrp`YlFbq, ©£¤¨Ÿ§¦§©©¦§¦©¤§¨
iYW iAB lr zcnFr ± dlrnl `id zirvn` dCEwPdW¤©§¨¤§¨¦¦§©§¨¤¤©©¥§¥

zFCEwPd18. ©§
dCEwPd dPd mc`d zcFarA dlrnlÎdHOOW¤¦©¨§©§¨©£©¨¨¨¦¥©§¨
xcq zFidl Kixv dNgzOW ± dpFxg`d `id zirvn ¤̀§¨¦¦¨©£¨¤¦§¦¨¨¦¦§¥¤

dlrnlÎdHOn dcFard'כּוdkWnd KM xg`e xg`eכּו', , ¨£¨¦©¨§©§¨§©©¨©§¨¨§©©
lEHiA zpigA zbixcnl riBdlE zFlrle `al lFki KM̈¨¨Ÿ§©£§©¦©§©§¥©§¦©¦

ElNgz `le" zpigaC'כּוdHnNÎdlrnln la` ." ¦§¦©§Ÿ§©§£¨¦§©§¨§©¨
`id zirvn`d dCEwp zpigA mW ,`NirlCÎ`zExrz`A§¦§£¨¦§¥¨¨§¦©§¨¨¤§¨¦¦

.dpFW`xe mvrA: §¤¤§¦¨

dPde .aaizM(`i ,` mixiXd xiW):mr KN dUrp adf ixFY" §¦¥§¦¦©¦¦¥¨¨©£¤¨¦
"sqMd zFCEwp19pigaA `Ed df lFbq zpigAW :WExiR .z §©¨¤¥¤§¦©¤¤¦§¦©

"zFCEwp"20" zpigaA `Ed ,sqMzpigA ± "lW dad` §¦§¦©¤¤§¦©©£¨¤
zExixw`EdW ,sqMd lr adGd zlrnE zpigaA la` . §¦£¨¦§¦©©£©©¨¨©©¤¤¤

" zpigaAW` itWx"'וכּוzpigA EN` zFCEwp dUrp , ¦§¦©¦§¥¥ְ©£¤§¥§¦©
.WNEWn zpigA ± `xnBA "xFY W`x" FnM ,"mixFY"¦§Ÿ©§¨¨§¦©§¨

EN` zFCEwpl oiEw KiWndl ,EpiidC21. §©§§©§¦©¦¦§¥
ozFidA iMzFCEwpmipipr FnM mdmicxtpzFidl , ¦¦§¨§¥§¦§¨¦¦§¨¦¦§

W` itWx dlrnlÎdHOn dNgY'כּוmin KM xg`e .22כּו', §¦¨¦©¨§©§¨¦§¥¥§©©¨©¦
"oicxRzn oiRpr" md zExixwA dad`d zFidA Epiide'כּו, §©§¦§¨©£¨¦§¦¥©§¦¦§¨§¦

EUrp dPd ,dad`d zEhdlzde zEadlzdA la £̀¨§¦§©£§¦§©£¨©£¨¦¥©£
xn`p df lre .FfA Ff zElNMzd zpigaA(ai ,c zldw): ¦§¦©¦§©§§§©¤¤¡©Ÿ¤¤

WNEWnd hEgde"'23"כּו. §©©§¨
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(9.(b ,hq mixERMd mFi lirl d`x)§¥§¥©¦¦

(10.(onqp mWe b ,bt zFHn d`xE .c ,ck .` ,gi d`x zWxR .b ,fl ev lirl d`x)§¥§¥©¨¨©§¥§¥©§¨¦§¨

א':11) חלק א'. עמּוד סֹוף קכ"ו, דף ּתרּומה ּפרשת ריׁש ּבּזהר: ְְֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ(ועּיין
האזינּו, ב'. קי"ט, ּבּמדּבר, ג': חלק ב'. קס"א, וּיצא, א'. ס"ה, נח, ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹּפרׁשת

ב'. רצ"ח, ַדף

מענין ׁשנתּבאר מה עירה"סגֹול ועּיין לּגפן "אסרי המתחיל דּבּור סֹוף – ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
(` ,fn igie xF` dxFY).( ¨©§¦

(12.(c"qwz ± .[zFIzF`l zgYn zFCEwPd] "oFYgYd lFBq")¤©©§©§¦©©¨¦
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מּזהב":ּבענין  ב')"הּנחמדים (ע"א, נח "ּבפרׁשת i`n")EGtIeExidp` ± " ְְְֱִִִֶַַַַָָָָָֹ©©¨Ÿ©§¦

adGn micngPd :xn` Y`c dnM ,`NFkC FcingAfRnEcEOr xF` ldi ± ."ax ©£¦§¨§¨§©§¨¥©¤¡¨¦¦¨¨¦©©¨¥©

(ar('א (רמ"ז, ויחי .FYWw ozi`A aWYe" wEqR lr)EGFtIexn`W FnM "'Ek ְִַ©¨©¥¤§¥¨©§©¨§¤¨©

(mW xF` ldi ± .l"PM 'a ,`r sc gp zWxtAקרח ּפרשת וריׁש .d`xE .` ,erw) §¨¨©Ÿ©©©©¨¥¨ְֵַַָָֹ§¥

(mW f"nxd WExitA a ,bpx (a KxM ziW`xA) aWIe zWxR dxFYd xF`האזינּו . ©¨¨¨©©¥¤§¥¦¤¤§¥¨©©¨ֲִַ
כּו'. יּתיר סליק זהב ּדוּדאי א'): (קמ"ח, ּתרּומה ּובפרׁשת ב'). ְְְִִַַַַָָָָָָ(רצ"ה,

ג'. ּפרק י' ׁשער ּב"ּפרּדס" ְֵֶֶַַַַָהּובא

מענין  ׁשנתּבאר מה ּכמעלת ועּיין ּבחינת ׁשהיא ׁשּבהתלהטּות, האהבה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
טהֹור"הּזהב  זהב ּציץ "ועׂשית הּמתחיל ּבּדּבּור :(b ,bt dEvY xF` dxFY). ְְְִִִִַַַָָָָָָָ¨§©¤

הּזהב" ׁשרביט את לאסּתר הּמל "וּיֹוׁשט הּמתחיל `xFּובדּבּור dxFY) ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ¨

`Ede `Ed KExA sFq oi` xF` zkWnd `Ed adGd hiaxW iM" :cv xYq` zNbn§¦©¤§¥¦©§¦©¨¨©§¨©¥¨§

aEzMW FnM zFnlFrd lM zEIg `Eddige adGd hiaxW z`xF` ldiA `aEd ." ©¨¨¨§¤¨¤©§¦©¨¨§¨¨¨§¨¥

(br cEOr"חּיים מקֹור עּמ "ּכי הּמתחיל ּבּדּבּור מּקץ, ּובפרׁשת .dxFY) ©ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ¨

zpigA ici lr `Ed oibxc lM Wixn `Nirl `lirNn zFkWnd lMW" :c ,cl xF`¤¨©§¨¦§¥¨§¥¨¥¥¨©§¦©§¥§¦©

(` dl xF` dxFY d`xE .br cEOr xF` ldiA `aEd ."adf,ּבהעלֹות ּובפרׁשת . ¨¨¨§¨¥©§¥¨ְְְֲַַָָ
זהב" מנֹורת והּנה "ראיתי הּמתחיל cÎb)ּבּדּבּור ,dl),ּבהר ּובפרׁשת . ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָ

הארץ" וׁשבתה כּו' תבאּו "ּכי הּמתחיל b)ּבּדּבּור ,n) ׁשלח ּובפרׁשת . ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
[xE`iAA]"לציצית לכם "והיה ּפסּוק c)על ,p) ּפסּוק על תּׂשא, ּובפרׁשת . ©¥ְְְִִִֶַַַָָָָָָָָ

לראׁשי" ּתחת a)"ׂשמאלֹו ,et xF` dxFY).'נ ּפרק ּבינֹונים" ׁשל ּוב"ספר . ְְִַַֹֹ¨ְִֵֵֶֶֶֶ

הּמּדֹות ּומענין  "מים התּכּללּות ּפסּוק על ּבּביאּור ּתֹולדֹות, ּבפרׁשת : ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָ
כּו'" ּבקר ׁשלׁש ׁשלׁש ׁשל "רבקה ּבענין `)רּבים" ,gi xF` dxFY) ּובּביאּור . ְְְִִֶַַָָָָָָֹֹ¨ֵַ

"וקּב ּפסּוק ּבסֹופֹועל הּיהּודים" `xYq)ל zNbn xF` dxFY) ּובפרׁשת . ְְְִִֵַַָ¨§¦©¤§¥ְַָָ
הּיֹום" "וידעּת ּפסּוק על `)ואתחּנן ,d). ְְְֶַַַַַָָָָ

Wi ,'Ek zFxFY 'a ± mixFY 'a oiprA KEnqA x`AzPW dnE©¤¦§¨¥§¨§¦§©¦¥
.zElNMzdA odWM p"Ef zpigA onvr odW xnFl©¤¥©§¨§¦©§¤¥§¦§©§

ּבענין  ימּוׁשּו", ההרים "ּכי המתחיל דּבּור סֹוף ׁשנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָועּיין
ארץ " על התּכּללּותכּו'":ואגּוּדתֹו ּבחינת ּכן ּגם היינּו (lirl"ואגּוּדתֹו" ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָ§¥

(c ,n `vY. ¥¥

מענין  עֹוד זהב"ועּיין ע"ב)"ּתֹורי א', (ּדף ּבראׁשית א': חלק ּבזהר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹ
,oFdilawl `nlr aifYW` ,`nlrC oiiax oEPi` oibaE")KN dUrp adf ixFYoEPi` §¦¦©§¨§¨§¨¦§§¦¨§¨§¦§¥¥¨¨©£¤¨¦

(fnz'` cEOr dnExY dxFYd xF`A `aEd ."oinlEr oiiax oiwFpi('ב (צ"ז, וּירא . ¨¦©§¨¥¦¨§©¨§¨©ֵַָ
ב') עּמּוד ד' (ּדף וּיקרא הּתֹור". "וקֹול ּפסּוק zWxRעל xdGA WxitC") ְְִַַַַַָָ§¥¥©Ÿ©¨¨©

C `xwIexFz`xwpdR lrAW dxFY(`ny cEOr mixiXd xiW dxFYd xF` ± .".[ ©¦§¨§¦§¨¨¤§©¤©¨¦©¦¦©

(24.(` ,fl zAW d`x .dlrnl dlFr lad)¤¤¤§©§¨§¥©¨

(25,ixg` zWxtA x`AzpW dn oiIre)"יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּבּדּבּור §©¥©¤¦§¨¥§¨¨©©£¥ְְְִִִֵֶַַַַַ

(b ,dk ixg` lirl):ladzFIzF` ± aNdadl'כּוlElM `Ed mbe . §¥©£¥¤¤©¥¦©©§©¨
x"n` zFpigA 'b lMnhvzz cEOr a KxM wcv gnSdl xdGd ixE`A d`x) ¦¨§¦§¥¥¥©Ÿ©§©¤©¤¤¤¤©

(qCxRd mWA. §¥©©§¥

"האי  הּמתחיל ּבּדּבּור רט"ו) (דף ּפנחס ּפרׁשת הרמ"ז ּׁשּכתב מה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָועּיין
ּבענין ).אמ"ר אֹומאה" ְְִַָָ

מענין26) ׁשנתּבאר מה הּדיּבּור (עיּין "ּבּיֹום הבל הּמתחיל ּבּדּבּור , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
עצרת" a)הּׁשמיני ,ct) ועּיין א'. ּפרק העקּוּדים, ׁשער חיים" ּב"עץ ועּיין . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ב' מ"ז, תזריע, ּבפרׁשת ג', חלק xdGdּבזהר: ixE`aA dMEx`A x`Azp) ְְִֵֶַַַַַָָֹ¦§¨¥¨£¨§¥¥©Ÿ©

(evzz cEOr a KxM wcv gnSdl"מלך ּוב"ּמקּדׁש א'. ג', ׁשמֹות, ב': חלק . §©¤©¤¤¤¤©ְְְִֵֶֶֶַ
ָׁשם).

(27"dpXd W`x lW aFh mFi KWnd"A zFtqFde miiEPiWA `aEd oOwl `Ad)©¨§©¨¨§¦¦§¨§¤§¥¤Ÿ©¨¨

([cn] `l cEOr e"qxz©

(28ihiWkYn ode" .c"qwz ± .(a ,bk `rivn `aA) "mibC lW zFfFxgn" oFWlM)¦§©§¤¨¦¨¨§¦¨§¥¦©§¦¥

xtq mb d`xE .dMEx`A mW d`x ,dzz cEOr d`x zWxR dxFYd xF` ± ."dNMd©©¨©¨¨¨©§¥©§¥¨©£¨§¥©¥¤

e fz cEOr a wlg b"lxz mixn`Od.(Kli` ©©£¨¦¥¤©¨¥¨

(29.(a ,drw a wlg .a ,` ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¥¤

(30wqr ici lr sFq oi` xF`n hEge eTd KiWnOW xnFl dvFx ilE`e")§©¤©¤©§¦©©§¥¥©§¥¥¤

.(erwz cEOr a KxM mixiXd xiW dxFYd xF` ± ."dxFYd©¨©¨¦©¦¦¤¤©

זה31) מענין ׁשנתּבאר מה הּמתחיל ּדיעקב (עּיין ּבּדּבּור צו ּבפרׁשת – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
כּו'" הּלבנה אֹור Kli`e)"והיה ` ,h"'כּו חתן "מׂשּמח הּמתחיל ּובדּבּור , ְְַָָָָ¨¥¨ְְְִִֵַַַַָָ

(Kli`e c ,g mW).('ב קע"ה, ּתרּומה ּפרׁשת סֹוף ּבּזהר ועּיין . ¨¨¥¨ְְֵַַַַָָָֹ

(32.(cExiRd mlFr)¨©¥

(33.(h ,gq dWxR dAx ziW`xA oFWl)§§¥¦©¨¨¨¨

(34.(dcBdd gqFp)©©©¨¨

הּמתחיל 35) ּבּדּבּור וּיצא ּפרשת ריׁש – זה מענין ׁשנתּבאר מה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ(ועּיין
כּו'" בׁשלֹום Kli`e)"וׁשבּתי ` ,`k `"ez).( ְְְִַָ¨¥¨



c"agרלו i`iyp epizeax zxezn

(ak ,hw miNdY)"iAxwA llg iAle" :36owix ilM" zFidl , §¦¦§¦¦¨©§¦§¦¦§§¦¥¨
"wifgn37xF` oi`W .`EdÎjExA sFqÎoi` xF` zFkWnd ©£¦©§¨¥¨¤¥

eil` lhAW inA `l` dNBznE dxFW `EdÎjExA sFqÎoi ¥̀¨¤¦§©¤¤¨§¦¤¨¥¥¨
qtFY didi `NW ,WOn oi` zpigaA ,ixnbl zE`ivnA¦§¦§©§¥¦§¦©©¦©¨¤Ÿ¦§¤¥

.xace Wil llM mFwn̈§¨§¥§¨¨
" zpigA ici lr `Ed ,df lEHiA zFidl ickElFw §¥¦§¦¤©§¥§¦©

awridpeEMd xxFrn lFTdW ."38daWgn Fpi` dpeEMde . ©£Ÿ¤©§¥©©¨¨§©©¨¨¥©£¨¨
zFidl m` iM ,DCaloeEkn'כּוl`xUiÎzqpM zpigA Kke . §©¨¦¦¦§§ª¨§¨§¦©§¤¤¦§¨¥

sFqÎoi` iAbl FAl z` oeEkl KixSW mW lr ,dpeEM `xwp¦§¨©¨¨©¥¤¨¦§©¥¤¦§©¥¥
lEHiA zpigaA `EdÎjExA'כּוzpigA cbp oeEkn didIW , ¨¦§¦©¦¤¦§¤§ª¨¤¤§¦©

Ll KFxr oi`"'39"כּוoi`" iM FAle FgFnA qRzp didIW , ¥£§¤¦§¤¦§¨§§¦¦¥
"FCaNn cFr(dl ,c oPgz`e). ¦§©¨¤§©©

" oipr EdfemAl z` EpeEkIW'd wxR Wix dpWOAW " §¤¦§¨¤§©§¤¦¨¤©¦§¨¥¤¤
zFkxaC40rEci mFwnA FSig wFxfl oiEkOd mc`M ,Epiid : ¦§¨©§§¨¨©§©¥¦§¦§¨¨©

l` KRYWdlE dwYxPn z`vl WtPd zpeEM didY KM ±¨¦§¤©¨©©¤¤¨¥¦©§¥¨§¦§©¥¤
dia` wig41DxFwnA llMzdlE ,zE`ivnA lEHiA zpigaA ¥¨¦¨¦§¦©¦¦§¦§¦§©¥¦§¨

,`EdÎjExA sFqÎoi` xF` mibEprYd xFwn miIgd xFwn§©©¦§©©£¦¥¨
dNBznE dxFW WOn `EdÎjExA sFqÎoi` xF` didIW¤¦§¤¥¨©¨¤¦§©¤

.FWtpA§©§
`l` dNBznE dxFW `EdÎjExA sFqÎoi` xF` oi` iM¦¥¥¨¤¦§©¤¤¨
milElgde miawPd ziIUr zpigA `Ede .eil` lhAW inA§¦¤¨¥¥¨§§¦©£¦©©§¨¦§©£¦

zFaFh mipa`AW42Kke .mxAgOd hEgd mdA qFpkiy icM ¤¨£¨¦§¥¤¦§¨¤©©§©§¨§¨
zpigaA zFidl ,l"Pd lEHiA zpigA lWn Kxc lr `Ed©¤¤¨¨§¦©¦©©¦§¦§¦©

."owix ilM" zpigA `EdW ,"iAxwA llg iAle"§¦¦¨©§¦§¦¤§¦©§¦¥¨
" aEzMX dn Edfeawri lFw lTd:" §¤©¤¨©Ÿ©£Ÿ

,dPdelFwoFW`xde"ie xqg43dNtY zpigA `EdW ± §¦¥¨¦¨¥¨¤§¦©§¦¨
"b`Wi dix`M" zFidl dlrnlÎdHOn d`lrde,`i rWFd) §©£¨¨¦©¨§©§¨¦§§©§¥¦§¨¥©

(idkWnd ici lr iYlA Ff d`lrd zFidl xWt` i` K` .©¦¤§¨¦§©£¨¨¦§¦©§¥©§¨¨
dHnNÎdlrnln oFilrd lFw zpigA ±44. §¦©¨¤§¦§©§¨§©¨

gNWA xdGA `zi` df jxc lre('א עּמּוד נ', (ּדף §©¤¤¤¦¨©Ÿ©§©©ַַ

,xidp `le `ikC `xie` rwYW` `l cr" :`YtqFYA©¤§¨©¨¦§§©£¦¨©§¨§Ÿ¨¦
"o`nizq Eed oaiwp oipa`45dkWnd zFidl jixSW . £¨¦§¦¨£§¦¨¤¨¦¦§©§¨¨

Eidi df ici lrW ,"`ikC `xie`" zpigAn dNgYA©§¦¨¦§¦©£¦¨©§¨¤©§¥¤¦§
o"nd xxFrl c"n zkWnd zpigA `Ede ."oaiwp oipa`"d̈£¨¦§¦¨§§¦©©§¨©©§¥©©

;o"ACoa`±oA dkWnddeוכּו'`' lFTd oipr Edfe . §©¤¤©ְ§¤¦§©©§©©§¨¨
dpeEMde ,dlrnlÎdHnNOW lFTd xxFrl dlrnln'כּו. ¦§©§¨§¥©¤¦§©¨§©§¨§©©¨¨

gixA" zpigA `Ed ,e"ie `lOd awriC 'ad lFTde§©©§©£Ÿ©¨¥¨§¦©§¦©
zpigA `Ede ,"dvTd l` dvTd on gixaO"W "oFkiYd©¦¤©§¦©¦©¨¤¤©¨¤§§¦©
`Ed hEgdW .micg`l EidIW mxAgl mkFzA qpkPd hEg©¦§¨§¨§©§¨¤¦§©£¨¦¤©
zpigA didIW ,"dvTd l` dvTd on gixaO"d zpigA§¦©©©§¦©¦©¨¤¤©¨¤¤¦§¤§¦©

"izipW `l 'd ip`"(e ,b ik`ln)"oFxg` ip`e oFW`x ip`"e £¦Ÿ¨¦¦©§¨¦©£¦¦©£¦©£
(e ,cn dirWi)deWA ±46. §©§¨§¨¤

dxFY zpigA `Ede)47FpFvx zinipR `id dxFYdW ,Epiide . §§¦©¨§©§¤©¨¦§¦¦§
zpigA Edfe .cg` lMd FpFvxE Fznkge `Ede ,KxAzi Fznkge§¨§¨¦§¨¥§§¨§¨§©Ÿ¤¨§¤§¦©

mxAgl mipa`d KFzl qpkPd hEgd'48כּו.( ©©¦§¨§¨£¨¦§©§¨

Edfe49"`Fbe l`xUi Kln died xn` dM'd ,Fl §¤Ÿ¨©£¨¨¤¤¦§¨¥§£
oFxg` ip`e oFW`x ip` :zF`av"(e ,cn dirWi): §¨£¦¦©£¦©£§©§¨

iM"l`xUi Kln"okFXd KxAzi FzEkln zpigA `Ed ¦¤¤¦§¨¥§¦©©§¦§¨¥©¥
zFbxcOd zcixie zElWlYWdA ,mipFYgYA WAlznE¦§©¥©©§¦§¦§©§§¦¦©©©§¥

.sFqÎoi` xF`n¥¥
"Fl`Fbe"zCn dctie lF`biW :WExiR ,Kln lW §£¤¤¤¥¤¦§§¦§¤¦©

zFidle ,DbFp zRilwA zEWAlzdn KxAzi FzEkln©§¦§¨¥¥¦§©§¦§¦©©§¦§
"`ln ip` ux`d z`e minXd z`" zpigaA(ck ,bk dinxi), ¦§¦©¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥¦§§¨

dHnN iENiBd zFidl ,deWA ux` zpigaaE minW zpigaA¦§¦©¨©¦¦§¦©¤¤§¨¤¦§©¦§©¨
" f`e ,dlrnl FnM"oFxg` ip`e oFW`x ip`deWA50. §§©§¨§¨£¦¦©£¦©£§¨¤

ip`e oFW`x ip`" zpigaA zFidl Ff dkWnde dx`de§¤¨¨§©§¨¨¦§¦§¦©£¦¦©£¦
"FaFxw mr l`xUi"A iElY ,deWA "oFxg`(ci ,gnw miNdY). ©£§¨¤¨§¦§¨¥©§§¦¦
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(36.(apwz cEOr ` KxM K"p dxFYd xF` d`x)§¥©¨©¤¤©

(37.(` ,n zFkxA)§¨

(38xrW dnkg ziW`x .c sirq `q oniq miIg gxF` KExr oglWe xEh d`x)§¥§ª§¨¨©©¦¦¨¨¦¥¦¨§¨©©

.(29 dxrd 195 cEOr dl wlg zFgiW ihETlA onqPd .eh wxR sFq dXEcTd©§¨¤¤©¦§¨§¦¥¦¥¤©¤¨¨

(39.(zAW lW "xF` xvFi" zMxA)¦§©¥¤©¨

(40,milNRznE zg` drW midFW Eid mipFW`xd miciqg" :` dpWn ,d wxR)¤¤¦§¨£¦¦¨¦¦¨¦¨¨©©¦§©§¦

.("mFwOl mAl z` EpEkIW icM§¥¤§©§¤¦¨©¨

(41.(ai ,a dki` ."mzO` wig l` mWtp KRYWdA")§¦§©¥©§¨¤¥¦Ÿ¨¥¨
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

איך ‰Â‰(יב) וממשלת להבין שליטת אופן הוא
ב' שהן אע"פ שבלב המדות על המוח
זע"ז  השתוות וערך יחוס להם שאין נפרדים דברים
אדם  שיצייר דמיון ע"ד יובן הנה כנ"ל. כלל
לצייר  או מה דבר איזה ולעשות לבנות איך במחשבתו
שיכול  שאע"פ שונות ותמונות באותיות הכתב מעשה
באופן  האותיות תמונת ולצייר ולכתוב בידיו לעשות
המחשבה  עכ"ז ושכל שבמחשבה הציור היפוך אחר
והמחשבה  השכל כרצון לעשות בידיו שולט והשכל
אותיות  ציור וכמו"כ יגרע ולא יוסיף לא דוקא
שהדיבור  הדיבור אל ונמשך שבא ושכל שבמחשבה
הבל  בחומר שולט שבמחשבה והציור חומר נקרא
תוס' בלי המחשבה אותיות כצורת שיצוייר הדיבור
מציור  בהיפוך לדבר שיכול אע"פ כלל מגרעת ובלי
כחומר  שהדיבור לפי וכה"ג והשכל המחשבה אותיות
אע"פ  שירצה מה בו לצייר המחשבה לגבי היוצר ביד
הלב  מהבל הדבור אותיות הבל למציאות שרש שיש

ושליטה  ממשלה ענין זהו אך בפ"ע. במהות
שמצוה  כמו וזהו לדיבור ומנהיג' שולטת שהמחשב'
הקטן  שיכול הגם כך ולא כך שיעש' לקטן גדול אדם
ממנו  ומרוחק נבדל הוא כי בהיפוך ולעשות לשנות
ומצמצם  הצווי שומר הוא עכ"ז בפ"ע דבר במהות
תוס' בלי עליו הצווי אופן כפי רק הדבר לעשות א"ע
שבמוח  השכל שליטת ענין הוא וכך כו'. כלל ומגרעת
התפעלות  אופן ולצייר להנהיג בלב ובא שמאיר
שלהם  התפשטות אופן שיהי' הטבעיים המדות
המדות  התפעלות שיעור אופן כפי רק והתגלות'
המדות  מהות עצם שמצד אע"פ כך ולא כך שבמוח
הסכם  היפך טבעם כפי להתפעל יכולים הטבעיים
עליהם  וגוזר יחייב השכל אבל והתפעלותו השכל
אופן  כפי דוקא וכך כך באופן ויתפשטו שיתפעלו
כלל. ומגרעת תוס' בלי דוקא השכל של התפעלות
לכאן  או לכאן שילך לזולתו שמנהיג כאדם ממש שזהו
וד"ל: כו' יוליכנו לשם לילך רוצה שהוא ודרך למקום
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mEvnSd uEAiw itl drW KWn mdn dEdzIX¤¦§©¤¥¤¤¤¨¨§¦¦©¦§
uEAiTnE ,rbx onG ddFXW wlg lM lW zEhXRzdde§©¦§©§¤¨¥¤¤¤§©¤©¦¦

.drW KWn dEdzY mirbxd̈§¨¦¦§©¤¤¤¨¨

xzFi dHnN KXnzY rtXdW lMW :lFcB llM Edf iM¦¤§¨¨¤¨¤©¤©¦§©¥§©¨¥
.xzFiA wNgzdl zgxkEn ±§©©§¦§©¥§¥

,hrEn mFwn wifgn `Ed ,FnFwnAW ,xPd xF` FnM§©¥¤¦§©£¦¨¨
ziaM lFcB mFwn `Nnn EpOn hXRzOd dxF`de§¨¨©¦§©¥¦¤§©¥¨¨§©¦

.`vFIke§©¥

hw cinlzl FliRWdl dvxIWM ,cinlzl axA oke§¥§©§©§¦§¤¦§¤§©§¦§©§¦¨
Pgixki ± KxrdFwNgl ,miAx mixacE zFaizA WAlzdl E ¨¥¤©§¦¤§¦§©¥§¥§¨¦©¦§©§

xzFi oFap cinlzl riRWIWkE ,'Ek cinlYd EPbiVIW itM§¦¤©¦¤©©§¦§¤©§¦©§©§¦¨¥
hrEOd `vnp .KM lM miAx mixaC xAcl Kxhvi `l ±Ÿ¦§¨¥§©¥§¨¦©¦¨©¦§¨©¨

.hxtl llkM dAExOd wifgn©£¦©§¤¦§¨¦§¨

daWgnA wifgIW dOW ,xEAiCd iAbl daWgOd oke§¥©©£¨¨§©¥©¦¤©¤©£¦§©£¨¨
.'Ek FWxtl ax onG zFdWl xEAicA Kxhvi ,rbxA§¤©¦§¨¥§¦¦§§©©§¨§

zEwNgzd zAiQW ,mipR lM lr dGn oaEn `vnpe§¦§¨¨¦¤©¨¨¦¤¦©¦§©§
`id rtXdW lke ,onGd zEEdzd zAiq `Ed rtXd©¤©¦©¦§©©§©§¨¤©¤©¦
miAx miwlg mW llkp onGd mb if` ,xzFi zElNMzdA§¦§©§¥£©©©§©¦§¨¨£¨¦©¦

lMd llkp l"Pd illM xF`AW `vnPX cr ,l"PM cg`M§¤¨©©©¤¦§¨¤§§¨¦©©¦§¨©Ÿ
lM llFMW "zg` dxiwq"E "zg` daWgn" `ide ,cg`M§¤¨§¦©£¨¨©©§¦¨©©¤¥¨

.l"PM onGd©§©©©

dkxal mpFxkf EpizFAx xn`n oipr Edfe59dxFY" : §¤¦§¨©£©©¥¦§¨¦§¨¨¨
"dpYip dnEzg60dNbn dNbn" xn`c o`n cglE , £¨¦§¨§©©§¨©§¦¨§¦¨

"dpYip61:miTElg miPnfA `id dxFYd ixd zn`A iM , ¦§¨¦¤¡¤£¥©¨¦¦§©¦£¦
,KM xg` mdxa` zWxtE ,lEAOd onfA dxn`p gp zWxR̈¨©Ÿ©¤¤§¨¦§©©©¨¨©©§¨¨©©¨
,dxFY oYn KM xg`e ,KM xg` "awri glWIe" zWxR oke§¥¨¨©©¦§©©£Ÿ©©¨§©©¨©©¨
itM EdGW `N` .`vFIke mixERMd mFi zevn KM xg`e§©©¨¦§©©¦¦§©¥¤¨¤¤§¦

aEzMW FnM ,iENibA E`AW62"xn`Ie± "dWn l` 'd ¤¨§¦§¤¨©Ÿ¤¤Ÿ¤
zpigAnxEAC,mdNW onGd itM r"iaA dNBzOW oFilr ¦§¦©¦¤§¤¦§©¤§¦©§¦©§©¤¨¤

zllFM ± l"Pd mEcTd llMA ,w"`A dxFYd WxWA la £̀¨§Ÿ¤©¨§©©§¨©¨©©¤¤
."dpYip dnEzg" xnF`d zrC Edfe .zg`M mlEM¨§©©§¤©©¨¥£¨¦§¨

`Ed l"Pd mEcTd llMd mBW lirl x`Azp iM zFidle§¦§¦¦§¨¥§¥¤©©§¨©¨©©
dn `N` llkA oi`"X xg`n ,mEvnSd xg`l lv`p¤¡©§©©©¦§¥©©¤¥¦§¨¤¨©
zFCn oEPi` lMn e`l" KxAzi FzEnvr la` ,"hxtAW¤¦§¨£¨©§¦§¨¥©¦¨¦¦
cr ,xTire ixnbl onGdn dlrnl `Ed okl ,"llM Edi ¦̀§¨¨¥§©§¨¥©§©§©§¥§¦¨©

cq oMW lke ,xnFl okYi `l "zg` dxiwq" mBWonGd x ¤©§¦¨©©Ÿ¦¨¥©§¨¤¥¥¤©§©
zFidl FxF` mvnvn `EdW `N` ,zEliv`C zFCnAW¤§¦©£¦¤¨¤§©§¥¦§
onGde mi`vnPd lM lFlkl zg` dxiwqE daWgn zpigA§¦©©£¨¨§¦¨©©¦§¨©¦§¨¦§©§©

: cg`M mdAW¤¨¤¤¤¨

dGnE:dxigaE dricId oipr xirfn hrn oaEn ¦¤¨§©¦§¥¦§©©§¦¨§¦¨
dxiwqA onGd lM xwFQW mEcTd llMA `id dricidW¤©§¦¨¦©§¨©¨¤¥¨©§©¦§¦¨
`id dxigAdW ,dxigAd zgxkn dpi` mFwn lMnE ,zg ©̀©¦¨¨¥¨©§©©©§¦¨¤©§¦¨¦

.llMd on hxR zpigaA EkWnp xaMWM ,dHnN§©¨§¤§¨¦§§¦§¦©§¨¦©§¨

iAbl onGd lEHiA mrh aEhA oM mB oaEi df itlE§¦¤©©¥§©©¦©§©§©¥
minEvnv ici lr dEdzP onGdW xg`n :onGdn dlrnl§©§¨¥©§©¥©©¤©§©¦§©¨©§¥¦§¦
,zEhXRzde zEwNYqd zpigaA rtXd zEwNgzde§¦§©§©¤©¦§¦©¦§©§§¦§©§
,Epiptl `N` opi` zEwNYqdde minEvnSd lMW xg`nE¥©©¤¨©¦§¦§©¦§©§¥¨¤¨§¨¥
mcFw didW FnkE ,`lM `NFM ± KxAzi diOw la £̀¨©¥¦§¨¥¨§¨§¤¨¨¤
`lM" `Ed onGd z`ivn mb oM m` ,mlFrd z`ixA§¦©¨¨¦¥©§¦©©§©§¨
Fpi` ENi`kE ,"'Ek `xap `NW cr `Ed dY`"e ,"aiWg̈¦§©¨©¤Ÿ¦§¨§¦¥
lW FnFwn `Ed"W cr ,"aiWg `lM" mFwOdW FnM ,WOn©¨§¤©¨§¨¨¦©¤§¤

"mlFr63: oiaOl ice . ¨§©©¥¦

Fxzi zWxR ,zEwl` zpn`d zevn¦§©©£¨©¡Ÿ¨¨©¦§

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

(58.`i wxR lirl `aEd .b dWxR dAx ziW`xA§¥¦©¨¨¨¨¨§¥¤¤

(59.` ,q oiHiB¦¦

(60Fl zFxn`Pde oNEM zFIWxRd lM Exn`PW xg`l 'n sFq cr daYkP `l"Ÿ¦§§¨©§©©¤¤¤§¨©¨¨¦¨§©¤¡¨

.(i"Wx) "oazMW cr dR lr Fl zFxEcq Eid dIpWE dpFW`x dpWA§¨¨¦¨§¦¨¨§©¤©¤§¨¨©¦

(61lM ExnbPWM dpW 'n sFQalE ,DazFM did dWnl dWxR dxn`PWM"§¤¤¤§¨¨¨¨§Ÿ¤¨¨§¨§©¨¨§¤¦§§¨

.(i"Wx) "oxtzE oicibA oxAig zFIWxRd©¨¨¦¦§¨§¦¦§¨¨©¦

(62.c ,c zFnW§

(63.h ,gq dWxR dAx ziW`xA§¥¦©¨¨¨¨



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

˙Ú„ÈÂ'האלקי הוא ה' כי לבבך אל והשבות היום
היום, וידעת פי' וגו'. הארץ ועל ממעל בשמים
ויהי  ערב ויהי כמ"ש אחד הם שניהם והלילה היום שכמו
בזמן  שהוא שכמו לבבך, אל והשבות כך אחד, יום בקר
הם  ויצה"ר יצ"ט שהם הלבבות שב' ג"כ, בנפש הוא כן
והיינו  אחת, בחי' העבודה ע"י להיות יכולים שניהם
אתכפיא  כד ה' ועבודת לאהבת ישוב היצה"ר שגם
שז"ע  יצריך בשני לבבך בכל שארז"ל וכענין כו', סט"א
תדע  ועי"ז כנ"ל, כו' ישוב היצה"ר שגם דק"ש העבודה

ממש. עוד ואין כו' האלקי' הוא הוי' כי ג"כ
ÔÈ·‰ÏÂ הרבה בזמן לאדם היצה"ר ניתן מדוע צ"ל

י"ג  בן בהיותו לאדם בא שיצ"ט ליצ"ט, קודם
וחכם  מסכן ילד טוב ע"פ קהלת במד"ר כמארז"ל שנה,
לפתח  דכתי' לידה משעת ויצה"ר קטנה, עיר ובפסוק
ורבי  דאנטונינוס ממארז"ל וכנודע רובץ, חטאת

ולמה  להיפך, צ"ל הי' ולכאורה ב', דצ"א בסנהדרין
האדם  בגוף היצה"ר שישרש ית' מלפניו כזאת היתה
ליצה"ר  לכפות יצ"ט בו נותן אח"כ ואז ויתפשט,
ברוחו  שישלוט ועוז כח ניתן כי אמת והן ולהכניעו,
מוח  להיות הכח וניתן הגוף, זה קטנה עיר וילכוד
ליצה"ר  לאקדומי לי' למה צ"ל זה מ"מ הלב, על שליט
לכאו' הי' ודי באדם, היצ"ט ביאת קודם הרבה כ"כ
ע"י  היצ"ט מפני יכנע ושהיצה"ר כאחד באים היו אם
ועצומה  רבה יגיעה צריך בזה גם אשר האדם, עבודת
כזאת  היתה ולמה דיצה"ר, קשות מדות יכנעו עדי
את  ולהרגיל להתפשט ליצה"ר להניחו עוד ית' מלפניו
ושעי"ז  יצ"ט בו נותן אח"כ ואז בתחבולותיו, האדם
הבא  כמארז"ל לאדם לו נותנים אשר וסיוע הכח וע"י
צריך  מ"מ כי וגם ליצה"ר, ינצח לו מסייעי' לטהר

מכ"ד. כנודע עצמו מצד לטהר בא להיות
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c"agרמב i`iyp epizeax zxezn
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zxFY cEOil iR lr zFaFh zFCn igx`A DzNrtE§ª¨¨§¨§¥¦©¦¦©
.y"p` ipwGn mipW ici lr df xqnp ,hxtA zEciqgd©£¦¦§¨¦§©¤©§¥§©¦¦¦§¥©©
`AW) l"f lcprd KFpg iAx caFrde ciqgd cg`d̈¤¨¤¨¦§¨¥©¦£¤§¤©¤¨
ilFcB z` WOWe ,b"xz zpWA Whiee`AEill¦§¨¦§¦§©§¦¥¤§¥

n cwtEd Fci lr xW` (miciqgdcEOil zxnW ©£¦¦£¤©¨§©¦§¤¤¦
e"vi mininYÎiknFY icinlY lW dkxcdde g"`c©§©©§¨¨¤©§¦¥§¥§¦¦
iAx liMUOde ciqgd EdpWnE ,Whiee`AEilA xW £̀¤¦§¨¦§¦§¥¤¨¦§©©§¦©¦
iAx mqxEtOd axd cinlY) l"f mpFxB l`EnW§¥§¨©©§¦¨©©§§¨©¦
zxnWn cwtEd Fci lr xW` (oiAnrGn l"f mdxa ©̀§¨¨©¦¤§¦£¤©¨§©¦§¤¤
zaiWi icinlY zBElR lW dkxcdde g"`c cEOil¦©§©©§¨¨¤§©©§¦¥§¦©

.wqpin KlR oiAnrf xirA e"vi mininYÎiknFY§¥§¦¦¨¦¤§¦¤¤¦§§
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l"Pd mikixcOde miriRWOd miciqgd cFaM lW¤§©£¦¦©©§¦¦§©©§¦¦©©
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sx`c `in f` ,EigIW y"p` zEllkA WBxEd `liOn¦¥¨§©¦§¨©©¤¦§©¦©§

Wxrcp` oii`f4. ©©§¤
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ביום  דעוה"ב. – עלמין כל סובב דעוה"ז, – עלמין כל ממלא גילויים, ב' – מיומים יחיינו
הרע  וחיים, טוב – תומ"צ ב"ה. א"ס דעצמות רבים ברחמים המתים תחיית – השלישי

המות. סיבת –

eiÁÈ"."לפניו ונחיה יקמנּו הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּימים, ¿«≈ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ּובּיֹום  עּתים, ׁשני – יֹומים רׁש"י, ְִִִִֵֵֵַַַּופרׁש
להֹוסיף  ּבא מה להבין וצרי ׁשליׁשי. עת – ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָהּׁשליׁשי
ימים  ּבין ההבּדל ּומה "ימים", ּבפרּוׁש הּמּובן ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָעל
ּוכמֹו הּגּלּוי, אל ּכּנּוי הּוא ּדיֹום הּוא, הענין א ְְְְִִִִִֶַַָָלעּתים.
לילה", קרא ולחׁש יֹום לאֹור אלהים "וּיקרא ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ולילה  יֹום ּבין ההפרׁש ּדזהּו לגּלּוי, ּכּנּוי הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָּדיֹום
חׁש הּוא ולילה וגּלּוי, אֹור הּוא ּדיֹום ,וחׁש אֹור ְְְְְִֶֶֶַָֹֹׁשהּוא
יֹום  ּבא הּימים ב' ואחר ימים, ב' הם יֹומים ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהעלם,
ׁשהם  ימים ׁשלׁשה יׁש הרי ׁשּבכללּות הינּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהּׁשליׁשי,
"יחּינּו וזהּו מיחד, חּיּות הּוא ּגּלּוי וכל ּגּלּוּיים, ְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֻׁשלׁשה
החּיּות  הינּו ימים, ּדב' והחּיּות האֹור ׁשהם ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹמּימים",
עלמין  ּכל הממּלא אלקי וחּיּות אֹור ׁשהּוא הּזה א ּדעֹולם ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ

העליֹון  עדן וגן הּתחּתֹון עדן ּבגן הּבא ּדעֹולם ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוהחּיּות
עלמין  ּכל הּסֹובב אלקי וחּיּות אֹור ּובּיֹום ב ׁשהּוא , ְְֱִִֵֶַַַָָֹ

מא  ׁשּלמעלה אלקי וחּיּות אֹור הּוא סֹוף הּׁשליׁשי אין ֹור ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹ
עלמין, ּכל הּסֹובב סֹוף אין ואֹור עלמין ּכל ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָהממּלא
הּׁשליׁשי  "ּובּיֹום ּדזהּו הּתחּיה, ּדעֹולם הּגּלּוי ְְְְְִִִִֶַַַַָָוהּוא
ידי  על ּדזהּו לפניו", "ונחיה הּמתים ּבתחּית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיקמנּו"
אין  אֹור ּדעצמּות העצמּיים הרחמים ׁשהם רּבים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָרחמים
רּבים", ּברחמים מתים "מחּיה ּכמאמר הּוא, ּברּו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָסֹוף

ּדהּנה  ּדוקא, רּבים רחמים ידי על הּוא הּמתים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַַָּדתחּית
רע, הּוא ּומות טֹוב הּוא ּדחּיים ורע, טֹוב הם ּומות ְְִִֵֶֶַַַַָָחּיים
הּטֹוב  ואת החּיים את לפני נתּתי "ראה ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
הּוא  ורע החּיים סּבת הּוא ּדטֹוב הרע", ואת הּמות ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָאת
ּדבּתֹורה  וחּיים, טֹוב הם ּומצוֹות ּדתֹורה הּמות, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָסּבת
היא  חּיים "עץ ּוכתיב למצאיהם", הם "חּיים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹּכתיב
הם  והּתפּלה הּתֹורה אֹותּיֹות ודּבּורי ּבּה", ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָלּמחזיקים

מיּבעי  ּדלא מּמׁש, ּומבין ג מחּיים ּתֹורה יֹודע ׁשהּוא ּדמי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהאֹותּיֹות  ׁשּבּתפּלה, ותחנּונים והֹודאה הּׁשבח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעניני
מבין  ואינֹו ּתֹורה יֹודע ׁשאינֹו מי ּדגם אּלא אֹותֹו, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמחּיים
ּברגׁש האֹותּיֹות את ׁשאֹומר אּלא הּתפּלה עניני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָּפנימּיּות
ּדכתיב  ּדזהּו אֹותֹו, מחּיים האֹותּיֹות הּנה ּפׁשּוטה, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָאמּונה
הּנה  ּבדעת, עני ׁשהּוא מי ּדגם בעניי", נחמתי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"זאת
עצמן  ׁשהאֹותּיֹות חּיתני", אמרת "ּכי נחמתי ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָזֹוהי
ּכתיב  ּובּמצות אֹותֹו, מחּיים ּותפּלה ּבתֹורה הוי' ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹּדאמרי
הרי  ּבהם", וחי האדם אתם יעׂשה אׁשר הּמצֹות ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"אּלה
הרע  ּולהפ החּיים, סּבת הּוא ּומצוֹות ּדתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּטֹוב
ואדם  ."רעת ּתיּסר" ׁשּכתּוב ּכמֹו הּמות סּבת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּוא
לעֹולם, מיתה ּגרם הּדעת עץ חטא ידי על ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָהראׁשֹון
על  נתּגּבר והרע ּבּטֹוב הרע ּתערֹובֹות ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָוהינּו

לעֹולם, מיתה וגרם ְִַַָָָָהּטֹוב

השתלשלות, מסדר שלמעלה גילוי ע"י הוא ברוחניות וגם בגשמיות המתים תחיית
מ  יש בריאה מדרגת דנטיף ולמעלה טלא המתים, את בו להחיות שעתיד טל אין.

מעתיקא.

˙iÁ˙e מתים יׁש לחי, נהּפ ׁשהּמת הּוא הּמתים ¿ƒ«ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
ּותחּית  מתים ויׁש ּבגׁשמּיּות הּמתים ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַּותחּית
מן  מסּתּלק ּׁשהּנפׁש מה הּוא ּדמת ּברּוחנּיּות, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּמתים
רֹואה  ואינֹו מׂשּכיל ּדאינֹו ּדֹומם ּכאבן נׁשאר והּגּוף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָהּגּוף
הּמתים  ּותחּית היה, ּכלא והיה ונרקב כּו' ׁשֹומע ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹואינֹו
ּבאֹור  מּמׁש חדׁשה ּכברּיה ויהיה יתחּדׁש הּגּוף אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

חּיי  ויחיה יׁשמע ּבאזניו יראה ּבעיניו אׁשר ּגלּוי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוחּיּות
רּוחנּיים  מתים ּדיׁש ּברּוחנּיּות, הּוא וכן מּמׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּבׂשרים
אלקית  הּׂשגה מּׂשיג אינֹו ּבׂשכלֹו אׁשר לּצלן ְְְֱֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹרחמנא
לא  ּובאזניו ּפרטית הׁשּגחה יראה לא ּובעיניו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹרּוחנית
ּברּוחנּיּות  הּמתים ּותחּית אלקי, ענין מרּגיׁש ואינֹו ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵַַַַַָֹיׁשמע
ּפנימּיּות  ללמד הּקדׁש אל לגׁשת טהרה הרּוח ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנתעֹורר
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ואילך. 47 עמוד תש"א המאמרים בספר נדפס (*

העולמות.א. בעולם).ב.כל האלקי האור בהשפעת דרגות  שתי הם ו"סובב" ("ממלא" העולמות כל (מקיף) מסובב
(לומר).ג. צורך שאין
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ּבאריכּות  ּבּה ּומתּבֹונן אלקית הּׂשגה ּומּׂשיג ְֱֲִִִִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה
ּפרטית  הׁשּגחה יראה ּבעיניו אׁשר עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָההתּבֹוננּות
ּבעבֹודה  ּבא ּכי עד אלקית, הּׂשגה ויבין יׁשמע ְְְְֱֲִִִִַַַָָָָָָָָֹּובאזניו
ּובהנהגה  הּמצות ּבקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד מּמׁש ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֹּבפעל
הּמתים  ּתחּית הרי ּבגׁשמּיּות אׁשר ּוכׁשם טֹובֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַּדמּדֹות
ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה העצמּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּדהּנה  הּוא והענין ּברּוחנּיּות, הּמתים ּבתחּית הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּכן
ּבחינת  הּוא החּיים ּדמקֹור החּיים, מּמקֹור נמׁשכים ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָהחּיים
ּבבחינת  ׁשהיא ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו ּדאצילּות ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַמלכּות
עׂשּיה, יצירה ּבריאה מעֹולמֹות והתנּׂשאּות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָרֹוממּות
ּבחינת  ׁשּכל לפי החּיים, מקֹור נקראת זֹו ּומדרגה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּובחינה
היא  מיתה וענין מּׁשם, נמׁש ׁשּבעֹולמֹות וחּיּות ְְְְִִִִִֶַַָָָָָאֹור
ולזאת  לׁשרׁשֹו, ׁשּנסּתּלק והחּיּות האֹור והסּתלקּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּכּליֹון
מּבחינת  להיֹות אפׁשר אי הּמת את להחיֹות ּבכדי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּנה
והחּיּות  האֹור הרי ׁשּמּתחּלה היֹות ועם החּיים, ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָמקֹור
לאחר  אבל החּיים, מקֹור מּבחינת נמׁש ּולהחיֹות ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָלהּוֹות

א  אי החּיּות נסּתּלק ונמׁשׁשּכבר חֹוזר ׁשּיהיה פׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּבחינת  אם ּכי הּמת את להחיֹות עצמּה זֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּמדרגה
מּבחינת  ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ּדעצמּות רּבים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָרחמים
הּמת. את להחיֹות נמׁש מּׁשם הּנה החּיים, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמקֹור
הּוא  הּמתים ּתחּית ענין ּדׁשרׁש יֹודע, אּתה ּדבר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּומּמֹוצא
יׁש ּדבריאה מאין, יׁש ּבריאה מּבחינת מעלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלמעלה

היֹות  ועם החּיים, מקֹור מּבחינת הּוא ענינּה הרי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַַָָמאין
ׁשּמקּבלת  ּכמֹו חכמה מּבחינת הּוא ׁשרׁשּה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּדׁשרׁש
ידי  על הּוא ּבפעל והחּיּות ההתהּוּות אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹמהּכתר,
ׁשהיא  ּדחכמה ּתּמצא", מאין "והחכמה ּדכתיב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלכּות
וחּיּות  ּדאֹור הּגּלּוי ראׁשית היא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַראׁשית
ּומחכמה  ּכתר, ׁשּנקרא ּדרצֹון ההעלם מּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּנמׁש
הּדּבּור  אֹותּיֹות עד עליֹונֹות למּדֹות ּומּבינה לבינה ְְְְִִִִִִִֶַַָָָנמׁש
העֹולמֹות  ּכל ליׁש מאין ּומחּיה ׁשּמהּוה מלכּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדבחינת
הּדעת  עץ חטא ידי ועל עׂשּיה, יצירה ּדבריאה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָונבראים
ׁשהאֹור  והינּו לעֹולם, מיתה וגרם הרע התּגּברּות ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָנעׂשה
ּתחּית  ׁשּיהיה אפׁשר אי ּומּׁשם לׁשרׁשֹו, מסּתּלק ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהחּיּות
ּבגדר  ׁשאינֹו העצמּות מּבחינת ׁשּימׁש צרי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמתים
את  להחיֹות ׁשּנמׁש הּוא ּומּׁשם לעֹולמֹות, למקֹור ְְְֲִִֶֶַָָָָָָמקֹור
ׁשעתיד  טל ּתחּיה, טל ענין וזהּו לחּיים, ׁשּיהּפ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּמת
ּבחינת  ׁשהּוא הּמתים, את ּבֹו להחיֹות הּוא ּברּו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָהּקדֹוׁש

מעּתיקא  ּדנטיף סֹוף ד טלא אין אֹור עצמּות ּבחינת ׁשהּוא , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
וזהּו לאצילּות. ּומקֹור ׁשרׁש מּבחינת ׁשּלמעלה הּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּברּו
רּבים  רחמים מּבחינת הינּו רּבים", ּברחמים מתים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַ"מחּיה
מּבחינת  ׁשּנמׁש והחּיּות ּדהאֹור ּגבּול, ּבלי ׁשהן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּדעצמּות
ענין  ׁשהּוא וכּליֹון קץ יׁש ּדאצילּות החּיים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָמקֹור
הּנה  ּגבּול ּבלי ׁשהן רּבים רחמים ּבחינת אבל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָהסּתּלקּות,

הּמתים. את להחיֹות נמׁש ְְֲִִִֵֶַַָָמּׁשם

תומ" ע"י מתומ"צ. שלמעלה גילוי ע"י – ברוחניות המתים בעילוי תחיית "חיים" נעשים צ
והבריאות. החיים ענין אמיתית הוא החיות הרגשת העדר  המדות. וזיכוך

ידי p‰Â‰ב) על הּוא ּבגׁשמּיּות הּמתים ּדבתחּית ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַ
יֹותר  עליֹון אֹור ּגּלּוי ׁשהּוא ּתחּיה ְְִִֵֶֶַָטל
ׁשהיא  ּכמֹו מלכּות ּדבחינת החּיים מקֹור ְְְְְִִִִִִֶַַַַַמּבחינת
ּבתחּית  הּוא ּכן הּנה והתנּׂשאּות, רֹוממּות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַּבבחינת
יֹותר  עליֹון אֹור ּגּלּוי מּצד ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, ְִִִִֵֵֶֶַַָָהּמתים
"ּכי  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומצוֹות, ׁשּבּתֹורה והּגּלּוי האֹור ְְְְִִִִֶֶַַָָָמּכמֹו
לחּיים", הוי' "יראת ּכתיב ּדהּנה ,"טּל אֹורת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹטל
הּוא  ׁשמים ּביראת ּומצוֹות הּתֹורה את מקּימים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּדכאׁשר
הּתֹורה  ּבחּיי חי ׁשהּוא ּדמי עצמֹו, את נֹוׂשא והחי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָחּיים,
עצמֹו, את נֹוׂשא הּוא הּנה ׁשמים ּביראת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּמצוה
אלץ  ווערט ער לזמן, ּומּזמן לעת מעת ונזּדּכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנתעּלה

העכער  אּון ענין ה איידעלער ּכל ׁשּתֹופס ּבׂשכלֹו הן , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
הׂשּכלה  ּדבר יעדער נעמט ער יֹותר, ּובפנימּיּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבדּקּות

איידעלער  אּון טֹובֹות ו טיפער מּדֹות ׁשהן ּבמּדֹותיו והן , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָ
הן  אבל טֹובֹות מּדֹות ּבעל ׁשהּוא מי ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶַַָּונעימֹות,

איידל  ניט ּבטבע איז ער ווייל נעימֹות, ּגם ז ּבלּתי הּנה , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַ

נעימֹות  ּבלּתי אבל ּבאמת, טֹובֹות היֹותן עם ׁשּלֹו ְְֱֱֲִִִִִֶֶֶַָָהּמּדֹות
ּכהא  ּגּסֹות, ּגם א)ח ולפעמים לא, (קּדּוׁשין רז"ל ּדאמרּו ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׂשלו  מין וׁשמן, חׁשּוב (עֹוף ּפסיֹוני, לאביו מאכיל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"יׁש
עליו, (ׁשּנענׁש העֹולם" מן וטֹורדֹו רׁש"י), ּבּמדּבר, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּירד
מּצד  והּוא רׁש"י), סעּודתֹו, על עין צרּות לֹו ְְְִִִֶֶַַַַַָָׁשּמראה
ּגראּבער, א ּבטבע איז ער וואס ׁשּלֹו, הּטבעי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעביּות

ּגראּב אֹוי זיינער טֹוב ּדער ׁשהּוא ט איז מי ּכן ּׁשאין מה , ְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
והן  נעימֹות, הן הּטֹובֹות מּדֹותיו ּגם הרי ּומזדּכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתעּלה
מיט  פילט ער זּולתֹו, הרגׁש מלאֹות ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהנהגֹותיו
העּדר  הּוא [ה]חּיים ענין אמּתת ּדהּנה צווייטן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדעם
איז  לעּבן פּון ענין אֹויפריכטיקער ּדער החּיּות, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָהרּגׁשת
החּיּות  את לא מרּגיׁש ּדאינֹו והינּו חּיּות, ּדעם פילען ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹניט
ער  חי, הּוא אם ּכי ּכללי החּיּות את ולא ׁשּבאבריו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּפרטי

לעּבן  ּדעם ניט פיהלט אּון –י לעּבט ּדהרּגׁש היֹות ּדעם , ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶ
מּדה  ׁשהיא ּובפרט ּבהׂשּכלה נעלה ענין הּוא – ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָפיהלען
הּוא  ההׂשּכלה ּדהרּגׁש ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטֹובה,

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

(יומין).ד. מעתיק שנוטף מתמדת.ה.טל בצורה ומתעלה (מזדכך) מתעדן יותר ו.הוא עמוק השכלה דבר כל קולט הוא
יותר. עדין עדין.ז.ובאופן לא הוא בטבע זה.ח.כי גס.ט.כמו שלו הטוב גם אזי (מגושם), גס הוא חי,י.שבטבע הוא

החיות. את מרגיש אינו אך
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ּבאריכּות  ּבּה ּומתּבֹונן אלקית הּׂשגה ּומּׂשיג ְֱֲִִִִֵַַַַָָָָֹהּתֹורה
ּפרטית  הׁשּגחה יראה ּבעיניו אׁשר עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָההתּבֹוננּות
ּבעבֹודה  ּבא ּכי עד אלקית, הּׂשגה ויבין יׁשמע ְְְְֱֲִִִִַַַָָָָָָָָֹּובאזניו
ּובהנהגה  הּמצות ּבקּיּום הּתֹורה ּבלּמּוד מּמׁש ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹֹּבפעל
הּמתים  ּתחּית הרי ּבגׁשמּיּות אׁשר ּוכׁשם טֹובֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַּדמּדֹות
ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה העצמּות ּגּלּוי ידי על ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּדהּנה  הּוא והענין ּברּוחנּיּות, הּמתים ּבתחּית הּוא ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָּכן
ּבחינת  הּוא החּיים ּדמקֹור החּיים, מּמקֹור נמׁשכים ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַָהחּיים
ּבבחינת  ׁשהיא ּבאצילּות ׁשהיא ּכמֹו ּדאצילּות ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַמלכּות
עׂשּיה, יצירה ּבריאה מעֹולמֹות והתנּׂשאּות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָרֹוממּות
ּבחינת  ׁשּכל לפי החּיים, מקֹור נקראת זֹו ּומדרגה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּובחינה
היא  מיתה וענין מּׁשם, נמׁש ׁשּבעֹולמֹות וחּיּות ְְְְִִִִִֶַַָָָָָאֹור
ולזאת  לׁשרׁשֹו, ׁשּנסּתּלק והחּיּות האֹור והסּתלקּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּכּליֹון
מּבחינת  להיֹות אפׁשר אי הּמת את להחיֹות ּבכדי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּנה
והחּיּות  האֹור הרי ׁשּמּתחּלה היֹות ועם החּיים, ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָמקֹור
לאחר  אבל החּיים, מקֹור מּבחינת נמׁש ּולהחיֹות ְְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָלהּוֹות

א  אי החּיּות נסּתּלק ונמׁשׁשּכבר חֹוזר ׁשּיהיה פׁשר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּבחינת  אם ּכי הּמת את להחיֹות עצמּה זֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמּמדרגה
מּבחינת  ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ּדעצמּות רּבים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָרחמים
הּמת. את להחיֹות נמׁש מּׁשם הּנה החּיים, ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָמקֹור
הּוא  הּמתים ּתחּית ענין ּדׁשרׁש יֹודע, אּתה ּדבר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּומּמֹוצא
יׁש ּדבריאה מאין, יׁש ּבריאה מּבחינת מעלה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָלמעלה

היֹות  ועם החּיים, מקֹור מּבחינת הּוא ענינּה הרי ְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַַָָמאין
ׁשּמקּבלת  ּכמֹו חכמה מּבחינת הּוא ׁשרׁשּה ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּדׁשרׁש
ידי  על הּוא ּבפעל והחּיּות ההתהּוּות אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָֹמהּכתר,
ׁשהיא  ּדחכמה ּתּמצא", מאין "והחכמה ּדכתיב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלכּות
וחּיּות  ּדאֹור הּגּלּוי ראׁשית היא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְִִִִִֵֵַַַַראׁשית
ּומחכמה  ּכתר, ׁשּנקרא ּדרצֹון ההעלם מּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּנמׁש
הּדּבּור  אֹותּיֹות עד עליֹונֹות למּדֹות ּומּבינה לבינה ְְְְִִִִִִִֶַַָָָנמׁש
העֹולמֹות  ּכל ליׁש מאין ּומחּיה ׁשּמהּוה מלכּות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּדבחינת
הּדעת  עץ חטא ידי ועל עׂשּיה, יצירה ּדבריאה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָונבראים
ׁשהאֹור  והינּו לעֹולם, מיתה וגרם הרע התּגּברּות ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָנעׂשה
ּתחּית  ׁשּיהיה אפׁשר אי ּומּׁשם לׁשרׁשֹו, מסּתּלק ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָוהחּיּות
ּבגדר  ׁשאינֹו העצמּות מּבחינת ׁשּימׁש צרי אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהּמתים
את  להחיֹות ׁשּנמׁש הּוא ּומּׁשם לעֹולמֹות, למקֹור ְְְֲִִֶֶַָָָָָָמקֹור
ׁשעתיד  טל ּתחּיה, טל ענין וזהּו לחּיים, ׁשּיהּפ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּמת
ּבחינת  ׁשהּוא הּמתים, את ּבֹו להחיֹות הּוא ּברּו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָהּקדֹוׁש

מעּתיקא  ּדנטיף סֹוף ד טלא אין אֹור עצמּות ּבחינת ׁשהּוא , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
וזהּו לאצילּות. ּומקֹור ׁשרׁש מּבחינת ׁשּלמעלה הּוא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּברּו
רּבים  רחמים מּבחינת הינּו רּבים", ּברחמים מתים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַ"מחּיה
מּבחינת  ׁשּנמׁש והחּיּות ּדהאֹור ּגבּול, ּבלי ׁשהן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּדעצמּות
ענין  ׁשהּוא וכּליֹון קץ יׁש ּדאצילּות החּיים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָמקֹור
הּנה  ּגבּול ּבלי ׁשהן רּבים רחמים ּבחינת אבל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָהסּתּלקּות,

הּמתים. את להחיֹות נמׁש ְְֲִִִֵֶַַָָמּׁשם

תומ" ע"י מתומ"צ. שלמעלה גילוי ע"י – ברוחניות המתים בעילוי תחיית "חיים" נעשים צ
והבריאות. החיים ענין אמיתית הוא החיות הרגשת העדר  המדות. וזיכוך

ידי p‰Â‰ב) על הּוא ּבגׁשמּיּות הּמתים ּדבתחּית ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַ
יֹותר  עליֹון אֹור ּגּלּוי ׁשהּוא ּתחּיה ְְִִֵֶֶַָטל
ׁשהיא  ּכמֹו מלכּות ּדבחינת החּיים מקֹור ְְְְְִִִִִִֶַַַַַמּבחינת
ּבתחּית  הּוא ּכן הּנה והתנּׂשאּות, רֹוממּות ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַּבבחינת
יֹותר  עליֹון אֹור ּגּלּוי מּצד ׁשהּוא ּברּוחנּיּות, ְִִִִֵֵֶֶַַָָהּמתים
"ּכי  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּומצוֹות, ׁשּבּתֹורה והּגּלּוי האֹור ְְְְִִִִֶֶַַָָָמּכמֹו
לחּיים", הוי' "יראת ּכתיב ּדהּנה ,"טּל אֹורת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹטל
הּוא  ׁשמים ּביראת ּומצוֹות הּתֹורה את מקּימים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּדכאׁשר
הּתֹורה  ּבחּיי חי ׁשהּוא ּדמי עצמֹו, את נֹוׂשא והחי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָחּיים,
עצמֹו, את נֹוׂשא הּוא הּנה ׁשמים ּביראת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָוהּמצוה
אלץ  ווערט ער לזמן, ּומּזמן לעת מעת ונזּדּכ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנתעּלה

העכער  אּון ענין ה איידעלער ּכל ׁשּתֹופס ּבׂשכלֹו הן , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָ
הׂשּכלה  ּדבר יעדער נעמט ער יֹותר, ּובפנימּיּות ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבדּקּות

איידעלער  אּון טֹובֹות ו טיפער מּדֹות ׁשהן ּבמּדֹותיו והן , ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָ
הן  אבל טֹובֹות מּדֹות ּבעל ׁשהּוא מי ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶַַָּונעימֹות,

איידל  ניט ּבטבע איז ער ווייל נעימֹות, ּגם ז ּבלּתי הּנה , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַ

נעימֹות  ּבלּתי אבל ּבאמת, טֹובֹות היֹותן עם ׁשּלֹו ְְֱֱֲִִִִִֶֶֶַָָהּמּדֹות
ּכהא  ּגּסֹות, ּגם א)ח ולפעמים לא, (קּדּוׁשין רז"ל ּדאמרּו ְְְְְִִִִַַַַָָָ

ׂשלו  מין וׁשמן, חׁשּוב (עֹוף ּפסיֹוני, לאביו מאכיל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ"יׁש
עליו, (ׁשּנענׁש העֹולם" מן וטֹורדֹו רׁש"י), ּבּמדּבר, ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּירד
מּצד  והּוא רׁש"י), סעּודתֹו, על עין צרּות לֹו ְְְִִִֶֶַַַַַָָׁשּמראה
ּגראּבער, א ּבטבע איז ער וואס ׁשּלֹו, הּטבעי ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהעביּות

ּגראּב אֹוי זיינער טֹוב ּדער ׁשהּוא ט איז מי ּכן ּׁשאין מה , ְִִֵֵֶֶֶֶַַָ
והן  נעימֹות, הן הּטֹובֹות מּדֹותיו ּגם הרי ּומזדּכ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמתעּלה
מיט  פילט ער זּולתֹו, הרגׁש מלאֹות ׁשהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהנהגֹותיו
העּדר  הּוא [ה]חּיים ענין אמּתת ּדהּנה צווייטן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַּדעם
איז  לעּבן פּון ענין אֹויפריכטיקער ּדער החּיּות, ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָהרּגׁשת
החּיּות  את לא מרּגיׁש ּדאינֹו והינּו חּיּות, ּדעם פילען ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹניט
ער  חי, הּוא אם ּכי ּכללי החּיּות את ולא ׁשּבאבריו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּפרטי

לעּבן  ּדעם ניט פיהלט אּון –י לעּבט ּדהרּגׁש היֹות ּדעם , ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶ
מּדה  ׁשהיא ּובפרט ּבהׂשּכלה נעלה ענין הּוא – ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָפיהלען
הּוא  ההׂשּכלה ּדהרּגׁש ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָטֹובה,
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(יומין).ד. מעתיק שנוטף מתמדת.ה.טל בצורה ומתעלה (מזדכך) מתעדן יותר ו.הוא עמוק השכלה דבר כל קולט הוא
יותר. עדין עדין.ז.ובאופן לא הוא בטבע זה.ח.כי גס.ט.כמו שלו הטוב גם אזי (מגושם), גס הוא חי,י.שבטבע הוא

החיות. את מרגיש אינו אך

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הּנה  ולכן ההׂשּכלה, מהבנת ערֹו ּבאין הרּבה ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָנעלה
ולא  ההׂשּכלה את ׁשּמרּגיׁש מי הּוא הּמׂשּכיל ענין ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָֹאמּתת
הּוא  העּקר הרי הּמּדֹות ּבענין ּובפרט אֹותּה, ׁשּמבין מי ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָרק
"הּנֹותן  רז"ל ׁשאמרּו מהא לזה מכרחת ּוראיה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻההרּגׁש,
ּבי"א  מתּבר והמפּיסֹו ּברכֹות, ּבׁשׁש מתּבר לעני ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָּפרּוטה
עצמֹו ׁשּמכניס ההרּגׁש, ענין הּוא ׁשהמפּיסֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָּברכֹות",
זה  עם אבל ההרּגׁש, הּוא ׁשהעּקר הרי ּומעֹודדֹו, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבצערֹו
ּׁשהּוא  ּומה ׁשהּמרּגיׁש ּומתאר מדּגיׁש ההרּגׁש ענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהרי
ּׁשהּוא  מה ּבזה הּמעלה ורק ענינים, ׁשני הם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמרּגיׁש
מרּגיׁש הּוא הרי זה עם אבל ההּוא, הּדבר את ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָמרּגיׁש
אינֹו ּומהּותֹו עצמֹו ּׁשהּוא ּבמה ּכי ּומהּותֹו, עצמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַַַׁשאינֹו
אינֹו עצמֹו מהּות הם החּיים ּכי ולהיֹות ההרּגׁש, ענין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָׁשּי
לעּבט, ער חי, הּוא אם ּכי החּיּות הרּגׁש ענין ּבזה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּי

אנּו ּדכאׁשר הינּו החּיים", "הרּגׁש אֹומרים ּׁשאנּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּומה
להחּיּות  ׁשּבאברים הּפרטי החּיּות הבּדל לתאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָרֹוצים
ּׁשהאדם  מה הּוא הּכללי ׁשהחּיּות אֹומרים אנּו ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּכללי,
ּפרּוׁשֹו אין החּיים הרּגׁש הּנה ּבכללּותֹו, חי ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמרּגיׁש

החּיי  את ּפרּוׁשֹוׁשּמרּגיׁש אּלא לעּבן, ּדעם פיהלט ער ם, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
לׁשלל  ׁשּבא והינּו פיהלט, לעּבעדיקער א מרּגיׁש, ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהחי
אינֹו מרּגיׁש ׁשאינֹו ּדמי אֹו מרּגיׁש, אינֹו חי ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַּדמי
ניט  פילט וואס ּדער ניט, פילט ניט לעּבט וואס ּדער ְְְִִִִִֶֶֶַָָחי,
זּולתֹו, ּדבר הרּגׁש ּכמֹו אינֹו זה הרּגׁש אבל ניט, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָלעּבט
על  הֹוראה זֹוהי החּיים ּבענין זּולתֹו הרּגׁש ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדההרּגׁש
ּבאחד  אֹו ּבראׁשֹו ׁשּמרּגיׁש ּבמי ּוכמֹו והחליׁשּות, ְְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַָֹהחלי
ּדמי  החלי, על הֹוראה הּוא עצמֹו זה הרּגׁש הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמאבריו

אבריו, את מרּגיׁש אינֹו ּבריא ְִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

דתומ"צ, אור מספיק לא העבר, פגמי לתקן כדי הנפש. חולי על הוראה – הרוח גסות
בתכלית  שהיו ואהרן, כמשה גמורים צדיקים גם דלבא. מעומקא תשובה צריך אלא

יחשב. כחטא הכל העצמות, רוממות בהתגלות כי בעשי"ת, וידויים אומרים הביטול

ÔÎÂּדזהּו עצמֹו את מרּגיׁש ׁשהּוא ּדמי ּברּוחנּיּות הּוא ¿≈ְְְְְִִִֶֶֶַַָ
חלי  על הֹוראה זה הרּגׁש הרי וגאוה הרּוח ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַָָָָּגּסּות
את  מרּגיׁש אינֹו הרי ּבנפׁשֹו ּבריא ׁשהּוא ּדמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּנפׁש,
הרי  החֹולה ּכן ּׁשאין מה עצמֹו, את נֹוׂשא והחי ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַעצמֹו,
העּדר  ּבסּבת לזמן מּזמן ונחלׁש אבריו את מרּגיׁש ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּוא
ּבכּמה  נֹופל לּצלן רחמנא ׁשּלבּסֹוף עד ׁשמים, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָיראת
ונעׂשה  האלקי החּיּות מאּתֹו ּומסּתּלק רעים ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹענינים
הּדר את והעביר ּופגם ׁשחטא ּומי ּופֹוׁשע, ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָחֹוטא
ּבּתֹורה  ועֹוסק ׁשב אם ּגם הּנה והּמצוה, הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבדרכי
צריכים  העבר את לתּקן ּבכדי הּנה הּמצות, את ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּומקּים
ּדתֹורה  האֹור מסּפיק ואינֹו יֹותר, עליֹון אֹור ְְְְְְִִֵֵֶַַָָלהמׁשי

ּדלּבא  מעּומקא הּתׁשּובה ידי על ורק יא ּומצוֹות, ְְְְְְִִֵֵַַַָָָ
ּופׁשעיו, חטאיו על לסלח ּביֹותר עליֹון אֹור ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹממׁשיכים

הּׁשנה ׁשּזהּו ּדראׁש הּנֹוראים ּבּימים עֹונֹות סליחת ענין ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשאֹומרים  הּטעם וזהּו הּכּפּורים, ויֹום ּתׁשּובה ימי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָעׂשרת

ּב נמׁש ׁשאז להיֹות הּקדֹוׁש", הּמל" אין אז אֹור חינת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
לבּדֹו המרֹומם הּמל" ּבחינת ׁשהיא ּומהּות עצמּות ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָסֹוף
ּוכמֹו אז, מּבחינת ּגם ּומנּׁשא מרֹומם ׁשהּוא ְְְְִִֵֶַַָָָָֻמאז",
ּתׁשּובה  ימי ּדבעׂשרת קדׁשֹו", זרֹוע את ה' "חׂשף ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב
"ּדרׁשּו ּדכתיב וזהּו מּמׁש, העצמּות העלם ּבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָמתּגּלה

ּבעׂשרה  והּוא מצּוי", "ּבהיֹותֹו רז"ל ואמרּו ּבהּמצאֹו", ְְְְְְֲִִַַַָָָָָה'
מה  ּדזה והינּו הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹימים
ּׁשאינֹו מה ורֹוממּות הבּדלה ּבבחינת הּוא הּׁשנה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּבכל
מצּוי  הּוא ּתׁשּובה ימי ּבעׂשרת הּנה ּכלל, העֹולמֹות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבער
ּבעׂשרת  ׁשאֹומרים הּוּדּויים ענין וזהּו קרֹובֹו, לעם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָוקרֹוב
ה' את ׁשעֹובדים ּגמּורים צּדיקים ׁשּגם ּתׁשּובה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָימי
ּגם  אֹומרים ׁשּבּלב ועבֹודה ּומצוֹות ּבתֹורה ּתּמה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָּבעבֹודה
ׁשהיה  הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה וגם אׁשמנּו, הּוּדּויים ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכן
היה  ּכן ּגם הּוא הּנה – ּבּמציאּות ּבּטּול – "מה" ְְִִִִִֵֵַַַָָָּבבחינת
אהרן  ּוכמֹו ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת הּוּדּויים את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹאֹומר

ּביּה אֹומר יב ּדכתיב היה וכ" ּוכמאמר ּבעדֹו", "וכּפר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ואהרן  מׁשה הּדבר, נפלא ולכאֹורה ּפׁשעּתי", ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹחטאתי
"ונחנּו ׁשּכתּוב ּכמֹו לאלקּות, הּבּטּול ּבתכלית ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָֹׁשהיּו
ּבּטּולם  ּגדל עצם מּפני "מה" ּבבחינת ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹמה",
חֹוטאים  עצמם ׁשּיקראּו עד עצמם יׁשּפילּו אי ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹלאלקּות,
מּפני  הּוא הּטעם א וכּפרה, סליחה ׁשּצריכים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּופֹוׁשעים
ׁשּמרֹומם  ּכמֹו העצמּות רֹוממֹות התּגּלּות הּוא ְְְְִֵֶֶַַָָָׁשאז
להיֹות  צרי ולכן יחׁשב, ּכחטא ּדהּכל עצמֹו מּצד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֻּומנּׁשא
סליחת  ענין ּׁשּנמׁש הּוא ּדוקא ּומּׁשם הּוּדּויים, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָענין

ּברּוחנּיּות. הּמתים ּתחּית ענין ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶַַַָָעֹונֹות
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ÔÓÂÈ ÈÚË˜
בנוגע   שליט"א אדמו"ר כ"ק של מיומנו (קטעים

וההדרכה"): החינוך "כללי למאמר
באליווקא) (תרנ"ח, סיון י"ח ד.

לילה. אחת־עשרה שעה
הוד  החליט העבר, אייר מכ"ג ברשימתי כאמור
יסע  השבועות חג אחרי שמיד הרה"ק, אאמו"ר כ"ק

קוגעל  הענדל חנוך ר' מינסק 1החסיד פלך לזעמבין,
יחזור  ואשר אותם, ולבחון התלמידים את לבקר 
מפורט  דין־וחשבון עם באליווקא הדשא לנאות ישר
הענדל  חנוך הר' חזר בערב , אתמול וביקורו. מנסיעתו
אודות  קצרות רשימות עמו אתו והביא מנסיעתו,
ופרטי  ובדא"ח בנגלה לימודם וסדר התלמידים
את  סידרתי הלילה כל חייהם. וארחות הנהגותיהם
את  גם בהם והכנסתי מקודם, שהיו הרשימות

הענדל. חנוך הר' שהביא הרשימות
להתוועדות  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ייחד זה יום
זעמבין  בעיר הלומדים הבחורים אודות על מועצה
אסתרמן, גרונם שמואל ר' החסיד הנהלת תחת
הר' הנהלת תחת בליובאוויטש הלומדים והבחורים
אצלי  שנתקבלו הידיעות כל את ולבקר הענדל, חנוך
גרונם  שמואל והר' הענדל חנוך הר' החסידים מאת

ביחוד. תלמיד כל אודות על
עשירית  בשעה התקיימה הראשונה הועידה
היום. חצות אחר הראשונה שעה עד ונמשכה בוקר,
חנוך  ר' החסיד הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד השתתפו:

ואנכי. הענדל
הר' החסיד שענה המפורטות הידיעות יסוד על
במשך  לו ששלחתי השאלונים כל על גרונם, שמואל

סיון.  מרחשון חדשים שבעה
מכתב  בכל מכתבים. ושבעה בעשרים הם 
בגמרא  מהתלמידים אחד כל שלמד מה כתוב ומכתב,
פעמים  כמה החסידות. בתורת שלמדו ומה ופוסקים,
היה  ומה תלמידיו, עם גרונם שמואל הר' התוועד

סיפוריו. ועניני שיחותיו תוכן
חנוך  ר' מהחסיד המפורטות הידיעות יסוד ועל
מפורטת  הרצאה עיבדתי ומענה, שאלון בסדר הענדל

ותלמיד. תלמיד כל אודות ומסודרת
ואומר  הסדר, על נהנה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
מתעניין  לב , בשימת ההרצאות את קורא בפני, שבחי
להכין  עלי ומצווה ביחוד, ותלמיד תלמיד כל אודות
הראשונה. מהוועידה פרטי־כל לכתיבת הדרוש את

את  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ביקר ראשונה
את  קראו אחר בזעמבין. הלומדים התלמידים רשימת
חקירה  ואחר התלמיד, אודות בהרצאתי הכתוב

ה  חנוך הר' אצל נוספות ודרישה בשאלות ואצלי ענדל
אודות  הקדושה דעתו מביע בהרצאה, האמור על
באיזה  ב) בדא"ח. להבא, על ילמוד, מה א) התלמיד:
שמואל  הר' והמדריך המשפיע עמו ישוחח ענין
 בפרטי־כל. היטב באר הכל לכתוב ומצווה גרונם.

הראשונה. הועידה נגמרה בזה
אאמו"ר  כ"ק הוד קבע השניה, הועידה מועד

היום. חצות אחרי הרביעית לשעה הרה"ק
הכספי. הדין־וחשבון את הכינותי ההפסקה, בזמן
יכול  הייתי לא מנסיעתו, הענדל חנוך הר' שחזר עד
החשבונות  רשימת לי חסרה כי החשבונות, את לסדר
מכונו, על הכל סידרתי שעתיים ובמשך האחרונים.
הוד  קבע אשר כפי השניה, הועידה בסוף להרצות

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק
השניה  הועידה התחילה בדיוק, הרביעית בשעה
בליובאוויטש, הלומדים התלמידים רשימת את לבקר

הראשונה. בועידה שהיה הסדר וכאותו
ומהן  שעות. כארבע נמשכה השניה הועידה
ההוצאה  הכספי. הדו"ח על בערך, ומחצה, כשעה
מאות  שלש בקופה חסר כהיום ההכנסה, על יתירה
לכלכלת  כסף דרוש רובל, ושנים וארבעים
לבעלי  בזעמבין המגיע הוא החוב ורוב התלמידים,
חפץ, לייב  ור' קליאנסקי לייב  ישראל ר' האכסניות,

רובל. ושמונה תשעים מאה בס"ה לשניהם
עבור  משולח ישלחו אשר מציע הענדל חנוך הר'
אאמו"ר  כ"ק הוד ובליובאוויטש, שבזעמבין הישיבות
יראה  אשר עד באמרו: ההצעה את דוחה הרה"ק
להם, שקבע בזמן מזעמבין התלמידים את בעצמו
בהם  פעל אשר הפעולה את ויראה הבע"ל, תשרי
של  והדרכתם החסידות תורת של הלימוד בעזה"י
ישלח  לא גרונם, שמואל והר' הענדל חנוך הר'
להבא  על הדרוש ואת עתה עד החסר ואת משולח.

בעזה"י. בל"נ, ימלא,
אאמו"ר  כ"ק הוד הואיל תשיעית, רבע בשעה
 הערב  סעודת קביעת זמן עד לטייל ללכת הרה"ק
לדבר  המשיך טיולו בעת השקיעה. לפני שעה כחצי
את  והביע היום שהתקיימו הוועידות שתי אודות על
במצב  הדו"ח קריאת עליו שעשה הטוב הרושם

יצליחו. בעזה"י, כי, ותקוותו התלמידים,

עט.1) ע' א' חוברת התמים התפלה, לקונטרס הקדמה אודותיו: ראה
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ÔÓÂÈ ÈÚË˜
בנוגע   שליט"א אדמו"ר כ"ק של מיומנו (קטעים

וההדרכה"): החינוך "כללי למאמר
באליווקא) (תרנ"ח, סיון י"ח ד.

לילה. אחת־עשרה שעה
הוד  החליט העבר, אייר מכ"ג ברשימתי כאמור
יסע  השבועות חג אחרי שמיד הרה"ק, אאמו"ר כ"ק

קוגעל  הענדל חנוך ר' מינסק 1החסיד פלך לזעמבין,
יחזור  ואשר אותם, ולבחון התלמידים את לבקר 
מפורט  דין־וחשבון עם באליווקא הדשא לנאות ישר
הענדל  חנוך הר' חזר בערב , אתמול וביקורו. מנסיעתו
אודות  קצרות רשימות עמו אתו והביא מנסיעתו,
ופרטי  ובדא"ח בנגלה לימודם וסדר התלמידים
את  סידרתי הלילה כל חייהם. וארחות הנהגותיהם
את  גם בהם והכנסתי מקודם, שהיו הרשימות

הענדל. חנוך הר' שהביא הרשימות
להתוועדות  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ייחד זה יום
זעמבין  בעיר הלומדים הבחורים אודות על מועצה
אסתרמן, גרונם שמואל ר' החסיד הנהלת תחת
הר' הנהלת תחת בליובאוויטש הלומדים והבחורים
אצלי  שנתקבלו הידיעות כל את ולבקר הענדל, חנוך
גרונם  שמואל והר' הענדל חנוך הר' החסידים מאת

ביחוד. תלמיד כל אודות על
עשירית  בשעה התקיימה הראשונה הועידה
היום. חצות אחר הראשונה שעה עד ונמשכה בוקר,
חנוך  ר' החסיד הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד השתתפו:

ואנכי. הענדל
הר' החסיד שענה המפורטות הידיעות יסוד על
במשך  לו ששלחתי השאלונים כל על גרונם, שמואל

סיון.  מרחשון חדשים שבעה
מכתב  בכל מכתבים. ושבעה בעשרים הם 
בגמרא  מהתלמידים אחד כל שלמד מה כתוב ומכתב,
פעמים  כמה החסידות. בתורת שלמדו ומה ופוסקים,
היה  ומה תלמידיו, עם גרונם שמואל הר' התוועד

סיפוריו. ועניני שיחותיו תוכן
חנוך  ר' מהחסיד המפורטות הידיעות יסוד ועל
מפורטת  הרצאה עיבדתי ומענה, שאלון בסדר הענדל

ותלמיד. תלמיד כל אודות ומסודרת
ואומר  הסדר, על נהנה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
מתעניין  לב , בשימת ההרצאות את קורא בפני, שבחי
להכין  עלי ומצווה ביחוד, ותלמיד תלמיד כל אודות
הראשונה. מהוועידה פרטי־כל לכתיבת הדרוש את

את  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ביקר ראשונה
את  קראו אחר בזעמבין. הלומדים התלמידים רשימת
חקירה  ואחר התלמיד, אודות בהרצאתי הכתוב

ה  חנוך הר' אצל נוספות ודרישה בשאלות ואצלי ענדל
אודות  הקדושה דעתו מביע בהרצאה, האמור על
באיזה  ב) בדא"ח. להבא, על ילמוד, מה א) התלמיד:
שמואל  הר' והמדריך המשפיע עמו ישוחח ענין
 בפרטי־כל. היטב באר הכל לכתוב ומצווה גרונם.

הראשונה. הועידה נגמרה בזה
אאמו"ר  כ"ק הוד קבע השניה, הועידה מועד

היום. חצות אחרי הרביעית לשעה הרה"ק
הכספי. הדין־וחשבון את הכינותי ההפסקה, בזמן
יכול  הייתי לא מנסיעתו, הענדל חנוך הר' שחזר עד
החשבונות  רשימת לי חסרה כי החשבונות, את לסדר
מכונו, על הכל סידרתי שעתיים ובמשך האחרונים.
הוד  קבע אשר כפי השניה, הועידה בסוף להרצות

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק
השניה  הועידה התחילה בדיוק, הרביעית בשעה
בליובאוויטש, הלומדים התלמידים רשימת את לבקר

הראשונה. בועידה שהיה הסדר וכאותו
ומהן  שעות. כארבע נמשכה השניה הועידה
ההוצאה  הכספי. הדו"ח על בערך, ומחצה, כשעה
מאות  שלש בקופה חסר כהיום ההכנסה, על יתירה
לכלכלת  כסף דרוש רובל, ושנים וארבעים
לבעלי  בזעמבין המגיע הוא החוב ורוב התלמידים,
חפץ, לייב  ור' קליאנסקי לייב  ישראל ר' האכסניות,

רובל. ושמונה תשעים מאה בס"ה לשניהם
עבור  משולח ישלחו אשר מציע הענדל חנוך הר'
אאמו"ר  כ"ק הוד ובליובאוויטש, שבזעמבין הישיבות
יראה  אשר עד באמרו: ההצעה את דוחה הרה"ק
להם, שקבע בזמן מזעמבין התלמידים את בעצמו
בהם  פעל אשר הפעולה את ויראה הבע"ל, תשרי
של  והדרכתם החסידות תורת של הלימוד בעזה"י
ישלח  לא גרונם, שמואל והר' הענדל חנוך הר'
להבא  על הדרוש ואת עתה עד החסר ואת משולח.

בעזה"י. בל"נ, ימלא,
אאמו"ר  כ"ק הוד הואיל תשיעית, רבע בשעה
 הערב  סעודת קביעת זמן עד לטייל ללכת הרה"ק
לדבר  המשיך טיולו בעת השקיעה. לפני שעה כחצי
את  והביע היום שהתקיימו הוועידות שתי אודות על
במצב  הדו"ח קריאת עליו שעשה הטוב הרושם

יצליחו. בעזה"י, כי, ותקוותו התלמידים,

עט.1) ע' א' חוברת התמים התפלה, לקונטרס הקדמה אודותיו: ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

לסדר   הרה"ק אאמו"ר כ"ק אומר  הדבר נחוץ
המדריכים  המשפיעים אשר בהנהגה, פרק בעזה"י
מושג  להם יהיה הענדל חנוך והר' גרונם שמואל הר'
כתבים  איזה אצלי יש ובאשר ההדרכה, באופן נכון

מל  שנים כעשר כתבתים אשר הדרכה פנים מאמרי
ואנכי  אותם ותעתיק לך אמסרם הנה  תרמ"ח 
ההדרכה  כדרישת אסדרם ובעזה"י שנית, אבקרם
לנכון  נמצא אשר מיוחדים וקטעים התלמידים, של
שמואל  והר' הענדל חנוך הר' המשפיעים יד על תתן

גרונם.

ואמרתי  היום, מעבודת במאד הנני עייף
הרי"ם  בני שמואל ומר זלמן שניאור מר להתלמידים
ללמוד  לי אי־אפשר בהשכמה מחר אשר מפולטובה,
משעה  יום, בכל ללמוד הקבוע השיעור את אתם

עלי. כבד ראשי כי שביעית, שעה עד חמישית
כל  את רשמתי ראשי, כאב עם התחשב מבלי
הוד  יואיל מחר אשר מקווה והנני הזה, ביום הנעשה
מאמרי  הכתבים אותם לי לתת הרה"ק אאמו"ר כ"ק

הקדושה. הבטחתו כפי הדרכה,
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לבתו  להוכיח ביקש נחום שמואל ר' זה. בנושא ממושך ויכוח התפתח בתו לבין האב בין
לקדש  "אסור הביטוי לכן. קודם להתראות בלי להינשא איסור אין דבר של שלאמיתו הלמדנית 
נחום  שמואל ר' ממש. לאיסור הכוונה ואין מכך, להימנע שיש רק משמעותו שיראנה" עד אשה
שאכן  והוכיחה ראיותיו סתרה לאה דבורה אך ערוך, ומהשולחן מהרמב"ם לדעתו הוכחות הביא
הביטוי  מופיע י"ז, דף נדה, במסכת שבסוגיה כך על הצביעה השאר בין ממש. לאיסור הכוונה
תקלה  על כ', דף נדרים, במסכת האמור את הזכירה כן ממש. איסור של במשמעותו "אסור"
למדן  היה לא כי אם - מסוגל שהיה משה, צדוק ר' מוקדמת. היכרות בלי מנישואין הנובעת
הרוחניות  במעלותיה נוכח שוב נפעם. עמד לבתו, האב בין הויכוח אחר לעקוב - מובהק

דבורה. של המיוחדות

מנת  על למינסק לנסוע ושכנעו רגילה, הבלתי אישיותה על נחום לר' סיפר לוויטבסק כשחזר
השידוך, את הצדדים שני סיכמו - במינסק נחום ר' שערך ביקור לאחר ואכן, אותה. להכיר

הנישואין. התקיימו אף זמן וכעבור

חדשים  תוך דבורה. של לפיקוחה עסקיו כל את נחום ר' מסר משה, צדוק ר' עצת לפי
כדי  תוך העסקים. של המדויק המצב פרטי כל על לעמוד רב, בכישרון דבורה, הצליחה ספורים

הרבים. לעובדים הידידותי יחסה את דבורה גילתה העסקים של המוחלט הניהול קבלת

זאת  עם הארץ. עם או למדן עני, או עשיר אדם, לכל מיוחדת לב בתשומת התייחסה בכלל,
עליו  נחום, ר' בעלה את להעריך ידעה מיוחד באופן תורה. בני כלפי מרובה הערכה גילתה
תוך  וויטבסק. ברחבי לעצמה טוב שם דבורה רכשה ליבה ובטוב בחכמתה ביראתֿכבוד. דיברה
כגון: - בעיר החסד מוסדות בכל בעיר. הצדקה פעילויות בכל חלק לקחת הספיקה קצר זמן
את  תפסה - לנדכאים וסיוע עניים", "עזרת ערומים", "מלביש חולים", "ביקור כלה", "הכנסת

לחכמים". וועד "בית להיות  הפך והוא לרווחה , נפתח שלהם ביתם גם הראשון. המקום

דב  של ערכה מלוא את להבין נחום ר' החל הזמן זאת במשך עם גדלה. אותה והערכתו ורה,
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מבעבר, פחות עתה התעניין בעסקיו אדם. בני מחברת להתרחק והמשיך התנהגותו, את שינה לא
דבורה. על לגמרי סמך שכן

כלשהי  ידיעה לו שתהיה מאוד רצתה היא לבעלה. דבורה בין דעות חילוקי התגלו זה בנושא
נחום  ר' ברם, העסקים . בחשבונות לפעם מפעם  שיעיין הציעה איתו  ובשיחה בעסקיו, במתרחש
סיבה  כל לו אין פיקוחה, תחת עומד כשהכול שעתה, וודאי הרי כן, עשה לא בעבר שאם אמר
מבניֿאדם  להתרחק התנהגותו, אם השאלה לגבי ביניהם, ויכוח התפתח כאן חשבונות. לבדוק
ואמוראים  תנאים של שורה דבורה מנתה בקיאותה, את בהפגינה נכונה. דרך היא ומעסקיו,
על  ט') (דף תענית במסכת  המסופר את כדוגמא הזכירה כך בעסקיהם. לטפל זמן להם שמצאו
נועדו  העצים שכן עבודהֿזרה, של עניין בזה שאין בהסבירו האש, לעובדי יער שמכר אשי רב
קבלוהו  או רכוש שקנו ואמוראים תנאים של רבים שמות פירטה אף היא להדלקה. ממילא
- מלאכה עמה שאין "תורה ז"ל: חכמינו מאמר את הזכירה לסיום כראוי. בו וטיפלו בירושה,
השקפתו, על זאת, עם ויתר, לא אשתו, של מלמדנותה מופתע שעמד נחום, ר' בטלה". סופה
בשם  הסביר מלאכה " עמה שאין  ל"תורה בקשר המשנה את דרכו. להצדקת נימוקים בהביאו
והמשיכה  הרפתה, לא דבורה הבורא. עבודת - היא "מלאכה" שמשמעות מקראקא, הפרוש רבו,
שדבורה  לפליאתו, נחום לר' התברר כן אחרי בעלה. של דרכו כלפי התורניים בטיעוניה תכופות

כולו. הש"ס על שנייה פעם כבר עוברת היא וכי התלמוד, ללימוד עיתים לה קובעת

ספק  בפוסקים, העיון יסוד על חישובה, שלפי כך, על בעלה את דבורה העמידה בינתיים
אמנם  והרווחים. מהרכוש - "מעשר" של לגובה הגיעו השנים במשך שניתנו הצדקה סכומי אם
הודה  נחום ר' מהרווחים. עשירית לכדי מגיעים אם ברור לא אך שחולקו הסכומים רשומים
דבורה  הדבר. את לתקן אפשרות עדיין ישנה אם ספק הביע אך זו. לנקודה לב שם לא שמעולם
הסכומים  כל את מחדש ולחשב להתאמץ רק יש - מסודר באופן נוהלו שהפנקסים שמאחר אמרה
- עמל של רצופים שבועות ולאחר לעבודה, ניגשה עצמה היא השנים. במשך לתת צריך שהיה

מייד. בוצע שהדבר מובן ההלכה. עלֿפי לצדקה המגיע ההפרש של סיכום לבעלה הגישה

לבין  וויטבסק שבין בשטח שהתנהלה הרוסים, לבין הפולנים בין מלחמה פרצה תי"ד בשנת
רבים  יהודים סוחרים התעשרו ובמהלכה שנה, שלשֿעשרה נמשכה זו מלחמה סמולנסק.

בשנ  הפולני. לצבא חמרים אספקת עלֿידי וויטבסק.בוויטבסק, את שרמטיוב גנרל כבש תכ"ז ת
השבויים  הוחזקו שנים שלוש רוסיה. לעומק אותם והגלה העיר סוחרי מרבית את מייד אסר הוא

לבתיהם. לחזור הורשו מכן לאחר ורק הרוסים, עלֿידי הללו

בוויטבסק, היהודיים החיים מהלך על כך כל השפיעו לא אחר, אירוע לא ואף המלחמה לא
לדבורה  הודות העיר. של הרוחניות מהמנהיגות לאחת היתה שדבורה העובדה שהשפיעה כפי
דלה  דבורה, של בואה עד וויטבסק, היתה  כזכור והצדקה. התורה מוסדות בוויטבסק פרחו
מינסק. העיר יוצאת לדבורה, אתגר שימש זה דבר נחות. רוחני במצב היו שבה והנשים בלמדנים,

לידי  הגיעה דבורה מסביבו. למתרחש בכלל לב לשים מבלי שלו, בדרכו המשיך נחום ר'
מצאה  אשר כל את עצמה בכוחות עשתה לפיכך בעלה. של אופיו את לשנות תוכל שלא הנחה

מטרותיה. את להשיג מנת על לנכון

בעיסוק  גם כיֿאם הציבורית, ובעסקנות בעלה עסקי בניהול רק לא מאד, טרודה היתה דבורה
ספרים  של אוסף זה היה תקופה. שבאותה הגדולות הספריות אחת את מצאה בעלה בבית נוסף:
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מבעבר, פחות עתה התעניין בעסקיו אדם. בני מחברת להתרחק והמשיך התנהגותו, את שינה לא
דבורה. על לגמרי סמך שכן

כלשהי  ידיעה לו שתהיה מאוד רצתה היא לבעלה. דבורה בין דעות חילוקי התגלו זה בנושא
נחום  ר' ברם, העסקים . בחשבונות לפעם מפעם  שיעיין הציעה איתו  ובשיחה בעסקיו, במתרחש
סיבה  כל לו אין פיקוחה, תחת עומד כשהכול שעתה, וודאי הרי כן, עשה לא בעבר שאם אמר
מבניֿאדם  להתרחק התנהגותו, אם השאלה לגבי ביניהם, ויכוח התפתח כאן חשבונות. לבדוק
ואמוראים  תנאים של שורה דבורה מנתה בקיאותה, את בהפגינה נכונה. דרך היא ומעסקיו,
על  ט') (דף תענית במסכת  המסופר את כדוגמא הזכירה כך בעסקיהם. לטפל זמן להם שמצאו
נועדו  העצים שכן עבודהֿזרה, של עניין בזה שאין בהסבירו האש, לעובדי יער שמכר אשי רב
קבלוהו  או רכוש שקנו ואמוראים תנאים של רבים שמות פירטה אף היא להדלקה. ממילא
- מלאכה עמה שאין "תורה ז"ל: חכמינו מאמר את הזכירה לסיום כראוי. בו וטיפלו בירושה,
השקפתו, על זאת, עם ויתר, לא אשתו, של מלמדנותה מופתע שעמד נחום, ר' בטלה". סופה
בשם  הסביר מלאכה " עמה שאין  ל"תורה בקשר המשנה את דרכו. להצדקת נימוקים בהביאו
והמשיכה  הרפתה, לא דבורה הבורא. עבודת - היא "מלאכה" שמשמעות מקראקא, הפרוש רבו,
שדבורה  לפליאתו, נחום לר' התברר כן אחרי בעלה. של דרכו כלפי התורניים בטיעוניה תכופות

כולו. הש"ס על שנייה פעם כבר עוברת היא וכי התלמוד, ללימוד עיתים לה קובעת

ספק  בפוסקים, העיון יסוד על חישובה, שלפי כך, על בעלה את דבורה העמידה בינתיים
אמנם  והרווחים. מהרכוש - "מעשר" של לגובה הגיעו השנים במשך שניתנו הצדקה סכומי אם
הודה  נחום ר' מהרווחים. עשירית לכדי מגיעים אם ברור לא אך שחולקו הסכומים רשומים
דבורה  הדבר. את לתקן אפשרות עדיין ישנה אם ספק הביע אך זו. לנקודה לב שם לא שמעולם
הסכומים  כל את מחדש ולחשב להתאמץ רק יש - מסודר באופן נוהלו שהפנקסים שמאחר אמרה
- עמל של רצופים שבועות ולאחר לעבודה, ניגשה עצמה היא השנים. במשך לתת צריך שהיה

מייד. בוצע שהדבר מובן ההלכה. עלֿפי לצדקה המגיע ההפרש של סיכום לבעלה הגישה

לבין  וויטבסק שבין בשטח שהתנהלה הרוסים, לבין הפולנים בין מלחמה פרצה תי"ד בשנת
רבים  יהודים סוחרים התעשרו ובמהלכה שנה, שלשֿעשרה נמשכה זו מלחמה סמולנסק.

בשנ  הפולני. לצבא חמרים אספקת עלֿידי וויטבסק.בוויטבסק, את שרמטיוב גנרל כבש תכ"ז ת
השבויים  הוחזקו שנים שלוש רוסיה. לעומק אותם והגלה העיר סוחרי מרבית את מייד אסר הוא

לבתיהם. לחזור הורשו מכן לאחר ורק הרוסים, עלֿידי הללו

בוויטבסק, היהודיים החיים מהלך על כך כל השפיעו לא אחר, אירוע לא ואף המלחמה לא
לדבורה  הודות העיר. של הרוחניות מהמנהיגות לאחת היתה שדבורה העובדה שהשפיעה כפי
דלה  דבורה, של בואה עד וויטבסק, היתה  כזכור והצדקה. התורה מוסדות בוויטבסק פרחו
מינסק. העיר יוצאת לדבורה, אתגר שימש זה דבר נחות. רוחני במצב היו שבה והנשים בלמדנים,

לידי  הגיעה דבורה מסביבו. למתרחש בכלל לב לשים מבלי שלו, בדרכו המשיך נחום ר'
מצאה  אשר כל את עצמה בכוחות עשתה לפיכך בעלה. של אופיו את לשנות תוכל שלא הנחה

מטרותיה. את להשיג מנת על לנכון

בעיסוק  גם כיֿאם הציבורית, ובעסקנות בעלה עסקי בניהול רק לא מאד, טרודה היתה דבורה
ספרים  של אוסף זה היה תקופה. שבאותה הגדולות הספריות אחת את מצאה בעלה בבית נוסף:
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ידיעותיה  את להרחיב העז ובצימאונה לבן. מאב בירושה ועברו דורות משך שהצטברו עתיקים
בילתה  רבות שעות לידע. רגיל בלתי מקור לה, שנתגלה החדש המקור אל דבורה התמסרה -ְֶַ

בעלה. נכסי הגשמיים, האוצרות מן בעיניה גדול היה שערכו הזה, הרוחני האוצר ליד

הנשים  של הרוחני מצבן הרמת היתה עצמה על דבורה שהטילה המיוחדות מהמשימות
יתומים  סידור צדקה, לענייני הנשים חבורות ניהול את שהסדירה לאחר בוויטבסק. היהודיות
לפיכך, היהדות. למקורות יותר תתקרבנה שהנשים מעוניינת דבורה היתה - וחולים עניים ועזרת
על  המבוססות הרצאות הנוכחות לפני נשאה צדקה בענייני נשים עם פגישה של הזדמנות בכל
הנשים  ידי על יובנו שדבריה מיוחד באופן השתדלה  היא ז"ל. חכמינו של שונות ואגדות מאמרים
לחומש  האידי התרגום ובכללן באידיש, נפוצים בספרים השתמשה כך לצורך לליבותיהן. ויחדרו
השתדלה  מהן העצמיות  בידיעותיה השתמשה בעיקר אך בדפוס, אז  היה שכבר (טייטשֿחומש)
שקבעו  נשים , של גדולה קבוצה בוויטבסק התקיימה  קצר זמן תוך מובנת. בצורה לנשים להעניק

של  בהדרכתה מתאימים, תורניים ללימודים מיוחדים זמנים הסתפקה להן לא דבורה ברם, דבורה.
תלמידי  ושל תורה של לעיר הנחשלת וויטבסק את להפוך ארוך: לטווח תכנית לה היתה בכך.
העיר, מבני היו התלמידים מרבית מוכרת. ובלתי גדולה לא ישיבה אז היתה בוויטבסק חכמים.
מהיחס  בהרבה שונה היה הישיבה לבחורי בוויטבסק היחס מהסביבה. באו מהם מעט ורק
זו  היתה ימים". "אכילת של התופעה מוכרת היתה אחרות, בערים כמו במינסק, שם, במינסק.
בחורי  כמה או ישיבה בחור החזיק בית שכל כך ידי על הישיבה, לבחורי קיום בסיס למצוא דרך

ישיבה.

ישיבה, בחורי מספר תמיד החזיקו במינסק, שלה בביתה מכן ולאחר דבורה, של אביה בבית
הימים". ל"אוכלי ארוחות להכנת דבורה התמסרה ילדותה משחר וחגים. ושבתות החול בימי
רוח  קורת ליבם. את לסעוד לבית שבאו הצעירים התורה לבני תמיד התייחסה כבוד ביראת

מפיהם. תורה דברי בשמיעת  לה היתה מיוחדת

מאד  זעום מספר אז בה היה ראשית, בכלל. הזאת התופעה ידועה היתה לא בוויטבסק כאן
ביותר. מועטת במידה דא בכגון המעוניינים המקום אנשי היו לכך ונוסף ישיבה, בחורי של
מועטים  שהיו מאחר ברם, בוויטבסק. גם הזה היהודי המנהג בהנהגת אפוא, החלה, דבורה

תורה. לומדי של לעיר וויטבסק את להפוך החליטה - בוויטבסק הימים" "אוכלי

בחורים  חמשהֿששה חשבונו על שישלח עליו השפיעה - בעלה עם הנושא על בדברה
אלה, שבחורים סברה דבורה ובפראג. בקראקא - אז של המפורסמות בישיבות ללמוד מוויטבסק

בוויטבסק. תורה בני של דור להקמת החלוצים יהיו בתורה, וגדושים מלאים כשיחזרו

לבחור  וילנא, בריסק, סלוצק, מינסק, לערים מיוחד שליח שיגר נחום שר' היה השני הצעד
יסופקו  שם לוויטבסק, משפחותיהם עם לעקור ולשכנעם מובחרים, למדנים אברכים עשרה מהן

העיר. יהודי בין תורה  להרביץ יוטל כשעליהם משפחותיהם, וצרכי צרכיהם כל להם

זלמן  יקותיאל רבי של בנו משה, ר' הגאון היה התפקיד את נחום ר' הטיל שעליו השליח
את  המחזיק הוא שהוא העובדה בסוד שתישמר איתו התנה הוא נחום. ר' של רבו מקראקא
בשכונה  יגור מהאברכים אחד שכל - היו מראש שהותנו מהתנאים חשבונו. על האברכים משפחות 
תרומות  לתת שירצו יהודים ימצאו שאם הותנה עוד להמונים. תורה שיעורי יקיים שם בעיר, אחרת

ידו. על ורק אך יוחזקו האברכים ואילו צדקה, לענייני התרומות יועברו - אלה לאברכים

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



c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

על נוספו הזמן במשך שליחותו. את משה ר' השלים חדשים שמונהֿתשעה עשרת כעבור
החל  קצר זמן ותוך - שמחה אפרים ר' בשם אחד היה ביניהם - למדנים אברכים עוד האברכים 
ישבו  ובמסגרתם העיר, חלקי בכל הוקמו שונים תורה שיעורי בוויטבסק. תורה קול להדהד

בשקידה. תורה ולמדו ומבוגרים, צעירים יהודים,

נחום  ר' אף ניכר. שינוי וויטבסק השתנתה - לוויטבסק דבורה של לבואה שנים עשר תוך
תורה  בדברי משוחח היה הוא הבריות. בין מעורב להיות החל אשתו, להשפעת והודות השתנה,
גדלו  שבינתיים עסקיו, במצב לפעם מפעם התעניין ואף ביתו, באי שהיו חכמים תלמידי עם

תלמידותיה. הנשים, בין בפעילותה מאד הצליחה מצידה דבורה והתרחבו.

בפרי  התברכו לא שכן שלם, היה לא אושרם ברם, ולדבורה. נחום לר' אושר שנות אלה היו
זקנה. לשנות התקרב שכן  נחום, ר' מודאג היה ובמיוחד בילד, ליבם בכל רצו שניהם בטן,

ר' של תלמידו שהיה מי גרשון, משה רבי והמקובל הצדיק נכבד, אורח לביתם הזדמן פעם
המופתים  בעל פינחס, רבי של בישיבתו רבות  שנים למד ואף מוורמייזא, הבעלֿשם אליהו,
וגילה  תורה בדברי רבות איתו ששוחח נחום, ר' של אמונו את רכש גרשון משה רבי מפודלא.
והיא  רבה, נפש עגמת לו הגורמת החמורה, בעייתו את בפניו שטח כך ליבו. מצפוני לפניו
לצפות  יכול אדם אין שבעצם נחום לר' הסביר גרשון משה רבי בילד. עדיין נתברך שלא העובדה
הברכות: בשלוש להתברך לצפות לאדם  קשה במיוחד בחיים, ושאיפתו ליבו משאלות כל למילוי
המשיך  - ימים" ובאריכות  בעושר אותך בירך שהקב"ה "כיוון ימים. אריכות עושר, ילדים,
אחת  על לוותר עליך - בילדים דווקא רצונכם אם לילדים, גם לצפות יכול "אינך - המקובל

התברכת". בהן הברכות משתי 

בהם  להתבונן כדי מספר ימים עצמו לבין בינו והתבודד מהדברים, מאד התרגש נחום ר'
הברכות  משתי אחת על לוותר שעליו החליט - מעמיקה מחשבה של ימים לאחר מסקנות. והסיק

בילד. להתברך מנת על שישים) מגיל למעלה אז היה נחום (ר'

וויטבסק. את ועזב אותו בירך והלה החלטתו, על למקובל הודיע נחום ר'

לבעלה, כך על לספר הזדרזה לא היא ברם, הרה. שהיא דבורה כבר חשה שנה חלפה בטרם
ימים. יאריך ולא הקודם מבעלה לילדה שאירע כפי לעוברה יארע שמא חששה תחילה שכן
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ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"א

ב"ה 

וברכה  שלום

בהתקבל  מישראל, אחד כל לב, לשמח הנני ַמאושר

כי  יחיו, הקדש, ארץ יושבי בשרינו, מאחינו שלום, אגרת

לכל  להודיע ומבקשים במעונם שלום עליון, לאל תודה

בשכלולו  חב"ד כולל כי המקומות, בכל להם, קרוב

הק' רבותינו אבותינו כ"ק הוד יסדו אשר ותיקונו

השגחת  תחת כמקדם מתנהג זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

ודברי  לדבריו, נאה, שי' מענדיל מנחם ר' הרב והשפעת

טיב  על נוסף הנה שי"נ, זונ[ע]נפעלד הרי"ח הכולל הרב

בלימוד  השוקדים מצויינים, אברכים גם נמצאו ההנהגה,

בתחלה. כאשר דא"ח,

רבינו  יסדו אשר הקדוש, המוסד את ייקרו בטח אחינו

וארבעים  מאה על יותר זה זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הגדול

בתורה  הקדושים, אגרותיו לאור זכינו בגללו ואשר שנה,

לתמכו  הודבקו, בו כה, עד אשר אתם וכי חיים, וארחות

תצליחו. תפנו אשר ובכל עמכם, אלקינו ד' יהי' לסעדו,

מו"ר. בן ובברכה בכבוד

ci jxk v"iixden w"b`
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àøéå úùøô
çéààøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬

:íBiä íçk ìäàä-çútáàøiå åéðér àOiå ¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¦¨³¥¨Æ©©½§
ìL äpäåõøiå àøiå åéìr íéávð íéLðà äL §¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−¨®̈©©À§©¨³¨

:äöøà eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ìïåùàøâøîàiå ¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨©Ÿ©®
éðéra ïç éúàöî àð-íà éðãàøárú àð-ìà E £ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ

:Ecár ìrîãeöçøå íéî-èrî àð-çwé ¥©¬©§¤«ª©¨´§©©½¦§©«£−
:õrä úçz eðrMäå íëéìâøäíçì-úô äç÷àå ©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤

ízøár ïk-ìr-ék eøárz øçà íëaì eãrñå§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−
:zøac øLàk äNrz ïk eøîàiå íëcár-ìr©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

(éåì)åøîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨®̈©ÀŸ¤
ìL éøäî:úBâr éNrå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L ©«£¦º§³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

æáBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNrì øäîéå ørpä-ìà ïziåççwiå ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«©¦©̧

ïziå äNr øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
eìëàiå õrä úçz íäéìr ãîò-àeäå íäéðôì: ¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

(ìàøùé)èà eøîàiåøîàiå EzLà äøN äià åéì ©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤
:ìäàá äpäééìà áeLà áBL øîàiåúrk E ¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´

úrîL äøNå EzLà äøNì ïá-äpäå äiç©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©
:åéøçà àeäå ìäàä çútàéäøNå íäøáàå ¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ

çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©
:íéLpkáééøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå ©¨¦«©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³

:ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéä éúìáâéýåýé øîàiå §Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîàãéøác ýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®
éìà áeLà ãrBnì:ïá äøNìe äiç úrk E ©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמסּפר

ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנכנס

מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ּכׁשם אליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנראה

ׁשהּקּב"ה  ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, אּׁשה איׁש יהּודי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

ּבכּיה  ידי ועל הּכח, את נֹותן אבינּו אברהם אליו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתּגּלה

ּבפעל. לכ להּגיע נּתן אמּתית ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּותביעה

éðùåè| ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´
:z÷çö ék àì | øîàiå äàøéæèíMî eî÷iå ¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ

Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬
ì ínr:íçlLæééðà äqëîä øîà ýåýéå ¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ

:äNò éðà øLà íäøáàîçéäéäé Béä íäøáàå ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²
:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeörå ìBãb éBâì§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤

éè-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

:åéìr øac-øLàëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−
:ärãà àì-íàå äìk | eNráëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ

éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬
:ýåýéâë÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå §Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−

:òLø-írãëCBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà ¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´
ïrîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øérä̈¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

íéMîç:daø÷a øLà í÷écvääëEl äììç £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«¨¦̧¨§¹
òLø-ír ÷écö úéîäì äfä øáck | úNrî¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤

:ètLî äNré àìåëàöîà-íà ýåýé øîàiå ¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬
éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦

:íøeára íB÷nä-ìëìæëøîàiå íäøáà ïriå §¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLà©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«

èëíL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiå íéraøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ìéìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²
ìL íL ïeàöné-íà äNrà àì øîàiå íéL ¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦
ìL íL àöîà:íéLàìézìàBä àð-äpä øîàiå ¤§¨¬−̈§¦«©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ



iyilyרנב - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d jxk zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתם לא ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦

:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®
ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´
-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  עלּֿפי התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).
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לפרנס  חדׁש י"ב לבתּולה ׁש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמּה ְְְִִֶַַָאת

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

áëøác úBNrì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änL Eàa-ãr©«Ÿ£−®̈¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåäë-úà Côäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ¤
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøräåëåéøçàî BzLà èazå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−¥©«£¨®
:çìî áéöð éäzåæë-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå ©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧

:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷näçëó÷Liå ©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

èëøkæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´
:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäa äëôää©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

ìBnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äørna áLiå ørBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðáàìeðéáà äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå §Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´
-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ̈¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨

:õøàäáìäákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì ¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´
:òøæ eðéáàî äiçðe Bnrâìïäéáà-úà ïé÷Lzå ¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²

-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤
dáëLa òãé-àìå äéáà:dîe÷áeãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ

-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáeäìïé÷Lzå ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨
äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnr ákLzå©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåæìãìzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©¥³¤
áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈

:íBiä-ãrçìàø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå ©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬
:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîLñ §−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«

ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéaáíäøáà øîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤©§¨¨²

Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ
:äøN-úà çwiå øøb Cìîâ-ìà íéýìû àáiå ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤

pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáàúî E £¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ
:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©

ãéBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íbäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½

éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²
:úàæ éúéNr étk ïé÷ðáeåíéýìûä åéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹

úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà íb íìça©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨
EúBà éëðà-íb CNçàå úàfïk-ìr éì-Bèçî ½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬

ézúð-àì:äéìà rbðì Eæ-úLà áLä äzrå «Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤
-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦

ðéàE-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî ¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨£¤
:Cìçåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈

eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬
:ãàî íéLðàäèíäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈

-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬

:äfäàéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷na íéýìû¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå-úá §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©
:äMàì éì-éäzå énàâééúà eòúä øLàk éäéå ¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À

øLà Ccñç äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬
änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨

:àeä éçà éì-éøîàãéø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå ¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈
úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨®̈©¨´¤½¥−

:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−
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éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk jxk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם, מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוףֿסֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨®̈©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹
éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ¨®

:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈
:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´

íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©
äëøàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´

:Cìîéáà éãár eìæb øLà íénäåëøîàiå ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©´Ÿ¤



רנה iriay - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦ µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À
àeää íB÷nì àø÷eòaLð íL ék òáL øàa ¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLáìí÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå §¥¤«©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´¨
õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤

ìt:íézLâìíL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈
:íìBò ìû ýåýé íLaãìõøàa íäøáà øâiå §¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤

ìt:íéaø íéîé íézLô §¦§¦−¨¦¬©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
מּדת  יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק אֹורחים, (רש"י ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰הכנסת ְְְֲִִֵַַַַָָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
א) י, ׁשּכתּובסוטה ּוכמֹו יט). יח, אׁשר (לעיל למען ידעּתיו ּכי : ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אחריו. ּביתֹו ואת ּבניו את ְְֲֵֶֶֶַַָָָיצּוה

éòéáùáëàälàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤
åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð íéýìûäå§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈

:éðpä øîàiå íäøáàáða-úà àð-ç÷ øîàiåE ©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸
-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
ãçà ìr äìòì íL eäìräå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´

éìà øîà øLà íéøää:Eâíäøáà íkLiå ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈
åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìàãíBia ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«©´
-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤

:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«
äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ

:íëéìà äáeLðå äåçzLðåå-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤

çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòä éörBãéa £¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«

æ÷çöé øîàiåéáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½
äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå éðá éppä øîàiå©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬

:äìòì äOäçBl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå ©¤−§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬
:åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOäèeàáiå ©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¨ÀŸ

íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
ã÷riå íéörä-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
ìrnî çaænä-ìr Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©

:íéörìé-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå ¨«¥¦«©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤
ì úìëànä:Bða-úà èçLàéCàìî åéìà àø÷iå ©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³

íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®
:éðpä øîàiåáéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ©−Ÿ¤¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©

àøé-ék ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìûEãéçé-úà E ¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−

:épnîâéìéà-äpäå àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå ¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦
çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà©©¾¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´

:Bða úçz äìòì eäìriå ìéàä-úàãéø÷iåà ¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯
øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ

:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàéåèCàìî àø÷iå ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«©¦§¨²©§©¬
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýéæèøîàiå §Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤

úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð éa¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤

:Eãéçéæé-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék §¦¤«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤
úôN-ìr øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Erøæ©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´

:åéáéà ørL úà Erøæ Løéå íiäçéeëøaúäå ©®̈§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«§¦§¨«£´
:éì÷a zrîL øLà á÷r õøàä ééBb ìk Erøæá§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«

èéåcçé eëìiå eî÷iå åéørð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìàô ¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

ëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤



xihtnרנו - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã76 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

('zay z`xwl' jezn - jli`e

zEnlWA dcwrd zevn mEIw¦¦§©¨£¥¨¦§¥

Èk ‰Óe‡Ó BÏ NÚzŒÏ‡Â ¯Úp‰ŒÏ‡ E„È ÁÏLzŒÏ‡ ¯Ó‡iÂ«…∆«ƒ¿«»Õ¿∆«««¿«««¿»ƒ

‰z‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯ÈŒÈk ÈzÚ„È ‰zÚ |«»»«¿ƒƒÕ¿≈¡…ƒ«»

לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹאל

ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָאעׂשה

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה, ְַַַָלֹו

אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּכי

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול ׂשיחתי, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפני

אל  לי אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את קחֿנא ואמרּת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָוחזרּת

ּבריתי  אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּתׁשלח

לא  ׂשפתי מֹוצא - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומֹוצא

אחּתיּה אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאׁשּנה,

רש"י) ובפירוש יב. (כב,

מּדּוע  הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּתמּה

?"ּבנ את "קחֿנא ּכׁשּנצטּוה ּתכף לפניֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא

חסֿ להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש

רׁש"י  ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

שמות)להּלן פרשת על (סֹוף "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ׁשאמר ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹ

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּדֹותי.

מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו אמרּתי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואחרּֿכ

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָאּלא

אעׂשה  לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאחרי

ׁשּמא  אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

מצוה  לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם אינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלּבֹו

לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום חׁשב זֹו, - ולכן זה, צּוּוי ם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבזה  ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאברהם

רק  הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהֹודה

ְְִָּבמקצתֹו;

- לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקאֿדעּת לׁשלל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּוכדי

חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"אפרׁש

את  נא "קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע לא – ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהיתה

נא", "קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ עלֿידיֿזה ּכי ,"ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנ

הבין  לא ּדבתחּלה זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ההבטחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹלבין

הּסֹותרים  - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָאברהם

הּצּוּוי  קּים וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ׁשּנצטּוה  עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמּבלי

ּולקּים  הּכתּובים ׁשני ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם לׁשחט, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹלא

על  (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית עלֿידי – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשניהם

ְִֵַַהּמזּבח).

גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹועל

ולא  חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹּכלֹומר,

ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנמנע

ּגם  ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשחטהּו

הּצּוּויים). ׁשני ּבין ְְִִִֵֵַַָהּסתירה
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לוח זמנים לשבוע פרשת וירא - בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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6:396:428:588:599:289:3010:2810:2912:5212:5218:0518:0218:2918:2717:4518:36הודו, מומבאי )ח(

6:346:378:538:559:249:2610:2410:2512:4812:4818:0217:5918:2618:2317:4218:33הודו, פונה )ח(

6:286:378:118:158:559:009:479:5011:5711:5716:2616:1717:0016:5216:0117:05הונגריה, בודפשט )ח(

6:326:398:268:309:069:0910:0010:0212:1412:1416:5616:4917:2617:2016:3217:32טורקיה, איסטנבול )ח(

6:516:578:508:539:289:3110:2310:2512:3912:3917:2617:2017:5517:4917:0318:01יוון, אתונה )ח(

6:486:578:328:369:169:2010:0810:1112:1812:1816:4816:3917:2217:1416:2317:27מולדובה, קישינב )ח(



רסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:376:408:558:569:269:2810:2510:2612:4912:4918:0217:5918:2618:2317:4118:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:574:507:427:378:338:309:489:4612:4912:5119:3019:3820:0620:1519:1920:30ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:156:198:268:288:599:019:569:5812:1712:1717:2017:1617:4517:4216:5817:52נפאל, קטמנדו )ח(

6:436:508:408:439:189:2210:1310:1512:2812:2817:1217:0517:4217:3616:4617:47סין, בייג'ין )ח(

6:466:469:169:169:459:4510:4710:4813:1813:1818:5018:5019:1319:1318:3219:22סינגפור, סינגפור )ח(

6:326:438:058:098:548:599:439:4711:5011:5016:0615:5616:4416:3515:3916:49פולין, ורשא )ח(

5:355:348:118:108:428:419:469:4612:2312:2318:0818:1018:3218:3417:5218:43פרו, לימה )ח(

7:217:309:089:129:519:5510:4310:4612:5412:5417:2717:1918:0017:5217:0218:05צרפת, ליאון )ח(

7:387:489:199:2310:0410:0910:5510:5913:0413:0417:3117:2218:0517:5617:0418:10צרפת, פריז )ח(

5:415:428:098:098:398:399:409:4112:1012:1017:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

6:547:028:448:489:259:2910:1910:2112:3112:3117:1017:0317:3917:3216:4317:45קנדה, טורונטו )ח(

6:356:438:228:259:049:089:569:5912:0812:0816:4216:3417:1317:0616:1617:19קנדה, מונטריאול )ח(

6:076:128:108:128:468:499:419:4311:5911:5916:5116:4617:1917:1416:2917:25קפריסין, לרנקה )ח(

8:008:129:259:3110:1810:2411:0611:1013:1013:1017:1917:0718:0017:4916:5118:05רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:367:498:599:049:539:5910:4110:4512:4312:4316:5316:4017:3117:2016:2117:36רוסיה, מוסקבה )ח(

7:057:148:498:539:339:3710:2410:2812:3512:3517:0416:5517:3817:3016:3917:43רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:107:198:538:589:379:4210:2910:3212:3912:4017:1317:0417:4217:3416:4317:48שוויץ, ציריך )ח(

6:136:158:358:369:059:0610:0510:0612:3212:3217:5117:4918:1418:1217:3118:22תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךדסר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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