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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אלי' שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר קבעו חתונת בתם מרת יונינה תחי' ליום ששי בניסן הבע"ל ועל כל 

ישראל לטובה.

הנה יה"ר מהשי"ת שתהי' בשעה טובה ומוצלחת בכל הפרטים ויבנו בנין עדי עד בישראל על 

יסוד התורה והמצוה, ומגלגלין זכות ליום זכאי אשר קבלתי הודעת]ו[ זו ביום ההילולא של כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והזכרתי את בתו על הציון הק', וידוע מרז"ל )סוטה ל"ד ע"ב( במעלת 

אלו התלמידים,  לבניך  ושננתם  אבותינו,  נק' הם  ובמילא  אנו שותים  צדיקים שמימיהם  ציונם של 

ומבואר בארוכה בזח"ג דף ע' ע"ב ואילך.

בברכת מזל טוב לו ולזוגתו הרבנית תי' ולקבל נחת מבתם ובנם שיחיו.

ועיין שו"ת הצ"צ  נ"ב: מכיון שבתו היא בת כהן, הנה בטח החתן מוסיף בשיעוריו בתורה, 

אבה"ע סי' י"א.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
˙·LBi‰לקֹול מק ׁשיבים חברים ּבּגּנים «∆∆ְְֲִִִִֵֵַַַ

ההלּולא'1הׁשמיעני  'ּבעל ּומביא , ְִִִִִֵַַַַָ

ׁשבט) (לי"ג ההלּולא' מאמר ּפרּוׁש2ּב'המׁש ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ

לכנסת  אֹומר הּקּב"ה ּבּגּנים", "הּיֹוׁשבת ְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָרׁש"י:

ׁשל  ּבגּנים רֹועה ּבּגֹולה, הּנפֹוצה אּת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

מדרׁשֹות. ּובּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ויֹוׁשבת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָאחרים

עלּֿפי  מפרׁש אינֹו ּבמקֹומ ֹו ׁשרׁש"י ְְְִִִִֵֵֶַַָָּולהעיר,

רק  (לא קאי "ּגּנים" ּתבת אם מקרא, ׁשל ְְִִִֵֵֶַַַָָֹּפׁשּוטֹו

ּכנסּיֹות  ּבּתי על ּגם אּלא) אחרים, ׁשל ּגּנים ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעל

ׁשּבת  למּסכת ּבפרּוׁשֹו אבל מדרׁשֹות, 3ּובּתי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ּומּזה  מדרׁשֹות". ּבּתי "ּבּגּנים, רׁש"י ְְִִִִֵֵֶַַַָָָמפרׁש

ּבּגּנים" "הּיֹוׁשבת קאי רׁש"י, ּפרּוׁש ׁשּלפי ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּובן,

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, העניניםּֿפרּוׁשים, ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָעל

יׂשראל  ּכנסת הּנה הּגּוף, מּצד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּבחיצֹונּיּות,

אחרים", ׁשל ּבגּנים "רֹועה היא ּבּגֹולה ְְֲִִִֵֶַַַָָָהּנפֹוצה

"יׁשיבה" ("הּיֹוׁשבת"), יׁשיבתּה אמּתית ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָהּנה

עּכּוב  ּובּתי 4מּלׁשֹון ּכנסּיֹות "ּבבּתי זה הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ

"חברים  הּקּב"ה אֹומר זה ועל ְְֲִִֵֵֶַַָָָמדרׁשֹות".

הּׁשרת  מלאכי  ּפרּוׁש: ,"לקֹול ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָמקׁשיבים

ּבמדרׁש איתא [ועֹוד ּדגמת אלקים ּבני ,ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻחברי

ׁשאין 5רּבה  מּפני הּׁשרת, מלאכי נקראים חברים , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ּתחרּות], ולא ׂשנאה ולא קנאה לא ְְְְֲִִֶַָָָֹֹֹּבהם

רׁש"י: ּבפרּוׁש ּומסּים ּכנסּיֹות. ּבבּתי קֹול לׁשמע ּובאים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹמקׁשיבים

ׁשּנאמר  הם, יקּדיׁשּו ואחרּֿכ אּלּו6"הׁשמיעני", בקר, ּכֹוכבי ּברןֿיחד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ואחרּֿכ אלקים".7יׂשראל, ּכלּֿבני "וּיריעּו ְְְֱִִִֵֵַַַָָָָֹ

¯‡·Óe הּמאמר יׂשראל 8ּבהמׁש ׁש"ּכנסת עלֿידיֿזה ׁשּנעׂשה העּלּוי ּגדל ¿»≈ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבבּתי  "יֹוׁשבת ּומּכלֿמקֹום אחרים", ׁשל ּבגּנים ורֹועה ּבּגֹולה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפזּורה
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mipbaו zayeid

ּומּובן, ּבּתֹורה. לעסק מדרׁשֹות" ּובּתי ְְֲִִֵֵַַָָָָֹּכנסּיֹות

עׂשּית  ּגם נכלל  מדרׁשֹות, ּבבּתי הּלּמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשּבענין

העׂשּיה  ענין על (נֹוסף ּבפעל ּבמעׂשה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹהּמצֹות

ׁשּנתּבאר  ּכמֹו עצמֹו, הּתֹורה ּבלּמּוד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָּכפי

ׁשהרי 9לעיל  ׁשּלֹו), העׂשּיה יׁשנֹו ענין ׁשּבכל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

מעׂשה" לידי ׁשּמביא ּתלמּוד ּוכמֹו10"ּגדֹול . ְְֲִִֵֵֶֶַַָ

לעיל  הּמעׂשה 11ׁשּנתּבאר ׁשּבענין הענין ּגדל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה"א, אֹות ׁשל  הּׂשמאלית הרגל ׁשהּוא ְְִֵֶֶֶֶַַָָָּדוקא,

נעׂשה  (ׁשּמּמּנה ד' מאֹות נעׂשה ׁשּיהיה ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹלפעל

הק' קנה נעׂשה ׁשּמּמּנה ר' מאֹות ולא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹה"א),

ּכמבאר  כּו', למּטה יֹורדת הּׂשמאלית ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשרגלּה

ׁשּלאחריֿזה  ּבּסעיף וכּמבאר ח'. ּבענין 12ּבסעיף ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

קנה" חּית הּקנה,13"ּגער את להכרית ׁשּצריכים , ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

הּקנה  את ּכֹורתים וכאׁשר הק', ׁשל הּקנה ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהּוא

מֹורה  ּד"הּנה" "הּנה", ּתבת הּוא אז כּו', הק' ְִִֵֵֵֶֶַַָׁשל

ויתּגּלה  ׁשּיאיר האֹור ּגּלּוי והינּו כּו', הּגּלּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַָָעל

ּגם  ּולהעיר עכׁשו. הּברּורים עלֿידי כּו' ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלעתיד

ה'ּספרי' ׂשמחה,14מּמאמר לׁשֹון הּוא ׁש"הּנה" ְְְֲִִִִִֵֶַַַָ

הּגאּלה. ענין עם הּקׁשּורה הּׂשמחה ְְְְִִִִֶַַַַָָָֻׁשּזֹוהי 

הּגלֹות e‡·e¯ב) ׁשּבזמן העבֹודה מעלת ≈ְֲֲִִֶַַַָָָ

נפֹוצה (ּכאׁש יׂשראל "ּכנסת ר ְְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּבבּתי  "יֹוׁשבת ואףֿעלּֿפיֿכן  כּו', ְְִֵֵֶֶַַַָָּבּגֹולה"

ּבענין  ּובפרט כּו'), מדרׁשֹות" ּובּתי ְְְְְִִִִֵֵַָָָּכנסּיֹות

רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי המבאר עלּֿפי יּובן ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמעׂשה,

"הּיֹוׁשבת  אחרי (ׁשּכתּוב הּפסּוק על ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָנׂשיאינּו

לעפר  אֹו לצבי ל ּודמה ּדֹודי "ּברח ְְְְְִִִִֵֶַַַֹּבּגּנים")

ּבׂשמים" הרי על הּגאּלה,15האּילים על ּדקאי , ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֻ

רׁש"י  אחד 16ּכפרּוׁש (ּכל יׂשראל ׁשּכנסת , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
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רצג).9) ע' ח"א לגני באתי סה"מ מנחם (תורת ה פרק שנהֿזו לגני, באתי ב.10)ד"ה מ, לגני,11)קידושין באתי ד"ה

רצא). ע' שם מנחם (תורת ג פרק ט.12)שנהֿזו לא.13)פרק סח, עה"פ.14)תהלים בפירש"י הובא ח. יח, שה"ש 15)קרח

יד. עה"פ.16)ח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„enl‰ ÔÈÚaL ,Ô·eÓeהתורה BL¯„Ó˙של Èz·a בו כאן, הנזכר »∆¿ƒ¿««ƒ¿»≈ƒ¿»

בגלות, היותם למרות ישראל בני iNÚ˙עוסקים Ìb ÏÏÎ קיום˙Bˆn‰ ƒ¿»«¬ƒ««ƒ¿
„enÏa ‡e‰L ÈÙk ‰iNÚ‰ ÔÈÚ ÏÚ ÛÒB) ÏÚÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿…«»«ƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ∆¿ƒ

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,BÓˆÚ ‰¯Bz‰9 באתי' המתחיל דיבור במאמר «»«¿¿∆ƒ¿»≈¿≈
תשל"ח, זו, שנה של «¿∆ÏÎaLלגני'

ÔÈÚבלימוד ‰iNÚ‰גם BLÈ ƒ¿»∆¿»¬ƒ»
המעשיים והמשמעות ∆BlL),ההיבט

È¯‰L בגמרא ז"ל חכמינו אמרו ∆¬≈
„eÓÏz ÏB„b" והחשיבות הגדולה »«¿

היא  התורה לימוד È·nL∆≈ƒ‡של
‰NÚÓ È„ÈÏ המצוות קיום היינו ƒ≈«¬∆

a˙pL‡¯10בפועל" BÓÎe .¿∆ƒ¿»≈
ÏÈÚÏ11'לגני 'באתי תשל"ח במאמר ¿≈
‰ÔÈÚהנזכר Ï„b והמעלה …∆»ƒ¿»

‰NÚn‰המיוחדת  ÔÈÚaL∆¿ƒ¿«««¬∆
Ï‚¯‰ ‡e‰L ,‡˜Âc«¿»∆»∆∆
,‡"‰ ˙B‡ ÏL ˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ∆≈
והרגל  העליונה הרגל על הנוספת

המחשבה  כנגד שהם שלה הימנית

È‰iL‰והדיבור ÏÚÙÏ'ה האות ƒ¿…∆ƒ¿∆
‰pnnL) '„ ˙B‡Ó ‰NÚ«¬∆≈∆ƒ∆»

‡"‰ ‰NÚ לשני כשמוסיפים «¬∆≈
הקו  את ד' אות צורת של  הקוים

השמאלי  ¯'השלישי, ˙B‡Ó ‡ÏÂ ,(¿…≈
‰pnnL רגל לה מוסיפים כאשר ∆ƒ∆»

ארוכה ‰˜'שמאלית ‰˜ ‰NÚ«¬∆¿≈«
˙„¯BÈ ˙ÈÏ‡ÓO‰ dÏ‚¯L∆«¿»«¿»ƒ∆∆
'Á ÛÈÚÒa ¯‡·Ók ,'eÎ ‰hÓÏ¿«»«¿…»ƒ¿ƒ
נתבאר  (שם תש"י לגני' 'באתי במאמר

צד  של אות היא ד' שהאות באריכות

צד  של אות היא ר' והאות הקדושה

חכמינו  ממאמר וכמובא אחרא, הסטרא

להחליף  לא הגדולה הזהירות על ז"ל

אחר'. 'אל של לר' אחד' 'ה' של ד' בין

ŒÈ¯Á‡lL ÛÈÚqa ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¿ƒ∆¿«¬≈
‰Ê12 הנזכר לגני' 'באתי במאמר ∆

ÔÈÚa של המשמעות הפנימית ¿ƒ¿«
בתהילים iÁ˙הכתוב ¯Úb"¿«««

"‰˜13,'דוד ב'מצודת (ופירש »∆
חסידות  פי ועל ביער) אשר הקנים בין ודר לחיה הדומה לישמעאל שהכוונה

‰w‰הכוונה ‡e‰L ,‰w‰ ˙‡ ˙È¯Î‰Ï ÌÈÎÈ¯vL הארוך הקו ∆¿ƒƒ¿«¿ƒ∆«»∆∆«»∆

Ê‡ ,'eÎ '˜‰ ÏL ‰w‰ ˙‡ ÌÈ˙¯Bk ¯L‡ÎÂ ,'˜‰ ÏL המילה ∆«¿«¬∆¿ƒ∆«»∆∆«»
eÎ','קנה' Èelb‰ ÏÚ ‰¯BÓ "‰p‰"c ,"‰p‰" ˙·z ‡e‰ שהרי ≈«ƒ≈¿ƒ≈∆««ƒ

וניכר  גלוי לדבר מתייחס "הנה" ‰‡B¯הביטוי Èelb eÈ‰Â האלוקי ¿«¿ƒ»
'eÎ „È˙ÚÏ ‰lb˙ÈÂ ¯È‡iLהמשיח ‰ÌÈ¯e¯aבימות È„ÈŒÏÚ ∆»ƒ¿ƒ¿«∆∆»ƒ«¿≈«≈ƒ

העולם  (שבענייני מהרע הטוב הפרדת

לקדושה והעלאתו בזמן ÂLÎÚהזה) «¿»
פרק  התניא, בספר (וכמבואר הגלות

של  הזה השלימות תכלית "והנה לז:

שהוא  המתים ותחיית המשיח ימות

בעולם  ברוךֿהוא איןֿסוף אור גילוי

ועבודתנו  במעשינו תלוי הגשמי הזה

הגלות..."). משך זמן כל

¯Ó‡nÓ Ìb ¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ«ƒ«¬«
'È¯Ùq'‰14 מתנות לגבי הכתוב על «ƒ¿ƒ

הנה  ואני אהרן אל ה' 'ויאמר כהונה

תרומותי' משמרת את לך נתתי

,‰ÁÓN ÔBLÏ ‡e‰ "‰p‰"L∆ƒ≈¿ƒ¿»
'לשון  שם, רש"י בפירוש וכמובא

יוצא  הוא הנה כמו זה, הוא שמחה

בלבו' ושמח וראך È‰BfL∆ƒלקראתך
ÔÈÚ ÌÚ ‰¯eLw‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«¿»ƒƒ¿«

‰l‡b‰ האלוקי האור שבו הזמן «¿À»
בגילוי. יהיה

‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ ¯e‡·e (·≈«¬«»¬»
˙Òk" ¯L‡k) ˙BÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿«ƒ»«¬∆¿∆∆

‰ˆBÙ Ï‡¯NÈמפוזרת"‰ÏBba ƒ¿»≈¿»«»
˙·LBÈ" ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,'eÎ¿««ƒ≈∆∆
"˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»

'eÎ את ומקיימים לומדים ישראל ובני

‰NÚn‰התורה  ÔÈÚa Ë¯Ù·e ,(ƒ¿»¿ƒ¿«««¬∆
בפועל, התורה מצוות «Ô·eÈקיום
ÈLe¯„a ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ מאמרי «ƒ«¿…»ƒ¿≈

של eÈ‡ÈNהחסידות eÈ˙Ba«̄≈¿ƒ≈
חב"ד ‰eÒt˜אדמו"רי ÏÚ««»

·e˙kL)'השירים ‡È¯Áב'שיר ∆»«¬≈
("ÌÈpba ˙·LBi‰" שכנסת «∆∆««ƒ

לקדושֿברוךֿהוא  אומרת ישראל

È·ˆÏ EÏ ‰Ó„e È„Bc Á¯a"¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
È¯‰ ÏÚ ÌÈÏi‡‰ ¯ÙÚÏ B‡¿…∆»«»ƒ«»≈

"ÌÈÓNa15c בשמים', Le¯Ùkמכוון ˜‡È'הרי ,‰l‡b‰ ÏÚ ¿»ƒ¿»≈««¿À»¿≈
È"L¯16Èa ÏÎÂ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk) Ï‡¯NÈ ˙ÒkL , «ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈»∆»ƒƒ¿»≈¿»¿≈
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ז g"lyz'd ,hay b"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

להּקּב"ה: אֹומרת יׂשראל) ּבני וכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמּיׂשראל

ׁשּׁשכינּתא  [ּדכיון כּו' הּזאת הּגֹולה מן ּדֹודי ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּברח

ז"ל 17ּבגלּותא  רּבֹותינּו ּוכמאמר לאדֹום 18, ּגלּו ְְֱֲֵֶַַַַָָָ

מן  לברח הּקּב"ה ּגם צרי לכן עּמהם, ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשכינה

הּגאּלה 19הּגֹולה  את למהר לצבי", ל "ּודמה ,[ ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

מתנהג  הּגלּות ּבזמן ׁשּגם עלֿידיֿזה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָ[והינּו

אחת  עינֹו יׁשן, ׁשהּוא ׁשּבׁשעה צבי, ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

קמּוצה  אחת ועינֹו לעפר 20ּפתּוחה "אֹו , ְְְְֵֶַַָָֹ

מּביט  ׁשרץ ּבׁשעה ׁשאפילּו ְֲִִִֶֶַַָָָָָהאּילים",

ּבׂשמים",21לאחֹוריו  הרי "על ׁשכינת והׁשרה ,[ ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ולא ּוביתֿהּמקּדׁש, הּמֹורּיה הר ְְְִִֵֶַַַָָָֹהּוא

"סב 22לפניֿזה  ּבּגּנים") "הּיֹוׁשבת הּפסּוק (לפני ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

הרי  על האּילים לעפר אֹו לצבי ּדֹודי ל ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּדמה

ֶָבתר".

ÔÈÚ‰Â חסידּות ּבדרּוׁשי מבאר ּדהּנה 23ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִִֵֵֶָָֹ

ּפּורים  ּבדרּוׁשי ׁש"ּבתר"24ּובפרט ְְִִִֵֶֶָָ

"ויבּתר" מּלׁשֹון הּוא בתר") ׁשהּוא 25("הרי , ְְִֵֵֶֶַַָָ

ׁשּמחּלקים  הינּו, ּופרּוד, חלּוקה ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָענין

ׁשּזהּו אחד, ענין הּוא ׁשּלאמּתת ֹו ּדבר ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלחלקים

ׁשּכתּוב  העׂשּיה,26מה לעֹולם עד יּפרד, ּומּׁשם ְֲִִִֵֶַַָָָָָָ

ׁשהּוא  והחמרי הּגׁשמי הּזה לעֹולם לּירידה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָועד

הימּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּבמדרגה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָהּתחּתֹון

ׁשהּוא  הּמעׂשה, ּבכח ּבירידה ּבאדם, ּגם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָֹועד

הימּנּו. למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ּתחּתֹון הּיֹותר ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּכח

יׁשנּה העֹולמֹות, ּכל ירידת על ׁשּנֹוסף זאת, ְְְִֶֶַַָָָָָֹועֹוד

ּובפרט  הּגלּות, עלֿידי ׁשּנעׂשית הּירידה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּגם

הּנפֹוצה  ("אּת האּומֹות לבין יׂשראל ְְְְְִֵֵֶַַָָָָּכׁשּגלּו
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ובכ"מ.17) ב. קצז, ב. צ, זח"ג גם וראה ב. קכ, זח"א מסעי.18)ראה ס"פ ספרי א. כט, מגילה צרור 19)ראה פי' גם ראה

עה"פ. שם.20)המור לשהש"ר תרגום טו. ח, שם.21)שהש"ר יז.22)תרגום ב, הזקן 23)שה"ש אדמו"ר מאמרי ראה

ס"ע  ג כרך ואילך. תשפד ע' ואילך. תשעט ע' שם ואילך. תשע ע' ב כרך שנח. ע' א כרך שה"ש אוה"ת נט. ע' תק"ע

ואילך. ואילך.24)א'טז רנו ע' שם אוה"ת ואילך. ג קטז, מג"א י.25)תו"א טו, תו"א 26)לךֿלך וראה י. ב, בראשית

ובכ"מ. ב. ו, א. ג, בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„Bc Á¯a :‰"aw‰Ï ˙¯ÓB‡ (Ï‡¯NÈוצא˙‡f‰ ‰ÏBb‰ ÔÓ ƒ¿»≈∆∆¿«»»¿«ƒƒ«»«…

‡˙eÏ‚a ‡zÈÎML ÔÂÈÎc] 'eÎ17,,בגלות היא עצמה השכינה ¿≈»∆¿ƒ¿»¿»»
Ï"Êכביכול eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe18eÏbישראל ÈÎL‰בני ÌB„‡Ï ¿«¬««≈«»∆¡¿ƒ»
Ì‰nÚ כמה וראה בוא אומר, יוחי בן שמעון רבי "תניא הגמרא: ובלשון ƒ»∆

הקדושֿברוךֿהוא  לפני ישראל חביבין

גלו  עמהן, שכינה שגלו מקום שבכל

הנגלה  שנאמר עמהן, שכינה למצרים

במצרים  בהיותם אביך לבית נגליתי

שנאמר  עמהן שכינה לבבל גלו וגו',

כשהן  ואף בבלה שלחתי למענכם

שנאמר  עמהן שכינה ליגאל עתידין

לא  והשיב שבותך את אלהיך ה' ושב

 ֿ שהקדוש מלמד ושב, אלא נאמר

הגליות"), מבין עמהן שב ברוךֿהוא

‰"aw‰ Ìb CÈ¯ˆ ÔÎÏ הנקרא »≈»ƒ««»»
כנסת  של ה'דוד' השירים' ב'שיר

‰ÏBb‰ישראל ÔÓ Á¯·Ï19,[ ƒ¿…«ƒ«»
˙‡ ¯‰ÓÏ ,"È·ˆÏ EÏ ‰Ó„e"¿≈¿ƒ¿ƒ¿«≈∆

‰l‡b‰ במהירות שרץ כצבי «¿À»
eÈ‰Â]הוא הגאולה ŒÈ„ÈŒÏÚזירוז ¿«¿«¿≈

‚‰˙Ó ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ‰Ê∆∆«ƒ¿««»ƒ¿«≈
‰ÚLaL ,È·ˆ BÓk ‰"aw‰«»»¿¿ƒ∆¿»»
‰Áe˙t ˙Á‡ BÈÚ ,ÔLÈ ‡e‰L∆»≈≈««¿»

‰ˆeÓ˜ ˙Á‡ BÈÚÂ20, היינו ¿≈««¿»
האלוקות  על וההסתר ההעלם שלמרות

של  למצב דומה במצב הגלות, שבזמן

אלא  מוחלטת שינה זו אין שינה,

עינו  ישן הוא כאשר שגם הצבי כשינת

הקדושֿברוךֿהוא  וכך פקוחה אחת

בזמן  גם ישראל בני על ומשגיח מביט

לשינה  שנמשלה ÙÚÏ¯הגלות B‡"¿…∆
‰ÚLa eÏÈÙ‡L ,"ÌÈÏi‡‰»«»ƒ∆¬ƒ¿»»

ÂÈ¯BÁ‡Ï ËÈaÓ ı¯L21 ואינו ∆»«ƒ«¬»
ממקומו  לגמרי ומסתלק בורח

"ÏÚהקודם  E˙ÈÎL ‰¯L‰Â ,[¿«¿≈¿ƒ»¿«
¯‰ ‡e‰ ,"ÌÈÓNa È¯‰»≈¿»ƒ«

‰i¯Bn‰'ה'מור שם על כך שנקרא «ƒ»
טוב  וריח בושם מין e˙kL·שהוא BÓk ‡ÏÂ ,Lc˜n‰Œ˙È·e ב'שיר ≈«ƒ¿»¿…¿∆»

"ÊŒÈÙÏ22·Ò‰השירים' ("ÌÈpba ˙·LBi‰" ˜eÒt‰ ÈÙÏ) ƒ¿≈∆ƒ¿≈«»«∆∆««ƒ…

"¯˙· È¯‰ ÏÚ ÌÈÏi‡‰ ¯ÙÚÏ B‡ È·ˆÏ È„Bc EÏ ‰Óc וממשיך ¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿…∆»«»ƒ«»≈»∆
בתר'. ל'הרי בשמים' 'הרי בין ההבדל את יותר בפרטיות ומבאר

ÈLe¯„a ¯‡·Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Âמאמרי˙e„ÈÒÁ23Ë¯Ù·e ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿…»ƒ¿≈¬ƒƒ¿»
ÈLe¯„aשל חסידות ·˙¯")ÌÈ¯et24מאמרי È¯‰") "¯˙a"L ƒ¿≈ƒ∆»∆»≈»∆

ÔBLlÓ ‡e‰ לךֿלך בפרשת האמור ƒ¿
הבתרים  בין ברית בעניין

"¯z·ÈÂ"25 חתך כלומר אברהם, «¿«≈
לו  אמר שה' החיים בעלי את לשניים,

זו, ברית לכריתת ∆e‰L‡לקחת
e¯Ùe„,הביתור ‰˜eÏÁ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¬»≈

ÌÈ˜ÏÁÏ ÌÈ˜lÁnL ,eÈ‰«¿∆¿«¿ƒ«¬»ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ B˙zÓ‡lL ¯·c»»∆«¬ƒ»ƒ¿»

·e˙kL ‰Ó e‰fL ,„Á‡26 על ∆»∆∆«∆»
מעדן היוצא tÈ¯„הנהר ÌMÓeƒ»ƒ»≈

שונים, ראשים ÌÏBÚÏלארבעה „Ú«¿»
,‰iNÚ‰ האור של המשכה כלומר, »¬ƒ»

לעולם  למטה מלמעלה האלוקי

העולמות  ארבעת מבין ביותר התחתון

 ֿ אצילותֿבריאה הכלליים הרוחניים

È¯iÏ„‰יצירהֿעשיה „ÚÂ האור של ¿««¿ƒ»
‰ÈÓLbהאלוקי ‰f‰ ÌÏBÚÏ»»«∆««¿ƒ

ÔBzÁz‰ ‡e‰L È¯ÓÁ‰Â¿«»¿ƒ∆««¿
‰‚¯„Óaהעולמות כל ÔÈ‡Lמבין ¿«¿≈»∆≈

Ìb „ÚÂ ,epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz«¿¿«»≈∆¿««
‰„È¯Èa ,Ì„‡a הכוחות של »»»ƒƒ»

e‰L‡הרוחניים ,‰NÚn‰ ÁÎa¿…«««¬∆∆
ÔBzÁz ¯˙Bi‰ Ák‰ כל מבין «…««≈«¿

הנפש hÓÏ‰כוחות ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»
epÓÈ‰ שייכות הללו הירידות וכל ≈∆

(היפך  וההתחלקות הפירוד לעניין

הנרמז  לאלוקות) והביטול האחדות

ביתור. מלשון בתר' ב'הרי

˙„È¯È ÏÚ ÛÒBpL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»«¿ƒ«
,˙BÓÏBÚ‰ Ïk האור של הירידה »»»

ולהחיות  לברוא העליון האלוקי

הזה  לעולם עד נחותים עולמות

‰È¯i„‰הגשמי, Ìb dLÈ∆¿»««¿ƒ»
ישראלÈNÚpL˙הרוחנית בבני ובמיוחד ‰eÏb˙,בעולמות È„ÈŒÏÚ ∆«¬≈«¿≈«»

‰ˆBÙp‰ z‡") ˙BÓe‡‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈ eÏbLk Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆»ƒ¿»≈¿≈»«¿«¿»
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mipbaח zayeid

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּכּמבאר ׁשּכיון 27ּבּגֹולה"), ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

הּנה  העליֹונים, ּפנים ּבבחינת הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּׁשרׁשם

(ּגם  ׁשלמה ּגלּות זֹו הרי האּומֹות לבין ְְְֲֵֵֵֶַָָָָּכׁשּגלּו

זֹו ירידה אמנם, כּו'). החּיּות לפנימּיּות ְְְְִִִִֵַַַָָָּבנֹוגע

עלֿמנת  "סֹותר ועלּֿדר עלּיה, צר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹהיא

בתר"28לבנֹות" ל"הרי הּירידה ׁשּכּונת והינּו, , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

אֹו לצבי ּדֹודי ל "ּדמה ענין יהיה ׁשּׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָהיא

יתהּפ בתר" ׁשּמ"הרי ועד האּילים", ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעפר

הּוא  "ּבׂשמים" ּדהּנה, ּבׂשמים". "הרי ְְְְִִִִֵֵָָָלהיֹות

"נחתֿרּוח  ענין על ּומֹורה ריח, עם הּקׁשּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָענין

רצֹוני" ונעׂשה ׁשאמרּתי עּקר 29לפני והרי , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

ּבזמן  יׂשראל ּבני מעבֹודת הּוא ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָהּנחתֿרּוח

הּנה  הּגלּות, על הּבט מּבלי אׁשר ּדוקא, ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגלּות

אינם  יׂשראל ּבני ּוכללּות מּיׂשראל אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָּכל

ּגּופא  ּב'ּגֹולה' ואדרּבה, הּגלּות, מן ְְְֲִִִַַַַַָָָָמתּפעלים

עלֿידיֿזה  ה'ּגאּלה', ענין את ְְְְִִֵֶֶַַַַָֻמגּלים

עֹולם, ׁשל אּלּופֹו הא', את ׁשם ְִִֶֶֶַַָָָׁשּממׁשיכים

ּבדרּוׁשים  הּפסּוק 30ּכמבאר את 31על ּבהעלת ְְְְֲִֶַַַַַָָֹֹ

הּנרֹות  ׁשבעת יאירּו המנֹורה ּפני מּול אל ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּנרת

מּׁשבעת  אחד לכל ׁשּׁשּי ענין ׁשּזהּו מּובן ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ[ּומּזה

אחד  ׁשּכל (ּובוּדאי יׂשראל  ׁשּבבני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּסּוגים

מּׁשבעת  ּבאחד עלּֿכל-ּפנים נכלל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָמּיׂשראל

זהב  "מנֹורת היא ּכּלם ׁשּכללּות ְְִִֶַַָָָָֻהּסּוגים),

אחת"32ּכּלּה" מקׁשה "ּכּלּה ׁשּמּצד 33, והינּו, .[ ְְְִִֶַַַַָָָֻֻ

הּגלּות  ּבזמן יׂשראל ּבני ׁשּבעבֹודת ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּנחתֿרּוח

1
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א).27) (קמ, ב.28)סכ"ה לא, שבת - חז"ל ט.29)לשון א, ויקרא ופירש"י ג.30)תו"כ לה, בהעלותך ר"פ 31)לקו"ת

ב.32)בהעלותך. ד, לו.33)זכרי' כה, תרומה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'L„w‰ ˙¯b‡'a ¯‡·nk ,("‰ÏBba27 התניא ÔÂÈkLשבספר «»«¿…»¿ƒ∆∆«…∆∆≈»

ÌL¯ML באלוקות למעלה ישראל בני ÌÈtשל ˙ÈÁ·a ‡e‰ ∆»¿»ƒ¿ƒ«»ƒ
,ÌÈBÈÏÚ‰,פנימיות מלשון הוא 'פנים' כי ביותר, נעלית ‰p‰דרגה »∆¿ƒƒ≈

‰ÓÏL ˙eÏb BÊ È¯‰ ˙BÓe‡‰ ÔÈ·Ï eÏbLkומוחלטת (Ìbמלאה ¿∆»¿≈»¬≈»¿≈»«
'eÎ ˙eiÁ‰ ˙eiÓÈÙÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿ƒƒ««

לגלות  ירדה זו נעלית דרגה ).שאפילו
ב'אגרת  הזקן אדמו"ר לשון וזה

וכל  וארץ שמים "והנה שם: הקודש'

גילולים  עובדי בארצות בהם אשר

השרים  לגבי חשיבי ממש כלא כולם

כלא  והשרים וקיומם. חיותם שהם

להם  הנמשך החיות לגבי חשיבי ממש

עליהם  המאיר ה' מדבר מהניצוץ

החיות  כן פי על ואף הנמשך מלמעלה

גלות  בבחינת הוא זו מהארה לתוכם

אלוקים  בשם נקראים שלכן בתוכם

גילולים  העובדי ולכן אחרים...

זרה  עבודה עובדי הם מהם הנשפעים

המות  שיבולע קץ עת עד ממש

בשם  כן גם ונקרא אחרא... והסטרא

אשר  זה שחיות מאחר השכינה גלות

מהארה  הוא בתוכם גלות בבחינת

ה' מדבר מהניצוץ להם הנמשכת

נמשך  זה (וגלות שכינה בשם הנקרא

בחינת  והוא ואילך הדעת עץ מחטא

כשגלו  אך דקדושה, לבד אחוריים

ישראל  ואחיזת האומות לבין ישראל

העליונים  פנים בבחינת הוא ושרשם

אמרו  זה ועל שלימה גלות היא זו הנה

עמהם)". שכינה לאדום גלו רז"ל

BÊ ‰„È¯È ,ÌÓ‡ האור של »¿»¿ƒ»
הנקראת  הגלות בזמן למטה האלוקי

השכינה' ˆ¯C'גלות ‡È‰ הכוונה ƒ…∆
היא הירידה של «iÏÚ¬ƒ‰,והמטרה

¯˙BÒ" C¯cŒÏÚÂבניין˙ÓŒÏÚ ¿«∆∆≈«¿»
"˙B·Ï28, שכיוון היא המשמעות ולענייננו שבת בהלכות שמקורו מושג ƒ¿

למעשה  היא הסתירה גם הרי הבניין, היא הסתירה של והמטרה הכוונה שכל

עליה, לצורך שהיא רוחנית ירידה וכך מהבנייה, ekL˙חלק ,eÈ‰Â¿«¿∆«»«
של והתכלית ·˙¯"המטרה È¯‰"Ï ‰„È¯i‰ היינו פירוד, של לשון «¿ƒ»¿»≈»∆

לעיל, כאמור ביותר, גדולה ÌMLירידה ‡È‰,ביותר התחתון במקום דווקא ƒ∆»
,"ÌÈÏi‡‰ ¯ÙÚÏ B‡ È·ˆÏ È„Bc EÏ ‰Óc" ÔÈÚ ‰È‰È ריצה ƒ¿∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿…∆»«»ƒ

הגאולה  אל מהגלות ·˙¯"מהירה È¯‰"nL „ÚÂ ומצב ירידה המסמלים ¿«∆≈»≈»∆
‰e‡נחות  "ÌÈÓNa" ,‰p‰c ."ÌÈÓNa È¯‰" ˙BÈ‰Ï Ct‰˙Èƒ¿«≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ

ÁÈ¯ ÌÚ ¯eLw‰ ÔÈÚ,ונעים "Áe¯Œ˙Áטוב ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓe ƒ¿»«»ƒ≈«∆«ƒ¿««««
"ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L ÈÙÏ29, כך על ז"ל חכמינו כמאמר ¿»«∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ

לה'" ניחוח "'ריח נאמר ‰Áe¯Œ˙Ápשבקרבנות ¯wÚ È¯‰Â של «¬≈ƒ«««««
Ï‡¯NÈהקדושֿברוךֿהוא Èa ˙„B·ÚÓ ‡e‰ וקיום התורה בלימוד ≈¬«¿≈ƒ¿»≈

Âc˜‡,המצוות ˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«¿»
,˙eÏb‰ ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓ ¯L‡¬∆ƒ¿ƒ«≈««»
רבים  קשיים יש הגלות שבזמן ולמרות

בכל  המצוות, וקיום התורה בלימוד

Ï‡¯NiÓזאת „Á‡ Ïk ‰p‰ƒ≈»∆»ƒƒ¿»≈
ÌÈ‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙eÏÏÎe¿»¿≈ƒ¿»≈≈»

ÌÈÏÚt˙Ó ולא מתרשמים לא ƒ¿«¬ƒ
a¯„‡Â‰,מתרגשים ,˙eÏb‰ ÔÓƒ«»¿«¿«»

‡Ùeb '‰ÏBb'aעצמהÌÈl‚Ó «»»¿«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ,'‰l‡b'‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««¿À»«¿≈∆

ÌL ÌÈÎÈLÓnL'ב'גולה˙‡ ∆«¿ƒƒ»∆
,ÌÏBÚ ÏL BÙel‡ הוא ‰‡', »«∆»

הוא  ברוך «…¿»Ók·‡¯הקדוש
ÌÈLe¯„a30 חסידות ÏÚמאמרי «¿ƒ«
˜eÒt‰31˙¯p‰ ˙‡ E˙ÏÚ‰a «»¿«¬…¿∆«≈…

e¯È‡È ‰¯BÓ‰ Èt ÏeÓ Ï‡∆¿≈«¿»»ƒ
˙B¯p‰ ˙Ú·L העניין מבואר שם ƒ¿««≈

האמור  הכתוב פרשת לגבי בהפטרת

על  וגולה כולה זהב 'מנורת בהעלותך

והפיכת  ל'גאולה'ראשה' 'גולה'

‰fÓe] מבואר שהעניין מהעובדה ƒ∆
זה, לפסוק בשייכות בחסידות

הנרות', שבעת יאירו 'בהעלותך...

ÏÎÏ CiML ÔÈÚ e‰fL Ô·eÓ»∆∆ƒ¿»∆«»¿»
ÌÈ‚eq‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ השונים ∆»ƒƒ¿««ƒ

Ï‡¯NÈ È·aL בשבעת המרומזים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈
המנורה  kLקני È‡cÂ·e)„Á‡ Ï ¿««∆»∆»

ÌÈtŒÏkŒÏÚ ÏÏÎ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈ƒ¿»«»»ƒ
ÌÈ‚eq‰ ˙Ú·MÓ „Á‡a כל כי ¿∆»ƒƒ¿««ƒ

יהיה, אשר הרוחני מצבו יהיה יהודי,

ישראל  כלל של מה'מנורה' חלק הוא

קנים  שבעה בה Ìlkשיש ˙eÏÏkL ‰È‡יחד ישראל בני כל ), ∆¿»À»ƒ
"dlk ·‰Ê ˙¯BÓ"32"˙Á‡ ‰L˜Ó dlk" שהמנורה 33, וכשם ¿«»»À»À»ƒ¿»««

העשויה  אחת ממנורה חלק הם כולם אבל נפרדים קנים משבעה עשויה אמנם

המנורה, צורת את ממנו ועושים עליו שמקישים אחד זהב מגוש אחת, מקשה

מציאות  של חלקים הם כולם אבל שונות דרגות יש אמנם ישראל בבני כך

].אחת 
Áe¯Œ˙Áp‰ „vnL ,eÈ‰Â למעלה Èaהמיוחדת ˙„B·ÚaL ¿«¿∆ƒ«««««∆«¬«¿≈

ÌÈ‡ˆÓpLk Ìb ‰p‰ ,("¯˙· È¯‰") ˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿««»»≈»∆ƒ≈«¿∆ƒ¿»ƒ
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ט g"lyz'd ,hay b"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ּבּגלּות, עדין ּכׁשּנמצאים ּגם הּנה בתר"), ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ("הרי

ׁשּנעׂשה  ועד ּבׂשמים", "הרי ענין ּכבר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָנעׂשה

למהר  לצבי, ל ּודמה הּגֹולה, מן ּדֹודי ְְְְְִִִִֵֵַַַָ"ּברח

ּכצבי  רץ זריזּות, ׁשל (ּבאפן הּגאּלה" ),34את ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֻ

הׁשראת  עלֿידי ּבׂשמים" "הרי ענין יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאז

ּוביתֿהּמקּדׁש. הּמֹורּיה ּבהר ְְְִִִֵַַַַָָָהּׁשכינה

e‰ÊÂ ׁשני ּבין ּגֹו' ּבּגּנים" "הּיֹוׁשבת ׁשּכתּוב מה ¿∆ְִֵֵֶֶֶַַַַָ

ו"הרי  בתר" "הרי הּנ"ל, ְְִֵֵֶַַַָָָהּפסּוקים

ל"הרי  בתר" "הרי הפיכת ענין ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבׂשמים",

ענין  יׁשנֹו ׁשּבינּתים עלֿידיֿזה נעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּבׂשמים"

הּנפֹוצה  יׂשראל ׁש"ּכנסת ּבּגּנים", ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ"הּיֹוׁשבת

ּובּתי  ּכנסּיֹות ּבבּתי יֹוׁשבת כּו', ְְִֵֵֵֶֶַָָָּבּגֹולה

קֹול  "הּקל הּתֹורה, לּמּוד ענין ׁשהּוא ְְִִִֶַַַָָֹמדרׁשֹות",

עׂשו 35יעקב" ידי הּידים ׁש"אין ׁשּפֹועל , ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ענין 36ׁשֹולטֹות" ּגם ׁשּיׁשנֹו עלֿידיֿזה ּובפרט , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

עלּֿדר מעׂשה", לידי ׁשּמביא לּמּוד ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ"ּגדֹול

כּו' אמן" העֹונה ׁשעלֿידיֿזה 37"ּגדֹול ּכיון , ְֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּיֹוצאים  והינּו, ּבעֹולם, ההמׁשכה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָנעׂשית

ּבעֹולם  ׁשלֹום ּופֹועלים לאֹופן 38לעֹולם ועד , ְְֲִֶַָָָָָ

ּבעֹולם" ׁשלֹום מרּבים .39ׁש"ּתלמידיֿחכמים ְְֲִִִֵֶַַָָָָ

("הרי  הּנחתֿרּוח על ׁשּנֹוסף זאת, ְֵֶַַַַַָָֹועֹוד

("הרי  הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה ׁשּמּצד ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּבׂשמים")

לעתידֿלבא, העבֹודה ׁשלמּות ּגם הּנה ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹבתר"),

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבׂשמים"), ("הרי 40ּבביתֿהּמקּדׁש ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ענין  ׁשהּוא ,רצֹונ ּכמצות כּו' לפני נעׂשה ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָוׁשם

ּבׁשלמּות  הּמצֹות עלֿידי 41קּיּום ּבא זה הרי , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

מעׂשה  עלֿידי הּזה, ּבּזמן העבֹודה ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָׁשלמּות

ׁשּבזה, והּמחׁשבה הּדּבּור עם יחד ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָהּמצֹות,

אחד  ּבכל ׁשּיׁשנם והּתׁשּוקה הרצֹון - ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָוהעּקר
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,˙eÏba ÔÈ„Ú,בפועל הגאולה לפני "‰¯Èעוד ÔÈÚ ¯·k ‰NÚ ¬«ƒ«»«¬∆¿»ƒ¿«»≈

,"ÌÈÓNa מעבודתם המיוחדת הנחתֿרוח את מסמל הטוב הריח שכאמור ¿»ƒ
הגלות  בזמן והעיכובים המניעות למרות ישראל NÚpL‰של „ÚÂ שינוי ¿«∆«¬∆

גדולה  ועלייה ביותר למצב גדול בגלות והפירוד הירידה בתר', מ'הרי ביותר

‰ÏBb‰,של  ÔÓ È„Bc Á¯a"¿«ƒƒ«»
˙‡ ¯‰ÓÏ ,È·ˆÏ EÏ ‰Ó„e¿≈¿ƒ¿ƒ¿«≈∆
,˙eÊÈ¯Ê ÏL ÔÙ‡a) "‰l‡b‰«¿À»¿…∆∆¿ƒ

ı¯ במהירותÈ·ˆk34Ê‡L ,( »«¿ƒ∆»
"‰¯Èהגאולה בזמן  ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«»≈

˙‡¯L‰ È„ÈŒÏÚ "ÌÈÓNa¿»ƒ«¿≈«¿»«
Œ˙È·e ‰i¯Bn‰ ¯‰a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿««ƒ»≈

.Lc˜n‰«ƒ¿»
˙·LBi‰" ·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»«∆∆

'Bb "ÌÈpba על המדבר הפסוק ««ƒ
בזמן  ישראל בני של העבודה מעלת

שהדבר  המיוחדת והנחתֿרוח הגלות

למעלה  ‰ÌÈ˜eÒtגורם ÈL ÔÈa≈¿≈«¿ƒ
"¯˙· È¯‰" ,Ï"p‰ את המסמל ««»≈»∆

ÌÈÓNa",בגלות הירידה  È¯‰"Â¿»≈¿»ƒ
בגאולה, העלייה את ÔÈÚהמסמל Èkƒƒ¿«

È¯‰"Ï "¯˙· È¯‰" ˙ÎÈÙ‰¬ƒ«»≈»∆¿»≈
"ÌÈÓNa והגולה לאחדות הפירוד ¿»ƒ

כמבואר  ŒÏÚלעיל,לגאולה, ‰NÚ«¬∆«
ÌÈzÈaL ‰ÊŒÈ„È,שבינתיים בזמן ¿≈∆∆≈¿«ƒ

עוד  הגאולה היינו ולפני הגלות בזמן

,"ÌÈpba ˙·LBi‰" ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««∆∆««ƒ
התורה  בני לימוד של המצוות וקיום

והקשיים  הגלות למרות ישראל

Ï‡¯NÈוההפרעות, ˙Òk"L∆¿∆∆ƒ¿»≈
˙·LBÈ ,'eÎ ‰ÏBba ‰ˆBÙp‰«¿»«»∆∆
,"˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒk Èz·a¿»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»
,‰¯Bz‰ „enÏ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«»

"·˜ÚÈ ÏB˜ Ïw‰"35ÏÚBtL , «…«¬…∆≈
ÂNÚ È„È ÌÈ„i‰ ÔÈ‡"L∆≈«»«ƒ¿≈≈»

"˙BËÏBL36, ז"ל חכמינו כמאמר ¿
רבי  אמר יעקב, קול "הקול במדרש,

בקולו, מרכין שיעקב בשעה ברכיה:

כל  וילונו דכתיב שולטות, עשו ידי

שהוא  ובשעה עמלק. ויבא העדה,

ידי  הידים אין בקולו, מצפצף [יעקב]

שולטות". עשו ידי אין BLiLעשו, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Ë¯Ù·e בלימוד ƒ¿»«¿≈∆∆∆¿

כשלעצמו  הלימוד מלבד ÔÈÚהתורה, Ìb ביותר נעלה "ÏB„bנוסף «ƒ¿»»
"ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ÏB„b" C¯cŒÏÚ ,"‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL „enÏƒ∆≈ƒƒ≈«¬∆«∆∆»»∆»≈

המברך  מן eÎ37‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL'יותר ÔÂÈk ÈNÚ˙'אמן'עניית , ≈»∆«¿≈∆«¬≈
‰ÎLÓ‰‰ הברכה עלֿידי הנמשכת האלוקות eÈ‰Â,של ,ÌÏBÚa ««¿»»»»¿«¿

ÌÈ‡ˆBiL התורה ÌÏBÚÏמלימוד ∆¿ƒ»»
ÌÏBÚa ÌBÏL ÌÈÏÚBÙe38, ¬ƒ»»»

ŒÈ„ÈÓÏz"L ÔÙB‡Ï „ÚÂ¿«¿∆∆«¿ƒ≈
ÌBÏL ÌÈa¯Ó ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿ƒ»

"ÌÏBÚa39 באריכות וכמבואר »»
לגני' 'באתי דיבורֿהמתחיל במאמר

שלכן  גם נתבאר ושם תשל"ח, זו, שנה

העונה  'גדול אלו, חז"ל מאמרי שני

חכמים  ו'תלמידי המברך' מן יותר אמן

בגמרא  באים בעולם' שלום מרבים

על  מדברים שניהם כי לזה זה בסמיכות

והמשכת  הברכה המשכת – ענין אותו

העולם. אל התורה

Œ˙Áp‰ ÏÚ ÛÒBpL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆»««««
Áe¯ למעלה בלשון (שיש כמרומז «

ÌÈÓNa",הכתוב  È¯‰" עניין »≈¿»ƒ
ÔÓÊaLהריח  ‰„B·Ú‰ „vnL (∆ƒ«»¬»∆ƒ¿«

("¯˙· È¯‰") ˙eÏb‰ מזה «»»≈»∆
ישראל  בני בגלות, הקושי שלמרות

כדבעי, עבודתם Ìbעובדים ‰p‰ƒ≈«
,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰„B·Ú‰ ˙eÓÏL¿≈»¬»∆»ƒ»…
È¯‰") Lc˜n‰Œ˙È·a¿≈«ƒ¿»»≈

"ÌÈÓNa שהכוונה לעיל כאמור ¿»ƒ
המוריה  e˙kL·להר BÓk ,(40 ¿∆»

˙ÂˆÓk 'eÎ EÈÙÏ ‰NÚ ÌLÂ¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«
Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰L ,EBˆ¿̄∆∆ƒ¿«ƒ

˙eÓÏLa ˙Bˆn‰41, שיכול «ƒ¿ƒ¿≈
השלימה להיות  הגאולה כשתבוא רק

ÏL È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê È¯‰˙eÓ ¬≈∆»«¿≈¿≈
È„ÈŒÏÚ ,‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰»¬»«¿««∆«¿≈
ÌÚ „ÁÈ ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿««ƒ
,‰ÊaL ‰·LÁn‰Â ¯eac‰«ƒ¿««¿»»∆»∆
לגבי  המאמר, בתחילת לעיל, וכמבואר

שיש  היא שמעלתה ה' ג'האות בה

ומעשה, דיבור מחשבה, כנגד קוין,

‰˜eLz‰Â ÔBˆ¯‰ - ¯wÚ‰Â¿»ƒ»»»¿«¿»
Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa ÌLiL,באלוקות דבוק ולהיות לאלוקות להתקרב ∆∆¿»¿»∆»ƒƒ¿»≈
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mipbaי zayeid

באמנה  היתה החטא ּבׁשעת ּגם ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּיׂשראל ,

יתּבר ּברמּב"ם 42אּתֹו ּברּור וכפסקּֿדין ,43 ְְְְִִִִֵַַַָָָ

ּומּצב  מעמד ׁשּבאיזה מּיׂשראל, אחד לכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבנֹוגע

ּבּתניא  (ּכּלׁשֹון ׁשּבּקּלים קל אפילּו ),44ׁשּיהיה, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָ

הּבֹורא. רצֹון לקּים רֹוצה הּוא ְְֲֵֵֵֶַַהרי

ּבׂשמים"LÈÂג) ("הרי) הּדּיּוק ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְִִִֵֵַָָ

 ֿ ּבית ׁשל עּקרֹו ּדלכאֹורה, ְְְִִֵֶַָָָּדוקא,

הר  על ּדקאי ּבׂשמים", ּב"הרי (ׁשּנרמז ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש

הּקרּבנֹות  ענין הּוא ּוביתֿהּמקּדׁש) ,45הּמֹורּיה ְְְִִִֵַַַַָָָָ

ענין  מהם) אחד (רק להזּכיר מדּיק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָולּמה

ּכפרּוׁש הּבׂשמים, ענין ׁשהּוא ּדוקא, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹהּקטרת

ּכּמבאר  ּבזה, והענין ּבּוסּמנין). (קטֹורת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹהּתרּגּום

נׂשיאינּו רּבֹותינּו (ּבׂשמים)46ּבדרּוׁשי ׁשּבּקטרת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

חלּבנה) ּגם (ּוביניהם סממנים י"א לפי 47היּו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּקטרת  ּבענין ׁשענין רק (לא העבֹודה על מֹורה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ

אחדֿעׂשר" ולא "עׂשר יׁשנֹו48הּקדּׁשה, ׁשּׁשם , ְְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

צרי ולא הּירידה, לפני עֹוד הּׁשלמּות ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹענין

העלם  את ּגם לקדּׁשה להפ אּלא) כּו', ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלהפ

(לא  הּוא ׁשּבֹו הּקדּׁשה ׁשחּיּות העֹולם, ְְְֵֶֶֶַַָָָֹֻוהסּתר

ּבראּיה  ּבׂשר, לעיני נראה ׁשּיהיה עד ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבפנימּיּות,

ּבלבד  מּקיף ּבאפן אּלא) אינֹו49ּגׁשמית, ׁשּלכן , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבפניֿעצמֹו, הּוא אּלא העׂשר, ּבמנין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָנכלל

ּבחינת  ּבֹו נּכר ׁשּלא (ּובוּדאי אחדֿעׂשר ְְְִִִֶַַַַַַָָָֹּבחינת

ּדקדּׁשה  "הרי 50אחדֿעׂשר הּדּיּוק ּגם וזהּו .( ְְִִֵֶַַַַָָָָֻ

"הר", ׁשל ּבאפן הּוא הּבׂשמים ׁשענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹּבׂשמים",

ׁשהם  הּתהּו, עֹולם ׁשל הּנצֹוצֹות ּברּור ענין ְְִִֵֵֶֶַַַָֹוהּוא
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ספכ"ד.42) ספ"ב.43)תניא גירושין רפ"א.45)פי"ח.44)הל' הבחירה בית הל' רמב"ם סע"ב 46)ראה כ, תולדות תו"א

תר"ם  סה"מ א'קלז. ע' ח"ג דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך). א קנב, תולדות (אוה"ת לשם הצ"צ ובהגהות ואילך.

ואילך. רי פ' ח"א תער"ב המשך ואילך. תריט ס"ע א.47)ח"ב ו, מ"ד.48)כריתות פ"א יצירה חיים 49)ספר עץ ראה

פ"ד. העשי' עולם שער פע"ח פ"י. המלכים) (שער יא סה"מ 50)שער תשעא. ע' תשכדֿה. ע' ח"ב תער"ב המשך ראה

תשי"ט  מעשה ואנשי חסידים ד"ה ואילך). שמ ס"ע חשון סה"מ (תו"מ ס"ה תשכ"ח ויתןֿלך ד"ה גם וראה פז. ע' עזר"ת

לה). ע' תשי"ט (סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰˙È‰ ‡ËÁ‰ ˙ÚLa Ìb È¯‰L הנשמהC¯a˙È Bz‡ ‰Ó‡·42, ∆¬≈«ƒ¿««≈¿»¿»¿»¿»ƒƒ¿»≈

Ì"aÓ¯a ¯e¯a ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ43,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ Ú‚Ba ¿ƒ¿«ƒ»»«¿«¿≈«¿»∆»ƒƒ¿»≈
·vÓe „ÓÚÓ ‰ÊÈ‡aL רוחניÌÈlwaL Ï˜ eÏÈÙ‡ ,‰È‰iL ∆¿≈∆«¬»«»∆ƒ¿∆¬ƒ«∆««ƒ

עבירות  Èza‡שעובר ÔBLlk)44È¯‰ מצד ), דבר, של לאמיתו «»««¿»¬≈
שלו, והעצמיות ‰e‡הפנימיות

‡¯Ba‰ ÔBˆ¯ Ìi˜Ï ‰ˆB¯ ולכן ∆¿«≈¿«≈
התורה  פי על שאם הרמב"ם פוסק

הוא  אבל לאשתו גט לתת צריך האדם

אני  רוצה שיאמר עד אותו כופין מסרב,

ונגד  בכפייה שניתן גט נחשב זה ואין

יהודי  כל בעצם כי הבעל של רצונו

המצוות. כל את לעשות רוצה

˜eic‰ ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿≈«ƒ
הנזכר  הכתוב ≈«("‰¯È)בלשון

,‰¯B‡ÎÏc ,‡˜Âc "ÌÈÓNa¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ÏL B¯wÚƒ»∆≈«ƒ¿»
,"ÌÈÓNa È¯‰"a ÊÓ¯pL)∆ƒ¿»¿»≈¿»ƒ

È‡˜c המכוון‰i¯Bn‰ ¯‰ ÏÚ ¿»≈«««ƒ»
Lc˜n‰Œ˙È·e לעיל )כמבואר ≈«ƒ¿»

˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‡e‰45‰nÏÂ , ƒ¿««»¿»¿»»
˜i„Ó הכתוב„Á‡ ˜¯) ¯ÈkÊ‰Ï ¿«≈¿«¿ƒ«∆»
Ì‰Ó מבין אחד הקרבנות דבר )כל ≈∆

‡e‰L ,‡˜Âc ˙¯Ëw‰ ÔÈÚƒ¿««¿…∆«¿»∆
Le¯Ùk ,ÌÈÓNa‰ ÔÈÚƒ¿««¿»ƒ¿≈
(ÔÈnÒea ˙¯BË˜) Ìeb¯z‰««¿¿∆¿»ƒ
אחד  לפחות או הקרבנות כלל את  ולא

העיקר? שהם מהקרבנות

ÈLe¯„a ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¿…»ƒ¿≈
eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯46˙¯ËwaL «≈¿ƒ≈∆«¿…∆

ÌÈÓÓÒ ‡"È eÈ‰ (ÌÈÓNa)¿»ƒ»«¿»ƒ
‰aÏÁ Ìb Ì‰ÈÈ·e) שמצד דבר ≈≈∆«∆¿¿»

אותו  עירבו זאת ובכל רע ריחו עצמו

טוב  שריחם דברים עשרה עם יחד

ביותר  טוב ריח היה יחד ,47)ומכולם
ÏÚ ‰¯BÓ ˙¯Ëw‰ ÔÈÚL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿««¿…∆∆«

‰„B·Ú‰ ישראל את שבני עובדים »¬»
‰M„w‰,ה' ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï) עשר במספר הם העניינים עשר שבה כמו …«¿ƒ¿««¿À»

יצירה') (ב'ספר נאמר עליהם ‡NÚŒ„Á¯"הספירות ‡ÏÂ ¯NÚ"48, ∆∆¿…««»»
ÌML עצמה בקדושה‰„È¯i‰ ÈÙÏ „BÚ ˙eÓÏM‰ ÔÈÚ BLÈ ∆»∆¿ƒ¿««¿≈ƒ¿≈«¿ƒ»

ולשלימות, לעלייה להגיע כדי בירידה צורך CÙ‰Ïואין CÈ¯ˆ ‡ÏÂ מרע ¿…»ƒ«¬…
בעצם,eÎ'לטוב  בטוב מדובר ה'‡l‡כי עבודת את מסמל הקטורת עניין ∆»

הוא  ‰ÌÏBÚ,שעניינה ¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ ˙‡ Ìb ‰M„˜Ï CÙ‰Ï («¬…ƒ¿À»«∆∆¿≈¿∆¿≈»»
BaL ‰M„w‰ ˙eiÁL הקטורת בעולם של האחדֿעשר ובסממן בכלל ∆««¿À»∆

eiÓÈÙa˙,בפרט  ‡Ï) ‡e‰…ƒ¿ƒƒ
כל  את וממלא בכולו שחודר באופן

¯‡‰מציאותו  ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿∆
,˙ÈÓLb ‰i‡¯a ,¯Na ÈÈÚÏ¿≈≈»»ƒ¿ƒ»«¿ƒ

(‡l‡ בו ומאירה נמצאת האלוקות ∆»
„·Ïa ÛÈwÓ ÔÙ‡a49, כדבר ¿…∆«ƒƒ¿«

בתוכו  חודר ולא מלמעלה שנמצא

ÏÏÎבפנימיות BÈ‡ ÔÎlL∆»≈≈ƒ¿»
,¯NÚ‰ ÔÈÓa מעשרת חלק ואינו ¿ƒ¿«»∆∆

טוב  ריח להם שיש הקטורת סממני

הקדושה) (צד עצמם ‰e‡מצד ‡l‡∆»
Œ„Á‡ ˙ÈÁa ,BÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿¿ƒ«««
Ba ¯k ‡lL È‡cÂ·e) ¯NÚ»»¿««∆…ƒ»
‰M„˜c ¯NÚŒ„Á‡ ˙ÈÁa50 ¿ƒ«««»»ƒ¿À»

למעלה  ביותר, נעלה עניין שהוא

שמבואר  וכפי הספירות, מעשר

הרש"ב: לאדמו"ר תער"ב ב'המשך'

וכמו  שבקדושה, הי"א בחי' "וזהו

 ֿ דבסטרא קץ אין הבדלות להבדיל

דווקא  דבקדושה כתרין, י"א אחרא

ובסטראֿאחרא  י"א ולא תשע ולא עשר

להבדיל  הנה כו', כתרין י"א הן

בחינת  כן גם בקדושה יש כו' הבדלות

שאינו  הקדשים קודש בחינת והוא י"א

נמשך  ומשם כו', הקודש עם מתערב

סליחת  וכן החיצונים ביטול להיות

הקטורת  הקטרת שעלֿידי העוונות...

הי"א  בחינת נמשך סממנים י"א שהן

ולכן  עוונות, סליחת להיות שבקדושה

העיקר  הי' הכיפורים יום עבודת

ולפנים...). לפני הקטורת בהקטרת

È¯‰" ˜eic‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ»≈
ÔÈÚ ‡e‰Â ,"¯‰" ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ ÌÈÓNa‰ ÔÈÚL ,"ÌÈÓNa¿»ƒ∆ƒ¿««¿»ƒ¿…∆∆«¿ƒ¿«

¯e¯aשל לקדושה והעלאתם מהטוב הרע ÌÏBÚהפרדת ÏL ˙BˆBˆp‰ ≈«ƒ∆»
,e‰z‰ של השתלשלות' ב'סדר העולמות בריאת לפני בחסידות, כמבואר «…
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יי g"lyz'd ,hay b"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ׁשּזהּו הּתקף, על ׁשּמֹורה "הר", ׁשל ְֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹּבאפן

"וּימל" ּבהם הּׁשבירה 51ׁשּנאמר ׁשּלאחרי אּלא , ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּברּור  ועלֿידי בתר", ּד"הרי ּבאפן זה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרי

ענין  ׁשּזהּו ּבׂשמים", "הרי ּבבחינת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָנעׂשים

למתקא  ּומרירּו לנהֹורא חׁשֹוכא .52אתהּפכא ְְְְְְֲִִִִַָָָָ

ההלּולא' ּב'המׁש הּמבאר ׁשּכיון 53ועלּֿדר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לא  לכן ּדלעּומתֿזה, הּׁשטּות ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיׁשנֹו

צרי אּלא ודעת, טעם עלּֿפי העבֹודה ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָמסּפיקה

ׁשטּותּה לּה אהני ּדקדּׁשה, ׁשטּות ּגם ְְְְֲִִֵֵֵַַָֻלהיֹות

ּבימי 54לסּבא  עֹוד הּנה הּנ"ל, עבֹודה ועלֿידי . ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָ

"הרי  בתר" מ"הרי עֹוׂשים האחרֹונים ֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהּגלּות

לפני  "נחתֿרּוח ענין ׁשּזהּו (ריח), ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָּבׂשמים"

זה  וענין ב). סעיף (ּכּנ"ל רצֹוני ונעׂשה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָׁשאמרּתי

מׁשיח  לביאת קרֹובה והקּדמה הכנה ְְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָנעׂשה

ׁש ׁשהּסּמן ודאין"צדקנּו, ּד"מֹורח הּוא ּכמֹו55ּלֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ויגאלנּו56ׁשּכתּוב  יבא ה', ּביראת והריחֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹ

ויבנה  מּמׁש, ּבקרֹוב  לארצנּו קֹוממּיּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָויֹוליכנּו

ּבמקֹומֹו עבֹודת 57ּביתֿהּמקּדׁש ּתהיה (ׁשּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָ

ׁשי  ו"יֹובילּו ּבׂשמים"), "הרי ענין ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּקטרת,

.58לּמֹורא" ַָ

ׁשּכתּוב LÈÂד) מה עם הּנ"ל ּכל ויהי 59לקּׁשר ¿≈ְְִִֵֶַַַַַָָ

ּכּמבאר  העם, את ּפרעה ְְְֶַַַַָָָֹֹּבׁשּלח

ׁשּכתּוב 60ּבדרּוׁשים  מה עלּֿדר ּופרעה 61ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו לּבם 62הקריב, את ׁשהקריב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָ
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ואילך.51) לא לו, א.52)וישלח ד, ה.53)זח"א א.54)פרק יז, ב.55)כתובות צג, גם 56)סנהדרין וראה ג. יא, ישעי'

רנז). (ע' שם אוה"ת ב). (קיז, שם מג"א ספי"א.57)תו"א מלכים הל' שם.58)רמב"ם ובתרגום יב. עו*, ריש 59)תהלים

ג.60)פרשתנו. סא, פרשתנו י.61)תו"א יד, פמ"ב.62)פרשתנו דר"א פרקי וראה ח. פרשתנו תנחומא ה. פכ"א, שמו"ר

ואילך. 1 ע' ח"א ניסן י"א סה"מ ראה - זו דשנה תהלים הקאּפיטל (*ַ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הספירות  אורות היינו התיקון", "עולם התוהו. עולם את ה' ברא התיקון, עולם

האורות  התוהו" ב"עולם ואילו המקבלים לכלי ומותאם מדוד באופן המאירים

האורות  התוהו שבעולם וכיוון המקבלים כלי לפי שלא רבה בעוצמה מאירים

האלוקי  מהאור וניצוצות הכלים' 'שבירת גרם זה מועטים, והכלים מרובים

ביותר,של למטה ירדו התוהו עולם

האדם  ועבודת הגשמיים. בדברים

את  ולגלות "לברר" היא הזה בעולם

שבדברים  הנעלים האלוקיים הניצוצות

תוהו Ì‰Lהגשמיים, של האורות ∆≈
"¯‰" ÏL ÔÙ‡a,וגדול גבוה ¿…∆∆«

e‰fL ,Û˜z‰ ÏÚ ‰¯BnL∆∆««…∆∆∆
Ì‰a ¯Ó‡pL אדום במלכי ∆∆¡«»∆

"CÏÓiÂ"51, תוקף היא ומלוכה «ƒ¿…
אדום  שמלכי בחסידות כמבואר וחוזק,

(כמסופר  ישראל בני מלכי לפני שמלכו

התוהו  עולם עניין הם וישלח) בפרשת

‰¯È·M‰ È¯Á‡lL ‡l‡ שבירת' ∆»∆¿«¬≈«¿ƒ»
כאמור,הכלים' התוהו, ≈¬‰¯Èבעולם

,"¯˙· È¯‰"c ÔÙ‡a ‰Ê לשון ∆¿…∆¿»≈»∆
ÌÈNÚפירוד  ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«≈«¬ƒ

,"ÌÈÓNa È¯‰" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»≈¿»ƒ
‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»¬»
‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe ‡¯B‰Ï52 ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק. והמר לאור החושך התהפכות

CLÓ‰'a ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«¿…»¿∆¿≈
'‡ÏeÏ‰‰53 שבט יֿי "ג מאמרי «ƒ»

ÔÈÚתש"י  BLiL ÔÂÈkL∆≈»∆∆¿ƒ¿«
˙eËM‰ מהשכל שלמטה «¿

,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿«∆
כן  אם אלא עבירה עובר אדם "אין

שטות" רוח בו Ï‡נכנס ÔÎÏ»≈…
‰„B·Ú‰ ‰˜ÈtÒÓ האדם של «¿ƒ»»¬»

ה' את Ú„Â˙,העובד ÌÚË ÈtŒÏÚ«ƒ««»««
ותו במידה  מחייבים וההיגיון שהשכל

M„˜c‰,לא  ˙eËL Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ מטעם למעלה ה' עבודת ∆»»ƒƒ¿«¿ƒ¿À»
שהשכל  למה ומעבר מעל הגמרא ודעת, כדברי d˙eËLמחייב, dÏ È‰‡«¬≈≈¿≈

‡aÒÏ54 שרב בגמרא הכלה,כמסופר לפני רוקד היה יצחק רב בן שמואל ¿«»
הוא  זו שבהנהגה אמרו ובתחילה אחד) ומקבל אחד (זורק הדסים שלושה עם

לכל  בינו אש עמוד והפסיק נפטר כאשר אך חכמים, תלמידי בכבוד מזלזל

הרבי  אומר כך ועל (לזקן), לסבא שלו השטות לו שהועילה אמרו הציבור,

גבוהה  מדרגה והיא מהדעת למעלה היא הרי זו "דשטות במאמר הריי"צ

מאד". ונפלאה

,Ï"p‰ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ וכללות) דקדושה' 'שטות של באופן ה' עבודת ¿«¿≈¬»««
לעיל  כמבואר במיוחד, רוח נחת שגורמת הגלות בזמן באריכות)העבודה

˙eÏb‰ ÈÓÈa „BÚ ‰p‰ƒ≈ƒ≈«»
ÌÈB¯Á‡‰ הגאולה לפני אפילו »«¬ƒ

·˙¯"השלימה  È¯‰"Ó ÌÈNBÚƒ≈»≈»∆
הקדושה, היפך פירוד, של הרים

e‰fL ,(ÁÈ¯) "ÌÈÓNa È¯‰"»≈¿»ƒ≈«∆∆
ÈÙÏ Áe¯Œ˙Á" ÔÈÚƒ¿««««¿»«
Ï"pk) ÈBˆ¯ ‰NÚÂ Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒ¿«¬»¿ƒ««

(· ÛÈÚÒ הנחתֿרוח ובמיוחד ¿ƒ
הגלות. בזמן העבודה שגורמת

‰Î‰ ‰NÚ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«¬∆¬»»
˙‡È·Ï ‰·B¯˜ ‰Óc˜‰Â¿«¿»»¿»¿ƒ«
BlL Ônq‰L ,e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆«ƒ»∆

"ÔÈ‡„Â Á¯BÓ"c ‡e‰55, מריח ¿«¿»ƒ
שני  לפניו יבואו שכאשר היינו ודן,

הצדק  מי עם ידע הוא דינים, בעלי

הריח  e˙kL·באמצעות BÓk56 על ¿∆»
‰',המשיח מלך  ˙‡¯Èa BÁÈ¯‰Â«¬ƒ¿ƒ¿«

eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡·È»…¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
·B¯˜a eˆ¯‡Ï ˙eiÓÓB˜¿ƒ¿«¿≈¿»

ÈÂ ,LnÓLc˜n‰Œ˙Èa ‰· «»¿ƒ¿∆≈«ƒ¿»
BÓB˜Óa57 המוריה הר (BaLעל ƒ¿∆

e‰fL ,˙¯Ëw‰ ˙„B·Ú ‰È‰zƒ¿∆¬««¿…∆∆∆
,("ÌÈÓNa È¯‰" ÔÈÚƒ¿«»≈¿»ƒ

"‡¯BnÏ ÈL eÏÈ·BÈ"Â58,כלומר ¿ƒ««»
בית  סביב היושבים כל סביביו' 'כל

קרבנות  יביאו המקדש המקדש לבית

על  בתרגום הכתוב מפורש (כך

הפסוק).

ÌÚ Ï"p‰ Ïk ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈»««ƒ
·e˙kL ‰Ó59,הזה השבוע בפרשת «∆»

ÌÈLe¯„a ¯‡·nk ,ÌÚ‰ ˙‡ ‰Ú¯t ÁlLa È‰ÈÂ60e‰fL אף «¿ƒ¿«««¿…∆»»«¿…»«¿ƒ∆∆
פשוטו  לפי ממצרים,כי ישראל בני את (גירש) שלח שפרעה אומר הכתוב

חיובי  עניין ישראל בעם פעל שפרעה היא הדברים של הפנימית המשמעות

·e˙kL ‰Ó C¯cŒÏÚ61 זו בפרשה העניין ‰˜¯È·,בהמשך ‰Ú¯Ùe «∆∆«∆»«¿…ƒ¿ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â62 שפרעה כך על מדבר הכתוב פשוטו לפי כי שאם ¿»¿«≈«

התקרב  הרדיפה ובמהלך למצרים להשיבם כדי ישראל בני אחרי אליהם,רדף
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mipbaיב zayeid

עלֿידיֿזה  והינּו ׁשּבּׁשמים, לאביהם יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשל

ׁשל  הּנצֹוצים ּכל ּבהם נכללּו ּבמצרים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשּבהיֹותם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו עלֿידם, ׁשּנתּבררּו הּתהּו 63עֹולם ְְְִֶֶַַָָָָָֹ

מעלמא  הּנצֹוצֹות הן מצרים, את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָונּצלּתם

(ּכמצּודה  והן 64ּדאתּגליא ּדגן), ּבּה ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

(ּכמצּולה  ּדאתּכסיא מעלמא ׁשאין 65הּנצֹוצֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּדגים) ּבני 66ּבּה ׁשל הּגלּות ּכּונת ּכללּות ׁשּזֹוהי , ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

נאמר  זה ׁשעל ּבארץ,67יׂשראל, לי ּוזרעּתיה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו את 67ואמרּו הּקּב"ה הגלה לא ְְְִֵֶַַַָָָָֹ

כּו', ׁשּיתוּספּו ּכדי אּלא האּומֹות לבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

ׁשּמתּבררים  הּתהּו עֹולם ׁשל הּנצֹוצֹות על ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּדקאי

נ  עליהם יׂשראל, ּבני ּתהיּו68אמר עלֿידי ּכי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּוכתֹורת חפץ, ארץ 69אּתם ְֵֵֶֶֶֶַַַַַ

יקרים  אבנים ׁשל אֹוצרֹות ּבארץ ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּכׁשם

יקר, הֹון ּכל מּיׂשראל אחד ּבכל יׁש ּכ ְְְִִֵֵֶָָָָָָָוכּו',

הּקּב"ה  זרע ׁשּבּה חפץ", "ארץ ּבבחינת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהיֹותֹו

הּנפׁש ׁשּזֹוהי ּכחֹו, את ּבארץ") לי ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ("ּוזרעּתיה

מּמעל  אלקה חלק ׁשהיא ּביׂשראל ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּׁשנית

ּבני 70מּמׁש וכל מּיׂשראל אחד ּכל נעׂשה ולכן , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתבּואתה" "ראׁשית ׁשּנעׂשה 71יׂשראל ועד , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּתנּובה" תבל ּפני הּיציאה 72"ּומלאּו נעׂשת ואז . ְְְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָ

ּביד  יֹוצאים יׂשראל ׁש"ּבני ּבאפן הּגלּות ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹמן

מצרים 73רמה" מארץ צאת ּכימי ויתרה 74, , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

נפלאֹות" ּד"אראנּו ּבאפן לגּבי 74מּזה, ׁשאפילּו , ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ּד"נפלאֹות" ּבאפן זה הרי מצרים ,75יציאת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹ

לׁשבּת מכֹון נחלת ּבהר ותּטעמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּו"ּתביאמֹו

ידי ּכֹוננּו אדנֿי מקּדׁש הוי', ּוכּפרּוׁש76ּפעלּת , ְְְְֲִֵֶַָָָָָָ

ועד  לעֹולם ימל ׁשהוי' ּבזמן ואימתי, ,77רׁש"י: ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
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ב. מז, כב.63)זח"ב ג, ב.64)שמות ט, ער.65)ברכות ע' אג"ק לוי"צ לקוטי ריש 66)ראה תו"א וראה כה. ב, הושע

שם. מג"א א). (סא, ב.67)פרשתנו פז, יב.68)פסחים ג, ב"היום 69)מלאכי (נעתק רפה ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

וש"נ. נז. סימן בהוספות תשס"ד) (קה"ת, טוב שם כתר אייר). יז רפ"ב.70)יום" ריש 71)תניא תו"א וראה ג. ב, ירמי'

ואילך.72)פרשתנו. ג נג, שמות תו"א וראה ו. כז, ח.73)ישעי' יד, טו.74)פרשתנו ז, פע"ח 75)מיכה ב. רסא, זח"א

תפז). ע' א (כרך עה"פ נ"ך אוה"ת פ"ו. המצות חג יז.76)שער טו, יח.77)פרשתנו שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  במובן גם נדרש Ï‡¯NÈפרעה È¯˜‰L·הפסוק ÏL ÌaÏ ˙‡ ∆ƒ¿ƒ∆ƒ»∆ƒ¿»≈

ÌÈ¯ˆÓa Ì˙BÈ‰aL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰Â ,ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï«¬ƒ∆∆«»«ƒ¿«¿«¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ
Ì‰a eÏÏÎ ישראל בבנ ‰e‰zי ÌÏBÚ ÏL ÌÈˆBˆp‰ Ïk ƒ¿¿»∆»«ƒƒ∆»«…

Ì„ÈŒÏÚ e¯¯a˙pL במצרים,עוד שהותם e˙kL·במהלך BÓk63 ∆ƒ¿»¿«»»¿∆»
Ô‰ ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÌzÏvÂ¿ƒ«¿∆∆ƒ¿»ƒ≈
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÓ ˙BˆBˆp‰«ƒ≈»¿»¿ƒ¿«¿»
שבו  היבשה עולם הגלוי, מהעולם

ניכרת, ומציאותם גלויים הנבראים

נמוכים  לעולמות הכוונה וברוחניות

שבהם  למציאות יותר מקום יש

תבואה eˆÓk)64„‰הנבראים  מחסן ƒ¿»
˙BˆBˆp‰ Ô‰Â ,(Ô‚c da ÔÈ‡L∆≈»»»¿≈«ƒ

‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ העולם ≈»¿»¿ƒ¿«¿»
שבו  שהנבראים הים עולם המכוסה,

נראים  ואינם במים מכוסים

‰ÏeˆÓk)65da ÔÈ‡L ƒ¿»∆≈»
(ÌÈ‚c66, הכוונה וברוחניות »ƒ

מציאות  שבהם יותר נעלים לעולמות

שלא  היינו לחלוטין, בטלה הנבראים

נתבררו  שלא ניצוצות במצרים נשארו

È‰BfL הניצוצות בירור של זו עבודה ∆ƒ
Èa ÏL ˙eÏb‰ ˙ek ˙eÏÏk¿»«»««»∆¿≈
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,Ï‡¯NÈ67 ƒ¿»≈∆«∆∆¡«

,ı¯‡a ÈÏ ‰ÈzÚ¯Êe ֿ הקדוש ¿«¿ƒ»ƒ»»∆
אומר  ומפזר ברוךֿהוא 'זורע' שהוא

שונות  בארצות ישראל בני את

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â67‡Ï ¿»¿«≈«…
Ï‡¯NÈ ˙‡ ‰"aw‰ ‰Ï‚‰ƒ¿»«»»∆ƒ¿»≈
È„k ‡l‡ ˙BÓe‡‰ ÔÈ·Ï¿≈»∆»¿≈

eÙqÂ˙iL גרים עליהםÈ‡˜c ,'eÎ ∆ƒ¿«¿¿»≈
הכוונה  כאן ‰BˆBˆp˙ו'גרים' ÏÚ««ƒ

e‰z‰ ÌÏBÚ ÏL למטה שנפלו ∆»«…
הכלים' ŒÏÚב'שבירת ÌÈ¯¯a˙nL∆ƒ¿»¿ƒ«

Ì‰ÈÏÚ ,Ï‡¯NÈ Èa È„È¿≈¿≈ƒ¿»≈¬≈∆
¯Ó‡68ı¯‡ Ìz‡ eÈ‰z Èk ∆¡«ƒƒ¿«∆∆∆

a‰ ˙¯B˙Îe ,ıÙÁŒÌLŒÏÚ ≈∆¿««««≈
·BË69ı¯‡a LiL ÌLkL∆¿≈∆≈»»∆

ÌÈ¯˜È ÌÈ·‡ ÏL ˙B¯ˆB‡»∆¬»ƒ¿»ƒ
'eÎÂ לגלות כדי אותם שלפעמים ¿

באדמה, ולחפור להתאמץ ‚Ìצריך Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa LÈ Ck מי »≈¿»∆»ƒƒ¿»≈
בו  ניכרות המעלות אין È˜¯שבחיצוניות ÔB‰ Ïk,הרוחני B˙BÈ‰Ïבמובן »»»ƒ¿

Ú¯Ê daL ,"ıÙÁ ı¯‡" ˙ÈÁ·a והכניס‰"aw‰ כביכול ƒ¿ƒ«∆∆≈∆∆»»««»»
È‰BfL ,BÁk ˙‡ ("ı¯‡a ÈÏ ‰ÈzÚ¯Êe") ֿ הקדושֿברוך של הכוח ¿«¿ƒ»ƒ»»∆∆…∆ƒ

שביהודי  ‰ÈM˙הוא LÙp‰«∆∆«≈ƒ
Ï‡¯NÈa הנשמה˜ÏÁ ‡È‰L ¿ƒ¿»≈∆ƒ≈∆

LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡70ÔÎÏÂ , ¡…«ƒ«««»¿»≈
ÏÎÂ Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ‰NÚ«¬∆»∆»ƒƒ¿»≈¿»
˙ÈL‡¯" Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈ƒ

"‰˙‡e·z71 הראשונה ה'תבואה' ¿»…
הקדושֿברוךֿהוא  של ביותר והחשובה

זו, מ'זריעה' NÚpL‰הצומחת „ÚÂ¿«∆«¬∆
"‰·ez Ï·˙ Èt e‡ÏÓe"72 »¿¿≈≈≈¿»

של  מעלתם גילוי ידי שעל היינו

בעולם, עבודתם ידי על ישראל,

בבני  רק לא ומתגלית ניכרת האלוקות

העולם. בכל אלא כאשר Ê‡Âישראל ¿»
ומתעלה  מתברר כולו ≈¬»NÚ˙העולם

‰‡Èˆi‰ ישראל בני ÔÓשל «¿ƒ»ƒ
Ï‡¯NÈ Èa"L ÔÙ‡a ˙eÏb‰«»¿…∆∆¿≈ƒ¿»≈

"‰Ó¯ „Èa ÌÈ‡ˆBÈ73, ככתוב ¿ƒ¿»»»
לגבי  בשלח פרשת השבוע, בפרשת

ממצרים,היצי  ˆ‡˙Eאה ÈÓÈkƒ≈≈¿
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó74, גם תהיה כך ≈∆∆ƒ¿«ƒ
העתידה  fÓ‰,הגאולה ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆

הכתוב  וסיום ∆…¿ÔÙ‡aכהמשך
"˙B‡ÏÙ e‡¯‡"c74, ¿«¿∆ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Èa‚Ï eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿«≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ונפלאות, ניסים הרבה בה ≈¬‰¯Èשהיו

‰Ê תהיה העתידה ÔÙ‡aהגאולה ∆¿…∆
"˙B‡ÏÙ"c75 הנפלאות לגבי ¿ƒ¿»

מצרים  ביציאת BÓ‡È·z"eשהיו ,¿ƒ≈
ÔBÎÓ E˙ÏÁ ¯‰a BÓÚh˙Â¿ƒ»≈¿««¬»¿»
Lc˜Ó ,'ÈÂ‰ zÏÚt Ez·LÏ¿ƒ¿¿»«¿»¬»»ƒ¿»

EÈ„È eBk ÈŒ„‡76, ומתקיים ¿»∆
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יג g"lyz'd ,hay b"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

הרמּב"ם  ׁשּכתב מה ועלּֿפי כּו'. 78לעתידֿלבא ְְִִֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשאינֹו מּפני לא ּכן ׁשּנקרא הּבא, לעֹולם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבנֹוגע

אּלא  ועֹומד, מצּוי הּוא ׁשהרי כּו', עּתה ְֲֵֵֶֶַָָָָמצּוי

חּיי  אחר לאדם ּבאים החּיים ׁשאֹותן ְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּפני

ּד"הּיֹום  העבֹודה היא (ׁשּבֹו הּזה ְֲִֶֶַַָָָָהעֹולם

לּמקּדׁש79לעׂשֹותם" ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן - ( ְְֲִֵֵַַַַָָ

עּתה  קּים ׁשהּוא הּׁשליׁשי), (ּביתֿהּמקּדׁש על 80ּדלעתידֿלבא ממּתין ּומׁשיח , ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּדּבּור  אחד, מעׂשה אחת, מצוה ׁשּיֹוסיף אידן) לעצטן (אֹויפן מּיׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאחרֹון

ּכּולֹו העֹולם ּכל ואת עצמֹו את מכריע הּוא ׁשעלֿידיֿזה אחת, ּומחׁשבה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחד

והּצלה  ּתׁשּועה ּומביא זכּות והעּקרים 81לכף האמּתּים וההּצלה הּתׁשּועה והרי , ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָ

יֹוצאים  יׂשראל ׁש"ּבני צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית הּגאּלה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיא

אלקי  ּומאּספכם הוי' לפניכם הל ּכי כּו' ּתצאּו בחּפזֹון ו"לא רמה", ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹּביד

ּדידן.82יׂשראל" ּובעגלא מּמׁש ּבקרֹוב , ְְֲִִֵַַַָָָָָ
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ה"ח.78) פ"ח תשובה עה"פ.79)הל' פירש"י א. ג, ע"ז א. כב, עירובין יא. ז, מא,80)ואתחנן סוכה ותוס' פירש"י ראה

ה"ד.81)סע"א. פ"ג שם רמב"ם ואילך.82)ראה 152 ע' תש"ח ואילך. רסא ע' תרצ"א סה"מ וראה יב. נב, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc dxf dcear(ipy meil)

àøîâ
:`xnbd dywn .epizpyn lr zxg` dpynn dxizq dywn `xnbd

àøîéîìdzlzy dpynd oeyl jezn cenlle xnel ozip m`d - §¥§¨
,zenewnd bdpna dwc dnda zxikn oic z`àkéì àøeqéàc- §¦¨¥¨

`l` ,oicd xwirn xeqi` dfa oi`yàkéàc àeä àâäðîxeqi`d - ¦§¨¨§¦¨
jkitle ,bdpnd zngn wx `edâeäð ,øeqéà âéäðc àëéäbedpl yi - ¥¨¦§¦¦¨

,xeqi`âeäð ,øzéä âéäðc àëéä.xzid bedpl yi -éäðéîøedywe - ¥¨¦§¦¤¥¨§¦§¦
oldl dpynd ixacn(.ak),da epipy jky ,äîäa ïéãéîòî ïéà¥©£¦¦§¥¨

úBà÷ãðeôa[zeipqk`-]L éðtî ,íéáëBk éãáBò ìLmdìò ïéãeLç §§§¨¤§¥¨¦¦§¥¤£¦©
,äòéáøäxaer dnda my cinrnd l`xyie ,jk lr eehvp gp ipae ¨§¦¨

oicd xwirn xeq`y rnyn my dpynd znizqne ,'xer iptl' lr
.xeqi` ebdpy zenewna wx `le ,mewn lkae

:`xnbd zvxzn,áø øîàielz xacdy dcen oldl dpynd s` ¨©©
ae ,zenewnd bdpnaøBkîì eøézäL íB÷îepiide ,dwc dnda ¨¤¦¦¦§

lr my ecygp `ly meyn edf ,epizpyna zwqer eay mewna
el` zenewnae ,driaxdeøézämbãçééìdnda my cinrdl - ¦¦§©¥

e .wcpeta,ãçééì eøñàL íB÷îdpyna xaecn eay mewna epiide ¨¤¨§§©¥
mewnae ,driaxd lr ea miceygy oeik oicd xwirn xeq` ,oldl

dfeøñàmb.øBkîì ¨§¦§
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dxf dcear(iriax meil)

:my epecl mecxbl xfril` iax z` elrdy dyrn,ïðaø eðz̈©¨¨
úeðéîì øæòéìà éaø ñtúpLkdcearl etekl edeqtz mipinyk ± §¤¦§©©¦¡¦¤¤§¦

xeza xetkiy xnelk ,dxf,dlek díBcøbì eäìòämipcy mewn±] ¤¡ª©©§
[dbixdl zeytp eaïBcéì.dxez cnly lr zeenl eze` ¦

ïBîâä BúBà Bì øîà,[dxxy my±]íéøáãa ÷Bñòé EúBîkL ï÷æ ¨©¤§¨¥¤§§©£¦§¨¦
eìlä íéìèa.melye qg dxez ixac lr dzid ezpeekeBì øîàiax §¥¦©¨¨©

,oenbdl xfril`.ïéicä éìò ïîàð¤¡¨¨©©©¨
:`xnbd zxne`øeáñkxaq ±ïBîâä BúBàyøîBà àeä åéìòiaxy ± §¨¤§¨¨¥

`id zn`y 'oiicd ilr on`p' oenbd eze` lr eilr xn` xfril`
,milha mixac mdy eixackåy `id zn`dãâðk àlà øîà àì àeä §Ÿ¨©¤¨§¤¤

íéîMaL åéáà.oicd z` eilr wicvdy ± ¨¦¤©¨©¦
Bì øîàxfril` iaxl oenbd eze`éìò é[ð]zðîàäå ìéàBäEli`ed ± ¨©¦§¤¡©§©¦¨¤

,jze` izpcy dn zwcvdeñeîécmy did jk] dreay oeyl ± ¦
,[da raype ,oenbd eze` ly dxf dceard.äzà øeèẗ©¨

àaLkxfril` iaxBîçðì Bìöà åéãéîìz eñðëð ,Búéáìrxi`y lr §¤¨§¥¦§§©§¦¨¤§§©£
,elàáé÷ò éaø Bì øîà .ïéîeçðz åéìò ìaé÷ àìå,xfril` iaxl,éaø §Ÿ¦¥¨¨©§¦¨©©¦£¦¨©¦

øîBì éðéLøzjiptlBì øîà .éðzãnélL änî ãçà øácxfril` iax ©§¥¦©¨¨¤¨¦©¤¦©§©¦¨©
Eãéì àa úeðéî ànL ,éaø ,Bì øîà .øBîàoncfd zepin xac `ny ± ¡¨©©¦¤¨¦¨§¨§

jl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' ב



יד

e"h ,exzi zyxt 'a mei .c"qa
*g"lyz'd ,haya

È˙‡a כּלה אחתי ּכבֹודֿקדּוׁשת 1לגּני ּומביא , »ƒְְְֲִִִֵַַַָֹ

דיּו"ד  ההלּולא [ּבעל אדמֹו"ר ְְְִִִַַַַָָמֹוריֿוחמי

ט"ו, ּביֹום היא החדׁש ימי ּכל ׁשּׁשלמּות ְְְְִֵֵֶֶַָָֹׁשבט,

ּבאׁשלמּותא  סיהרא קימא הּידּוע 2ׁשּבֹו ּבמאמרֹו [ ְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָ

הּזה  ּבּמדרׁש3ּדּבּורֿהּמתחיל ּדאיתא ׁשּפרּוׁש4, ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

לגני" ׁשכינה א "ּבאתי עּקר וירידת המׁשכת הּוא ְְְִִִִִִַַַַַָָָ

ּכׁשהּוקם  היתה זֹו המׁשכה ועּקר ּבארץ. ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָלמּטה

ׁשרתה  "ואימת ׁשם, ּבּמדרׁש ּכדאיתא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָהּמׁשּכן,

ּוכמֹו הּמׁשּכן. ׁשהּוקם  ּבּיֹום (ּבארץ) עליה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשכינה

ּבתֹוכם.7ׁשּכתּוב  וׁשכנּתי (ואז) מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִֶַָָָָָָ

וירידת  המׁשכת היתה ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּגם ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָוהגם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבארץ, למּטה הוי'8הּׁשכינה וּירד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

לֹומר  יש סיני, הר המׁשכת 9על ענין ׁשעּקר , ְְִִִֵֶַַַַַַַַָ

ּכׁשההמׁשכה  הּוא ּבארץ למּטה הּׁשכינה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָוירידת

מזּדּכ ׁשהּמּטה (ּבאפן ּבפנימּיּות היא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלמּטה

עלֿידיֿזה  ּכׁשההמׁשכה 10ּומתעּלה ּדוקא ׁשּזהּו ,( ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ה'מדרׁש' אֹומר ולכן הּמּטה, עבֹודת עלֿידי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָהיא

ּכׁשהּוקם  היה ּבארץ הּׁשכינה המׁשכת ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעּקר

היתה  ּבמּתןּֿתֹורה ׁשהיתה ההמׁשכה ּכי ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמׁשּכן,

ׁשעה, לפי הּגּלּוי היה ׁשּלכן למעלה, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּצד

ה  ּבתֹוכם") ("וׁשכנּתי ׁשההמׁשכה הּוא ּבּמׁשּכן הּׁשכינה ּדהמׁשכת יא והעּלּוי ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָ

מקּדׁש". לי "ועׂשּו ועׂשּיה, עבֹודה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָעלֿידי
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למאכל א) וטוב למראה נחמד עץ בו שיש - הגן מעלת בענין ההנחה, שבשדה 5ברשימת שדה, לגבי גן של העילוי שזהו ,

ודבש  שמן זית ורימון, ותאנה גפן גם יש ובגן ושעורה, חיטה רק שליט"א:6יש אדמו"ר כ"ק הוסיף -

ועוד). שם. הלקוטים ס' עקב. פ' להאריז"ל (ל"ת עה"פ האריז"ל מכתבי להעיר

הצדקנית  הרבנית של ההסתלקות יום - שבט כ"ב יתרו, פ' ש"ק "לקראת תשמ"ט, - שבט כ"ב בקונטרס לאור יצא (*

תשמ"ט". שבט כ"ב עש"ק זי"ע.. נ"ע מושקא חי' א.1)מרת ה, רע"א.2)שה"ש קנ, ח"א שם גם וראה א. רטו, ח"ב זהר

רע"א. פה, ח"ב ב. רמט, סע"ב. בסה"מ 3)רכה, נדפס - הסתלקותו יום ה'שי"ת, שבט ליו"ד המאמר בעל ידי על שניתן

ואילך. 3 ע' ח"א לגני באתי סה"מ מנחם תורת ואילך. 111 ע' וש"נ.4)ה'תש"י במקומו. ט.5)שהש"ר ב, עקב 6)בראשית

ח. ח.7)ח, כה, סיני".8)תרומה הר על ה' וירד שנאמר לארץ והורידה משה "עמד טז נשא תנחומא וראה כ. יט, פרשתנו

ז. פי"ט, לב"ר במ"כ רכב.9)וכ"ה ע' תרמ"ד סה"מ סה"מ 10)וראה (תו"מ ס"ה ה'תשל"ז גו' המכסה אמר וה' ד"ה וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï È˙‡a1,,ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
גילוי  עיקר של המקום שלי, הגן אל (חזרתי) באתי כלה, 'אחותי כאן הנקראים

השכינה ‡„BÓ"¯והשראת ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k ‡È·Óe הרבי ≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ«¿
„eÈ"„הריי"צ ‡ÏeÏ‰‰ ÏÚa]«««ƒ»¿
,Ë·L שבט יו"ד ביום שנסתלק ¿»

תש"י) ÈÓÈ(בשנת Ïk ˙eÓÏML∆¿≈»¿≈
L„Á‰ ליום בעיקר הכוונה ולענייננו «…∆

ההילולא  יום בחודש, È‰ƒ‡יו"ד
Â"Ë ÌBÈa בחודשBaL כדברי , ¿∆

ÈÒ‰¯‡הזוהר ‡ÓÈ«̃¿»ƒ¬»
‡˙eÓÏL‡a2 עומד הירח ¿«¿»»

הוא  בחודש ט"ו לאחר ורק בשלימותו,

החודש  שבסוף עד להתקטן מתחיל

שבט"ו  עד וגודל מחדש ונולד נעלם

לשלימותו  מגיע B¯Ó‡Óaלחודש [¿«¬»
Úe„i‰ יו"ד לקראת לפרסום שמסר «»«

נסתלק  הזה וביום תש"י Œ¯eacƒשבט
ÏÈÁ˙n‰בפסוק ,f‰3‰שהתחיל ««¿ƒ«∆

כלה' אחותי לגני «È‡c¿ƒ˙‡'באתי
"L¯„na4È˙‡aמובא Le¯tL «ƒ¿»∆≈»ƒ

˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ "È‚Ï¿«ƒ«¿»«ƒƒ«
של hÓÏ‰התגלות ‰ÈÎL ¯wÚƒ«¿ƒ»¿«»

BÊ ‰ÎLÓ‰ ¯wÚÂ .ı¯‡a של »»∆¿ƒ««¿»»
הזה  בעולם השכינה והשראת גילוי

,ÔkLn‰ Ì˜e‰Lk ‰˙È‰»¿»¿∆««ƒ¿»
‡„k‡˙È כמובא,ÌL L¯„na ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»

˙ÓÈ‡Â"ומתי‰ÈÎL ‰˙¯L ¿≈«»¿»¿ƒ»
Ì˜e‰L ÌBia (ı¯‡a) ‰ÈÏÚ»∆»»»∆«∆«

·e˙kL BÓÎe .ÔkLn‰7 בתורה «ƒ¿»¿∆»
המשכן  מלאכת על ÈÏבציווי eNÚÂ¿»ƒ

.ÌÎB˙a ÈzÎLÂ (Ê‡Â) Lc˜Óƒ¿»¿»¿»«¿ƒ¿»
‰˙È‰ ‰¯BzŒÔzÓa ÌbL Ì‚‰Â«¬«∆«¿««»»¿»
‰ÈÎM‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰«¿»«ƒƒ««¿ƒ»

·e˙kL BÓk ,ı¯‡a ‰hÓÏ8 מתןֿתורה מעמד על ‰ÈÂ'בתורה „¯iÂ ¿«»»»∆¿∆»«≈∆¬»»
¯ÓBÏ ˘È ,ÈÈÒ ¯‰ ÏÚ9 בעולם השכינה השראת עיקר שמכלֿמקום ««ƒ«≈«

כיון  תורה, במתן ולא במשכן È¯ÈÂ„˙היא ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ¯wÚL∆ƒ«ƒ¿««¿»«ƒƒ«
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰Lk ‡e‰ ı¯‡a ‰hÓÏ ‰ÈÎM‰ חודרת «¿ƒ»¿«»»»∆¿∆««¿»»¿«»ƒ

˙eiÓÈÙaעצמו (ÔÙ‡aהעולם ƒ¿ƒƒ¿…∆
‰hn‰L הגשמית המציאות ∆««»
CkcÊÓ ומתעדןŒÏÚ ‰lÚ˙Óe ƒ¿«≈ƒ¿«∆«
‰ÊŒÈ„È10 פנימי שינוי בו ),ומחולל ¿≈∆
e‰fL ויש בפנימיות חודרת ההארה ∆∆

המטה  על השפעה «¿»Âc˜‡לה
‰ÎLÓ‰‰Lk האלוקות של ¿∆««¿»»
למטה  È„ÈŒÏÚמלמעלה ‡È‰ƒ«¿≈

¯ÓB‡ ÔÎÏÂ ,‰hn‰ ˙„B·Ú¬«««»¿»≈≈
˙ÎLÓ‰ ¯wÚL L¯„Ó‰«ƒ¿»∆ƒ««¿»«
Ì˜e‰Lk ‰È‰ ı¯‡a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»»»∆»»¿∆«

ÔkLn‰,תורה במתן Èkולא «ƒ¿»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה האלוקות של  ««¿»»

BzŒÔzÓa¯‰למטה  ‰˙È‰L∆»¿»¿««»
ÔÎlL ,‰ÏÚÓÏ „vÓ ‰˙È‰»¿»ƒ«¿«¿»∆»≈

Èelb‰ ‰È‰ האלוקות בעולם של »»«ƒ
תורה  מתן ÚL‰בעת ÈÙÏ בלבד ¿ƒ»»

היה  סיני להר להתקרב האיסור (ולכן

מכן  ולאחר עצמו תורה מתן בעת רק

לא  הקדושה כי מותרת, להר הגישה

הגשמית), המציאות בתוך חדרה

ÈelÚ‰Â המיוחד ÎLÓ‰c˙היתרון ¿»ƒ¿«¿»«
‡e‰ ÔkLna ‰ÈÎM‰«¿ƒ»«ƒ¿»

‰ÎLÓ‰‰L והארת גילוי של ∆««¿»»
למטה השכינה  ÈzÎLÂ")¿»«¿ƒמלמעלה

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ("ÌÎB˙a¿»ƒ«¿≈¬»
‰iNÚÂ,מלמטהÈÏ eNÚÂ" בני «¬ƒ»¿»ƒ

«¿Lc˜Óƒ".ישראל 
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טו dlk izeg` ipbl iz`a

LÈÂ ּבּמׁשּכן ההמׁשכה ּדמעלת להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִַַַַַָָָ

 ֿ ּבמּתן ׁשהיתה ההמׁשכה (על ְְְְִֶַַַַַָָָָָּומקּדׁש

היא  ׁשההמׁשכה זה מּצד רק לא היא ְִִִֶֶַַַַָָָֹּתֹורה)

זה  מּצד ּגם  אּלא (ּבכלל), עבֹודה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי

העבֹודה  היא מקּדׁש" לי ּד"ועׂשּו ְְֲֲִִִִֶָָָָָָׁשהעבֹודה

 ֿ ּדלעּומת הּׁשטּות (הפיכת ואתהּפכא ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָּדאתּכפיא

ּדקדּוׁשה) לׁשטּות ׁשּבאה 11זה ּבהמׁשכה ׁשגם . ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

העבֹודה  ׁשעלֿידי ההמׁשכה עבֹודה, ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָָעלֿידי

יֹותר  נעלית היא ואתהּפכא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָּדאתּכפיא

קדּוׁשה  ּבעניני עבֹודה ׁשעלֿידי ,12מההמׁשכה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּדעלֿידי  ּדוקא, החׁש מן הּוא האֹור יתרֹון ְְְְִִִֵֶַַַָָֹּכי

ּכמבאר  ּבאֹור, יתרֹון נעׂשה לאֹור, נהפ ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהחׁש

ּבּמאמר  .13ּבארּכה ֲֲַַַָָֻ

על p‰Â‰ב) הּכח נּתן ׁשּבמּתןּֿתֹורה ידּוע ¿ƒ≈ְִֶַַַַַַַָָֹ

ּדהגם  העבֹודה. ענין ְְֲֲִַַַָָָּכללּות

 ֿ ׁשעל ּומּכלֿׁשּכן  עבֹודה, ׁשעלֿידי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשההמׁשכה

יתרֹון  לּה יׁש לאֹור, החׁש ּדהפיכת העבֹודה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹידי

זה  ּבמּתןּֿתֹורה, (ּבפעל) ׁשהיתה ההמׁשכה ְְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹעל

המׁשכֹות  להמׁשי יּוכלּו עבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְְֲִֵֶַַַָָָּגּופא

ּבמּתןּֿתֹורה. ׁשהיתה ההמׁשכה ּבכח הּוא ְְְְֵֶַַַַַָָָָָֹאּלּו,

LÈÂ היה ּדמּתןּֿתֹורה ׁשּבהמׁשכה ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֶֶַַַַַָָָָָ

עבֹודה  ׁשעלֿידי ההמׁשכה עּלּוי ּגם ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ(ּבכח)

ּכי  הּוא ,החׁש מן הּבא האֹור יתרֹון עּלּוי ְְִִִִֶַַַָָֹוגם

ׁשאמר  לאחרי היתה ּדמּתןּֿתֹורה ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָההמׁשכה

האלקים,14יתרֹו מּכל הוי' ּגדֹול ּכי ידעּתי עּתה ְְֱֲִִִִִַַָָָָָָָֹ

ּבּזהר  ואמר 15ּכדאיתא יתרֹו ׁשהֹודה ׁשעלֿידי , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגֹו' הוי' ּגדֹול ּכי ידעּתי ואתיקר "עּתה 16אסּתּלק ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ּולבתר  ותּתא עילא ּביקריּה ְְְְִִֵֵַַָָָָָקּודׁשאּֿברי ֿהּוא

 ֿ ּדמּתן (ׁשההמׁשכה ועלֿידיֿזה אֹוריתא, ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָיהיב

יתרֹון  נעׂשה יתרֹו) הֹודאת לאחרי היתה ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּתֹורה

(אף  ּבמּתןּֿתֹורה ׁשּנּתנה ּבּתֹורה ְְְִִֶַַַַָָָָ(ּכביכֹול)

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

התחתון, מצד הוא שהחסרון הגם - בהתחתון העלאה פועלת שאינה באופן היא ההמשכה דכאשר ואילך), רנח ע' חשון

בההמשכה. גם אלא) בההעלאה, רק (לא אז חסר - כלי ואילך.11)שאינו ג פרק ההילולא המשך בארוכה ראה 12)ראה

ה'תש  לגני באתי ובכ"מ.ד"ה ואילך). תרלג ע' תרכג. ע' ח"ב לגני באתי סה"מ מנחם (תורת סי"ד שם ס"ג. פרק 13)כ"ט

ואילך. יא.14)א יח, ב.15)פרשתנו סז, פרשתנו הבאה.16)ח"ב שבהערה בדרושים הלשון מובא כן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÏÚÓc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ של המיוחד ההתגלות ‰‰ÎLÓ‰היתרון ¿≈¿ƒ¿«¬«««¿»»

‰‰ÎLÓ‰האלוקית  ÏÚ) Lc˜Óe ÔkLna האלוקית ההתגלות «ƒ¿»ƒ¿»«««¿»»
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ‰Ê „vÓ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ (‰¯BzŒÔzÓa ‰˙È‰L∆»¿»¿««»ƒ…«ƒ«∆∆««¿»»ƒ

‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ האדם של,(ÏÏÎa) של היתרון שזה לעיל וכאמור «¿≈¬»ƒ¿»
שהיה  והמקדש מצד המשכן עשייה

מצד  שהיה תורה מתן לעומת המטה,

של היתרון ‡l‡למעלה  המיוחד ∆»
לגילוי  המביא והמקדש המשכן

הוא  השכינה Ê‰והמשכת „vÓ Ìb«ƒ«∆
ÈÏ eNÚÂ"c ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿»ƒ
‰„B·Ú‰ ‡È‰ "Lc˜Óƒ¿»ƒ»¬»

‡ÈÙk˙‡c הרע כפיית והכנעת ¿ƒ¿«¿»
‡Ît‰˙‡Â לטוב הרע הפיכת ¿ƒ¿«¿»

‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ˙eËM‰ ˙ÎÈÙ‰)¬ƒ««¿ƒ¿«∆
שלמטה  שטות הקדושה, היפך של

לבוא  עלולה שממנה ודעת, מטעם

כמאמר  העליון, הרצון על עבירה

עבירה  עובר אדם 'אין ז"ל חכמינו

שטות' רוח בו נכנס כן אם אלא

‰Le„˜c ˙eËLÏ'ה עבודת ƒ¿ƒ¿»
שייך למעלה  זה וכל ודעת, מטעם

שיטים' מ'עצי שנבנה למשכן במיוחד

'באתי  במאמרי בהרחבה כמבואר

11‰ÎLÓ‰a)לגני' Ì‚L .∆«««¿»»
,‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰‡aL∆»»«¿≈¬»
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈»¬»

Ît‰˙‡Â‡המיוחדת  ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»
‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈≈««¿»»

הרגילה  האלוקית »∆ŒÏÚLוההתגלות
‰„B·Ú È„È רגילהÈÈÚa ¿≈¬»¿ƒ¿¿≈

‰Le„˜12 הרע עם מלחמה ללא ¿»
והכנעתו  לטוב,וכפייתו הפיכתו וללא

‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙È Èk במיוחד ƒƒ¿»
הבא  כזה Âc˜‡,באור CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»

CLÁ‰L È„ÈŒÏÚc עצמוCÙ‰ ¿«¿≈∆«…∆∆¡»
ÔB¯˙È ‰NÚ ,¯B‡Ï מיוחד ¿«¬∆ƒ¿

,¯B‡a רגיל באור שיש ממה יותר »
החושך מן בא «…¿»Ók·‡¯שלא
¯Ó‡na ‰k¯‡a13. «¬À»««¬»

‰¯BzŒÔzÓaL Úe„È ‰p‰Â (·¿ƒ≈»«∆¿««»
כמבואר  מלמעלה, התגלות שהיה אף

‰B·Ú„‰לעיל  ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ Ák‰ Ôz.למטה האדם Ì‚‰cשל ƒ««…««¿»ƒ¿«»¬»«¬«
‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L,המשכן עשיית כמו ŒÏkÓeבכלל, ∆««¿»»∆«¿≈¬»ƒ»

ÔkLהנעלה האלוקי האור וגילוי ‰B·Ú„‰ההמשכה È„ÈŒÏÚL ∆≈∆«¿≈»¬»
,¯B‡Ï CLÁ‰ ˙ÎÈÙ‰c ה'את עבודת לעילהיא האמורה dÏהפכא' LÈ «¬ƒ««…∆¿≈»

‰˙È‰L ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ÔB¯˙Èƒ¿«««¿»»∆»¿»
,‰¯BzŒÔzÓa (ÏÚÙa) בגלל ¿…«¿««»

כמבואר  החושך', מן האור 'יתרון

Ùeb‡לעיל, ‰ÊעצמוÈ„ÈŒÏÚL ∆»∆«¿≈
‰„B·Ú למטה האדם eÏÎeÈשל ¬»¿

,el‡ ˙BÎLÓ‰ CÈLÓ‰Ï כולל ¿«¿ƒ«¿»≈
ידי  על שבאות הנעלות ההמשכות

נעלית, ÁÎaעבודה ‡e‰¿…«
‰ÎLÓ‰‰ למטה מלמעלה ««¿»»

.‰¯BzŒÔzÓa ‰˙È‰L∆»¿»¿««»
‰ÎLÓ‰aL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆««¿»»

ÁÎa) ‰È‰ ‰¯BzŒÔzÓc היינו ¿««»»»¿…«
עדיין  אבל זה, על כוח נתינת שהייתה

בפועל) זה מסוג המשכה הייתה לא

È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ÈelÚ Ìb«ƒ««¿»»∆«¿≈
‰„B·ÚבכללÔB¯˙È ÈelÚ Ì‚Â ¬»¿«ƒƒ¿

CLÁ‰ ÔÓ ‡a‰ ¯B‡‰,בפרט »«»ƒ«…∆
ŒÔzÓc ‰ÎLÓ‰‰ Èk ‡e‰ƒ««¿»»¿««
¯Ó‡L È¯Á‡Ï ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»¿«¬≈∆»«

B¯˙È14 יציאת על ששמע לאחר ƒ¿
עמלק  ומלחמת סוף ים וקריעת מצרים

'ÈÂ‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ«»»«¿ƒƒ»¬»»
‡˙È‡„k ,ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ כמובא ƒ»»¡…ƒƒ¿ƒ»

¯‰fa15‰„B‰L È„ÈŒÏÚL , «…«∆«¿≈∆»
B¯˙È של ובגדולתו במציאותו ƒ¿

"zÚ‰הקדושֿברוךֿהוא ¯Ó‡Â¿»««»
'Bb 'ÈÂ‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È»«¿ƒƒ»¬»»

¯˜È˙‡Â ˜lzÒ‡16Œ‡L„e˜ ∆¿«≈¿ƒ¿««¿»
‡ÏÈÚ dÈ¯˜Èa ‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒƒ»≈≈»
,‡˙È¯B‡ ·È‰È ¯˙·Ïe ‡z˙Â¿«»¿»«»ƒ«¿»
הקדושֿברוךֿהוא  והתכבד התעלה

נתן  מכן ולאחר ולמטה למעלה בכבודו

התורה, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰את
‰ÎLÓ‰‰L)וההתגלותŒÔzÓc ∆««¿»»¿««

˙‡„B‰ È¯Á‡Ï ‰˙È‰ ‰¯Bz»»¿»¿«¬≈»«
 (B¯˙È(ÏBÎÈ·k) ÔB¯˙È ‰NÚ ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¿»

‰¯BzŒÔzÓa ‰zpL ‰¯Bza«»∆ƒ¿»¿««»
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g"lyz'dטז ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

האֹור  יתרֹון ּבדּוגמת מּלמעלה) מּצד ְְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשּנּתנה

ּכיון  ׁשּבמּתןּֿתֹורה, אּלא .החׁש מן ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבא

(והֹודאת  למעלה מּצד היתה הּתֹורה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָׁשּנתינת

הּיתרֹון  למּתןּֿתֹורה), הקּדמה רק היתה ְְְְְִִַַַַַָָָָָיתרֹו

יתרֹו הֹודאת עלֿידי ׁשּנעׂשה ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ(ּכביכֹול)

ּכח, ּנתינת נמׁשכה ועלֿידיֿזה 'ּבכח', רק ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹֹהיה

יהיה  לאֹור, החׁש הפיכת עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹׁשעלֿידי

'ּבפעל'. (ּגם) ּבאֹור ְְִַַָֹיתרֹון

ּבכּמה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) ׁשּכתּוב מה לבאר יש ¿«ƒ∆ְְֵֵֶַָָָָ

מה 17ּדרּוׁשים  לבאר ׁשּבכדי ְְְִִֵֵֶָָ

יתרֹו, הֹודאת להיֹות הצרכה מּתןּֿתֹורה ְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻׁשּקדם

ׁשּכתּוב  מה ּבהקּדים זה ׁשּיׁש18יּובן אני וראיתי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מן  האֹור ּכיתרֹון הּסכלּות מן לחכמה ְְְְְִִִִִַַָָָיתרֹון

ׁשּמדּיק  ּוכמֹו מּובן, אינֹו [ּדלכאֹורה ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהחׁש

הּמל,19ּבּזהר  [ׁשלמה אני וראיתי אמר אּמאי ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹ

אדם  מּכל ּדא,20החכם ידעי עלמא ּכּוּלי והלא ,[ ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ

והּבאּור  הּסכלּות. מן לחכמה יתרֹון ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשּיׁש

(לא 21ּבזה  היא (ּכאן) ּבסכלּות ׁשהּכּונה ,[ ְְִִֶֶַַָָָָֹ

ׁשהם  חיצֹונּיֹות לחכמֹות אּלא) ּכפׁשּוטּה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָלׁשטּות

אֹומר  זה ועל הּתֹורה. חכמת לגּבי ְְְְִֵֵֶַַַַָָסכלּות

הּסכלּות  מן לחכמה יתרֹון ׁשּיׁש אני ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָ"וראיתי

האֹור  ׁשּיתרֹון ּדכמֹו ,"החׁש מן האֹור ְְְְִִִִֶֶַָָֹּכיתרֹון

נהפהּו ׁשהחׁש ּדעלֿידי ּדוקא, החׁש מן ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹא

ּבארּכה  (ּכמבאר ּבאֹור יתרֹון נעׂשה ְְְֲֲִֶַַַָָָֹֻלאֹור,

ּבחכמה  הּוא עלּֿדרֿזה ההלּולא'), ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָּב'המׁש

החכמה  והפיכת ּברּור ׁשעלֿידי חיצֹונּיֹות), (חכמֹות וסכלּות הּתֹורה) ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ(חכמת

ׁשּקדם  מה וזהּו ּדקדּׁשה. ּבחכמה והֹוספה יתרֹון נעׂשה לקדּׁשה, ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻּדלעּומתֿזה

ּבחכמֹות  ּגדֹול חכם היה יתרֹו ּכי יתרֹו, הֹודאת להיֹות הצרכה ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָֻמּתןּֿתֹורה

הּברּור  נעׂשה האלקים" מּכל הוי' ּגדֹול "ּכי יתרֹו ׁשהֹודה ועלֿידי ְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחיצֹונּיֹות,

יתרֹון  נעׂשה ועלֿידיֿזה ּדקדּׁשה, לחכמה ׁשּנהּפכה ּדלעּומתֿזה חכמה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשל
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תתסא 17) ע' ח"ב תער"ב (המשך ותרע"ה ואילך) עב ע' תרמ"ז (סה"מ תרמ"ז יתרו וישמע ד"ה פרשתנו. ריש אוה"ת

ואילך). 52 ע' שם סה"מ - ואילך פ"ב שם (וראה ואילך) 56 ס"ע ה'תש"ט (סה"מ פ"ו ה'תש"ט משה ויאמר ד"ה ואילך).

יג.18) ב, ב.19)קהלת מז, יא.20)ח"ג ה, ס"ע 21)מלכיםֿא ואתחנן ואילך. תנו ס"ע שלח ב. רס, וישב אוה"ת גם ראה

ואילך. עו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,(‰ÏÚÓlÓ „vÓ ‰zpL Û‡) מצד בתורה היו שלא ומעלה יתרון «∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿»

ŒÔzÓaLעצמה, ‡l‡ .CLÁ‰ ÔÓ ‡a‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙È ˙Ó‚e„a¿¿«ƒ¿»«»ƒ«…∆∆»∆¿««
˙‡„B‰Â) ‰ÏÚÓÏ „vÓ ‰˙È‰ ‰¯Bz‰ ˙È˙pL ÔÂÈk ,‰¯Bz»≈»∆¿ƒ««»»¿»ƒ«¿«¿»¿»«

‰¯BzŒÔzÓÏ ‰Óc˜‰ ˜¯ ‰˙È‰ B¯˙È את אבל שפעלה עבודה לא ƒ¿»¿»««¿»»¿««»
תורה  (ÏBÎÈ·k)מתן ÔB¯˙i‰ ,(«ƒ¿ƒ¿»

È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ‰¯Bza«»∆«¬»«¿≈
'ÁÎa' ˜¯ ‰È‰ B¯˙È ˙‡„B‰»«ƒ¿»»«¿…«
תורה, מתן בעת בפועל נמשך ולא

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ שנפעל היתרון ידי על ¿«¿≈∆
'בכוח' רק È˙p˙בתחילה ‰ÎLÓƒ¿¿»¿ƒ«

˙ÎÈÙ‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,Ák…«∆«¿≈¬«¬ƒ«
,¯B‡Ï CLÁ‰ המיוחדת העבודה «…∆¿

אור מצד  המשכת שפועלת המטה

במיוחד, B‡a¯נעלה ÔB¯˙È ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿»
.'ÏÚÙa' (Ìb)«¿…«

‰Ó ¯‡·Ï ˘È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆≈¿»≈»
ÌÈLe¯c ‰nÎa ·e˙kL17 ∆»¿«»¿ƒ

חסידות  Ï·‡¯מאמרי È„ÎaL את ∆ƒ¿≈¿»≈
על  הפנימי Ì„wLהטעם ‰Ó»∆…∆

˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰ ‰¯BzŒÔzÓ««»À¿¿»ƒ¿
,B¯˙È ˙‡„B‰ הזוהר כדברי »«ƒ¿

לאחר  רק היה שמתןֿתורה האמורים

Ó‰מכן, ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈ»∆¿«¿ƒ«
·e˙kL18 המלך שלמה בקהלת, ∆»

ÔB¯˙Èאומר  LiL È‡ È˙È‡¯Â¿»ƒƒ¬ƒ∆≈ƒ¿
˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁÏ הטפשות «»¿»ƒ«ƒ¿

CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èk¿ƒ¿»ƒ«…∆
Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc] פירוש מה ¿ƒ¿»≈»

fa‰¯הפסוק, ˜i„nL BÓÎe19 ¿∆¿«≈«…«
È‡n‡ למהÈ‡ È˙È‡¯Â ¯Ó‡ ««»«¿»ƒƒ¬ƒ

ÏkÓ ÌÎÁ‰ ,CÏn‰ ‰ÓÏL]¿……«∆∆∆»»ƒ»
Ì„‡20,[ בחכמת צורך יש וכי »»

החכמה  יתרון את לראות כדי שלמה

מהאור  והחושך …¬»Ï‰Â‡מהסכלות
,‡c ÈÚ„È ‡ÓÏÚ Èlek העולם כל ≈»¿»«¿≈»

זאת, ÓÎÁÏ‰יודעים ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«»¿»
‰Êa ¯e‡a‰Â .˙eÏÎq‰ ÔÓ21,[ ƒ«ƒ¿¿«≈»∆

‡È‰ (Ô‡k) ˙eÏÎÒa ‰ek‰L∆««»»¿ƒ¿»ƒ
˙eËLÏ ‡Ï) טפשות,dËeLÙk …ƒ¿ƒ¿»

˙BiBˆÈÁ ˙BÓÎÁÏ (‡l‡ מחוץ ∆»¿»¿ƒƒ
eÏÎÒ˙התורה לחכמת  Ì‰L∆≈ƒ¿

¯ÓB‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁ Èa‚Ï המלך ‡Èשלמה È˙È‡¯Â" ¿«≈»¿««»¿«∆≈¿»ƒƒ¬ƒ
,"CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èk ˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁÏ ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«»¿»ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«…∆

¯B‡‰ ÔB¯˙iL BÓÎc רגיל מאור יותר באור, היתרה ÔÓהמעלה ‡e‰ ƒ¿∆ƒ¿»ƒ
CLÁ‰L È„ÈŒÏÚc ,‡˜Âc CLÁ‰ עצמו‰NÚ ,¯B‡Ï CÙ‰ «…∆«¿»¿«¿≈∆«…∆∆¡»¿«¬∆

ÔB¯˙È מיוחד¯‡·Ók) ¯B‡a ƒ¿»«¿…»
'‡ÏeÏ‰‰ CLÓ‰'a ‰k¯‡a«¬À»¿∆¿≈«ƒ»

דיבורֿהמתחיל קבוצת  המאמרים

מסר  הריי"צ שהרבי לגני' 'באתי

תש"י לפרסום  שבט ŒÏÚליו"ד ,(«
˙ÓÎÁ) ‰ÓÎÁa ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆¿»¿»»¿«
˙BÓÎÁ) ˙eÏÎÒÂ (‰¯Bz‰«»¿ƒ¿»¿
¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,(˙BiBˆÈÁƒƒ∆«¿≈≈
ורע  טוב מעורב הזה בעולם דבר בכל

מהרע  הטוב הפרדת הוא וה'בירור'

לקדושה  »ÎÈÙ‰Â«¬ƒ˙והעלאתו
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÓÎÁ‰ החכמה «»¿»ƒ¿«∆

הקדושה  היפך «M„˜Ïƒ¿À‰,של
Ú‰ÓÎÁa ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰N «¬∆ƒ¿¿»»«»¿»

.‰M„˜cƒ¿À»
e‰ÊÂ על הפנימית הסיבה‰Ó ¿∆«

‰Î¯ˆ‰ ‰¯BzŒÔzÓ Ì„wL∆…∆««»À¿¿»
B¯˙È Èk ,B¯˙È ˙‡„B‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»«ƒ¿ƒƒ¿
˙BÓÎÁa ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰»»»»»¿»¿

,˙BiBˆÈÁ אומות של החכמות ƒƒ
B¯˙Èהעולם, ‰„B‰L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆»ƒ¿

ואמר  ה' ובגדולת ה' Èk"ƒבמציאות
"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»ƒ»»¡…ƒ
הנבראים  כל לגבי ה' בגדולת והכיר

הכוחות  ÏLוכל ¯e¯a‰ ‰NÚ«¬»«≈∆
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÓÎÁ שבה שהטוב »¿»ƒ¿«∆

כך עד שבה מהרע נפרד  כדי

‰Ît‰pL האומות עצמה חכמת ∆∆¿¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰M„˜c ‰ÓÎÁÏ¿»¿»ƒ¿À»¿«¿≈∆
‰ÓÎÁa ‰ÙÒB‰Â ÔB¯˙È ‰NÚ«¬»ƒ¿¿»»«»¿»
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יז dlk izeg` ipbl iz`a

מּכמֹו יֹותר למעלה ּדקדּׁשה, ּבחכמה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻוהֹוספה

מה  לבאר יש [ועלּֿפיֿזה עצמּה. מּצד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהיא

רז"ל  הּוא 22ׁשאמרּו יתרֹו, ּבׁשם ׁשּנקרא ּדהּטעם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ּגם  הרי ּדלכאֹורה ּבּתֹורה, אחת ּפרׁשה ׁשּיּתר ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָלפי

ּבׁשם  נקרא ולּמה יתרֹון, מּלׁשֹון הּוא 'יתר' ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָהּׁשם

הּנ"ל  ועלּֿפי ּבּתֹורה. ּפרׁשה ׁשּיּתר לפני ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ'יתר'

לֹומר  ׁשהיה 23יש 'יתרֹון') (מּלׁשֹון 'יתר' ּדהּׁשם , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

הּׂשכל, ּומעלת יתרֹון מּצד הּוא מּקדם ּבֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹנקרא

ּגם  הּוא הּמּדֹות) (על הּׂשכל ּומעלת ְְֲִִֵֶַַַַַַּדיתרֹון

 ֿ ּדלעּומת ׁשּבחכמה אּלא ּדלעּומתֿזה. ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּבחכמה

ׁשעלֿידי  והּנפילה הּיׁשּות, ּתכלית להיֹותּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָזה,

יֹותר  ּגדֹולה נפילה היא ּדלעּומתֿזה ְְְִִִִֵֶַַָָהּמֹוחין

ּדלעּומתֿזה  הּמּדֹות ׁשעלֿידי ,24מהּנפילה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ

ׁשאמרּו עלּֿדר הּוא ׁשּבּה יתר 25הּיתרֹון "ּכל ְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

אחת  ּפר ׁשה ויּתר  ׁשּנתּגּיר ּולאחרי ּדמי". ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכנטּול

ּדוא"ו  וא"ו, ּבתֹוספת 'יתרֹו' ּבׁשם נקרא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּבּתֹורה,

ּתֹורה  על ּבּזהר 26מֹורה ּכדאיתא הּוא 27, ׁשּוא"ו ְִִֶֶַַַָָָֹ

ואין  אמת, להֹורֹות 28אֹות ּתֹורה, אּלא אמת ְְֱֱֵֶֶֶָָ

ּדלעּומתֿזה  ּבחכמה (לא הּוא ׁשּבֹו ְְְְִִֶֶֶַַָָֹׁשהּיתרֹון

הּתֹורה]. ּבחכמת ְְֶַַָָָאּלא)

CÈ¯ˆÂ יתרֹון (ׁשּיׁש הּכתּוב ּדמּלׁשֹון להבין, ¿»ƒְְְְִִִֵֶַָָ

מן  האֹור ּכיתרֹון הּסכלּות מן ְְְְִִִִַַָָָלחכמה

"מן  הּוא האֹור " ׁש"ּיתרֹון ּדזה מׁשמע, (ְְְִִֶֶֶַַַָֹהחׁש

נעׂשה  לאֹור, נהפ ׁשהחׁש (ּדעלֿידי "ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהחׁש

מחּדׁש והּכתּוב ידּוע, ּדבר הּוא ּבאֹור) ְְְִֵַַַָָָָָיתרֹון

ּברּור  ׁשעלֿידי וסכלּות, ּבחכמה הּוא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָׁשּכמֹוֿכן

ּבחכמה  יתרֹון נעׂשה ּדלעּומתֿזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָהחכמה

לאחרי  ּדלכאֹורה, ּבאּור, וצרי ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֻּדקדּׁשה.

הּלעּומתֿזה  ּברּור ׁשעלֿידי ּכבר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּיֹודעים

לחכמה  יתרֹון ׁשּיׁש ּבזה החּדּוׁש מהּו ("אֹור"), ּבקדּׁשה יתרֹון נעׂשה ("חׁש")ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

מּכל  החכם ,הּמל (ׁשלמה אני" "וראיתי זה על ׁשאֹומר ועד הּסכלּות, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמן

יתרֹון  נעׂשה לאֹור נהפ ׁשהחׁש ׁשעלֿידי ּדזה לֹומר, יש הּנ"ל ועלּֿפי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹאדם).
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ח.22) פכ"ז, פרשתנו 58).23)שמו"ר ע' שם (סה"מ פ"ז הנ"ל משה ויאמר ד"ה תשלאֿב. ע' פרשתנו אוה"ת עד"ז ראה

ספ"ח.24) תניא ב.25)ראה נח, ספ"ד.26)חולין אגה"ת גם ויקרא.27)ראה ר"פ ועוד.28)ח"ג ה"ח. פ"ג ר"ה ירושלמי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰M„˜c וההוספה לכן, קודם בה היה שלא נוסף עניין בה יש מעתה כי , ƒ¿À»

È‰L‡היא  BÓkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ התורה חכמת.dÓˆÚ „vÓ ¿«¿»≈ƒ¿∆ƒƒ««¿»
Ï"Ê¯ e¯Ó‡L ‰Ó ¯‡·Ï ˘È ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ]22‡¯˜pL ÌÚh‰c ¿«ƒ∆≈¿»≈»∆»¿««¿«««∆ƒ¿»

¯ziL ÈÙÏ ‡e‰ ,B¯˙È ÌLa הוסיף˙Á‡ ‰L¯t('מיותרת') נוספת ¿≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ≈»»»««
Ìb È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc ,‰¯Bza«»¿ƒ¿»¬≈«

'¯˙È' ÌM‰ קודם יתרו נקרא שבו «≈∆∆
ידעתי' 'עתה ואמר שבא לפני לכן,

¯˙È ÔBLlÓ ‡e‰‰nÏÂ ,ÔB ƒ¿ƒ¿¿»»
‡¯˜ כאןÈÙÏ '¯˙È' ÌLa ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿≈

?‰¯Bza ‰L¯t ¯ziL∆ƒ≈»»»«»
Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ על לעיל המבואר ¿«ƒ««

התורה  חכמת בין והיתרון ההבדל

חיצוניות, ÓBÏ¯לחכמות ˘È23, ≈«
'ÔB¯˙È' ÔBLlÓ) '¯˙È' ÌM‰c¿«≈∆∆ƒ¿ƒ¿

˜¯‡ומעלה  ‰È‰L Baיתרו ) ∆»»ƒ¿»
Ì„wÓ'ה בגדולת ההודאה לפני ƒ…∆

˙ÏÚÓe ÔB¯˙È „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«¬«
ÏÎO‰ ˙ÏÚÓe ÔB¯˙Èc ,ÏÎO‰«≈∆¿ƒ¿«¬««≈∆

˙Bcn‰ ÏÚ) הרגשÌb ‡e‰ ( ««ƒ«
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÓÎÁa דבר והוא ¿»¿»ƒ¿«∆

שהשכל  האדם נפש בכוחות גם טבעי

מהרגש. ÓÎÁaL‰נעלה ‡l‡∆»∆«»¿»
,‰ÊŒ˙ÓeÚÏc היפך של החכמה ƒ¿«∆

ÈÏÎz˙הקדושה, d˙BÈ‰Ïƒ¿»«¿ƒ
,˙eLi‰ בחסידות כמבואר «≈

הוא  הקדושה צד את שהמאפיין

יותר  שבטלה בחינה וכל הביטול,

יש  העליון, קדושה.למקורה יותר בה

בתכלית  הכל זה' ב'לעומת ואילו

È„ÈŒÏÚLה'ישות' ‰ÏÈÙp‰Â¿«¿ƒ»∆«¿≈
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ÔÈÁBn‰ הירידה «ƒƒ¿«∆

עיסוק  ידי על הנגרמת בדברי הרוחנית

זה' 'לעומת של ÏÈÙ‰חכמה ‡È‰ƒ¿ƒ»
‰ÏB„b וחמורה‰ÏÈÙp‰Ó ¯˙BÈ ¿»≈≈«¿ƒ»

˙Bcn‰ È„ÈŒÏÚL הרגש עניני ∆«¿≈«ƒ
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc24 בספר וכמבואר ƒ¿«∆

של  טומאתה יתרה זאת "ועוד התניא:

על  גלולים עובדי האומות חכמת

מלביש  שאינו בטלים דברים טומאת

הקדוש  הרוח מיסוד המדות רק ומטמא

נוגה  קליפת בטומאת האלהית שבנפשו

הרוח  מיסוד הבאים בטלים שבדברים

הבהמית  בנפשו זו שבקליפה הרע

ובורות  שטות דברי שהם מאחר שבנפשו דעת בינה חכמה בחינת ולא כדלעיל

האומות  בחכמת מהֿשאיןֿכן כן. לדבר יכולים הארץ ועמי השוטים שגם

האלוהית  שבנפשו דעת בינה חכמה בחינת ומטמא מלביש הוא גלולים עובדי

אלו...), שבחכמות נוגה קליפת daLבטומאת ÔB¯˙i‰ השכל של המעלה «ƒ¿∆»
זה' ב'לעומת ŒÏÚוהחכמה ‡e‰«

e¯Ó‡L C¯c25 בדיני בגמרא ∆∆∆»¿
ÈÓc",טריפות  ÏeËk ¯˙È Ïk"»∆∆¿»»ƒ

בבהמה  מיותר אבר לאבר כל דומה

אבר  לה שחסר בהמה וכשם חסר,

שיש  בהמה גם כך 'טרפה' היא (חיוני)

לחכמה  ולענייננו, מיותר. אבר לה

יתרון  יש אכן ב'לעומתֿזה' ולשכל

כיוון  אבל והרגש, המידות לגבי

בישות, אלא בביטול איננה זו שחכמה

חסרון. למעשה הוא היתרון הרי

¯ib˙pL È¯Á‡Ïeיתרו¯zÈÂ ¿«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ≈
Bza¯‰,הוסיף ˙Á‡ ‰L¯t»»»«««»

˙ÙÒB˙a 'B¯˙È' ÌLa ‡¯˜ƒ¿»¿≈ƒ¿¿∆∆
Â"‡Â בלי 'יתר', הקודם שמו על »
Bz¯‰וא"ו, ÏÚ ‰¯BÓ Â"‡Âc26, ¿»∆«»

‡˙È‡„kכמובא¯‰fa27Â"‡eL ƒ¿ƒ»«…«∆»
ÔÈ‡Â ,˙Ó‡ ˙B‡ ‡e‰28˙Ó‡ ¡∆¿≈¡∆

ÔB¯˙i‰L ˙B¯B‰Ï ,‰¯Bz ‡l‡∆»»¿∆«ƒ¿
BaL שהוסיף לאחר מעתה, ביתרו, ∆

בתורה  ÓÎÁa‰פרשה ‡Ï) ‡e‰…¿»¿»
˙ÓÎÁa (‡l‡ ‰ÊŒ˙ÓeÚÏcƒ¿«∆∆»¿»¿«

.[‰¯Bz‰«»
ÔBLlÓc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿

·e˙k‰ בקהלת (LiLהנזכר, «»∆≈
˙eÏÎq‰ ÔÓ ‰ÓÎÁÏ ÔB¯˙Èƒ¿«»¿»ƒ«ƒ¿
(CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰ ÔB¯˙Èk¿ƒ¿»ƒ«…∆
"¯B‡‰ ÔB¯˙i"L ‰Êc ,ÚÓLÓ«¿«¿∆∆ƒ¿»

"CLÁ‰ ÔÓ" ‡e‰ הכוונה ואין ƒ«…∆
אלא  לחושך ביחס האור למעלת

החושך למעלת מתוך שנהיה האור

CLÁ‰Lעצמו È„ÈŒÏÚc) עצמו ¿«¿≈∆«…∆
ÔB¯˙È ‰NÚ ,¯B‡Ï CÙ‰∆¡»¿«¬∆ƒ¿

¯B‡a מאשר יותר נעלה אור והוא »
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g"lyz'dיח ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

עבֹודה, עלֿידי ונמׁש הּבא ּבאֹור הּוא ְְְֲִֵַַָָָָָּבאֹור,

חׁשֹוכא  ּדאתהּפכא ׁשהעבֹודה לֹומר ׁשּי ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבזה

יֹותר  נעלית המׁשכה ממׁשיכה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָלנהֹורא,

ּבעניני  העבֹודה עלֿידי ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמההמׁשכה

אני") ("וראיתי ׁשלמה ׁשל והחידּוׁש ְְְְֲִִִִֶַָָֹֹֻקדּׁשה.

הּלעּומתֿזה  והפיכת ּברּור ׁשעלֿידי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַהּוא,

ּדהגם  הּתֹורה. ּבחכמת ּגם יתרֹון נעׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֻלקדּׁשה,

המׁשכה  היא למּטה הּתֹורה וירידת ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָׁשהמׁשכת

 ֿ "מּתן" [וכּלׁשֹון למעלה מּצד עצמּה, ְְְְִִַַַַַַַָָָמּצד

עבֹודת  מּצד ׁשּלא מּלמעלה, מּתנה ְְֲִִֶַַַַָָָָֹּתֹורה,

לחּדׁש עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה וגם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהאדם],

נּתן  ּכבר הּתֹורה, ּבעסק ׁשּלֹו הּיגיעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידי

ּבסיני  לגּלֹות 29למׁשה היא ׁשּלֹו מה 30(והיגיעה ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ

מּלמעלה), המׁשכה מּתנה, ּבדר ּכבר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן

ח  ּסכלּות ּברּור עלֿידי כמֹות מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵֵַָָָ

[ּכׁשּלֹומד  ּדקדּׁשה לחכמה והפיכתּה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻחיצֹונּיֹות

זֹו ידיעה 31חכמה עלֿידיֿזה להֹוסיף ּבכדי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

זֹו חכמה מתּבררת ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבעניני

ּבּתֹורה  הּתֹורה,32ונכללת ּבחכמת יתרֹון נעׂשה ,[ ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ

ויתרה  מּצדֿעצמּה. ׁשהיא מּכמֹו יֹותר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלמעלה

מּתןּֿתֹורה) (קדם יתרֹו הֹודאת ׁשעלֿידי ְְִִֵֶֶַַַַָָֹמּזֹו,
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ועוד.29) רפכ"ב. ויק"ר רפמ"ז. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ע 30)ראה ותיק "תלמיד לחדש"והלשון תיד

הדינים  שרוב דזה ועוד) שצג. ע' שם שפג. ע' תרס"ו (המשך להביאור וגם הכללים. רק ניתנו שבמ"ת כמ"פ) (כמדובר הוא

הרי  - יגיעתם ע"י שמתחדש ליש" מאין חידוש "כמו אלא ההעלם גילוי בדרך לא הם התורה מפסוקי שלמדו דתושבע"פ

זה  (ב) ליש", מאין חידוש  "כמו ורק ממש חידוש זה אין בהן, נדרשת שהתורה המדות ע"פ הם החידושים שגם כיון (א)

בפנים. כדלקמן הסכלות), מן לחכמה יתרון שיש (עי"ז יתרו הודאת ע"י (גם) שנעשה חידוש הוא בתורה לחדש שאפשר

סה"מ 31) - פ"ה הנ"ל משה ויאמר (ד"ה ח"ו אחריהם נמשך אדרבא הרי לברר, ביכלתו שאין מי אבל לזה, ששייך מי

שם. הנ"ל בד"ה הובא ספ"ח, תניא וראה .(56 ע' שע"י 32)שם בזה: אופנים דשני לומר, ויש שם. הנ"ל משה ויאמר ד"ה

שהיא  - יותר ולמעלה שם; ה'תש"ט כבסה"מ בתורה, נכללת היא אז שגם בתורה, ידיעה לו מיתוסף שלמד החכמה לימוד

ספי"ז) קדה"ח הל' (רמב"ם יון חכמי מספרי שנלקחו להרמב"ם החודש קידוש שבהל' וכו' כהחשבונות בתורה, חלק נעשית

בסופן  קדה"ח הל' רמב"ם ראה - בתורה חלק נעשו שהם אלא התורה, בהבנת יתוסף ידם שעל "אמצעים" לא הם ואעפ"כ

ה'". ספר מעל דרשו אחרים, בספרים ישוטטו.. "ולא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רגיל  ÔÎŒBÓkLאור LcÁÓ ·e˙k‰Â ,Úe„È ¯·c ‡e‰ באור ) כמו »»»«¿«»¿«≈∆¿≈

‰ÓÎÁ‰גם‰e‡וחושך  ¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,˙eÏÎÒÂ ‰ÓÎÁa¿»¿»¿ƒ¿∆«¿≈≈«»¿»
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc'סכלות' בעצם M„˜c‰שהיא  ‰ÓÎÁa ÔB¯˙È ‰NÚ ƒ¿«∆«¬∆ƒ¿«»¿»ƒ¿À»

חכמה  ותיקון בירור ידי על באה שלא רגילה מחכמה יותר נעלית חכמה ויש

זה'. 'לעומת של

,‰¯B‡ÎÏc ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈¿ƒ¿»
ŒÏÚL ¯·k ÌÈÚ„BiL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿ƒ¿»∆«
‰ÊŒ˙ÓeÚl‰ ¯e¯a È„È¿≈≈«¿«∆
ÔB¯˙È ‰NÚ ("CLÁ")…∆«¬∆ƒ¿
e‰Ó ,("¯B‡") ‰M„˜a«¿À»«

‰Êa LecÁ‰ לזה שיש דומה יתרון «ƒ»∆
חידוש  בדרך ואומרים וסכלות בחכמה

ÔÓ ‰ÓÎÁÏ ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«»¿»ƒ
‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡L „ÚÂ ,˙eÏÎq‰«ƒ¿¿«∆≈«∆
,CÏn‰ ‰ÓÏL) "È‡ È˙È‡¯Â"¿»ƒƒ¬ƒ¿……«∆∆

(Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰ לכאורה והרי ∆»»ƒ»»»
האור  של היתרון על לכל ידוע כבר אם

מן  החכמה של היתרון החושך, מן

חידוש? בו ואין מאליו מובן הסכלות

‰Êc ,¯ÓBÏ ˘È Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈«¿∆
CÙ‰ CLÁ‰L È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«…∆∆¡«
‡e‰ ,¯B‡a ÔB¯˙È ‰NÚ ¯B‡Ï¿«¬∆ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ CLÓÂ ‡a‰ ¯B‡a»«»¿ƒ¿»«¿≈

,‰„B·Ú ייחודו לגבי לעיל כמבואר ¬»
העבודה  ידי על שנמשך האור של

ובמקדש  במשכן באור ÊaL‰שהיתה ∆»∆
עבודה  ידי על ÓBÏ¯הנמשך CiL«»«

מן  האור של הוא שהיתרון החושך

‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï לאור חושך הפיכת ƒ¿»

ŒÏÚ ‰ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‰ÎÈLÓÓ«¿ƒ»«¿»»«¬≈≈≈««¿»»∆ƒ¿¿»«
‰M„˜ ÈÈÚa ‰„B·Ú‰ È„È.החושך עם מגע ללא Le„ÈÁ‰Âעצמם, ¿≈»¬»¿ƒ¿¿≈¿À»¿«ƒ

˙ÎÈÙ‰Â ¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ("È‡ È˙È‡¯Â") ‰ÓÏL ÏL∆¿……¿»ƒƒ¬ƒ∆«¿≈≈«¬ƒ«

‰ÊŒ˙ÓeÚl‰'ה'סכלות˙ÓÎÁa Ìb ÔB¯˙È ‰NÚ ,‰M„˜Ï «¿«∆ƒ¿À»«¬∆ƒ¿«¿»¿«
‰¯Bz‰ אכן הוא זה ודבר עצמה, מצד בה הייתה שלא מעלה לה ונוספת «»

ה'לעומת  בירור ידי על בתורה שנעשה החידוש ותוכן מאליו. מובן ולא חידוש

הוא  ‰ÎLÓ‰זה' ‡È‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰L Ì‚‰c«¬«∆«¿»«ƒƒ««»¿«»ƒ«¿»»
‰ÏÚÓÏ „vÓ ,dÓˆÚ „vÓ ולא ƒ««¿»ƒ«¿«¿»

האדם מצד  «»¿[ÔBLlÎÂעבודת
,‰¯BzŒ"ÔzÓ" קבלת' ולא ««»

היא  שהתורה שמדגיש לשון התורה',

„vÓ ‡lL ,‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ«»»ƒ¿«¿»∆…ƒ«
‰Ó Ì‚Â ,[Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿««
LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
˜ÒÚa BlL ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»∆¿≈∆

,‰¯Bz‰ בתורה ענין זהו ולכאורה «»
זה  גם הרי מלמטה, האדם, «¿k·¯מצד

ÈÈÒa ‰LÓÏ Ôz29‰ÚÈ‚È‰Â) ƒ«¿…∆¿ƒ«¿«¿ƒ»
BlL'ויתיק ה'תלמיד ‰È‡של ∆ƒ

˙Bl‚Ï30C¯„a ¯·k ÔzpL ‰Ó ¿««∆ƒ«¿»¿∆∆
,(‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,‰zÓ«»»«¿»»ƒ¿«¿»
¯e¯a È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈≈
˙BiBˆÈÁ ˙BÓÎÁ ˙eÏÎqƒ¿»¿ƒƒ
‰M„˜c ‰ÓÎÁÏ d˙ÎÈÙ‰Â«¬ƒ»»¿»¿»ƒ¿À»

הנעשה  דבר האדם שהוא ידי על

הוא [מלמטה  ≈∆¿ÓBlLk„והבירור
BÊ ‰ÓÎÁ31ÛÈÒB‰Ï È„Îa »¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÈÈÚa ‰ÚÈ„È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«¿≈∆

BÊ ‰ÓÎÁ ˙¯¯a˙Ó והופכת ƒ¿»∆∆»¿»
לקדושה  Â˙ÏÏÎמ'סכלות' ¿ƒ¿∆∆

‰¯Bza32ÔB¯˙È ‰NÚ ,[ «»«¬∆ƒ¿
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»¿«¿»≈

.dÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L BÓkÓƒ¿∆ƒƒ««¿»
,BfÓ ‰¯˙ÈÂ יותר עוד גדול חידוש יש הסכלות' מן החכמה ב'יתרון ƒ≈»ƒ

B¯˙È ˙‡„B‰ È„ÈŒÏÚL'ה NÚ‰בגדולת (‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜) ∆«¿≈»«ƒ¿…∆««»«¬»
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יט g"lyz'd ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

עבֹודה, עלֿידי ונמׁש הּבא ּבאֹור הּוא ְְְֲִֵַַָָָָָּבאֹור,

חׁשֹוכא  ּדאתהּפכא ׁשהעבֹודה לֹומר ׁשּי ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבזה

יֹותר  נעלית המׁשכה ממׁשיכה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָלנהֹורא,

ּבעניני  העבֹודה עלֿידי ׁשּנמׁשכה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָמההמׁשכה

אני") ("וראיתי ׁשלמה ׁשל והחידּוׁש ְְְְֲִִִִֶַָָֹֹֻקדּׁשה.

הּלעּומתֿזה  והפיכת ּברּור ׁשעלֿידי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַהּוא,

ּדהגם  הּתֹורה. ּבחכמת ּגם יתרֹון נעׂשה ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָֻלקדּׁשה,

המׁשכה  היא למּטה הּתֹורה וירידת ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָׁשהמׁשכת

 ֿ "מּתן" [וכּלׁשֹון למעלה מּצד עצמּה, ְְְְִִַַַַַַַָָָמּצד

עבֹודת  מּצד ׁשּלא מּלמעלה, מּתנה ְְֲִִֶַַַַָָָָֹּתֹורה,

לחּדׁש עתיד ותיק ּׁשּתלמיד מה וגם ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהאדם],

נּתן  ּכבר הּתֹורה, ּבעסק ׁשּלֹו הּיגיעה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעלֿידי

ּבסיני  לגּלֹות 29למׁשה היא ׁשּלֹו מה 30(והיגיעה ְְְְְִִִֶֶַַַַָֹ

מּלמעלה), המׁשכה מּתנה, ּבדר ּכבר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן

ח  ּסכלּות ּברּור עלֿידי כמֹות מּכלֿמקֹום , ְְְִִֵֵַָָָ

[ּכׁשּלֹומד  ּדקדּׁשה לחכמה והפיכתּה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֻחיצֹונּיֹות

זֹו ידיעה 31חכמה עלֿידיֿזה להֹוסיף ּבכדי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

זֹו חכמה מתּבררת ׁשעלֿידיֿזה הּתֹורה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבעניני

ּבּתֹורה  הּתֹורה,32ונכללת ּבחכמת יתרֹון נעׂשה ,[ ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ

ויתרה  מּצדֿעצמּה. ׁשהיא מּכמֹו יֹותר ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלמעלה

מּתןּֿתֹורה) (קדם יתרֹו הֹודאת ׁשעלֿידי ְְִִֵֶֶַַַַָָֹמּזֹו,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ועוד.29) רפכ"ב. ויק"ר רפמ"ז. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ע 30)ראה ותיק "תלמיד לחדש"והלשון תיד

הדינים  שרוב דזה ועוד) שצג. ע' שם שפג. ע' תרס"ו (המשך להביאור וגם הכללים. רק ניתנו שבמ"ת כמ"פ) (כמדובר הוא

הרי  - יגיעתם ע"י שמתחדש ליש" מאין חידוש "כמו אלא ההעלם גילוי בדרך לא הם התורה מפסוקי שלמדו דתושבע"פ

זה  (ב) ליש", מאין חידוש  "כמו ורק ממש חידוש זה אין בהן, נדרשת שהתורה המדות ע"פ הם החידושים שגם כיון (א)

בפנים. כדלקמן הסכלות), מן לחכמה יתרון שיש (עי"ז יתרו הודאת ע"י (גם) שנעשה חידוש הוא בתורה לחדש שאפשר

סה"מ 31) - פ"ה הנ"ל משה ויאמר (ד"ה ח"ו אחריהם נמשך אדרבא הרי לברר, ביכלתו שאין מי אבל לזה, ששייך מי

שם. הנ"ל בד"ה הובא ספ"ח, תניא וראה .(56 ע' שע"י 32)שם בזה: אופנים דשני לומר, ויש שם. הנ"ל משה ויאמר ד"ה

שהיא  - יותר ולמעלה שם; ה'תש"ט כבסה"מ בתורה, נכללת היא אז שגם בתורה, ידיעה לו מיתוסף שלמד החכמה לימוד

ספי"ז) קדה"ח הל' (רמב"ם יון חכמי מספרי שנלקחו להרמב"ם החודש קידוש שבהל' וכו' כהחשבונות בתורה, חלק נעשית

בסופן  קדה"ח הל' רמב"ם ראה - בתורה חלק נעשו שהם אלא התורה, בהבנת יתוסף ידם שעל "אמצעים" לא הם ואעפ"כ

ה'". ספר מעל דרשו אחרים, בספרים ישוטטו.. "ולא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
רגיל  ÔÎŒBÓkLאור LcÁÓ ·e˙k‰Â ,Úe„È ¯·c ‡e‰ באור ) כמו »»»«¿«»¿«≈∆¿≈

‰ÓÎÁ‰גם‰e‡וחושך  ¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,˙eÏÎÒÂ ‰ÓÎÁa¿»¿»¿ƒ¿∆«¿≈≈«»¿»
‰ÊŒ˙ÓeÚÏc'סכלות' בעצם M„˜c‰שהיא  ‰ÓÎÁa ÔB¯˙È ‰NÚ ƒ¿«∆«¬∆ƒ¿«»¿»ƒ¿À»

חכמה  ותיקון בירור ידי על באה שלא רגילה מחכמה יותר נעלית חכמה ויש

זה'. 'לעומת של

,‰¯B‡ÎÏc ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈¿ƒ¿»
ŒÏÚL ¯·k ÌÈÚ„BiL È¯Á‡Ï¿«¬≈∆¿ƒ¿»∆«
‰ÊŒ˙ÓeÚl‰ ¯e¯a È„È¿≈≈«¿«∆
ÔB¯˙È ‰NÚ ("CLÁ")…∆«¬∆ƒ¿
e‰Ó ,("¯B‡") ‰M„˜a«¿À»«

‰Êa LecÁ‰ לזה שיש דומה יתרון «ƒ»∆
חידוש  בדרך ואומרים וסכלות בחכמה

ÔÓ ‰ÓÎÁÏ ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«»¿»ƒ
‰Ê ÏÚ ¯ÓB‡L „ÚÂ ,˙eÏÎq‰«ƒ¿¿«∆≈«∆
,CÏn‰ ‰ÓÏL) "È‡ È˙È‡¯Â"¿»ƒƒ¬ƒ¿……«∆∆

(Ì„‡ ÏkÓ ÌÎÁ‰ לכאורה והרי ∆»»ƒ»»»
האור  של היתרון על לכל ידוע כבר אם

מן  החכמה של היתרון החושך, מן

חידוש? בו ואין מאליו מובן הסכלות

‰Êc ,¯ÓBÏ ˘È Ï"p‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ««≈«¿∆
CÙ‰ CLÁ‰L È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«…∆∆¡«
‡e‰ ,¯B‡a ÔB¯˙È ‰NÚ ¯B‡Ï¿«¬∆ƒ¿»
È„ÈŒÏÚ CLÓÂ ‡a‰ ¯B‡a»«»¿ƒ¿»«¿≈

,‰„B·Ú ייחודו לגבי לעיל כמבואר ¬»
העבודה  ידי על שנמשך האור של

ובמקדש  במשכן באור ÊaL‰שהיתה ∆»∆
עבודה  ידי על ÓBÏ¯הנמשך CiL«»«

מן  האור של הוא שהיתרון החושך

‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒ¿«¿»¬»
,‡¯B‰Ï לאור חושך הפיכת ƒ¿»

ŒÏÚ ‰ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰Ó ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ ‰ÎÈLÓÓ«¿ƒ»«¿»»«¬≈≈≈««¿»»∆ƒ¿¿»«
‰M„˜ ÈÈÚa ‰„B·Ú‰ È„È.החושך עם מגע ללא Le„ÈÁ‰Âעצמם, ¿≈»¬»¿ƒ¿¿≈¿À»¿«ƒ

˙ÎÈÙ‰Â ¯e¯a È„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ("È‡ È˙È‡¯Â") ‰ÓÏL ÏL∆¿……¿»ƒƒ¬ƒ∆«¿≈≈«¬ƒ«

‰ÊŒ˙ÓeÚl‰'ה'סכלות˙ÓÎÁa Ìb ÔB¯˙È ‰NÚ ,‰M„˜Ï «¿«∆ƒ¿À»«¬∆ƒ¿«¿»¿«
‰¯Bz‰ אכן הוא זה ודבר עצמה, מצד בה הייתה שלא מעלה לה ונוספת «»

ה'לעומת  בירור ידי על בתורה שנעשה החידוש ותוכן מאליו. מובן ולא חידוש

הוא  ‰ÎLÓ‰זה' ‡È‰ ‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙„È¯ÈÂ ˙ÎLÓ‰L Ì‚‰c«¬«∆«¿»«ƒƒ««»¿«»ƒ«¿»»
‰ÏÚÓÏ „vÓ ,dÓˆÚ „vÓ ולא ƒ««¿»ƒ«¿«¿»

האדם מצד  «»¿[ÔBLlÎÂעבודת
,‰¯BzŒ"ÔzÓ" קבלת' ולא ««»

היא  שהתורה שמדגיש לשון התורה',

„vÓ ‡lL ,‰ÏÚÓlÓ ‰zÓ«»»ƒ¿«¿»∆…ƒ«
‰Ó Ì‚Â ,[Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»¿««
LcÁÏ „È˙Ú ˜È˙Â „ÈÓÏzM∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿«≈
˜ÒÚa BlL ‰ÚÈ‚i‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿ƒ»∆¿≈∆

,‰¯Bz‰ בתורה ענין זהו ולכאורה «»
זה  גם הרי מלמטה, האדם, «¿k·¯מצד

ÈÈÒa ‰LÓÏ Ôz29‰ÚÈ‚È‰Â) ƒ«¿…∆¿ƒ«¿«¿ƒ»
BlL'ויתיק ה'תלמיד ‰È‡של ∆ƒ

˙Bl‚Ï30C¯„a ¯·k ÔzpL ‰Ó ¿««∆ƒ«¿»¿∆∆
,(‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ,‰zÓ«»»«¿»»ƒ¿«¿»
¯e¯a È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈≈
˙BiBˆÈÁ ˙BÓÎÁ ˙eÏÎqƒ¿»¿ƒƒ
‰M„˜c ‰ÓÎÁÏ d˙ÎÈÙ‰Â«¬ƒ»»¿»¿»ƒ¿À»

הנעשה  דבר האדם שהוא ידי על

הוא [מלמטה  ≈∆¿ÓBlLk„והבירור
BÊ ‰ÓÎÁ31ÛÈÒB‰Ï È„Îa »¿»ƒ¿≈¿ƒ

ÈÈÚa ‰ÚÈ„È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ¿¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰¯Bz‰«»∆«¿≈∆

BÊ ‰ÓÎÁ ˙¯¯a˙Ó והופכת ƒ¿»∆∆»¿»
לקדושה  Â˙ÏÏÎמ'סכלות' ¿ƒ¿∆∆

‰¯Bza32ÔB¯˙È ‰NÚ ,[ «»«¬∆ƒ¿
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ,‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa¿»¿««»¿«¿»≈

.dÓˆÚŒ„vÓ ‡È‰L BÓkÓƒ¿∆ƒƒ««¿»
,BfÓ ‰¯˙ÈÂ יותר עוד גדול חידוש יש הסכלות' מן החכמה ב'יתרון ƒ≈»ƒ

B¯˙È ˙‡„B‰ È„ÈŒÏÚL'ה NÚ‰בגדולת (‰¯BzŒÔzÓ Ì„˜) ∆«¿≈»«ƒ¿…∆««»«¬»
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dlk izeg` ipbl iz`a

ּדהגם  מּתןּֿתֹורה. ענין ּבכללּות ּגם יתרֹון ְְְֲֲִִִַַַַַַַָָָנעׂשה

מּלמעלה  המׁשכה ּבדר היתה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּתןּֿתֹורה

'ּתלמיד  עלֿידי ׁשּמתחּדׁשים ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ[ּדהענינים

נּתנּו עצמם ׁשהענינים הגם ּדֹור, ׁשּבכל ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָותיק'

עלֿידי  היא לגּלּוי מהעלם המׁשכתם ּבסיני, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּכבר

 ֿ מה ותיק', ה'ּתלמיד ׁשל והּיגיעה ְְְֲִִִֶַַַַָָָָהעבֹודה

ּבדר היתה ּדמּתןּֿתֹורה ההמׁשכה ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאיןּֿכן

ויגיעה], עבֹודה עלֿידי ׁשּלא מּלמעלה, ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהמׁשכה

החכמה  והפיכת הּברּור עלֿידי ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָמּכלֿמקֹום,

הֹודאת  ׁשעלֿידי ּדקדּׁשה לחכמה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻּדלעּומתֿזה

ׁשּנּתנה  ּבּתֹורה ּגם (ּכביכֹול) יתרֹון נעׂשה ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָיתרֹו,

ְַַָּבמּתןּֿתֹורה.

LÈÂ ׁשּנעׂשה (ּכביכֹול) ׁשהּיתרֹון לֹומר, ¿≈ְְֲִִֶֶַַַָָ

ׁשהּתֹורה  הּוא, יתרֹו הֹודאת עלֿידי ְְִֵֶַַַַָָָּבּתֹורה

מּלמעלה, המׁשכה הּוא ענינּה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָמּצדֿעצמּה

ּומּכלֿׁשּכן  לׁשם, מּגיעה אינּה הּמּטה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשעבֹודת

לקדּׁשה  ּדלעּומתֿזה החׁש הפיכת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹֻׁשעבֹודת

אין  הּתֹורה אֹור לגּבי ּכי לׁשם, מּגיעה ְְִִֵֵֵַַַָָָָאינּה

ׁשּמּתןּֿתֹורה  ועלֿידיֿזה ,חׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ(מּלכתחילה)

העצמּות  ּבּה נמׁש יתרֹו, הֹודאת עלֿידי ְְְְְִִֵַַַַָָָָָהיתה

 ֿ ועל ,וחׁש אֹור ּומּטה, מעלה מּגדר ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה

יּוכלּו ויגיעה העבֹודה ׁשעלֿידי נתחּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָידיֿזה

ּבּתֹורה  לּה33לחּדׁש לאפׁשא ּברּור 34, וׁשעלֿידי , ְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבחכמת  יתרֹון יהיה חיצֹונּיֹות חכמֹות ְְְְְְִִִִִֶַָָּסכלּות

ַָהּתֹורה.

עלֿידי e‡·e¯ד) ׁשּנעׂשה (ּדהּיתרֹון הענין ≈ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

מּכל  הוי' ׁש"ּגדֹול יתרֹו ְֲִִֶֶָָָָָׁשהֹודה

ּפׁשּוטֹו ּדלפי מּובן, אינֹו ׁשּלכאֹורה מה ּבהקּדים יּובן יֹותר, ּבעמק ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהאלקים")

"מּכל  הּפסּוק על רׁש"י ּכדפרׁש לעבֹודהֿזרה, היא האלקים" ּב"מּכל ְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשהּכּונה

ּבזה  הרבּותא מהי ׁשּבעֹולם, עבֹודהֿזרה ּבכל מּכיר ׁשהיה מלּמד ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹהאלקים":

ׁשּכתב  מה עלּֿפי הּבאּור לֹומר ויׁש האלקים". מּכל ּגדֹול ׁש"הוי' ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהֹודה
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שע"י 33) ,(57 ע' שם (סה"מ פ"ו הנ"ל משה ויאמר מד"ה ולהעיר בתורה. פרשה הוסיף שיתרו זה עם זה לקשר ויש

תצא" מאתי חדשה "תורה [ע"ד בתורה החידוש גם במ"ת ניתן ידו, על שנתחדשה תחזה ואתה פרשת וע"י יתרו הודאת

לעתיד. שיתחדש ג] פי"ג, ויק"ר ב.34)- יב, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìb ÔB¯˙È והוספה Ì‚‰cוחידוש .‰¯BzŒÔzÓ ÔÈÚ ˙eÏÏÎa ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«««»«¬«

‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ C¯„a ‰˙È‰ ‰¯BzŒÔznL עבודת ידי על ולא ∆««»»¿»¿∆∆«¿»»ƒ¿«¿»
למטה  'ÈÓÏz„האדם È„ÈŒÏÚ ÌÈLcÁ˙nL ‰¯BzaL ÌÈÈÚ‰c]¿»ƒ¿»ƒ∆«»∆ƒ¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ

,ÈÈÒa ¯·k ez ÌÓˆÚ ÌÈÈÚ‰L Ì‚‰ ,¯Bc ÏÎaL '˜È˙Â»ƒ∆¿»¬«∆»ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿¿»¿ƒ«
מלמעלה, הוא הדברים שורש ואכן

ÌÏÚ‰Óלעיל,כמבואר  Ì˙ÎLÓ‰«¿»»»≈∆¿≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ Èel‚Ï¿ƒƒ«¿≈»¬»
,'˜È˙Â „ÈÓÏz'‰ ÏL ‰ÚÈ‚i‰Â¿«¿ƒ»∆««¿ƒ»ƒ
בהחלט  יש האדם שלעבודת כך

זה, לעניין ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óמשמעות
‰¯BzŒÔzÓc ‰ÎLÓ‰‰ עצם ««¿»»¿««»

התורה C¯„aנתינת ‰˙È‰»¿»¿∆∆
ŒÏÚ ‡lL ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»∆…«
ŒÏkÓ ,[‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú È„È¿≈¬»ƒƒ»ƒ»
˙ÎÈÙ‰Â ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ,ÌB˜Ó»«¿≈«≈«¬ƒ«
‰ÓÎÁÏ ‰ÊŒ˙ÓeÚÏc ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ¿«∆¿»¿»
˙‡„B‰ È„ÈŒÏÚL ‰M„˜cƒ¿À»∆«¿≈»«

,B¯˙È,למטה שנפעל NÚ‰עניין ƒ¿«¬»
‰¯Bza Ìb (ÏBÎÈ·k) ÔB¯˙Èƒ¿ƒ¿»««»

‰¯BzŒÔzÓa ‰zpL.מלמעלה ∆ƒ¿»¿««»
ה'יתרון' תוכן מהו ומבאר וממשיך

הודאת  עלֿידי במתןֿתורה שנפעל

יתרו.

ÔB¯˙i‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿
‰¯Bza ‰NÚpL (ÏBÎÈ·k)ƒ¿»∆«¬»«»
‡e‰ B¯˙È ˙‡„B‰ È„ÈŒÏÚ, «¿≈»«ƒ¿
dÈÚ dÓˆÚŒ„vÓ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ««¿»ƒ¿»»

,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ מדרגה «¿»»ƒ¿«¿»
למעלה  עבודת B·ÚL„˙כזו האדם, ∆¬«

ÌLÏ ‰ÚÈbÓ dÈ‡ ‰hn‰««»≈»«ƒ»¿»
והשפעה  'נגיעה' אין האדם ולעבודת

כך, כל גבוהות ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒבדרגות
CLÁ‰ ˙ÎÈÙ‰ ˙„B·ÚL∆¬«¬ƒ««…∆

‰M„˜Ï ‰ÊŒ˙ÓeÚÏc שהיא ƒ¿«∆ƒ¿À»
גילוי  ופועלת גדולה עבודה אמנם

מלמעלה  הדרגה אבל בעולם, אלוקות

יותר  הרבה נעלית התורה באה שמשם

ה'אתהפכא' ועבודת «≈‡dÈמזה,
¯B‡ Èa‚Ï Èk ,ÌLÏ ‰ÚÈbÓ«ƒ»¿»ƒ¿«≈

‰¯Bz‰מאד נעלה אור ‡ÔÈשהוא «»≈
,CLÁ (‰ÏÈÁ˙ÎlÓ) ואין ƒ¿«¿ƒ»…∆

להפוך  וצריך שמסתירה מציאות

אותה  ‰B„‡˙ולשנות È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ‰¯BzŒÔznL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆∆««»»¿»«¿≈»«
da CLÓ ,B¯˙Èבתורה˙eÓˆÚ‰ ֿ הקדושֿברוך של ומהותו עצמותו ƒ¿ƒ¿«»»«¿

בעצמו  CLÁÂ,הוא ¯B‡ ,‰hÓe ‰ÏÚÓ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL שכל ∆¿«¿»ƒ∆∆«¿»«»¿…∆
הגדרה, מכל שלמעלה ב'עצמות' כלל קיימות שלא והגבלות הגדרות הן אלה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ העובדה בזכות ¿«¿≈∆
הודאת  ידי (על הייתה שבמתןֿתורה

מ'עצמות' המשכה ≈»¿LcÁ˙ƒיתרו)
‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»ƒƒ»

eÏÎeÈ למטה אדם LcÁÏבני ¿¿«≈
‰¯Bza33dÏ ‡LÙ‡Ï ,34, «»¿«»»»

לה  ולהרבות ≈¿»∆¿È„ÈŒÏÚLÂלהוסיף
˙BiBˆÈÁ ˙BÓÎÁ ˙eÏÎq ¯e¯a≈ƒ¿»¿ƒƒ
‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁa ÔB¯˙È ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿¿»¿««»
תורה  חידושי אלה, עניינים שני והרי

הם  חיצוניות, חכמות ובירור יגיעה על

חידוש  שפועלת המטה של עבודה

התורה. בחכמת ('יתרון) והוספה

ÔB¯˙i‰c) ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»¿«ƒ¿
בתורה  וההוספה «¬»∆NÚpL‰והחידוש

ÏB„b"L B¯˙È ‰„B‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»ƒ¿∆»
ÓÚa ("ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ 'ÈÂ‰˜ ¬»»ƒ»»¡…ƒ¿…∆

‰Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈ ,¯˙BÈ≈»¿«¿ƒ«
ÈÙÏc ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ
ÏkÓ"a ‰ek‰L BËeLt¿∆««»»¿ƒ»

"ÌÈ˜Ï‡‰ ידעתי 'עתה יתרו בדברי »¡…ƒ
האלוקים' מכל ה' גדול È‰ƒ‡כי

È"L¯ L¯Ù„k ,‰¯ÊŒ‰„B·ÚÏ«¬»»»ƒ¿≈≈«ƒ
:"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ" ˜eÒt‰ ÏÚ««»ƒ»»¡…ƒ

‰È‰L „nÏÓ יתרוÏÎa ¯ÈkÓ ¿«≈∆»»«ƒ¿»
È‰Ó ,ÌÏBÚaL ‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»∆»»«ƒ

‡˙e·¯‰ החידוש‰„B‰L ‰Êa »¿»»∆∆»
"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ ÏB„b 'ÈÂ‰"L∆¬»»»ƒ»»¡…ƒ
בה  שאין עבודהֿזרה לגבי גדולה וכי

 ֿ הקדושֿברוך של גדולה נחשבת ממש

הוא?

‰Ó ÈtŒÏÚ ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈«ƒ«
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g"lyz'dכ ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

מה 35הרמּב"ם  הּוא עבֹודהֿזרה ענין ׁשהתחלת ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָ

את  ּברא ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּמּכיון ְִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשחׁשבּו

והם  העֹולם את להנהיג והּגלּגּלים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּכֹוכבים

ּכבֹוד  להם לחלק  ראּוי לכן לפניו, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹהּמׁשּמׁשים

ׁשלטֹון  ׁשּיׁש ׁשחׁשבּו ּבזה היה ְְְִֵֶֶֶָָָָָָ[וטעּותם

את  ידעּו ולא ּבבחירתם, להׁשּפיע ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹלּכֹוכבים

ּביד  ּכּגרזן עלֿידם מׁשּפיע יתּבר ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהאמת

ֿ 36החֹוצב  עבֹודה ענין ׁשּׁשלילת יּובן, ּומּזה .[ ְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

אּלא  ּומּזלֹות, לּכֹוכבים ּבנֹוגע רק לא ׁשּי ְְִֵֶַַַַָָָָָָֹזרה

ההׁשּתלׁשלּות  סדר ׁשל הּמדרגֹות לכל ּבנֹוגע ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָּגם

וכּו'37(מלאכים  ספירֹות ,38נמׁש ׁשעלֿידם ( ְְְְִִִֶַַָָָָ

נעלה  הּוא ׁשהּממּצע ּכל ואּדרּבא, למּטה. ְְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשפע

לֹו לחלק ׁשראּוי הּטעּות את לׁשלל צרי ְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹיֹותר,

החֹוצב. ּביד ּכּגרזן אּלא אינֹו הּוא ּכי ְְִֵֵֶֶַַַַָָּכבֹוד,

ּבּמדרׁש ּדאיתא מּמה ּגם למל39וכּמּובן מׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ

כּו', ואּפרכין ּדּכסין עּמֹו והיּו לּמדינה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻׁשּנכנס

ה'ּמׁשנה  ּובפרט יֹותר, ּגדֹול הּוא ׁשהּׂשר ְְְִִֵֶֶַַַָָָּככל

נסיב  אּנא להיֹות  יתרה לּפקחּות צרי ,'ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָלּמל

ית  ׁשהֹודאת וזהּו מּכל מלּכא. הוי' ּגדֹול "ּכי רֹו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָ

ּכל  מּכיר  ׁשהיה ּבזה ּתלּויה היתה ְְֱִִֶֶַָָָָָָָָֹהאלקים"

לֹו ׁשהיה עלֿידי ּכי ׁשּבעֹולם, ְֲִֵֶֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה

עד  ההׁשּתלׁשלּות, סדר ּבכל והּכרה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָידיעה

ּדוקא  עלֿידיֿזה עליֹונה, הכי היתה 40ּבמדרגה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּכי  ידעּתי) ("עּתה הּידיעה אצלֹו להיֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָיכֹולה

האלקים". מּכל הוי' ֱֲִִָָָָָֹּגדֹול
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בתחלתן.35) ע"ז ובכ"מ.36)הל' ב). (ס, ה' אחדות מצות שם ב). ו, (דרמ"צ מילה מצות להצ"צ רמב"ם 37)סהמ"צ ראה

החמישי. יסוד חלק פ' להרמב"ם פיה"מ וראה רפ"ב. שם ה"ב. (שער 38)שם לב שער בפרדס הובא (ספרי ממחז"ל ולהעיר

מא  ולמעלה אצילות בנוגע שזהו - למדותיו ולא אליו פ"ב) סהמ"צ הכוונה) ג. נא, לויקרא הוספות לקו"ת (ראה צילות

החמישי). ביסוד הרמב"ם מ"ש עם זה מקשר שם התפלה מצות ובשרש ועוד. א). (קיז, פ"ז התפלה מצות שרש להצ"צ

האלקים".39) מכל הוי' גדול "כי יתרו שאמר מה לענין ואילך תשלט ס"ע פרשתנו באוה"ת הובא - כד פ"ג, איכ"ר

ההפלאה 40) נרגש דוקא אז שלמעלה), המדריגות (דקדושה, האלקים" ד"כל בהעילוי וההכרה הידיעה שישנה דע"י

האלקים". ד"כל מהעילוי גם גדול שהוא דהוי' בהגדלות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì"aÓ¯‰ ·˙kL35‰Ó ‡e‰ ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰L ∆»«»«¿«∆«¿»«ƒ¿«¬»»»«

e·LÁL ההם בימים האדם e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L‡בני ÔÂÈknL ∆»¿∆ƒ≈»∆«»»
ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ‡¯a השמים ‰ÌÏBÚגרמי ˙‡ ‚È‰‰Ï »»∆«»ƒ¿««¿«ƒ¿«¿ƒ∆»»

Ì‰Â צבא ÂÈÙÏ,השמים כל ÌÈLnLn‰ הקדושֿברוךֿהוא ÔÎÏלפני ¿≈«¿«¿ƒ¿»»»≈
Ì‰Ï ˜ÏÁÏ Èe‡¯ לכוכבים »«¬…»∆

מציאות B·k„ולגלגלים  היו כאילו »
עצמם  Êa‰בפני ‰È‰ Ì˙eÚËÂ]¿»»»»»∆
e·LÁL שהחלו הדור אותו אנשי ∆»¿

עבודהֿזרה  ÔBËÏLלעבוד LiL∆≈ƒ¿
,Ì˙¯ÈÁ·a ÚÈtL‰Ï ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»
‡e‰L ˙Ó‡‰ ˙‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»¿∆»¡∆∆
Ì„ÈŒÏÚ ÚÈtLÓ C¯a˙Èƒ¿»≈«¿ƒ««»»

הכוכבים  Èa„באמצעות ÔÊ¯bk««¿∆¿«
·ˆBÁ‰36 אין וכשם שלגרזן שמובן «≈

לגבי  גם כך לעשות, ואיך מה בחירה

fÓe‰הכוכבים  של ]. הטעות מאופי ƒ∆
עבודהֿזרה  לעבוד שהחל «Ô·eÈ,הדור

‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÔÈÚ ˙ÏÈÏML∆¿ƒ«ƒ¿«¬»»»
ÌÈ·ÎBkÏ Ú‚Ba ˜¯ ‡Ï CiL«»…«¿≈«¿»ƒ
ÏÎÏ Ú‚Ba Ìb ‡l‡ ,˙BÏfÓe«»∆»«¿≈«¿»
¯„Ò ÏL ˙B‚¯„n‰««¿≈∆≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור של «ƒ¿«¿¿
לדרגה  מדרגה למטה מלמעלה היורד

ÌÈÎ‡ÏÓ)37'eÎÂ ˙B¯ÈÙÒ ,38( «¿»ƒ¿ƒ¿
ÚÙM‰ CLÓ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿»«∆«

‰hÓÏ להבהיר יש לגביהם שגם ¿«»
מצד  מציאות כל להם שאין ולהדגיש

ואמצעים  אופנים רק והם עצמם

פועל  הקדושֿברוךֿהוא שדרכם

Ïkומשפיע. ,‡a¯c‡Â¿«¿«»»
,¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ÚvÓn‰L∆«¿À»«¬∆≈

עליונים ובענייננו  מלאכים הרי

לאין  נעלים הם עליונות וספירות

גשמיים  מכוכבים יותר ˆ¯CÈשיעור »ƒ
Èe‡¯L ˙eÚh‰ ˙‡ ÏÏLÏƒ¿…∆«»∆»

·ˆBÁ‰ „Èa ÔÊ¯bk ‡l‡ BÈ‡ ‡e‰ Èk ,„B·k BÏ ˜ÏÁÏ כי «¬…»ƒ≈∆»««¿∆¿««≈
רק  שאינו לטעות מקום נתינת יותר יש יותר נעלה ב'ממוצע' שמדובר ככל

בדברי  יש (ולכן משלו ובחירה משלו מציאות לו ויש החוצב' ביד 'כגרזן

עבודהֿזרה  לעומת ה' ש'גדול לומר רק הכוונה אין אכן כי חידוש יתרו

ל'ממוצעים' ביחס עבודהֿזרה מחשבת של אפשרות גם לשלול אלא כפשוטה

נעלים.

Ô·enÎÂ לגבי דווקא עבודהֿזרה של מחשבה לשלול הצורך של זה עניין ¿«»
לעיל, כאמור נעלים, »Ìb'ממוצעים'

‡˙È‡c ‰nÓ שמובאL¯„na39 ƒ«¿ƒ»«ƒ¿»
‰È„nÏ ÒÎpL CÏÓÏ ÏLÓ»»¿∆∆∆ƒ¿««¿ƒ»
,'eÎ ÔÈÎ¯t‡Â ÔÈÒkc BnÚ eÈ‰Â¿»ƒÀ»ƒ¿ƒ«¿ƒ
והיו  שונות, בדרגות ושרים פקידים

שהם  שאמרו המדינה מבני כאלה

או  כזה פקיד או שר לעצמם לוקחים

'אנא  שאמר אחד פיקח שם והיה אחר,

עצמו  המלך את לוקח אני מלכא', נסיב

מדברי  ומובן בו. רק כי ובוחר המדרש

,¯˙BÈ ÏB„b ‡e‰ ¯O‰L ÏÎk¿»∆««»≈
'CÏnÏ ‰Ln'‰ Ë¯Ù·e הקרוב ƒ¿»«ƒ¿∆«∆∆

עצמו, למלך eÁ˜tÏ˙ביותר CÈ¯»̂ƒ¿ƒ¿
‡kÏÓ ·ÈÒ ‡p‡ ˙BÈ‰Ï ‰¯˙È¿≈»ƒ¿¬»»ƒ«¿»

עצמו. במלך ולבחור

ÏB„b Èk" B¯˙È ˙‡„B‰L e‰ÊÂ¿∆∆»«ƒ¿ƒ»
‰˙È‰ "ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ 'ÈÂ‰¬»»ƒ»»¡…ƒ»¿»
Ïk ¯ÈkÓ ‰È‰L ‰Êa ‰ÈeÏz¿»»∆∆»»«ƒ»

,ÌÏBÚaL ‰¯ÊŒ‰„B·Ú שאין ¬»»»∆»»
לגבי  ה' בגדולת שהכיר לומר הכוונה

אין  בכך שהרי כפשוטה, עבודהֿזרה

אלא  לעיל, כמבואר וחידוש, רבותא

הוא  בדבר הפנימי ŒÏÚהפירוש Èkƒ«
‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È BÏ ‰È‰L È„È¿≈∆»»¿ƒ»¿«»»
„Ú ,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÎa¿»≈∆«ƒ¿«¿¿«

,‰BÈÏÚ ÈÎ‰ ‰‚¯„Óa והייתה ¿«¿≈»¬ƒ∆¿»
הכי  גם מהדרגות, אחת שאף הבנה לו

לעצמה, נפרדת מציאות אינה עליונה,

‡˜Âc ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ40‰˙È‰ «¿≈∆«¿»»¿»
‰ÚÈ„i‰ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ»
'ÈÂ‰ ÏB„b Èk (ÈzÚ„È ‰zÚ")«»»«¿ƒƒ»¬»»

,"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ להכרה אותו הביאה הדרגות בכל וההכרה הידיעה כי ƒ»»¡…ƒ
 ֿ להקדושֿברוך בטל והכל בחירה, לה שיש מציאות לא היא מהן אחת שאף

הביטול. בתכלית הוא
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כי dlk izeg` ipbl iz`a

LÈÂ ּבפנימּיּות) הּפרּוׁש ּגם ׁשזהּו לֹומר, ¿≈ְִִִֵֶֶַַַ

ּכי  מדין, ּכהן היה ׁשּיתרֹו ּבזה ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹהענינים)

ּופרּוד  מדֹון מּלׁשֹון הּוא ענין 41"מדין" והתחלת , ְְְְְִִִֵַַַָָָ

וכּו' ּבדּקּות (ּכביכֹול) הּוא מהּמדרגֹות ב הּפרּוד ְְְְִֵֵֵַַַַָ

רז"ל  ּכמאמר ׁשּבאצילּות. עליֹונֹות עד 42הכי ְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַ

וידּוע  ּבלבד, ּוׁשמֹו הּוא היה העֹולם נברא ְְְְִִֶַַָָָָָָֹׁשּלא

ׁשּלא  "עד ּגם נכלל העֹולם" נברא ׁשּלא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּב"עד 

הּוא 43נאצל" היה ׁשּנאצל קדם ׁשּדוקא והינּו , ְְְֱֱֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבתכלית  היה ("ׁשמֹו") [ׁשהּגּלּוי ּבלבד ְְְְְִִִֶַַַָָּוׁשמֹו

יתּבר ּבעצמּותֹו ׁשּנאצל 44הּיחּוד לאחרי אבל ,[ ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּבבחינת  הּגּלּוי נעׂשה הּצמצּום), ְְְֲִִִִֵַַַַַָ(עלֿידי

ׁשּלא  "עד ׁשהיה והּיחּוד הּבּטּול ּבער) ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹמציאּות

ּופרּוד  מדֹון ענין ּכביכֹול ׁשּזה 45נאצל"), אּלא . ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשם  ׁשל הּצמצּום  מּצד הּוא מציאּות ְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשּנעׂשה

לגּבנּו רק הּוא הּצמצּום ׁשהעלם ּומּכיון ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאלקים,

ו"הוי' הּצמצּום), ׁשּלאחרי הּגּלּויים לגּבי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָ(הינּו

חד" ּכּוּלא הם 46ואלקים עכׁשו ּגם לכן, , ְִֵֵֵַַַָָָֹ
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דע"ק.ב) וגבורה דין - מדין לזח"ב*: לוי"צ בלקוטי הפי' וע"ד

ישראל. מלך דוד ניצוץ ר"ת שהוא  בערכו קה"י וראה עיי"ש. דחכמה, הוי' ד"פ בגימט' שמדין ושם, יג). (ע' שמות בפ' (*

(תהלים  דוד כמ"ש הם ידעתי" "עתה יתרו דברי יא), (פ"ג, וקה"ר ג) (פ"א, דברים דלמד"ר תשמאֿב, ע' יתרו אוה"ת וראה

ובכ"מ. ואילך. תשנד ע' שם וראה גו'". ידעתי אני "כי ה) קלה,
ההנחה) רשימת על שליט"א אדמו"ר כ"ק (הוספת

זהר 41) גם ראה - למדון מדין כהן דיתרו השייכות נה). ע' תרנ"ט (סה"מ פ"ג תרנ"ט החלצו ד"ה רע"א. פו, מטות לקו"ת

תרמ"ז  יתרו וישמע ובד"ה ואילך) תשכא (ס"ע פרשתנו אוה"ת גם וראה מדנים". אשת דא רזא מדין "כהן א סח, פרשתנו

שגורמת  דקליפה חכמה הוא יתרו כי הוא שם שהביאור אלא תתסא), ע' ח"ב תער"ב (המשך ותרע"ה עט) ע' שם (סה"מ

ופירוד. פ"ג.42)מדנים דר"א ולהעיר,43)פרקי קפה. ס"ע תרס"ו בהמשך הובא - פ"ב היחוד) (חלק ח"א הקודש עבודת

נסמן  ואילך). רצט ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד וראינה צאינה (ד"ה דכללות לאצילות היא הכוונה - מהביאורים אחד שלפי

ח"א). סק"א ס"א (ה) אוא"ס ערך ד כרך הערכיםֿחב"ד קפג.44)בספר ע' תרס"ו המשך (לקו"ת 45)ראה מהידוע להעיר

ובכדי  הפכים, שני הם מ"מ, חד, וגרמוהי ואיהו אוא"ס בהם שמאיר היות עם דאצילות, חו"ג שגם ובכ"מ) ג. כג, תזריע

מדתם". מכפי יותר רב "בגילוי אוא"ס בהם שמאיר ע"י הוא מתפרדין" ענפין יהיו שלא המדות.. ויחוד "התכללות שיהי'

יש כביכול ועפ"ז נפרדים הם - מציאות בבחינת שהם דע"י בשתים: הוא שנאצלו בהדרגות ופירוד" "מדון דענין לומר,

מלשון  מדין ל"מדין", הנאצלות דדרגות השייכות יומתק ועפ"ז מתפרדין". "ענפין מזה, זה נפרדים ושהם כבפנים; מאוא"ס,

ומדון. א.46)ריב רסד, ח"ג א. קסא, ח"ב זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Êa (ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa) Le¯t‰ Ìb e‰ÊL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆««≈ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ»∆

Ô‰k ‰È‰ B¯˙iL בארץÔÈ„Ó,דווקאÔBLlÓ ‡e‰ "ÔÈ„Ó" Èk ∆ƒ¿»»…≈ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿
ÔB„Ó ריב„e¯Ùe41„e¯t‰ ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰Â ומושג מהאלוקות , »≈¿«¿»«ƒ¿««≈

BBÈÏÚ˙ה'ישות' ÈÎ‰ ˙B‚¯„n‰Ó 'eÎÂ ˙ew„a (ÏBÎÈ·k) ‡e‰ƒ¿»¿«¿≈««¿≈¬ƒ∆¿
˙eÏÈˆ‡aL בעולם שאמנם ∆«¬ƒ

לאלוקות, מוחלט ביטול יש האצילות

מתחיל  כבר זה שבעולם כיוון אבל

ארבעת  של השתלשלות' 'סדר

 ֿ אצילותֿבריאה הכלליים העולמות

באופן  בדקות, יש בו גם יצירהֿעשיה,

הפירוד  עניין של התחלה מעודן, מאד

מוחלטת  ודביקות מוחלט מביטול

¯Ï"Êבאלוקות. ¯Ó‡Ók42 ¿«¬«««
‰ÌÏBÚבמדרש  ‡¯· ‡lL „Ú«∆…ƒ¿»»»

‡e‰ ‰È‰ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא »»
„Ú"aL Úe„ÈÂ ,„·Ïa BÓLe¿ƒ¿«¿»«∆¿«
Ìb ÏÏÎ "ÌÏBÚ‰ ‡¯· ‡lL∆…ƒ¿»»»ƒ¿««

"Ïˆ‡ ‡lL „Ú"43,,כלומר «∆…∆¡«
ונבראים  נחותים עולמות בריאת

התהוות  אבל 'נברא' נקראת גשמיים

'נאצל'. נקראת הנעלה האצילות עולם

חכמינו  מאמר כי כאן מבואר כך ועל

הוא  היה העולם נברא שלא 'עד ז"ל

בריאת  שעד האומר ובלבד', ושמו

נפרדת  מציאות היתה לא העולמות

יש  כבר האצילות  מעולם שהחל היינו נאצל', שלא 'עד גם מתפרש מאלוקות,

(בדקות) פירוד של Ïˆ‡pLמושג Ì„˜ ‡˜ÂcL eÈ‰Â האצילות עולם ¿«¿∆«¿»…∆∆∆¡«

שבו) [Èelb‰L(והספירות „·Ïa BÓLe ‡e‰ ‰È‰ ֿ הקדושֿברוך של »»¿ƒ¿«∆«ƒ
בעצמו  עצמו ("BÓL"הוא הוא ‰eÁi„שאינו ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ ( ¿»»¿«¿ƒ«ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚa44 נפרדת ולא Ïˆ‡pLכמציאות È¯Á‡Ï Ï·‡ ,[ ¿«¿ƒ¿»≈¬»¿«¬≈∆∆¡«
האצילות  עולם ‰ÌeˆÓvוהתהווה È„ÈŒÏÚ) כדי האיןֿסוף אור של «¿≈«ƒ¿

ולהאיר  בעולמות ולפעול להתלבש

הספירות  ‰Èelbבאמצעות ‰NÚ ,(«¬»«ƒ
בעולם  האלוקי האור האצילות של

C¯Úa) ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a יחסית ƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆∆
"Ú„אל  ‰È‰L „eÁi‰Â Ïeha‰«ƒ¿«ƒ∆»»«

"Ïˆ‡ ‡lL שביחס בעוד ∆…∆¡«
בעולם  יש מאצילות, שלמטה לעולמות

לאלוקות  מוחלט ביטול ),האצילות
הוא  זה ÔB„Óומצב ÔÈÚ ÏBÎÈ·kƒ¿»ƒ¿«»

„e¯Ùe45 באלוקות מהדביקות ≈
מאצילות. למעלה «∆‡l‡שנמצאת

‰NÚpL ‰fL האיןֿסוף אור ∆∆∆«¬»
האצילות  ‰e‡שבעולם ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ

ÌL ÏL ÌeˆÓv‰ „vÓƒ««ƒ¿∆≈
,ÌÈ˜Ï‡ הגבורה מידת של השם ¡…ƒ
ÌÏÚ‰Lוהצמצום  ÔÂÈkÓeƒ≈»∆∆¿≈

eÈ‰) ea‚Ï ˜¯ ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿«≈«¿
ÌÈÈelb‰ Èa‚Ï האלוקי האור ¿«≈«ƒƒ

מעולם  החל בעולמות, המאיר

‰ÌeˆÓv),האצילות, È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿
"„Á ‡lek ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰"Â46, «¬»»≈…ƒ»«

אלוקים  ושם והגילוי, החסד מידת של השם הוי' שם דבר של שלאמיתו בעוד

והצמצום  הגבורה מידת של אין השם הקדושֿברוךֿהוא ומצד אחד, הכל
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g"lyz'dכב ,haya e"h ,exzi zyxt 'a mei

קדם  ׁשהיה ּכמֹו הּיחּוד ּבתכלית ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָֹ(ּבאמת)

מדין", "ּכהן היה ׁשּיתרֹו מה וזהּו ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאצל.

הּמדרגֹות  ּבכל והּכרה ידיעה לֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשהיתה

ׁש ּכמֹו היתה ּבהם ׁשּידיעתֹו אּלא הם ׁשּנאצלּו, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָ

"מדֹון  מציאּות, ּבבחינת הּצמצּום) ְְְִִִִִַַַָ(מּצד

נׁשּתלׁשל  ּומּזה מדין"47ּופרּוד". "ּכהן ׁשהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשּבעֹולם, עבֹודהֿזרה ּבכל מּכיר והיה ְְְֲִִֶַָָָָָָָָּכפׁשּוטֹו,

ידיעה  לֹו ׁשהיתה ועלֿידי ּכפׁשּוטּה. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָעבֹודהֿזרה

 ֿ אחר ּבא ׁשּנאצל), (לאחרי הּדרגֹות ּבכל ְְְְֱֲֵֶֶַַַַַַָָָָָוהּכרה

"ּכי  והכרזה] [והֹודעה והּכרה ידיעה לידי ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכ

האלקים". מּכל הוי' ֱֲִִָָָָָֹּגדֹול

ׁשהּיתרֹון ÈtŒÏÚÂה) ּדזה לֹומר, יׁש הּנ"ל ּכל ¿«ƒְְִֵֶֶַַַַָ

יתרֹו, הֹודאת עלֿידי ּבּתֹורה ְְֲִֵֶַַַַָָנעׂשה

הּוא  ג), סעיף (ּכּנ"ל העצמּות ּבה ׁשּנמׁש ְְְִִֶַַַָָָהּוא

הוי' ּגדֹול ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ׁשהֹודאת ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּפני

העצמּות  ּבהפלאת הּידיעה היא האלקים" ְְְְֱִִִִַַַַָָָָָֹמּכל

מּכל  הוי' ("ּגדֹול מּגּלּויים למעלה ְְֲִִִִֶַָָָָָׁשהּוא

זֹו לידיעה ׁשהּגיע ׁשמה ּומּכיון ֱִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהאלקים").

הּידיעה  עלֿידי היתה העצמּות) ְְְְְְִֵַַַַַָָָָָ(ּבהפלאת

ּדרגֹות  ּבכל (לפניֿזה) לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָוההּכרה

(המׁשכת  ּבּתֹורה הּיתרֹון לכן ׁשּנאצלּו, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהגּלּויים

ּנתינתּֿכח  לגּלּויים, ׁשּׁשּיך ּבאפן הּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹֹהעצמּות)

חלקֹו את לגּלֹות לּה, לאפׁשא מּיׂשראל אחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָלכל

הּזקן 48ּבּתֹורה  אדמֹו"ר וכפסק אחד 49, ׁשּכל ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּה ּולחּדׁש הּתֹורה, ּבידיעת להׂשיג הן 50צרי , ְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּבסֹוד. והן ּבדרּוׁש הן ּברמז והן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָּבפׁשט

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ אחד ׁשּכל לנּו", ּתהיה ׁש"ּכן ƒƒ»ְִֵֶֶֶֶָָָ

ּבגלּוי  לראֹות ונזּכה ּכהּנ"ל, ְְְְְֲִִֶֶַַַָיעׂשה

וגֹוי  ּכהנים "ממלכת הם יׂשראל ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאי

ׂשר 51קדֹוׁש" ׁשל ּומּצב ּבמעמד יהיה מּיׂשראל אחד ׁשּכל ּכי 52, ּכפׁשּוטֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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ואלקים 47) שהוי' הידיעה צ"ל לע"ז מקום נתינת יהי' שלא שבכדי ואילך) נה ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז וידעת מד"ה להעיר

חד. ת"ת 48)כולא הל' ב). (קח, ב הקדמה הצדיקים קברי על היחודים בענין רוה"ק שער יז. הקדמה הגלגולים שער ראה

הבאה. פ 49)שבהערה שלו ת"ת 50)בהל' ה"ד. "הן "א לחדש) (החיוב שזהו א) (קמה, סכ"ו ובאגה"ק ה"ב. פ"ב שם

(51 בנסתר". והן 52)בנגלה ו. יט, שרים.פרשתנו הוא כהנים שפירוש שם פירש"י ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הסתר  ואין ÂLÎÚהעלם Ìb ,ÔÎÏ אור של צמצום היה שלמעשה לאחר »≈««¿»

זאת  בכל פירוד, הוא שבדקות מוגדרות ספירות עם עולם ונאצל האיןֿסוף,

e‰ÊÂ .Ïˆ‡pL Ì„˜ ‰È‰L BÓk „eÁi‰ ˙ÈÏÎ˙a (˙Ó‡a) Ì‰≈∆¡∆¿«¿ƒ«ƒ¿∆»»…∆∆∆¡«¿∆
‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L ,"ÔÈ„Ó Ô‰k" ‰È‰ B¯˙iL ‰Ó«∆ƒ¿»»…≈ƒ¿»∆»¿»¿ƒ»¿«»»

˙B‚¯„n‰ ÏÎa באלוקות ¿»««¿≈
Ì‰a B˙ÚÈ„iL ‡l‡ ,eÏˆ‡pL∆∆∆¿∆»∆¿ƒ»»∆
„vÓ) Ì‰L BÓk ‰˙È‰»¿»¿∆≈ƒ«
,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ·a (ÌeˆÓv‰«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

,"„e¯Ùe ÔB„Ó" שהדברים כפי »≈
מצד  שהם כפי ולא כאמור, לגבינו,

חד. כולא ואלוקים הוי' של האמת

‰fÓe הייתה שלו שההכרה מכך ƒ∆
בפירוד  שהם כפי שנאצלו בדרגות

גדולה ÏLÏzL47(בדקות) בירידה ƒ¿«¿≈
דרגות  "Ô‰kבריבוי ‰È‰L∆»»…≈

¯ÈkÓ ‰È‰Â ,BËeLÙk "ÔÈ„Óƒ¿»ƒ¿¿»»«ƒ
,ÌÏBÚaL ‰¯ÊŒ‰„B·Ú ÏÎa¿»¬»»»∆»»

.dËeLÙk ‰¯ÊŒ‰„B·Ú¬»»»ƒ¿»
BÏ ‰˙È‰L È„ÈŒÏÚÂ,ליתרו ¿«¿≈∆»¿»

ÏÎaבתחילה  ‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È¿ƒ»¿«»»¿»
‡a ,(Ïˆ‡pL È¯Á‡Ï) ˙B‚¯c‰«¿»¿«¬≈∆∆¡«»
‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È È„ÈÏ CkŒ¯Á‡««»ƒ≈¿ƒ»¿«»»
ÏB„b Èk" [‰Ê¯Î‰Â ‰Ú„B‰Â]¿»»¿«¿»»ƒ»

"ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ 'ÈÂ‰ ולפי ¬»»ƒ»»¡…ƒ
לגדולה  רק הכוונה שאין לעיל המבואר
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ּגם  ּולקּימּה הּתֹורה את ללמד ההחלטה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹעלֿידי

חז"ל  ּכהבטחת הרי עני, ׁשל ּבמּצב ּכל 53ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹ

מעשר, לקּימּה סֹופּה מעני הּתֹורה את ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּמקּים

מּיד  הּנה מעני, ּולקּימּה ללמדּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּכׁשּמחליט 

ההחלטה  מעׁשר,54לאחרי ּומקּימּה לֹומדּה הּוא ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָֹ

יחד, ּגם ּוברּוחניּות ּבגׁשמּיּות אמּתי ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹמעׁשר

ולּמּוד  ּובחסידּות, ּבנגלה הּתֹורה ּבלּמּוד ְְְְֲִִִִִֶַַָּומֹוסיף

מעׂשה  לידי אּון 55מביא ּבהּדּור, הּמצֹות קּיּום - ְְֲִִִִִֵֵֶַַ

מעׂשרה  למּטה צדקנּו מׁשיח אראּפ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמ'ּברענגט

הּמקּדׁש ּבית ויבנה מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָטפחים

יׂשראל  נדחי ויקּבץ לה'56ּבמקֹומֹו והיתה , ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

ּבימינּו57הּמלּוכה  ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָ

ַָמּמׁש.
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(53(54 מ"ט. פ"ד שזה אבות היא (בפשטות) בזה שהכוונה א), מ, (קידושין למעשה מצרפה הקב"ה טובה מחשבה כי

(55 ס"ג. סתקע"א או"ח משו"ע ולהעיר עשה. כאילו 56)נחשב א. יז, ב"ק ב. שם, ספי"א.קידושין מלכים הל' רמב"ם

כא.57) א, עובדי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÓÏÏ ‰ËÏÁ‰‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈««¿»»ƒ¿…
Ìb dÓi˜Ïe ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»¿«¿»«

,ÈÚ ÏL ·vÓa ‡e‰Lk הפוך ¿∆¿«»∆…ƒ
'שר', של ÁË·‰k˙ממצב È¯‰¬≈¿«¿»«

Ï"ÊÁ53 אבות ‰Ìi˜nבפרקי Ïk ««»«¿«≈
dÙBÒ ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡∆«»≈…ƒ»
ËÈÏÁnLkL ,¯˘ÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈…∆∆¿∆«¬ƒ

,ÈÚÓ dÓi˜Ïe d„ÓÏÏ ולמרות ¿»¿»¿«¿»≈…ƒ
È¯Á‡Ïהעוני, „iÓ ‰p‰ƒ≈ƒ»¿«¬≈

‰ËÏÁ‰‰54d„ÓBÏ ‡e‰ ««¿»»¿»
ÈzÓ‡ ¯LÚÓ ,¯LÚÓ dÓi˜Óe¿«¿»≈…∆≈…∆¬ƒƒ
,„ÁÈ Ìb ˙eÈÁe¯·e ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»ƒ«««

ÛÈÒBÓe('לה ('לאפשא ומחדש ƒ
‰Ï‚a ‰¯Bz‰ „enÏa¿ƒ«»¿ƒ¿∆
È„ÈÏ ‡È·Ó „enÏÂ ,˙e„ÈÒÁ·e«¬ƒ¿ƒ≈ƒƒ≈

‰NÚÓ55˙Bˆn‰ Ìei˜ - «¬∆ƒ«ƒ¿
t‡¯‡ Ë‚Ú¯a'Ó Ôe‡ ,¯ec‰a¿ƒƒ¿∆¿¿«»

ומורידים  ˆ„˜eומביאים ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ בתוך ¿«»≈¬»»¿»ƒ

התחתונה  הגשמית «¿B¯˜a·המציאות
‰·ÈÂ ,LnÓ המשיח Èa˙מלך «»¿ƒ¿∆≈

ÈÁ„ ıa˜ÈÂ BÓB˜Óa Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈
Ï‡¯NÈ56'‰Ï ‰˙È‰Â , ƒ¿»≈¿»¿»«

‰ÎeÏn‰57˙ÈzÓ‡‰ ‰Ïe‡ba , «¿»«¿»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏL‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
eÈÓÈa ‰¯‰Óa ,e˜„ƒ̂¿≈ƒ¿≈»¿»≈
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i"gyz'd hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

צריך  דתורה גליא לומד כשאדם יחדיו. התורה ופנימיות דתורה גליא תמימה. תורה ללמוד צריך
ברֿאוריין, יהודי שהוא ניכר להיות צריך התורה פנימיות וכשלומד חסיד. יהודי שהוא בו ניכר להיות

שצריכים  ופשיטא עלֿכלֿפנים, מסכתות וכמה סוגיות ובכמה הנצרכות, בהלכות בקי להיות צריכים
ההילולא. בעל אדמו"ר מו"ח כ"ק שתיקן השיעורים ובכל רש"י פירוש עם חומש לימוד לשמור

ככתוב  בתורה, העמל להיות שתהיו 217צריך מהסיפרא) (והוא רש"י ופירש תלכו", בחוקותי "אם
milnr,"יעקב עבדי תירא "אל מלמעלה, כח נתינת זה על יש הרי היא, גדולה ויגיעה עמל כי ואם בתורה.

העמל  על כח נתינת .218שהיא

יתן  השדה ועץ יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם ש"ונתתי אנו מובטחים בתורה, העמל וכשיהיה
וגו'" רויחי.219פריו ומזוני חיי בבני מופלגה והצלחה ברכה שתהיה ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

בחוקותי.217) ר"פ
סט"ו.218) שנת"ל כמו

ד.219) כו, בחוקותי

המשך מעמוד טכ
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zgiy .c"qa
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.i"gyz'd hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven
מוגה  בלתי

·Ï... לפני בשיחה 161. אדמו"ר מו"ח כ"ק דיבר – חצר"ת פסח של אחרון – שנה בנוגע 162עשרים
זו  שבת .163להפטרת

שירה  דשבת ההפטרה מדוע פעם, הקשה הזקן, רבנו – שזקנו צדק', ה'צמח – אביֿזקנו בשם וסיפר
דבורה" "ותשר דוקא בשלח 164היא בפרשת פסח. של דשביעי ההפטרה כמו דוד, שירת ולא אשה, שירת ,

גו'" משה ישיר "אז האנשים: שירת בידה 165ישנה התוף את גו' מרים "ותקח הנשים: שירת גם וישנה ,
גאה" גאה כי לה' שירו מרים להם ותען ובמחולות, בתופים גו' הנשים כל איפוא 166ותצאן מדוע .

דבורה"? "ותשר אשה, בשירת דוקא היא ההפטרה

ממצרים  יצאו ישראל בני שכאשר וסיים, הנ"ל), בשיחה (נדפס ארוך סיפור הזקן רבנו סיפר זה ועל
ביבשה" הים "בתוך ובמחולות",167והלכו "בתופים גם אבל שירה, הנשים גם אמרו שירה, ואמרו

העפר" מן היה ("הכל דבורה" "ותשר  היא שירה דשבת ההפטרה ולכן המלכות).168בשמחה. ספירת ,

‚Ï כמו בשמחה היתה לא – האנשים – ישראל ובני משה ששרו השירה מדוע מובן: אינו ולכאורה .
הנשים? וכל מרים שירת

אופן  בשום איֿאפשר צער, ובלי יגיעה בלי דבר מקבלים כאשר כי, בפשטות, – לזה הטעם אלא
ו"לפום  קשות. מלחמות ועברו רבה יגיעה זה בענין שהשקיעו בשעה כמו השמחה, אותה את להרגיש

אגרא" לאחריֿזה.169צערא השמחה תגדל כן – לכן קודם והצער היגיעה שיגדלו ככל  :

משה  הנה – מצרים מארץ יצאו והם בים, טבעו והמצריים שפרעה בגלל שירה שרו שישראל בשעה
ישראל. נשי וכל מרים כמו כזו שמחה בזה להרגיש יכולים היו לא בישראל האנשים וכל רבנו

היתה  ביותר הקשה והגזירה מרים. לידת לאחר באו ביותר, הרעות והגזירות מצרים, גלות קושי כי,
תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל –170.

כל  את בשדה עבודה ובכל ובלבנים "בחומר עבדו ישראל כשבני לכן, קודם שהיו הקשיים כל –
בפרך" בהם עבדו אשר –171עבודתם היאור אל הנולדים ילדים השלכת של הגזירה לחומרת הגיעו לא ,

ז"ל  חכמינו שמספרים ישראל.172וכפי ילדי בדם ירחץ שפרעה הגזירה גם לאחריֿזה היתה –

איבער") ("לעבט "חיה" זאת וגזירותיו,m`dכל מפרעה נפטרו כאשר גם ולכן, האב. מאשר יותר
האנשים. משמחת יותר הרבה גדולה ישראל נשי שמחת היתה

„Ï בתופים" והשמחה השירה אודות מצרים, יציאת של הסיפור גם וכך – בתורה הסיפורים כל .
דורנו. על גם הדורות, כל על הוראה הם – ישראל ונשי מרים של ובמחולות"

"ותצאן בפסוק: מרומז גם זה הולכות `dixgהנשיםlkוענין הדורות כל סוף עד ישראל נשי כל – "
בים". רמה ורוכבו סוס גאה גאה כי לה' "שירו ואומרות: מרים אחרי

הקדושה,אלקו  היפך שהם דברים ואילו הימנו, למעלה שאין למעלה גאה", "גאה – וקדושה ת
" אלא למטה, סתם לא הים. בתחתית עמוק בים", "רמה – ורוכבו" "סוס בקדושה, בים",dnxשנלחמים

הימנו. למטה שאין תחתון הים, תוך אל ביותר חזקה זריקה
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(באידית),161) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה – זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 139 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
גם 162) וראה .283 ע' תרח"ץ סה"ש א. תשא, ח"ד לקו"ד

רפ). ע' רסט; ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט י"ד שבט; ח' מכתב
(תו"מ 163) ואילך סמ"ג דאשתקד שבט יו"ד שיחת גם ראה

ואילך). 62 ע' חי"ט
ואילך.164) א ה, שופטים ס'

א.165) טו, בשלח
כֿכא.166) שם
כב.167) טז. יד, שם
כ.168) ג, קהלת
מכ"א.169) פ"ה אבות
כב.170) א, שמות
יד.171) שם,
לד.172) פ"א, שמו"ר
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‰Ï פעם דובר כבר יש 173. – ותוכנה שנקודתה תשליכוהו", היאורה הילוד הבן ד"כל הגזירה אודות
ובמדינתנו. בדורנו גם מדינה, ובכל דור בכל

– והמצוות התורה בדרך לחנכו מיד מתחילים היהודי החיים סדר ועלֿפי יהודי, ילד שנולד בשעה
נולד  וטוען: המדינה, של בעלֿהבית'שקייט") ("די השלטת ההנהגה דהיינו מצרים, מלך פרעה בא אזי
הנותן  בנהר להשליכו יש מילדותו כבר ולכן הבית, פרנסת לספק ויצטרך יינשא הזמן שבבוא ילד, עתה

בנהר. ויטבע שיטבול הנילוס), נהר – ביאור תלוי היה מצרים של  והפרנסה המזון (כל פרנסה

שבו  ("סאנדעי"), ראשון" "יום ישנו "פרעה", עונה כך, על – ומצוות? תורה עם יהיה מה מאי, ָאלא
ולשאר  ("מּואוי") ל"סרט" הילד את לגרור יש שלפניֿזה בלילה – וכו'. סגורות החנויות סגור, ִה"בנק"
שהילד  להם איכפת לא בצהריים, שתיםֿעשרה עד לישון רוצים שההורים מכיון בבוקר, אבל הבלים,
ההורים, הם, ואילו וחומש... "עברי" אפילו אלא ולרקוד, לשיר רק ולא שם, וילמד ל"סאנדעיֿסקול" ָילך

ברוחניות. עמוקה בשינה שקועים ולהיות במנוחה, לישון יוכלו

"סרטים" ה"טעלעוויזיא", עלֿידי הילד את יפטמו אחריֿהצהריים, אחת בשעה – לאחרֿמכן
פרנסה. נותן שלדעתם הנילוס, בנהר – ָו"ּבייסּבאל"...

בחן  בטובו כולו העולם את "הזן שהוא הקב"ה, עם מילדותו, כבר הילד, את לקשר הצורך תמורת
ומנוחה, כבוד של באופן וברחמים", בחסד

אצל  אם אפילו שכן, פרנסה, להשיג יהודי של היחידה הדרך היא הקב"ה) עם (ההתקשרות שזו –
"ואתם נאמר בישראל הרי  הנילוס, נהר בחוקי  הפרנסה תלויה אלקיכםmiwacdהגויים כולכם miigבהוי'

 ֿ עלֿידי הקב"ה, עם עצמם מקשרים שישראל עלֿידיֿזה גם dfהיום", להם יש ועלֿידיֿזה הם, חיים
מזוני" יהיב חיי דיהיב ש"מאן כיון –174פרנסה, ולבניו לאשתו לו פרנסה, גם נותן חיים, הנותן הקב"ה, :

מחייהם  גם אלא הרוחניים, מחייהם רק לא אותם שמנתק הנהר, אל הילדים את משליכים זאת, תמורת
עם  ההתקשרות עלֿידי היא ולהתפרנס לחיות ישראל של היחידה הדרך כאמור, שהרי, הפשוט, במובן

הקב"ה.

ÂÏ הגיעו לא הקודמות הגזירות כל מצרים, גלות שהיא מתןֿתורה, קודם שהיתה שבגלות וכשם .
הרע  שהיצר הגזירות שכל הנוכחית, בגלות גם כן – תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל הגזירה לחומרת

קטנים. ילדים על מטיל הרע שהיצר  הגזירה לחומרת מגיעים אינם מבוגרים, אנשים על מטיל

בבית  שגרה מהשכנה הטובים", מ"הידידים מתפעלים לא מ"פרעה", מתפעלים לא כאשר אבל,
אלפי  שלושת בת שהיא תורה, לומדים ששם לישיבה, לחדר, בנך את שולחת הנך כיצד הטוענת: הסמוך,
"עיתון" היה לא ואפילו "טלפון", "רדיו", היה לא שעדיין בזמן שממה, במדבר שניתנה תורה שנים,

אני"... ל"מודה בבוקר

העשרים" ב"מאה בעמדנו עתה, אבל כזה. חינוך עם לחיות אפשר היה – היא טוענת – בעבר
"מיושנים". להשאר איֿאפשר – ו"תרבות" ל"קידמה" שזכינו לאחר סענטורי"), ("טווענטיעט

רב  ממון יתן שבנך ורצונך הואיל וטוען: קדושה, של בלבוש "פרעה" מתלבש לפעמים מזו, יתירה
עשי  הפרנסה, נהר אל אותו השליכי ולכן "גביר", שיהיה להבטיח עליך בפרט, ולישיבות בכלל לצדקה

המה" להוי' לא "אשר וה"מייקל'ס", ה"דזשאן'ס" כל כמו עבור 175שיהיה כסף שיתן לקוות תוכלי ואז , ַ
וחדרים. ישיבות

– תועלת. שום מזה אין ליהודים ואילו מזה. מתפרנס "פרעה" שרק רואים אנו לפועל –
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(173228 ע' חי"א תו"מ ואילך. 112 ע' ח"א לקו"ש ראה
ועוד. ואילך.

ב.174) ח, תענית – חז"ל לשון ע"פ

ח,175) הימיםֿב דברי כ. ט, מלכיםֿא – הכתוב לשון ע"פ
ז.
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עבירה, לעשות ויצווה יבוא שאם שבידעו אלא "פרעה", מאותו באה זו שגזירה האמת, את לדעת ָיש
גדולה  ישיבה לו שיש ואומר זוּפעצע"), זיידענע ("א משי של באיצטלא הוא מתלבש לו, ישמעו ַלא
יהיה  ואז ול"סאנדעיֿסקול", ל"ּפאבליקֿסקול" הילדים את למסור יש ולכן להחזקתה, לממון ָָוזקוק

יש  לבנות "ביכולתו עבור גדולה "...mik`lnיבה

– לו נתחכמה "הבה שאומר מה"קלוגינקער" מ"פרעה", באה זו שעצה מועד בעוד מבחינים כאשר
ירבה" יפרוץ"176פן וכן ירבה ש"כן – היא האמת אבל ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר ממי 177(כ"ק ,(

מהגופים  גם ועלֿידיֿזה ישראל, מנשמות מיהדות, רחמנאֿליצלן, ופליט, שריד ישאר שלא שרוצה
דישראל,

שנים, שבע שנים, חמש בגיל "תכליתים" לחפש מפסיקים הגזירה, את לבטל יהודי בתוקף ומתמסרים
בהקב"ה, ובטחון אמונה מתוך ועומדים שנים, שמונהֿעשרה או שנים שלושֿעשרה

"יחידו  "יחיד", ולא "רבות" שהן כיון תועלת, מביאות שאינן (כלומר איש" בלב מחשבות "רבות כי
תקום" היא הוי' "ועצת עולם"), רק 178של לא בעלֿהבית הוא שהקב"ה כיון יחיד), לשון – ("היא"

וילדיה, בעלה עם היא, נמצאת שבו במקום בארץ, גם אלא בשמים

שכנתה, על פועלת היא – אדרבה אלא משכנתה, מתפעלת שאינה בלבד זו לא – זאת ּבידעּה ְְָָהרי
משיח  לקראת שילכו ישראל, ילדי אלפי עשרות מעמידים וכך "פרעה", מידי ילדיה את תציל היא שגם

בימינו. במהרה צדקנו,

ÊÏ הרבה גדולה הנשים שמחת היתה ומרים, רבינו משה בזמן מפרעה, שנפטרו בשעה שאז, וכשם .
עתה, גם הוא כן – האבות מאשר יותר האמהות "חיו" הגזירה את שגם כיון האנשים, משמחת יותר

ישראל. נשי אצל יותר מורגשות מהגזירה, כשנפטרים שבאה השמחה גם ובמילא פרעה, גזירת שהן

מתמסר  אינו אז גם – בבית שנמצא בזמן ואפילו בבית, הבעל נמצא לא – היום של הגדול בחלקו
האשה. כמו הילדים לחינוך כלֿכך

טובה" "ידידות צורה ובאיזו שיהיה, ככל מוסתר בפרעה, שלוחמת זו היא היהודיה, האשה לאידך,
אליה, שיבוא

רמה  – ורוכבו סוס (וההיפך) גאה "גאה – ויהדות) (תורה ש"הוי'" לכך ותביא שתנצח, מובטח ואז
כיון  התורה, קבלת פרשת יתרו, לפרשת עוברים וכך ובמחולות, בתופים בשמחה, נעשה זה וענין בים".

בעדינו  ערבים "בנינו לומר .179"שיכולים

ÁÏ במדרש שכתוב מה כן גם יובן ובזה מובן 180. אינו דלכאורה – מרים" להם "ותען הפסוק על
" "mdlלשון לומר לו היה לנשים והרי זכר, לשון שהוא ,"odl?"

שירה. לומר המלאכים גם רצו שירה, ואמרו בים עברו ישראל בני שכאשר המדרש, מספר כך על
שירה. אתם תאמרו לאחריֿזה ורק שירה, ישראל יאמרו תחלה למלאכים: הקב"ה אמר

" הלשון המדרש מבאר ועלֿפיֿזה –xiyi" אלא עבר, לשון "שר" לא כיון xiyiמשה", ציווי, לשון "
– המלאכים. ולאחריֿזה ישראל", ובני משה "ישיר מהקב"ה: ציווי זה שהיה

את  פינינו ישראל ובני משה עבור המלאכים: שוב טענו שירה, אמרו והנשים מרים כאשר כן, לאחרי
שירה אנו נאמר עתה, אבל השירה,iptlהדרך, להקדים למלאכים הניחו במדרש, אחת לדעה הנשים.

המלאכים. לשירת קדמה הנשים שירת גם המדרש, מסיים אחרת, לדעה אבל

המלאכים  יכלו לא – הנשים לשירת המתינו לא שהמלאכים במדרש, דעתך" ה"סלקא לפי גם אבל,
"ותען וזהו רשות. להם נתנה שמרים עד שירה רשות mdlלומר נתנה שמרים – זכר לשון "להם" מרים",

שירה. לומר למלאכים
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יו"ד.176) א, שמות
(ובפירש"י).177) יב שם,
כא.178) יט, משלי

ב.179) ויגש תנחומא (א). ד פ"א, שהש"ר ראה
(אות 180) עה"פ תו"ש וראה יג. בשלח (באבער) ָתנחומא

וש"נ. רמ).
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גם  אלא התחתונים בעולמות רק לא נוגעת שהיא הנשים, שירת מעלת גודל את רואים מכאן גם
המלאכים  משירת ונעלית קודמת שירתן העליונים. .181בעולמות

ËÏ מהנילוס לא מפרעה, לא – לחשוש ממה שאין מישראל, ואחת אחד לכל הוראה הוא לעיל האמור .
רק  אם מהגזירות. מלך ולא פרעה שם ושיהיה במצרים, להימצא יכולים – אמיתי יהודי בתוקף הולכים

התורה, בדרך ילדיו את יוליך הוא לילדיו: כלל שייך זה אין ואףֿעלֿפיֿכן הגזירות, כל עם מצרים,
הזה. בעולם חיים גם אלא הבא בעולם חיים רק לא החיים, אל אותם שתביא הדרך שהיא

אלקי ואנוהו אֿלי "זה לומר: יוכלו שבה בדרך ילדיו את יוליך ילכו 182וארוממנהו"`iaהוא הם ,
הוריהם. הולכים שבה הדרך באותה

מהילדים. לקבל שיכולים האמיתית ה'נחת' זוהי והרי

השירה  בהמשך שאומרים כפי – המקדש 183ואז בית לבנין שזוכים נחלתך", בהר ותטעמו "תביאמו :
בימינו. במהרה השלישי

במדרש  שכתוב כמו מזו, המתין 184ויתירה לא שהקב"ה המקום", לפני ישראל של חיבתם "למדת :
אמר: במדבר בהיותם עוד אלא עולמים, בית המקדש, בית דהיינו נחלתך", בהר ותטעמו ל"תביאמו

בתוכם"185"ועשו  ושכנתי מקדש .186לי

יתפעלו  שלא עלֿידיֿזה הנה המשיח, ביאת עד שנותרו ספורים ימים שבאותם עתה, הוא וכן
הוי'" ברך "זרע ויעמידו בכל 187מהגזירות, ישכון שהקב"ה בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו יקויים –

בהרחבה, בריאות בהרחבה, פרנסה שם שתהיה מאליו מובן הרי שם, שוכן שהקב"ה וכיון יהודי, בית
טובות. ושנים ימים לאורך ומבניֿבנים מבנים אמיתית ונחת

יאמרו  אלו, אמות בד' שנמצאים והתלמידים, המלמדים העסקנים, שכל הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לחיים].

***

Ó של ההתחלה כן גם זה הרי שלפניֿזה, לשבת השייכות על מורה שבת" "מוצאי שהשם אףֿעלֿפי .
הנקודה  היא שבת שמוצאי והיינו, טו), סעיף (כנ"ל יעקב" עבדי תירא "אל אז אומרים שלכן הבא, השבוע

הבא. השבוע עם שעבר השבוע את שמחברת

התורה, בקריאת גם וכמודגש

בזהר  כדאיתא התורה, עם קשורים הענינים כל שהרי וברא 188– באורייתא אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא
הזקן  רבינו שתבע וכפי עלמא", ומקיים באורייתא משתדל נש בר הזמן",189עלמא, עם "לחיות שצריכים

בעניני  הצלחה שנמשכת היינו, עלמא", "קאים ועלֿידיֿזה זה, לזמן השייכים התורה עניני עם היינו,
– אחד כל נמצא שבו המקום עם גם הקשור זה, שבזמן העולם

ואילו  בשלח; פרשת ובנידוןֿדידן, זה, לשבוע השייכת הפרשה את קורין בבוקר השבתֿקודש שביום
דרעוין  רעוא המנחה, ערב"190בזמן צללי ינטו "כי היום, חצות לאחר ,191– שבת למוצאי כשמתקרבים ,

יתרו. פרשת ובנידוןֿדידן, הבא, לשבוע השייכת הפרשה התחלת את קורין

‡Ó.הפרשה של התיכונה הנקודה שזוהי דמתןֿתורה, הענין אודות מדובר יתרו בפרשת .

כן  כמו – וההפטרה הפרשה של התיכונה הנקודה שם על שירה, פרשת נקראת בשלח שפרשת וכשם
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רעט 181) ע' חט"ז (אג"ק זו שנה שבט י"ד מכתב גם ראה
כו'". העבר דמוצש"ק בהתוועדות גם "וכמדובר ואילך):

ב.182) טו, בשלח
יז.183) שם,
טז.184) פ"ב, במדב"ר
ח.185) כה, תרומה

ובפרש"י.186) ב סב, כתובות ראה
ט.187) סא, ישעי'
רע"ב.188) קסא, ח"ב
חשון).189) ב יום" ב"היום (נעתק 29 ע' תש"ב סה"ש
סע"ב.190) פח, זח"ב
ד.191) ו, ירמי'



i"gyz'dכח hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

היא  הפרשה התחלת שגם כך, הפרשה, בהמשך המדובר דמתןֿתורה הענין שם על יתרו פרשת נקראת
למתןֿתורה. הכנה

בזהר  "וישמע 192וכמבואר שכאשר היינו, יתרו, הודאת לאחרי רק להיות יכול היה דמתןֿתורה שהענין
האלקים"193יתרו" מכל ה' גדול כי ידעתי "עתה ואמר בא מן 194ואחרֿכך האור יתרון עלֿדרך שזהו ,

הסכלות  מן החכמה ויתרון למטה.195החושך להינתן התורה היתה יכולה אזי ,

·Ó:בפועל לעבודה בנוגע הענין ונקודת .

מצוות; ועול תורה עול עצמו על וקיבל שבא בכך פלא היה לא שאז יהודי, נולד לא – יתרו

ז"ל  חכמינו במדרשי וכדאיתא כהן, היה גופא ובמדין במדין, היה בכל 196יתרו מכיר ש"היה
"עתה  והאמיתית: האחרונה להחלטה בא ומזה עבדה", שלא ֿ זרה עבודה הניח שלא שבעולם עבודהֿזרה

בתורה. היא שהאמת והשגה בהבנה הוא יודע שעכשיו היינו, האלקים", מכל ה' גדול כי ידעתי

התורה. את לקבל ישראל בני גם יכולים – ואז

מזה: וההוראה

בו  שיש מי כל את ולכלול למשוך עליו אלא שלו, אמות בד' בהתעסקות להסתפק יכול לא יהודי
קדושה, ניצוץ

קדמות' ב'מדבר בחיד"א שכתוב מה וכידוע שנתגייר",197– "גוי ולא שנתגייר", "גר הלשון בפירוש
אלא  קדושה, ניצוץ  בו שיש  לפי זה הרי שמתגייר, ומי להיפך), (ועלֿדרךֿזה לעולם יתגייר לא גוי כי,

– והשתדלויות סיבות כמה לאחרי – מתגייר וכאשר במקומו, שלא נפל סיבה שמאיזו

ועם  ומצוות התורה עם דהיינו, וה"מאור", ה"אבוקה" עם ומתחבר לחירות, יוצא הקדושה ניצוץ אזי
הקב"ה.

והמצוה, התורה בדרך ילדיו את ומחנך בביתו, שמאיר בכך חובתו ידי שיוצא לומר יכול אינו יהודי
העולם  ש"עליהם בידעו חסדים, בגמילות והן בעבודה הן בתורה הן הקוין, ג' בכל אצלם יחסר ָשלא

תנחומא 198עומד" במדרש (כדאיתא האדם" זה קטן "עולם –199,(

ויתן  ומצוותיו, תורתו לו ויתן סיני הר על ירד שהקב"ה מספיקה הכנה להיות יכולה אינה כזו הנהגה
ליהודי, הראוי באופן ולהתנהג הקשיים בכל ולעמוד להתגבר שיוכל כח לו

יתן שהקב"ה צורך יש לעשותdwcvכאשר יהודי גם צריך ,zlefd mr dwcv יהודי עוד על להשפיע –
בשביה  עדיין שנמצאים הקדושה ניצוצות את משם להוציא מגעת שידו מקום בכל ולפעול יהודי, ועוד

ותאוותיו, הזה עולם בעניני

בתורה" אחת פרשה ד"יתר באופן שם את 200ולפעול גם אלא עצמו, את רק לא סיני להר להביא –
או  בדיבור, או במעשה בהם לפעול מגעת שידו עלֿידיֿזה אליו, שייכות איזו להם שיש הענינים כל

בהתוועדות אפילו  אדמו"ר מו"ח כ"ק פעם שאמר כפי – מועלת".201במחשבה ש"מחשבה ,

המסובים  אחד שאל מעמד באותו בבתֿשחוק): אמר שליט"א אדמו"ר מזה 202(כ"ק הפעולה מהי :
שעברה!... בשנה היית היכן אדמו"ר: מו"ח כ"ק לו והשיב אליו? בנוגע

דאס  ("זאל הדבר לו יערב ובמילא, הקהל, בין כאן נמצא הנ"ל יהודי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ָָ(וסיים
ביתו  ולבני לו לסייע רק לא ומעשהו, דיבורו מחשבתו עלֿידי עתה, ויפעל באקומען"), וואויל ַאים
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תשט"ז 192) שבט יו"ד שיחת גם וראה ואילך. ב סז, ח"ב
וש"נ. .(55 ע' חט"ז (תו"מ סכ"ד

יתרו.193) ר"פ
יא.194) יח, שם
ב.195) מז, זח"ג וראה יג. ב, קהלת ע"פ
שם.196) יתרו ופירש"י מכילתא
ג.197) אות ג' מערכת

מ"ב.198) פ"א אבות
ג.199) פקודי
ועוד.200) יתרו. ר"פ ופירש"י מכילתא
(20163 ס"ע חל"ח לקו"ש גם וראה בתחלתו. ח"א לקו"ד

וש"נ. ואילך.
לא 202) שבאו התמימים מאברכי אחד בהערה: שם בלקו"ד

) מרוסיא ).l"endמכבר

i"gyz'd hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

גם אלא וברוחניות, בגשמיות להם סיני,dnylבהמצטרך להר אותם ולהביא קדושה ניצוצי להציל –
אלקיך" הוי' "אנכי יהודי כל שומע .203ששם

‚Ó:ויתרו בשלח הפרשיות מסמיכות הלימוד וזהו .

והוציאו  לו עזר והקב"ה מצרים, גלות בשם שנקראת קשה בגלות בעצמו הוא היה שזהֿעתה כיון
את  לקבל סיני להר לרוץ ממצרים בברחו השמחה גודל מצד הרי – נטויה" ובזרוע חזקה "ביד משם
נמצא  הלה כאשר ובפרט נוסף, יהודי עם נעשה מה ולחשוב סביבו להביט פנאי לו אין התורה,

תוכיח" "הוכיח הציווי יקיים אם שאפילו גם ומה במרחקים, פעולתו.204באיזהֿמקום יפעל אם יודע אינו

לו: אומרים זה ועל

העם" ברח "כי – הבריחה ענין אצלו להיות צריך ממצרים, יצא עתה שזה שכיון אמת לברוח 205הן –
תורה, למתן האפשרית במהירות ולרוץ

שכתוב  כמו קלה, חלישות איזו היתה שכאשר ממצרים, ביציאה שאירע מה שרואים וכפי "ויחנו 206–
תורה" מדברי ידיהם "ׁשרפּו אחר 207ברפידים", "208[ובמקום המצוות"], מן ידיהם "ׁשרפּו "etxאיתא ֶֶָָ

עמלק  "ויבוא אזי חלישות, מתוך רפיון, של באופן זה שהיה אלא בתורה, אמנם שעסקו היינו, דייקא,
–209גו'" סיני להר לילך להם להפריע ,

עמו  ליקח שצריך היינו, יתרו", ד"וישמע הענין גם להיות צריך סיני, להר רץ שהוא בשעה בה אבל,
זרה  עבודה עניני עם קשורים שהיו אלו ואפילו ב"מדין", שנמצאים אלו את גם זיך") מיט ֿ שלעּפן ("מיט
פיקוחֿנפשות  של בענין שכן, ספיקא, וספק בספק מוטלת עליהם השפעתו כאשר אפילו – רחמנאֿליצלן

ספיקות. כמה שיש במקום אפילו להחמיר יש

„Ó שם ש"ויחן ורואה מביט שהקב"ה כיון – ביתו בני ועבור עבורו התורה את לקבל הוא זוכה ואז .
פירוד 210ישראל" ללא יחיד, לשון "ויחן" לעשות 211, אחת "אגודה ונעשים מתאספים ישראל בני שכל ,

שלם" בלבב .212רצונך

יחיד  בלשון אלקיך", הוי' "אנכי לשמוע: זוכים בכך שעסקו אלו מישראל 213וכל אחד שלכל היינו, ,
וקוץ" אות בשום אתרמיז ש"לא – "אנכי לו ואומר הקב"ה אנכי 214פונה וחיותך, כחך אלקיך", הוי' –

גם  המיצרים, מכל אותך אוציא מצרים", מארץ "הוצאתיך – ובמילא כח, לך נותן ואנכי חיּות לך נותן
וגדולים, חזקים הם אם

אחרים" אלהים לך יהיה "לא הציווי לקיים שתוכל כח לך אתן כן שלא 215וכמו הבטחה גם שזוהי ,
כדבעי, ה' מעבודת אותך שיבלבלו צדדיים ענינים יהיו

לרעך" אשר "וכל הדברות: עשרת לסיום יחד 216ועד וכולם לו, אשר וכל חבירו את גם שלוקח –
כולה, התורה וכל הדברות עשרת את מקבלים

שמסביבו, העולם ואת בעולם, וחלקו שלו העולם את שמעמיד היינו, עלמא", "קאים גם ועלֿידיֿזה
בתחתונים. יתברך לו דירה להיות

‰Ó:(שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות (בסיום .

בסמיכות  תתחיל וההוספה המצוות, ובקיום התורה בלימוד הוספה שתביא היא ההתוועדות תכלית
להתוועדות.
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ב.203) כ, יתרו
יז.204) יט, קדושים
ספל"א.205) תניא וראה ה. יד, בשלח
א.206) יז, שם
ויל"ש 207) מכילתא וש"נ. ובפירש"י. סע"א קו, סנהדרין ראה

ח. שם, עה"פ
שם.208) פירש"י וראה שם. יל"ש
שם.209) בשלח

ב.210) יט, יתרו
עה"פ.211) ופירש"י מכילתא ראה
הנוראים.212) ימים תפילת נוסח
רפו.213) רמז יתרו יל"ש ראה
ובכ"מ.214) ב. פ, פינחס לקו"ת ראה
ג.215) כ, יתרו
יד.216) שם,

i"gyz'd hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven zgiy

גם אלא וברוחניות, בגשמיות להם סיני,dnylבהמצטרך להר אותם ולהביא קדושה ניצוצי להציל –
אלקיך" הוי' "אנכי יהודי כל שומע .203ששם

‚Ó:ויתרו בשלח הפרשיות מסמיכות הלימוד וזהו .

והוציאו  לו עזר והקב"ה מצרים, גלות בשם שנקראת קשה בגלות בעצמו הוא היה שזהֿעתה כיון
את  לקבל סיני להר לרוץ ממצרים בברחו השמחה גודל מצד הרי – נטויה" ובזרוע חזקה "ביד משם
נמצא  הלה כאשר ובפרט נוסף, יהודי עם נעשה מה ולחשוב סביבו להביט פנאי לו אין התורה,

תוכיח" "הוכיח הציווי יקיים אם שאפילו גם ומה במרחקים, פעולתו.204באיזהֿמקום יפעל אם יודע אינו

לו: אומרים זה ועל

העם" ברח "כי – הבריחה ענין אצלו להיות צריך ממצרים, יצא עתה שזה שכיון אמת לברוח 205הן –
תורה, למתן האפשרית במהירות ולרוץ

שכתוב  כמו קלה, חלישות איזו היתה שכאשר ממצרים, ביציאה שאירע מה שרואים וכפי "ויחנו 206–
תורה" מדברי ידיהם "ׁשרפּו אחר 207ברפידים", "208[ובמקום המצוות"], מן ידיהם "ׁשרפּו "etxאיתא ֶֶָָ

עמלק  "ויבוא אזי חלישות, מתוך רפיון, של באופן זה שהיה אלא בתורה, אמנם שעסקו היינו, דייקא,
–209גו'" סיני להר לילך להם להפריע ,

עמו  ליקח שצריך היינו, יתרו", ד"וישמע הענין גם להיות צריך סיני, להר רץ שהוא בשעה בה אבל,
זרה  עבודה עניני עם קשורים שהיו אלו ואפילו ב"מדין", שנמצאים אלו את גם זיך") מיט ֿ שלעּפן ("מיט
פיקוחֿנפשות  של בענין שכן, ספיקא, וספק בספק מוטלת עליהם השפעתו כאשר אפילו – רחמנאֿליצלן

ספיקות. כמה שיש במקום אפילו להחמיר יש

„Ó שם ש"ויחן ורואה מביט שהקב"ה כיון – ביתו בני ועבור עבורו התורה את לקבל הוא זוכה ואז .
פירוד 210ישראל" ללא יחיד, לשון "ויחן" לעשות 211, אחת "אגודה ונעשים מתאספים ישראל בני שכל ,

שלם" בלבב .212רצונך

יחיד  בלשון אלקיך", הוי' "אנכי לשמוע: זוכים בכך שעסקו אלו מישראל 213וכל אחד שלכל היינו, ,
וקוץ" אות בשום אתרמיז ש"לא – "אנכי לו ואומר הקב"ה אנכי 214פונה וחיותך, כחך אלקיך", הוי' –

גם  המיצרים, מכל אותך אוציא מצרים", מארץ "הוצאתיך – ובמילא כח, לך נותן ואנכי חיּות לך נותן
וגדולים, חזקים הם אם

אחרים" אלהים לך יהיה "לא הציווי לקיים שתוכל כח לך אתן כן שלא 215וכמו הבטחה גם שזוהי ,
כדבעי, ה' מעבודת אותך שיבלבלו צדדיים ענינים יהיו

לרעך" אשר "וכל הדברות: עשרת לסיום יחד 216ועד וכולם לו, אשר וכל חבירו את גם שלוקח –
כולה, התורה וכל הדברות עשרת את מקבלים

שמסביבו, העולם ואת בעולם, וחלקו שלו העולם את שמעמיד היינו, עלמא", "קאים גם ועלֿידיֿזה
בתחתונים. יתברך לו דירה להיות

‰Ó:(שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות (בסיום .

בסמיכות  תתחיל וההוספה המצוות, ובקיום התורה בלימוד הוספה שתביא היא ההתוועדות תכלית
להתוועדות.
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המשך בעמוד טכ



ל

g"nyz'd hay `"i ,dxiy zay ,glya t"y zegiyn
.Â... בפרשת - שבת במנחת הקריאה התחלת

יתרו:
הפרשה היא יתרו במ"ת dxezÎozncפרשת והרי .

zybcen אחדותם שע"י – ישראל של אחדותם
אחד  בלב אחד הרי 36"כאיש . . הקב"ה אמר ,

תורתי" להם שאתן .37השעה

ש" לומר, ב'alaאחדyi`kויש הם אחד"
" (א) ס"ג). (כנ"ל האחדות בענין אחד"yi`kדרגות

(ב) כו', ורגל ראש – האברים התחלקות בו שיש –
"ala מהתחלקות שלמעלה החיות נקודת – אחד"

לגמרי.

אמיתת  נתגלה שאז – תורה במתן נעשה זה וענין
חד" כולא וקוב"ה אורייתא) (ע"י ד"ישראל ,38הענין

ממש  אחת מציאות הם עצמם ישראל גם לא 39שלכן ,
אחד". "בלב גם אלא אחד", "כאיש רק

לנשיא  שייך אחד" ד"לב הענין שגם ולהעיר,
" (גם) הוא הנשיא שהרי – קהל alהדור כל

.40ישראל"

.Ê.יותר בעומק – הנ"ל בכל להוסיף ויש
ובהקדמה:

 ֿ בעל מבאר ההילולא' 'המשך בהתחלת
של  עבודתם כללות ומטרת שתכלית ההילולא

לגני" ד"באתי הענין לפעול - היא .41ישראל .
שכינה  דעיקר בתחילה, עיקרי שהי' למקום לגנוני
נסתלקה  כו' החטאים שע"י אלא היתה", בתחתונים
עד  מאברהם צדיקים, שבעה שבאו עד כו', השכינה
 ֿ שעל חביבין, השביעין וכל השביעי, שהוא משה,
המשכן, עשיית ע"י בארץ, השכינה נמשכה ידו

בתוכם" ושכנתי מקדש לי .42"ועשו

בדברים  ית' לו ודירה משכן לעשות היינו,
דברים  ט"ו או (י"ג נעשה 43גשמיים שמהם

כוונת  תכלית את משלימים שעי"ז המשכן),
דירה  לו להיות הקב"ה נתאווה – הבריאה

בתחתונים.

הוא  שכינה'' ד"עיקר שהגילוי שם, ומבאר
על  בכולהו דקוב"ה יקרא ד"אסתלק 44מין"באופן

בשוה, עלמין בכולהו שהוא האור "מדריגת -
בכל  שמאיר עלמין' כל ה'סובב אור והיינו
ית' עצמותו וגילוי להמשכת עד בשוה", העולמות

דירה - ית' לו דירה בתחתונים.ezenvrl45ממש, -

ולגלות  להמשיך יוכלו שישראל כדי והנה,
של  ענין מכל שלמעלה האלקות דרגת בעולם
תחילה  זה ענין צ"ל - העצמּות גילוי התחלקות,

והגילוי)l`xyiאצל ההמשכה (הפועלים עצמם
mzcearוגם ote`a(והגילוי ההמשכה :46(הפועלת

שרשם  אצלם ומתגלה שמאיר - עצמם בישראל
אלא  "אב", בבחינת רק לא נעלה, הכי ומקורם
כלל, וגדר מתואר שלמעלה האלקות בבחינת

ממש. העצמּות בחינת

ניכרת  התומ"צ שבקיום - עבודתם ובאופן
האחדות  נקודת והעיקרית, הפנימית הנקודה
ההתחלקות  כמו לפרטים, מהתחלקות שלמעלה

 ֿ ענינם dyrzÎ`lומצוותdyrדמצוות שכל אלא ,
במצוותיו  קדשנו "אשר העליון, רצון - הוא

הקב"ה. של העצמי רצונו וצוונו",

עצמם  בישראל במתןֿתורה: נעשה זה וענין
בחירת  ולשון", עם מכל בחרת "ובנו - (פועל)

zEnvrd" - (פעולה) בתומ"צ עבודתם באופן ;zg`
אלקים" ו"לא 47דיבר דמ"ע) (השורש ש"אנכי" ,

כפי  אחת, נקודה הם דמל"ת) (השורש לך" יהי'
בעולם  גם פועלים ועי"ז ית'; עצמותו מצד שהם

שם.36) מכילתא וראה ב. יט, יתרו פירש"י
השלום.37) פ' דא"ז ט. פ"ט, ויק"ר
א.38) עג, זח"ג ראה
ר"ת39) ש"ישראל" תורה lותיות`יבואxשיםyשiולהעיר

"תורה שהיא התורה כמו קפו), אופן עמוקות ועד `zg(מגלה ."
מתחלק  שורש וכל שרשים, (ש"הן נש"י מס"ר פרטית נשמה שכל
(תניא  אחת" נשמה היא ניצוץ שכל ניצוצות, ריבוא לששים
והעצם  ממש"), ממעל אלקה ("חלק העצם מן חלק היא פל"ז)),
סקט"ז. הוספות (כש"ט בכולו תופס אתה בחלקו תופס כשאתה

וש"נ.)
ה"ו.40) פ"ג מלכים הל' רמב"ם
עה"פ.41) ובשהש"ר א. ה, שה"ש
ח.42) כה, תרומה

(43.153 ע' חכ"א בלקו"ש נסמן
ובכ"מ.44) פקודי ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ב. קכח, זח"ב ראה
ספ"ב,45) ח"ב) מלוקט (סה"מ תשכ"ח לגני באתי ד"ה ראה

וש"נ.
פעולה 46) פועל בענין (פי"ב) במפענ"צ מהמבואר גם להעיר
ונפעל.
רע"א 47) כד, מכות וראה יב. סב, תהלים – הכתוב ל'

ובפירש"י.

g"nyz'd hay `"i ,dxiy zay ,glya t"y zegiyn

למטה  ירדו לא ד"עליונים הגזירה ביטול – (נפעל)
למע  יעלו לא הענין 48לה"ותחתונים התחלת ,

בתחתונים" שכינה עיקר כו' לגני ,49ד"באתי
ית'. לו דירה נעשית התחתונים שמציאות

כידוע  - יםֿסוף בקריעת היא לזה 50וההכנה

לעיל  כאמור - למ"ת הכנה הוא דקרי"ס שהענין
ועצמותו  מהותו התגלות הי' קי"ס ש"בשעת (ס"ה)
בישראל  הן מהשתלשלות", שלמעלה ממש

של 51ובעבודתם  באופן השירה לאמירת עד ,
בעולם  והן מהתחלקות, שלמעלה שהים 52אחדות ,

עצמותו  גילוי "ע"י (גילוי), יבשה נעשה (העלם)
ממש". שוין וגילוי שהעלם

- ישראל של עבודתם בכללות גם נמשך ומזה
צ"ל  דיצי"מ) ושלימות (גמר דקרי"ס הענין שהרי
"כדאיתא  יצי"מ), (כמו זמן ובכל אדם בכל

קרי"ס"53בתוספתא  ג"כ לזכור ובהמשך 54שצריך ,
יום  בכל וישנו שצ"ל דמ"ת הענין - .55לזה

"מעשינו  משך 56וע"י זמן כל ועבודתינו
השלימות 57הגלות" לתכלית זוכים האמור, באופן

הנ"ל: בכל

 ֿ לעתיד הנהר בקיעת - יםֿסוף דקריעת הענין
קרי"ס) (בדוגמת ("שם 58לבוא שירה ומתוך ,

העשירית" "שירה גם כולל בו"), 59נשמחה

הים  בשירת -60(שהתחילה דמתןֿתורה והענין ;(
תצא" מאתי חדשה ֿ 61"תורה במתן (שהתחיל

).62תורה 

והיו  מוריך עוד יכנף "ולא היעוד יקויים שאז
מוריך" את רואות איש 63עיניך עוד ילמדו "ולא ,

ועד  למקטנם אותי ידעו כולם כי גו' רעהו את
קטן 64גדולם" ומשוה השוה העצמּות, גילוי -

בנ"י, אצל וגדול,

ש"כבר  (כפי כולו בעולם ויתגלה שיומשך ועד
תורה" מתן בשעת זה מעין לעולמים -65הי' (

וראו ה' כבוד xya"ונגלה lk"גו "מלאה 66יחדיו ,
ux`d"גו הוי' את בסיום 67דעה הכתוב ובלשון ,

ועד" לעולם ימלוך "הוי' - הים שירת 68וחותם

שלו" המלוכה שכל ).69("לעתידֿלבוא

.Á מסכת סיום עם לעיל האמור כל לקשר ויש
עם 70שבת  בקשר "סיום" לערוך המנהג כידוע -

הוא  ההילולא שיום מכיון ובנדו"ד, ההילולא, יום
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ועוד.48) ג פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
וש"נ.49) .150 ע' חכ"א לקו"ש ראה
קיח,50) פסחים ע"פ – א יז, צו  לקו"ת א. סג, פרשתנו תו"א

וש"נ. ואילך. 968 ע' ח"ג לקו"ש וראה א.
עמינדב 51) בן דנחשון המס"נ ע"י נפעלה שקרי"ס להעיר

עצם  שמצד עבודה – ועוד) כב. יד, פרשתנו (מכילתא לים שקפץ
בשוה. ישראל כל אצל שהיא הנפש,

אז 52) גו' עמים "שמעו – הכתובים בפשטות גם וכמודגש
ידֿטז), (טו, גו'" ופחד אימתה עליהם תפול גו' נמוגו גו' נבהלו

ענין בהם שנעשה כו',lehiadהיינו, מהתחלקות שלמעלה תנועה ,
("נמוגו"). בפנימיותם גם אלא ("עליהם"), מקיף באופן רק ולא
עניני  כל כוללת הים ששירת (60 (ובהערה לקמן המבואר וע"פ
שעם  שבעולם, הנבראים כל לשירת גם ששייכת י"ל - שירה
שירה'), ב'פרק (כמבואר ונברא נברא לכל מיוחדת שירה היותה

להקב"ה. שירה - אחת נקודה מהן בכאו"א יודגש
סי"ב.53) סו סימן או"ח אדה"ז בשו"ע הובא רפ"ב. ברכות
ב.54) סב, פרשתנו תו"א
ובכ"מ.55) א. כג, תזריע לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א ראה
רפל"ז.56) תניא
וארא.57) ר"פ ותו"ח (תו"א לעיבור נמשל שהגלות להעיר

אמרו  כו' עוברין ד"אפילו שזהו"ע - הרמז ע"ד - וי"ל ובכ"מ).
הגלות*. בזמן גם וישנו שייך השירה שענין שירה",

cr" xn`p mid zxiyay xirdle (*xearixeciq) "xeair zeize`" ± "
.(y"r ,b"rq bqx ,aleld xry (g"`c mr)

שם 58) תו"ח - ובארוכה ואילך. ב סב, פרשתנו תו"א ראה
ועוד. ואילך. א קעח,

יו"ד.59) שם תנחומא א. טו, פרשתנו מכילתא
אחת 60) שירה וכי הזאת, השירה "את המכילתא: לשון כדיוק

אינה  הזאת" ש"השירה היינו, כו', הן" שירות עשר והלא היא,
שהגאולה  כמו שירות**, העשר כל כוללת אלא בלבד, אחת שירה
(וראה  גאולה עניני כל וכוללת ופתיחה התחלה היא ממצרים

וש"נ). ואילך. 81 ע' חל"א לקו"ש
ג.61) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
עניני 62) כל ניתנו ובו חדֿפעמי, הו"ע מתןֿתורה שהרי

(ראה  חדשה" "תורה לעתידֿלבוא, שיתגלו הענינים גם התורה,
ועוד). כג. ע' ריש תרס"ו המשך

כ.63) ל, ישעי'
ספ"ט.64) תשובה הל' רמב"ם לג. לא, ירמי'
א).65) (מו, פל"ו תניא
ה.66) מ, ישעי'
ה'יד'.67) ספר וחותם סיום רמב"ם ט. יא, שם
יח.68) טו, פרשתנו
יז).69) (שם, עה"פ פירש"י
חוק 70) לו שם "שם - השבוע לפרשת מהשייכות להעיר

תורה.. של פרשיות "מקצת כה,zayומשפט", (טו, כו'"
דינים  פרטי כו"כ - כבֿל) (טז, הפרשה ובהמשך ובפירש"י),

לשבת. בנוגע

mkl 'idi xiyd xn`py ,mixvna dxn`p"y dpey`xd dxiyd mb (**
oeikn ± "bgd ycwzd lilkzenilye xnby.q"ixwa 'id n"ivi
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ית'. לו דירה נעשית התחתונים שמציאות
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ועצמותו  מהותו התגלות הי' קי"ס ש"בשעת (ס"ה)
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קרי"ס"53בתוספתא  ג"כ לזכור ובהמשך 54שצריך ,
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"מעשינו  משך 56וע"י זמן כל ועבודתינו
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הנ"ל: בכל
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קרי"ס) (בדוגמת ("שם 58לבוא שירה ומתוך ,

העשירית" "שירה גם כולל בו"), 59נשמחה
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תצא" מאתי חדשה ֿ 61"תורה במתן (שהתחיל

).62תורה 

והיו  מוריך עוד יכנף "ולא היעוד יקויים שאז
מוריך" את רואות איש 63עיניך עוד ילמדו "ולא ,

ועד  למקטנם אותי ידעו כולם כי גו' רעהו את
קטן 64גדולם" ומשוה השוה העצמּות, גילוי -

בנ"י, אצל וגדול,

ש"כבר  (כפי כולו בעולם ויתגלה שיומשך ועד
תורה" מתן בשעת זה מעין לעולמים -65הי' (

וראו ה' כבוד xya"ונגלה lk"גו "מלאה 66יחדיו ,
ux`d"גו הוי' את בסיום 67דעה הכתוב ובלשון ,

ועד" לעולם ימלוך "הוי' - הים שירת 68וחותם

שלו" המלוכה שכל ).69("לעתידֿלבוא

.Á מסכת סיום עם לעיל האמור כל לקשר ויש
עם 70שבת  בקשר "סיום" לערוך המנהג כידוע -
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ועוד.48) ג פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
וש"נ.49) .150 ע' חכ"א לקו"ש ראה
קיח,50) פסחים ע"פ – א יז, צו  לקו"ת א. סג, פרשתנו תו"א

וש"נ. ואילך. 968 ע' ח"ג לקו"ש וראה א.
עמינדב 51) בן דנחשון המס"נ ע"י נפעלה שקרי"ס להעיר

עצם  שמצד עבודה – ועוד) כב. יד, פרשתנו (מכילתא לים שקפץ
בשוה. ישראל כל אצל שהיא הנפש,

אז 52) גו' עמים "שמעו – הכתובים בפשטות גם וכמודגש
ידֿטז), (טו, גו'" ופחד אימתה עליהם תפול גו' נמוגו גו' נבהלו

ענין בהם שנעשה כו',lehiadהיינו, מהתחלקות שלמעלה תנועה ,
("נמוגו"). בפנימיותם גם אלא ("עליהם"), מקיף באופן רק ולא
עניני  כל כוללת הים ששירת (60 (ובהערה לקמן המבואר וע"פ
שעם  שבעולם, הנבראים כל לשירת גם ששייכת י"ל - שירה
שירה'), ב'פרק (כמבואר ונברא נברא לכל מיוחדת שירה היותה

להקב"ה. שירה - אחת נקודה מהן בכאו"א יודגש
סי"ב.53) סו סימן או"ח אדה"ז בשו"ע הובא רפ"ב. ברכות
ב.54) סב, פרשתנו תו"א
ובכ"מ.55) א. כג, תזריע לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א ראה
רפל"ז.56) תניא
וארא.57) ר"פ ותו"ח (תו"א לעיבור נמשל שהגלות להעיר

אמרו  כו' עוברין ד"אפילו שזהו"ע - הרמז ע"ד - וי"ל ובכ"מ).
הגלות*. בזמן גם וישנו שייך השירה שענין שירה",

cr" xn`p mid zxiyay xirdle (*xearixeciq) "xeair zeize`" ± "
.(y"r ,b"rq bqx ,aleld xry (g"`c mr)

שם 58) תו"ח - ובארוכה ואילך. ב סב, פרשתנו תו"א ראה
ועוד. ואילך. א קעח,

יו"ד.59) שם תנחומא א. טו, פרשתנו מכילתא
אחת 60) שירה וכי הזאת, השירה "את המכילתא: לשון כדיוק

אינה  הזאת" ש"השירה היינו, כו', הן" שירות עשר והלא היא,
שהגאולה  כמו שירות**, העשר כל כוללת אלא בלבד, אחת שירה
(וראה  גאולה עניני כל וכוללת ופתיחה התחלה היא ממצרים

וש"נ). ואילך. 81 ע' חל"א לקו"ש
ג.61) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
עניני 62) כל ניתנו ובו חדֿפעמי, הו"ע מתןֿתורה שהרי

(ראה  חדשה" "תורה לעתידֿלבוא, שיתגלו הענינים גם התורה,
ועוד). כג. ע' ריש תרס"ו המשך

כ.63) ל, ישעי'
ספ"ט.64) תשובה הל' רמב"ם לג. לא, ירמי'
א).65) (מו, פל"ו תניא
ה.66) מ, ישעי'
ה'יד'.67) ספר וחותם סיום רמב"ם ט. יא, שם
יח.68) טו, פרשתנו
יז).69) (שם, עה"פ פירש"י
חוק 70) לו שם "שם - השבוע לפרשת מהשייכות להעיר

תורה.. של פרשיות "מקצת כה,zayומשפט", (טו, כו'"
דינים  פרטי כו"כ - כבֿל) (טז, הפרשה ובהמשך ובפירש"י),

לשבת. בנוגע

mkl 'idi xiyd xn`py ,mixvna dxn`p"y dpey`xd dxiyd mb (**
oeikn ± "bgd ycwzd lilkzenilye xnby.q"ixwa 'id n"ivi
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שבת  מסכת 71בערב על סיום לערוך מתאים ,
התורה 72שבת  פנימיות ע"פ ,73.

למדנו  "ומדבריהן שנינו שבת, מסכת בסיום
והתחלת  בשבת". וקושרין ומודדין שפוקקין
עם  המסכת סיום לקשר ב"הדרן" כנהוג - המסכת
בתחילתן  סופן ד"נעוץ הכלל יסוד על התחלתה,

בסופן" שהן 74ותחילתן שתים השבת, "יציאות -
ארבע".

בהקדים  - שביניהם והשייכות הקשר וי"ל
השבת. ענין תוכן תחילה

.Ë לקבוע" - הוא השבת יום של ענינו
העולם"בנפשותינ  חידוש אמונת (בפ'75ו כמ"ש ,

ואת 76יתרו  השמים את ה' עשה ימים ששת "כי (
השביעי". ביום וינח גו' הארץ

נעשה  השבת שביום – החסידות תורת ובסגנון
העולמות  מאירה 77עליית החול שבימי היינו, ,

שם לעולם, השייך האלקות "ולכן `miwlבחינת ,
אלקים". ויאמר בראשית, ימי ששת בכל כתיב
שלמעלה  האלקות בחינת מאירה השבת וביום

שם העצם ied'מהעולם, שם בשבת 78, נאמר שלכן ,
"lkie"אלקים..79אלקים ומדריגת בחי' "שכלתה ,

כתיב  והארץ 80אח"כ השמים תולדות אלה
עשות ביום כו'"ied'בהבראם, .81אלקים

לעתידֿלבוא, – הוא הוי' שם גילוי ושלימות
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו מכיון 82"יום ,

מהגילוי  יותר נעלה באופן הוי' שם גילוי יהי' שאז

בראשית  כידוע 83בשבת הוא 84, "הוי' בענין
הוי' ששם עד מתעלה הוי' שם שכאשר האלקים",
נעלה  הוי' שם ומתגלה נמשך אז יחשב, כ'אלקים'

דלעילא  הוי' .85יותר,

יש  גופא, דלעילא הוי' שם שבגילוי ולהעיר,
עילוי  אחר בעילוי דרגות אע"פ 86חילוקי ולכן ,

הוי' שם נתגלה יםֿסוף בקריעת ועאכו"כ 87שגם ,
הוי'88במ"ת  שם יתגלה לעתידֿלבוא מ"מ, ,

יותר. נעלה באופן דלעילא

.È מרומז השבת) ביום הוי' שם (גילוי זה וענין
שהן  שתים השבת, "יציאות - שבת מסכת בהתחלת

ארבע":

וחסידות  קבלה בספרי רשויות 89מבואר שד'
שתים  "וז"ס הוי', שם אותיות ד' כנגד הם בשבת,

ה"א  יו"ד אותיות שהן ארבע, ארבע 90שהן שהם ,
ד' גימטריא ה"א יו"ד כי ה"א, וא"ו ה"א יו"ד

ה"א" וא"ו ה"א יו"ד .91אותיות

" הלשון דיוק ולהמתיק להוסיף ze`iviויש
" ולא כאן ze`vedהשבת", שמדובר (אף השבת"
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הטעם 71) כי השבת, ביום חל ההילולא כשיום משא"כ
אינו  זה וטעם כו', תענית ע"ד הסברא בגלל הוא סיום דעריכת

בשבת. שייך
(72– לתלמידֿחכם שבת ד(מסכת) מהשייכות להעיר

א). קיט, שבת גם וראה ועוד, א. כט, (זה"ג שבת" ד"איקרי
בפנימיות 73) הלימוד (ועיקר) רוב צ"ל השבת שביום כידוע

עה"ח  קונטרס כו. ע' מהר"ש אדמו"ר אגרותֿקודש (ראה התורה
ועוד). פכ"ה.

מ"ז.74) פ"א יצירה ספר
לאֿלב.75) מצוה חינוך
יא.76) כ,
ובב"מ.77) א. מא, בהר לקו"ת
שנהֿזו,78) וארא ש"פ הרמב"ם", על "הדרן בארוכה ראה

ס"ו.
ב.79) ב, בראשית
ד.80) שם,
ד).81) שם, א. (לב, שה"ש בלקו"ת לגני, באתי ד"ה
בסופה.82) תמיד

דוד")83) את הוליד "וישי (עד פרץ" תולדות "אלה שהרי,
בהבראם  והארץ השמים תולדות מ"אלה יותר נעלה באופן הוא

ג). פ"ל, שמו"ר (ראה גו'" הוי' עשות ביום
יוהכ"פ 84) (שער פע"ח בסופה), יומא (מס' מ"ח ראה

ואילך. סע"ג סה, לש"ש דרושים בלקו"ת ונת' הובא בסופו).
וככ"מ.
תו"ח 85) - ובארוכה ואילך. סע"ד סא, פרשתנו תו"א גם ראה

ואילך. ב רח, שם
אומרים86) האלקים" הוא "הוי' minrtשהרי 'f נסמן)

.(84 בהערה
של 87) באופן זה הי' שבקי"ס אלא, .85 בהערה הנסמן ראה

שם. כמבואר בלבד, אמונה
מט 88) שמות על תו"א "הדרן בארוכה וראה ובכ"מ. ד. ,

ואילך. ס"ז הנ"ל, הרמב"ם"
ונת'89) הובא שבת. מס' ריש להאריז"ל הש"ס לקוטי

ועוד. פ"ג. תרל"ו רבים מים בהמשך
גם 90) ה"ה עצמו", בפני שם הוא ש"י"ה לכך שנוסף להעיר

ה"ד). פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם (ראה המפורש" שם "מקצת
ד'91) כל כאשר היא, הוי' שם שלימות שאעפ"כ, אלא

באותיות  כלולות ו"ה שאותיות כפי רק (לא בגילוי הם האותיות
י"ה).

על  יד "כי וחותמה שסיומה - לפרשתנו מהשייכות ולהעיר
של  שמו שימחה עד שלם כסאו ואין שלם שמו "אין יֿה", כס
(פירש"י  שלם" והכסא שלם השם יהי' שמו וכשימחה עמלק,
(ראה  לו"ה י"ה בין ח"ו, להפריד, עמלק של שענינו מכיון עה"פ),

וש"נ). .195 ע' חכ"א לקו"ש
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מלאכת יציאה)d`vedאודות אודות ולא לרמז 92, -
שם "d"iלר"ת ,iציאותd."שבת

הוא  השבת ענין שכללות לעיל האמור וע"פ
הוצאה  שבמלאכת נמצא, בעולם, הוי' שם גילוי
שתים  השבת, "יציאות שבת, מסכת שבהתחלת

השבת  ענין דכללות התוכן נרמז ארבע", -93שהן
של  יחידו היחיד, מרשות דבר להוציא שלא

קדושת 94עולם  את ולהמשיך להוציא אדרבה, אלא ,
הרבים  לרשות גם היחיד שהעולם 95רשות ועד ,

אחת  רשות נעשה של 96כולו ליחידו היחיד, רשות ,
ועצמותו  מהותו העולם בכל שמתגלה היינו, עולם,

ית'. לעצמותו דירה ונעשה ית',

.‡Èמבואר המסכת dceardובסיום ote` ֿ שעל
- בעולם) הוי' שם (גילוי השבת ענין פועלים ידה

בשבת". וקושרין ומודדין "פוקקין

(ולא  וכו'" "פוקקין הלשון דיוק - ובהקדים
לשון וכיו"ב), כו'", לפקוק ופעולה ded"מותר

zi`ce,תמיד עושים וכן לעשות צריכים שכן לרמז ,
העבודה. סדר שזהו היינו,

האדם  בעבודת - בזה :97וההסברה

"oiwwet ענין בו יכנס שלא החלון סתימת - "
כללות  על קאי - הטהרה) (היפך בלתיֿרצוי

מרע" ד"סור השמאל.98העבודה קו -

""oiccen"מצוה של . . "מדידה ובפרט 99- ,
באגה"ק  המבואר להם 100ע"פ יש המצוות ש"רוב

העבודה  כללות על קאי - כו'" מצומצם שיעור
הימין. קו - טוב" ד"עשה

שלום"oixyewו" ד"בקש הענין על קאי - "101,
ושמאל, ימין הקוין מב' שלמעלה האמצעי, קו

eicgiולכן mxagn102 וענינו הקשירה), (שזהו"ע
ועשה  מרע "סור הקוין ב' ולקשור לחבר - בעבודה

ע"י  לאֿתעשה) ומצוות (מצוותֿעשה ועם טוב"
קוין, לב' מהתחלקות שלמעלה האחדות נקודת

"zg` הקב"ה של העצמי רצון - ועד אלקים", דבר
ס"ז) ,103(כנ"ל

וסיום  דהתחלת והשייכות הקשר מובן ועפ"ז
השבת, ("יציאות בעולם הוי' שם שגילוי - המסכת
ד"פוקקין  העבודה ע"י נעשה ארבע") שהן שתים
"סור  הקוין ב' רק לא היינו, וקושרין", ומודדין

טוב" ועשה כפי 104מרע - ובעיקר - גם אלא ,
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יציאות 92) נקט אלא למיתני, לי' הוה "הוצאות, שם: בתוס'
ממקומו, איש יצא אל כט) טז, (פרשתנו דכתיב נקט, דקרא לישנא
ללקט  הכלי עם יצא אל הוצאה, ספ"ק) (עירובין מינה ודרשינן
ולא  יציאה על קאי מקרא של שפשוטו לכך נוסף אבל, המן".
ממקומו" איש יצא "אל מהפסוק ילפינן להלכה גם הרי הוצאה,
ואילו  רפכ"ז), שבת הל' רמב"ם שם. (עירובין תחומין איסור -
גו'" במחנה קול ויעבירו משה "ויצו ממ"ש ילפינן הוצאה, איסור

ה"ה). פי"ב שם רמב"ם ע"ב. ריש צו, (שבת
נשנית93) זה הוצאות zligzaומטעם ש"דיני אף - המסכת

לקמן, גדול כלל פרק אחר מלאכות אבות גבי לשנות לו הי' שבת
הוצאה  וקתני אחת, חסר ארבעים מלאכות אבות קתני דהתם
- יציאות (תוד"ה כו'" הדברים כסדר להתחיל לי' והוה לבסוף,

שבת). ריש
ובכ"מ.94) ספל"ג. תניא ראה
בחוץ 95) שעומד לעני (הקב"ה) בעה"ב נתינת תוכן גם וזהו

אחת). רשות שנעשה מכיון המותר, באופן (אבל,
ע"ד 96) ט) פ"ל, שמו"ר וראה ה. פי"א, (ב"ר ממארז"ל להעיר

אחד  שברשות והוצאה, מעירוב "משל - אחד למין ר"ע של תשובתו
לקו"ת  (וראה כו'" הוא שלו העולם כל כך להוצאה, עירוב צריך אין

.(68 ע' חי"א בלקו"ש נתבאר - ובכ"מ ג. כא, תזריע
ואילך.97) 12 ע' חי"ד לקו"ש ראה - נגלה ע"פ הביאור
לה'")98) "שבת ענינו שכל (אף השבת יום בעבודת ודוגמתו

בקידוש  בכניסתו וביציאתו, בכניסתו  . . השבת יום את "לקדש -

"מעלתו  רפכ"ט), שבת הל' (רמב"ם בהבדלה" וביציאתו היום
(ספהמ"צ  אחריו" והבאים ממנו הקודמים הימים משאר והבדלו

מרע"*. ד"סור הענין תוכן ע"ד - קנה) מ"ע
המס'.99) בסיום מהגמ' - הרע"ב פי'

א).100) (קטו, יו"ד סימן
ש"בקש 101) א)** עד, (בלק בלקו"ת מהמבואר להעיר

על קאי ת"ת dxezשלום" (דמצות  האחדות נקודת מודגשת שבה ,
מהתחלקות  שלמעלה דמל"ת) או דמ"ע דלימוד ממש אחת היא
(ראה  חד" כולא וקוב"ה ש"אורייתא מכיון אלקים"), דיבר ("אחת
להערה  ובשוה"ג ואילך, ס"ח הנ"ל, הרמב"ם" על "הדרן בארוכה

.(80
שם.102) לקו"ת
הענינים,103) בפנימיות מבואר, (18 (ע' שם בלקו"ש

מעלי  השבת, שביום הדרגות ג' הם וקושרין" ומודדין ש"פוקקין
הגילוי  דרעוין): (רעוא שבת ומנחת דשבתא, יומא שבתא, (ליל)
דבחי' הגילוי שבת, בליל - באצילות) שהיא (כפי מלכות דבחי'
(בינה) ומלכות מז"א שלמעלה הבחי' וגילוי השבת, ביום - ז"א
"סור  והרי דרעוין***, ברעוא - שביניהם היחוד נעשה שעלֿידה
ז"א  דמלכות, הדרגות בג' הם שלום" ו"בקש טוב" "עשה מרע",

ואילך). ב שם, (לקו"ת ובינה
טורי 104) הרבים, ברשות העבודה דשבת: ברשויות ודוגמתם

של  (יחידו היחיד ברשות והעבודה מרע", "סור – היא דפרודא,
הרשויות  - ביניהם והממוצע טוב". "עשה – היא עולם),
היא  היחיד, רשות נעשות וכיו"ב חצירות עירובי שע"י שביניהם,

) dyre rxn xeq" - xzei wnerae (*epnnokezd ,ixdy - "aeh (
v"ndq d`x) legd inia zayd dyecw jiyndl (mb) `ed "dlcad"c

.(d"t dlin zevn v"vdl
ielibd mb edfy ,mye (**seqÎmi zrixwc.wizr 'iga ,

zecerq iyexc d`xe - ,`"fe w"r 'ln :od mdly zecerqy s` (***
.cere .g"`c mr xeciqa ,zay
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שלמעלה  האלקות בחי' עם אותם שקושרים
להמשיך  שכדי (ס"ז) לעיל כאמור מהתחלקות,
מהתחלקות  שלמעלה האלקות דרגת בעולם
למעלה  - היחיד רשות נעשה כולו (שהעולם

צורך105מאחד  יש ית'), לו דירה -dceara
dznbec106'לב מהתחלקות שלמעלה עבודה ,

.107קוין 

.·È ביותר מודגש לעיל, האמור כל ע"פ והנה,
והנחיצות  ההכרח גם זה עם וביחד העילוי, גודל

l`xyiכו', ly mzecg`a ישראל של אחדותם כי, -
עי"ז נעשית mdaלאמיתתה dlbzny ומקורם שרשם

גם  ואז התחלקות, מגדר שלמעלה האלקות בדרגת
mzcear ועי"ז מהתחלקות, שלמעלה באופן היא

milretmlera האלקות בחי' וגילוי המשכת
בארוכה. כנ"ל ית', לו דירה מהתחלקות, שלמעלה

עשיריות  כו"כ של בהתוועדות בעמדנו ולכן,
ביום  הדור, נשיא עם הקשורה התוועדות מישראל,
גם  לקרוא מתחילים שבה שירה', 'שבת הש"ק,
של  אחדותם את המדגישים ענינים - יתרו פרשת
מתאים  זמן זה הרי - בארוכה) (כנ"ל ישראל
(ולהתחיל  טובות החלטות לקבל ביותר ומסוגל
עוז  וביתר שאת ביתר להוסיף ומיד) תיכף לקיימן

ישראל. ואחדות ישראל אהבת בעניני

דכ"ק  ההילולא ליום ובשייכות בקשר ובפרט
הולך  בשנה שנה שמידי דורנו, נשיא אדמו"ר מו''ח
אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו ד"כל בעילוי וניתוסף
גילוי  בבחי' ומאיר (ש)מתגלה . . חייו ימי כל עבד

הארץ  בקרב ישועות ופועל . . למטה ,108מלמעלה
 ֿ בעל של עבודתו עניני בכל להוסיף יש שלכן,
הורנו  אשר ישרה בדרך נלך "כאשר ההילולא,

ועד" סלה נצח באורחותיו ונלכה -109מדרכיו
 ֿ בעל ותבע שדרש העיקריים מהענינים אשר,

ומכתביו  שיחותיו ממאמריו בכו"כ 110ההילולא

ישראל  ואחדות ישראל אהבת -111הוא ובפשטות ,
ועאכו"כ  בגשמיות, ליהודי טובה לעשות

ומצוותי',112ברוחניות  תורה היהדות, הפצת ע"י ,
חוצה. המעיינות להפצת עד

ההילולא  בעל של בשמו גם :113וכמרומז
אחר" בן לי ה' "יוסף ע"ש - לעשות 114"יוסף" ,

"בן" השומע 115מ"אחר" "כל ע"ש - ו"יצחק" ,
לי" שהעבודה 116יצחק היינו, ותענוג, שמחה ,

ותענוג, שמחה מתוך היא "בן" מ"אחר" לעשות
ישראל  באהבת חדורה וכו', יפות פנים בסבר

בארוכה  כמ"פ (כמדובר ישראל ).117ואחדות

.‚È למעשה בנוגע פרטי ענין  - יותר ובפרטיות
העיקר" הוא "המעשה :118בפועל,

שני  שכאשר בעלֿההילולא, ותורת פתגם ידוע
שפגישתם  להשתדל עליהם יחדיו, נפגשים יהודים

נוסף.תבי  ליהודי וטובה תועלת א
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ד"קדש  באופן רק (לא ששלימותם הרשות, בעניני העבודה -
יהיו  מעשיך ש"כל באופן היא אדרבה) אלא לך", במותר עצמך
היחיד, רשות נעשים שעי"ז דעהו", דרכיך ו"בכל שמים", לשם

עולם. של ליחידו
שמביא 105) אף - וכיו"ב אחד שבט של רשות - ובהלכה,

ה"א). פי"ב שגגות הל' רמב"ם ואילך, סע"ב ד, (הוריות אחד פר
ס"ד,106) לעיל האמור על (נוסף עצמם בישראל ועד"ז

דבעה"ב  והאחדות החיבור - כו') האמת מתגלה השבת שביום
אחת). רשות שהכל מכיון המותר, (באופן ועני

הבחינות 107) דב' שהתשובה מבאר שם, שבלקו"ת להעיר
והתשובה  הוי', דשם ו"ה בבחי' הם טוב" ועשה  מרע, "סור

האמור  וע"פ הוי'". דשם י"ה בבחי' היא שלום" ש"בקש ד"בקש
שזהו  י"ל, וע"ט, דסו"מ הבחינות ב' ומאחד ומחבר כולל שלום"
הכולל  (י"ה ארבע" שהן שתים השבת ד"יציאות הענין דוגמת
ד' כל ישנם המסכת), (סיום העבודה שלימות שלאחרי אלא ו"ה),
המסכת), כבתחילת ארבע" שהן "שתים רק (לא בגלוי האותיות

ו"ה. בבחי' בגילוי ומאיר נמשך י"ה שבחי' היינו,

שער 108) דא"ח) (עם סידור - ובארוכה וכ"ח. סז"ך אגה"ק
ובכ"מ. בעומר. הל"ג

א).109) (קמו, שם אגה"ק
מו"ח 110) כ"ק פקודת "ע"פ - שנדפס במכתב גם וראה

שבט  יו"ד לקראת לאור שיצא לקונטרס בהוספה - אדמו"ר"
ה'תש"י.
יח),111) יט, קדושים ופירש"י (תו"כ בתורה" גדול "כלל

לא, (שבת הוא" פירושא ואידך כולה, התורה "כל - מזה  ויתירה
גמור". "זיל - ל"פירושא" בנוגע נתינתֿכח גם וכולל א),

ובכ"מ.112) אייר. ה' יום" "היום ראה
של113) שבטו כנגד הוא שבט שחודש ולכמה sqeiלהעיר, ,

בחודש ההקרבה (כסדר שבטoqip)דעות עשתי `xyכנגד ("ביום
גם השייך התענוג, ענין שמן, אשר"), לבני נשיא יום, wgvilעשר

נתגלה ועלֿידו ותענוג), כמ"שzeinvrd(שמחה epzyxtaדיוסף,
בת "שרח עמו", יוסף עצמות את משה "ויקח יט) היא `xy(יט,

קונטרס  בארוכה ראה - כו'" קבור יוסף היכן למשה שהראתה . .
וש"נ. תשמ"ו. וארא ש"פ משיחות

שער  (פרדס השלם מספר שבו, בעשירי - עצמו שבט ובחודש
על להורות טו), ג, שמות ראב"ע בענינים zenilyב'. העבודה

ו"יצחק". ד"יוסף"
כד.114) ל, ויצא
ועוד.115) עה"פ. להצ"צ אוה"ת ראה
ו.116) כא, וירא
ועוד.117) ס"ד. שנהֿזו, בא ש"פ שיחת
מי"ז.118) פ"א אבות
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שבעצם  והטובה התועלת מלבד כלומר,
הענין  עצם מצד הן יהודים, שני של פגישתם
התועלת  מצד והן ישראל, ואחדות ישראל דאהבת

האמצעי  אדמו"ר ותורת כפתגם ה', 119בעבודת

שתי  ישנן יחדיו, נפגשים יהודים שני שכאשר
אחת  הבהמית נפש נגד אלקיות יש 120נפשות -

נוסף. ליהודי טובה תצמח שעי"ז להשתדל

שכאשר  לאחרונה להנהוג הטעמים אחד וזהו
וכיו"ב, ברכה לבקש יחדיו, להפגש באים יהודים
של  בענין שליחותֿמצוה עם זאת מקשרים

שני 121צדקה  שכאשר הנ"ל להוראה בהתאם -
של  בטובתו להשתדל עליהם יחדיו נפגשים יהודים
שליחותֿמצוה  ע"י לקיימה שנקל נוסף, יהודי
בענין  והשליח) המשלח את המאחדת (פעולה

למקבל 122הצדקה  וטובה תועלת המביא דבר ,
.123הצדקה 

ביותר  ונכון שראוי ובקשתי, הצעתי ולכן,
יהודים  שכאשר - ומקום מקום בכל כן להנהיג
נוסף, יהודי של בטובתו גם ישתדלו יחדיו, נועדים
לרעהו  איש שנותנים עי"ז צדקה, ממצות החל
את  המאחדת פעולה לצדקה, לתת שליחותֿמצוה

הצדקה. במצות שניהם

- הקהל' 'שנת זו, בשנה יתירה ובהדגשה
להקהיל  לזמן מזמן להשתדל שיש כמ"פ כמדובר
כדי  והטף" כמובן) (בנפרד, והנשים "האנשים
ה' את "ליראה תומ"צ, בעניני ולהוסיף להתחזק

הימים" כל עם 124אלקיכם גם הכינוס את לקשר -
הצדקה  .125מצות

.„È לעיל להאמור בהמשך - לענין ומענין
אופן  עלֿדבר לאחרונה הנהוג אודות (סי"ג)

כו': הפגישה

כאו"א  עם נפגשים שלא הפגישה באופן גם
הפרטיים  עניניו להציע שיוכל זמן למשך בפרטיות
במעמד  היא זמן במשך והדיבור הפגישה אלא כו',
ח"ו  גרעון בה שאין בלבד זו לא - יחדיו כולם

אלאל  בפרטיות, פגיעה מעלתה `daxcגבי גדלה ,
של  באחדותם יותר ניתוסף שעי"ז מכיון - יותר

מלך" הדרת עם "ברוב על נוסף ,126ישראל,
בד' וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת קדוש, ובמקום
לכאו"א  המענה גם שאז ההילולא, בעל של אמותיו
באופן  הם וכו' והברכות כו') כללי באופן כי (אם

כו'. יותר ופועלים יותר, נעלה

יותר: ובפרטיות

בעניני  [ולדוגמא: רבים לשאלות הכללי המענה
מומחה  רופא כעצת - שני 127רפואה טוב, (ומה

ישאלו  - דעות חילוקי יש ואם מומחים, רופאים
פרנסה  בעניני הרוב): כדעת ויעשו שלישי,

מבינים  ידידים כעצת - כו' ובעניני 128והסתדרות :
המשנה  הוראת - כו' ה' רב",129עבודת לך "עשה

כשאין  מאומה נגרע שלא בלבד זו לא - וכיו"ב]
וכוללים  בפרטיות לכאו"א לענות גרמא הזמן

בכלל  אלא130הפרט ,daxc`עי"ז ,sqezip מעלת בו
כו'. הציבור וכח

(משא"כ  בהם וכיוצא אלה בענינים ולכן,
ישאל  שכאו"א צורך אין כו') מיוחדים בענינים
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ובכ"מ.119) טבת. כ"ף יום" "היום
אינה 120) חבירו של הבהמית שנפש - בזה וההסברה

ב. ה, (ב"מ לו" ולא חוטא אדם "אין שהרי בעניניו, מתערבת
פי"ג  מעשר הל' ברמב"ם: פעמים כמה – הלכות" ו"הלכות וש"נ.

הי"ז. פ"ח ויובל שמיטה הל' ).n"kaeהי"ז.
(פירש"י 121) למקבל הנותן בין ושלום אחוה - שענינה

המצוות  כל כנגד שקולה שצדקה ולהעיר, רע"א). ח, ברכות
בה  שמודגשת מכיון פל"ז), (תניא סתם מצוה בשם ונקראת

הגוף zillkdהנקודה בירור - האדם פעולת מצד שבמצוות:
(צוותא  ההתקשרות ומצד שם), (תניא בעולם וחלקו ונה"ב

סי"ז). (אגה"ק ממש" הוי' מצות "שהיא - הקב"ה עם וחיבור)
ד"אשרי 122) הענין בביאור א) (סא, פרשתנו מזוהר להעיר

ואילך. סב ע' לוי"צ לקוטי וראה כו'", דל אל משכיל
מצד 123) הן - והשליח) (המשלח הנותן של לתועלת נוסף

כו'. הברכה לקבלת כלי בתור והן הצדקה, מצות קיום עצם
יבֿיג.124) לא, וילך
וצדקה.125) תפילה תורה הקוין, ג' כל עם לקשר - טוב ומה

בערכו.126) תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי - הכתוב ל'
וש"נ.

שניתנה 127) "מכאן ירפא", "ורפא התורה; הוראת יסוד על
במובן  גם "רשות" סע"א), ס, (ברכות לרפאות"* לרופא  רשות
רסשל"ו). יו"ד (שו"ע הוא" פקו"נ "ובכלל - כו'. נתינתֿכח של

ציווי אצלו ה"ז - לרפואה מאד z"dnוהזקוק ונשמרתם
ונפש, גוף נזקי בהל' ובפרטיות בזה והאריכו לנפשותיכם.
בשו"ע  גם לידינו הגיעו ומקצתם - ונפש גוף שמירת ובהלכות

אדה"ז.
יועץ",128) ברוב "ותשועה ו) כד, יד. יא, (משלי מש"נ ע"פ

ו" "יועץ" להיות יכול שאז "מבין", שצ"ל יועץ",aexaהיינו,
יתבוננו  שלכן בטובתו, שחפצים – ו"ידידים" שנים, רבים מיעוט

הוגנת. עצה לו ויתנו במצבו כדרוש
מ"וֿטז.129) פ"א אבות
סק"י.130) או"ח שו"ע סע"ב. כט, ברכות ראה

jilr miy` `l 'eb dlgnd lk" (ek ,eh) epzyxta p"ynn xirdle (*
zlilye zxiwr i"r ,d`etxd zenily ,"j`tex 'd ip` ik (dligzkln)

.dligzkln ilegd oipr
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ע"פ  לנהוג יש אלא פרטי, למענה וימתין בפרטיות,
"תורת  תורתנו, הוראת על המיוסד הכללי, המענה
אפשרות  תהי' (ובמילא, חיים" ו"תורת אמת"
הדורשים  כו' המיוחדים לענינים יותר להתפנות

כו'). מפורט מענה

בזה: עיקרי ענין להוסיף ויש

ונצורות  גדולות שפעלו לאחרי - אלה בימינו
חוצה, המעיינות והפצת והיהדות, התורה בהפצת
מו"ח  כ"ק דורנו נשיא של ובשליחותו בכחו

- `lאדמו"ר oiekl gilviy zegkd `"e`kl epzip
zn`d של בתורתו ומתייגע שלומד עי"ז ובפרט ,

בכו"כ  וכדבריו כו', בהפצתה ועוסק הדור, נשיא
לתלמיד שש 131ממאמריו  מרב ההשפעה לימות

נותן" יפה התלמיד 132(ש"בעין שחושי באופן הוא (
הרב  לרצון לכוין זוכה ובמילא הרב, כחושי נעשים

כו'.

בנוגע  הרי, - כו' ספק מתעורר זאת בכל ואם
aexl המענה ע"פ פתרון למצוא יכולים הענינים

כנ"ל. התורה, הוראות על המיוסד הכללי

וכו' פדיונות ברכות, בקשת של למכתבים ובנוגע
ברבים, ומודיעים בפרט, לאישור להמתין צורך אין -
על  להזכירם - הבקשות את ימלאו בעזה"י, אשר,
להתברך  - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הציון
ועד  מנפש דמיטב, מילי בכל הברכות מקור מהקב"ה
ובפרט, בכלל לו המצטרך בכל ואחת אחד כל בשר,

יחד. גם וברוחניות בגשמיות

.ÂË עשר לחמשה בנוגע גם לעורר המקום כאן
הבעל"ט: בשבט

"קיימא  שבו – בחודש  עשר חמשה של ענינו
באשלמותא" עניני 133סיהרא כל שלימות כלומר, ,

קודש" יהי' "העשירי - ובמיוחד כולל ,134החודש,
ההילולא. יום

"ראש  הוא בשבט עשר חמשה ועיקר: 135ועוד

לאילן" השדה"136השנה עץ "האדם -137,
מצוות" פירי "מאי פרי, עושה ,138תלמידֿחכם

טובים" מעשים צדיקים של .139"תולדותיהם

להקהיל  - זה סגולה יום לנצל יש ולכן,
יותר  עוד להוסיף כדי והטף" והנשים "האנשים
הוספה  – ובמיוחד כולל ומצוותי', תורה עניני בכל
 ֿ בעל של ואורחותיו בדרכיו בהליכה ושלימות
ואחדות  ישראל דאהבת מהענין החל ההילולא,

בארוכה. כנ"ל וכו', צדקה נתינת ישראל,

לבחור וכ  יש - אפשרי הכי עם" "ברוב שיהי' די
ענינו: לפי ומקום מקום בכל מתאים, הכי הזמן את

בערב  מנחה (יום 140לאחרי בשבט עשר חמשה
טוב  כי בו שהוכפל עשר 141השלישי בחמשה ,(

הש"ק, ליום עד שלאחריו, בימים עצמו, בשבט
מזמנים  אחד בכל - טוב (ומה דמתןֿתורה השבת

וכו'). שונים במקומות הנ"ל,

.ÊË משה ישיר ל"אז נזכה ממש שבקרוב ויה"ר
אלא  נאמר לא "שר הזאת", השירה את ישראל ובני

התורה" מן המתים לתחיית מכאן "הקיצו 142ישיר, ,
עפר"143ורננו" שירה 144שוכני - ישיר" ו"אז ,

בכל  דמשה אתפשטותא (כולל "משה - העשירית
ודרא  דדורנו)145דרא משה אדמו"ר, מו"ח כ"ק ,
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(131.13 ע' תש"י (הב'). 51 ע' תש"ט סה"מ לדוגמא: ראה
cere.

וש"נ.132) רע"א. נג, ב"ב ראה
ועוד.133) רע"א. פה, ח"ב רע"א. קנ, ח"א זהר
ס"ע 134) ח"ו לקו"ש וראה לב. כז, בחוקותי – הכתוב ל'

וש"נ. .290
ר"ה.135) מסכת ריש

המבואר 136) ע"פ – ההילולא לבעל מהשייכות להעיר
היסוד, מדת עם ד"אילן" הקשר תיג) ע' (אגרות לוי"צ בלקוטי
על  שקאי האותיות, עם יוסף מספרו "עץ וכן יוסף, של מדתו
ב' הוא רבים, לשון אילנות וכן . . "עצים הענין, ובהמשך יסוד".
שבשם  ו"ה יחוד ענין "הוא יחד וחיבורם ועה"ד", דעה"ח עצים
מה  והיינו ו"ה, מספר העשתיֿעשר, החודש בשבט, והוא . .
הוא"*, והי' ימירנו "המר מהר"ת הוא שבשבט הוי' שם שצירוף
הוא  לאילנות ר"ה כי בהמה, במעשר (ש)נאמר . . במ"ח כמ"ש

כו'". בהמה למעשר ר"ה כמו ובדוגמא מקביל
א.137) ז, תענית יט. כ, שופטים
סע"א.138) מו, סוטה
נח.139) ר"פ פירש"י
גו'140) "למנצח לפני אדה"ז (סידור תחנון בו אומרים שאין

ס"ח). סקל"א או"ח אדה"ז לשו"ע השלמה יענך".
וטוב 141) לשמים טוב – וענינו ז. א, בראשית פירש"י

האחדות. ענין הדגשת ועוד), עה"פ. להצ"צ אוה"ת (ראה לבריות
כו'.142) ושירה השמחה ענין הדגשת – דייקא "רננו"
עה"פ.143) ופירש"י מכילתא ב. צא, סנהדרין
יט.144) כו, ישעי'
פנ"ו,145) ב"ר וראה רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז

א. רעג, זח"ג ז.

,"xg` oa il 'd sqei"c dceard okez (*xindl± "oa"a "xg`"
.jli`e 87 'r e"kg y"ewla dkex`a x`azp
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lirlc zegiyl zenlyd
g"nyz'dhaỳ"i,glyat"yzgiy

הזולת  של בטובתו ההשתדלות אודות יב, :בסעיף

ואחד  אחד כל של למעלתו בהתאם להיות צריכה הזולת של בטובתו ההשתדלות שמדת להוסיף, ויש
המשנה  כפסקֿדין – ידיֿחובתן 1מישראל יצאת לא בשעתו, שלמה כסעודת להם עושה אתה "אפילו

ויעקב". יצחק אברהם בני שהם עמהם,

חתן  בדוגמת הוא יהודי שכל בעלֿההילולא פתגם איידעם 2וכידוע ("אן חותנו שולחן על הסמוך
שהבטיחו  - ובצדק - לחותנו טוען הוא ולכן עבורו, ליגיעה נחשבת קלה הכי טירחא שגם קעסט"), אויף

כו' ויגיעה טירחא ללא צרכיו כל לו ולספק שולחנו על .3לסמכו

מתוך  - כולל מישראל, ואחד אחד כל של בטובתו ההשתדלות להיות צריכה מדה באיזו מובן ומזה
יפות. פנים ובסבר לבב, וטוב שמחה

האמור, באופן מהקב"ה השכר לקבלת גם זוכים - טובות החלטות מקבלת החל בזה, הפעולה ועלֿידי
ומסובב  סיבה של באופן שהוא עלֿמנת 4שכר שלא להיות צריכה שהעבודה לכך בסתירה זה אין שלכן ,

הבא ענין הוא שהשכר מכיון - השכר בענין 'זי 'קאכן צריכים ולא פרס, linn`,לקבל jxca של באופן ְִָ
ומסובב. סיבה

העשירית, השירה תהיה שאז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - השכר לשלימות ועד
ד"השירה ואומרz`fdבאופן באצבעו  מראה ,"dpd - df,והשלימה האמיתית צדקנו,dpdהגאולה משיח

dpde!דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

לצדקה  שליחותֿמצוה בענין ההצעה אודות יג, :בסעיף

זו  אין שבוודאי אף - החדשה' ה'גזירה תהיה מה חדש, ענין לשמוע פעם כל שמחכים - ובהקדים
כו'" גזרתי "גזירה הקב"ה, רק לגזור יכול - ["גזירות" מכיון 5גזירה... מ'גזירות', לפחד שאין גם ומה ,

"גזירות אודות אלאzeaehשמדובר ,["drvd.'כו

בדרך הזולת של בטובתו הפעולה לדרך בנוגע הצעה - xzeiaובנדוןֿדידן dlw ומקום מקום בכל כי ,
כל  וסיוע, לעזר הזקוק וכיוצאֿבזה מוסד או אדם למצוא תמיד ניתן גדולה) בעיר ֿ כמהֿוכמה (ועלֿאחת

היעוד  נתקיים שלא אביון".6זמן בך יהיה לא כי "אפס

של באופן להיות מוכרחת אינה בזה שהפעולה להוסיף, להתפרש zegilyויש הדבר יכול שאז ,
שמישהו בכבודו, epnnכפגיעה  dhnly גם יכול אלא בשליחותו... פעולה  לעשות אותו שולח במדרגה,

לצדקה. שיתן לו ולהציע גמורה, במתנה לו ליתן

אחר  באופן שנעשה מכיון בפרטיות, ואחד אחד לכל לענות או להפגש גרמא הזמן כשאין נגרע שלא יד, בסעיף

יותר) נעלה - :(ואדרבה

הציון: על להליכה בנוגע בעלֿההילולא בהנהגת דוגמתו שמצינו ולהעיר,

ולהעיר, נשיאינו. רבותינו של הציון על להשתטח הולך היה - בראסטוב וכן בליובאוויטש, בהיותו
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רפ"ז.1) ב"מ
"בנים 2) – לה) לז, וישב פרש"י (ראה כבנו" ש"חתנו להעיר,

אלקיכם". לה' אתם
לטובתו 3) זה הרי – עבודה של ענין איזה שצריך מה וגם

(ראה  דכיסופא" "נהמא בבחינת יהי' שלא "החתן", של והנאתו

ועוד). ד. ז, צו, לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי
או 4) סגולי, ענין הוא אם – השכר בענין הדעות מב' להעיר

ואילך). א יב, של"ה (ראה ומסובב סיבה של באופן טבעי, ענין
ועוד.5) ג. חוקת תנחומא – חז"ל ל'
ד.6) טו, ראה פ'
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אפשרות  היתה לא - זו למדינה בבואו אמנם, לרבים. שידוע ממה יותר הרבה הציון על הולך שהיה
כו'. אחר באופן שנעשה אלא זה, בענין חסֿושלום, שיחסר יתכן לא ולאידך, הציון, על לנסוע

לעניני  להתפנות אפשרות שתהיה כו'שם, המיוחדים :ם

הנוגעים  בענינים לעסוק שיוכלו אלא בלבד, העומס על להקל רק לא - היא בזה שהכוונה ומובן,
וכו'. יותר נעלים יותר, וחשובים

הידוע  הסיפור תורה 7ועלֿדרך עניני ברֿמצוה) (לפני לו לתת רצה הזקן שרבינו צדק', ה'צמח עם
dpznaשל באופן לזה לבוא שרצונו באמרו, ליקח, רצה לא צדק' וה'צמח ,dribi,והתבונן חזר זמן ולאחר ,

להתייגע  שיוכל ענינים ריבוי ישארו במתנה, תורה עניני שיקבל לאחרי שגם באמרו, כו', התחרט או
ים" מיני ורחבה מדה, מארץ "ארוכה התורה שהרי ענינים8עליהם, להשיג תהיה יגיעתו - ואדרבה ,milrp

xzei ענינים על להתייגע  אפשרות שתהיה כדאי שיותר אלא המוכרח, ענין הוא בתורה יגיעה כלומר: .
יותר. נעלים

ז"ל  חכמינו מסיפור גם שבעולם,9[ולהעיר ומרגליות טובות ואבנים וזהב כסף כל לי נותן אתה "אם
כו"' וזהב "כסף אודות מדובר שבוודאי - תורה" במקום אלא דר ומצוותיה dyecwcאיני תורה עניני ,

שרצה  אלא כו'), וזהב  כסף תמורת במקומנו" עמנו "שתדור להציע לקסלקאֿדעתא מקום היה (שלכן,
יותר], גדול לעילוי לזכות

נעלים  בענינים לעסוק יוכלו אזי המוכרחים, הענינים את רק ישאלו שכאשר בנידוןֿדידן, גם ודוגמתו
כו'. יותר

***

ÊÈ."כלה אחותי לגני "באתי דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

ÁÈשבת מסכת על "הדרן" דלעיל.. בשיחות נכלל - התורה) פנימיות (עלֿפי

***

ËÈ ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג .
בשיעור  ובנידוןֿדידן, ברמב"ם. היומי בשיעור הלכה וכן השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות

שבת). (ערב ההילולא יום

הפרשה: בהתחלת שהעירו מה על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע

לך  כמו נהגם, "ולא ומפרש: נחם", ולא וגו' פרעה בשלח "ויהי התיבות את מעתיק את 1רש"י נחה
בהתהלכך  אותך".2העם, תנחה

שפירושו  בשעה בה - וגו'" פרעה בשלח "ויהי התיבות את גם רש"י מעתיק מדוע א) להבין: וצריך
נחם"? "ולא התיבות על אלא אינו

להתחלת  ציון בתור אלא) נחם", "ולא על לפירושו ביחס (לא אלו תיבות מעתיק שרש"י לתרץ ואין
פרשיות  שבכמה שמכיון לכך נוסף כי, - פרשיות בכמה דוגמתו שמצינו כפי בשלח, פרשת על פירושו

הפרשה  התחלת לציין נכנס לא הפרשיות בשאר שגם מוכח הפרשה, תחילת את רש"י מעתיק הרי 3לא ,
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ועוד.7) .81 ע' חט"ו לקו"ש
ט.8) יא, איוב
מ"ט.9) פ"ו אבות

לד.1) לב, תשא
כב.2) ו, משלי
ועוד.3) .2 הערה 78 ע' חי"ב לקו"ש ראה
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בשלח  "ויהי התיבות בהעתקת שכוונתו הוכחה זו הרי "וגו'", תיבת גם רש"י מעתיק שבנידוןֿדידן מכיון
שלכן נחם", "ולא על לפירושו כהקדמה היא "וגו'".mxagnפרעה" הוספת עלֿידי

לפי  גם אמנם, "וגו'"), (ללא נחם" ולא פרעה בשלח "ויהי התיבות נעתקו דפוסים שבכמה ולהעיר,
"ויהי  התיבות להעתיק מספיק זה בשביל כי הפרשה, לתחילת ציון בתור זה שאין מסתבר זו גירסא

בשלח  "ויהי שמוסיף ומכיון בלבד, פירושו.drxtבשלח" התחלת הם אלו שתיבות מסתבר, ,"

מ  - נהגם" "לא פירושו נחם" ש"לא ראיה להביא רש"י צריך מדוע את ipyב) נחה "לך פסוקים,
אותך" תנחה "בהתהלכך ?העם",

רש"י צריך מדוע כיֿתשא wigxdlג) שבפרשת העם" את נחה "לך מהפסוק ראיה להביא כדי
שב  אותך" תנחה "בהתהלכך מהפסוק הראיה ממה ilyn(ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ראיה להביא יכול הרי - (

לקמן.lrxz`4שכתוב שיתבאר וכפי הדרך"? "לנחותם

Î.'למקרא חמש ל'בן בפשטות המובן באופן להיות צריך זה בכל שהביאור - ובהקדמה .

חכמה" תרבה סופרים ד"קנאת הענין מצד הנה זה, רש"י פירוש על שאתעכב העירוני 5כשהודעתי ,
שלפניֿזה  בשנים זה רש"י על דובר שכבר לשואלים...), זה על להעיר צריכים היו שלכאורה .6(אף

'בן  אצל כשישאלו - בזה והבחינה ממש, מקרא של פשוטו בדרך אינו אז, שנאמר הביאור  אמנם,
למקרא'... חמש

בבחינת אינם רש"י בפירוש הנאמרים שהביאורים פעמים כמה sqepוכמדובר yexit ישנם שהרי, -
מפרשי  וכמה בחומשים כמה גם שנדפס חכמים' 'שפתי לפירוש עד וכו', אריה' וה'גור הרא"ם כמו רש"י,

כיֿאם – נוספים" ב"פירושים צורך אין ואםֿכן פירושים, ריבוי בהם ynnשאין `xwn ly eheyt כדרך ,
של xwnl`הלימוד yng oa וההלכה הדרש בדרך לבאר שדרכם רש"י, במפרשי (כלֿכך) מצינו שלא מה ,

ז"ל  חכמינו דברי יסוד על זה הרי מקרא, של פשוטו כשמבארים וגם כו', והסוד הרמז לדרך עד כו',
עדיין. למדם לא למקרא' חמש שה'בן ענינים - ובמדרשים בגמרא

מקומו  כאן ואין למקרא', חמש ל'בן שייך שאינו - הקודמת בפעם שנאמר לביאור בנוגע גם ודוגמתו
את  "להפריך" בעצמי הנני צריך וכי ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר [(כ"ק הדברים בפרטי להאריך

כו'. בעצמו יעיין שרוצה, ומי דברי?!...],

כדלקמן. למקרא', חמש ל'בן בפשטות המובן באופן זה רש"י פירוש לבאר יש ולכן,

‡Î לבאר השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות ענין על גם להתעכב יש - לעיל כמוזכר .
לקונו. האדם בעבודת וההוראה הלימוד

הדעות" ב"לתקן והוראה לימוד - הרמב"ם  לשיעור בנוגע לקמן.7ועלֿדרךֿזה שידובר כפי ,

·Î,הרמב"ם סיום עם בקשר חגיגות עריכת על הודיעו וכמה שכמה גם להזכיר המקום כאן .
וגמילות  תפילה תורה בתי פתיחת - והתחלה פתיחה של ענין עם בקשר ומסיבות חגיגות ועלֿדרךֿזה

בזה. וכיוצא חסדים,

אמותיו  בארבע ההילולא יום של בהתוועדות והמסיבות החגיגות להתחיל שרצונם שהודיעו ומכיון
ואנשים" אלקים "המשמח המשקה, את לקבל כדי עתה יגשו - בעלֿההילולא תיכף 8של להתחיל כדי ,

כאן  המסובים את יזמינו וכרגיל, המסובים. בין לחלק והן בעצמם, הן "לחיים", אמירת עלֿידי – ומיד
ממש). בפועל שישתתפו אחדים שיהיו - טוב (ומה אלו ומסיבות בחגיגות להשתתף

ולשלום" טובים "לחיים ולברכה", ד"לחיים הענין יומשך - "לחיים" אמירת שעלֿידי ויהיֿרצון
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כא.4) יג,
רע"א.5) כב, סע"א. כא, ב"ב
תשכ"ה.6) בשלח ש"פ שיחת

בסופן.7) תמורה הל' רמב"ם ראה
יג.8) ט. שופטים
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בזה  משקה"9(כהנוסחאות "כולה שיהיה לזמן שזוכים ועד כולם, הימים כל על גם 10), תהיה שאז ,
ראשם" על עולם "שמחת - השלימות בתכלית .11השמחה

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחר

***

‚Î:הפרשה לסיום קרוב אודותיו) (שהעירו נוסף ענין יש - רש"י לפירוש בנוגע .

הפסוק  לשון 12על "תנו", נאמר מדוע שאלו: - ונשתה" מים לנו תנו ויאמרו משה עם העם "וירב
שדיברו  בשעה בה ?dynlרבים,

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  זו, שאלה לתרץ מתעכב - המקרא מפשטני - שה'אבןֿעזרא' להוסיף, ויש
זו  שאלה ולתרץ להתעכב צריך היה - הפשטנים ראש - .13שרש"י

עם  דיבר לא משה כי אהרן.. להזכיר צורך ואין מדברים, ואהרן "למשה ה'אבןֿעזרא' שתירץ ומה
שלאחריֿזה  בפסוק שהרי מובן, אינו עדיין - אהרן" עלֿידי רק העם 14ישראל "וילן יחיד, בלשון נאמר

זה למה ויאמר משה ואםֿכן epzilrdעל לבדו, למשה שמדברים היינו, ממצרים", "העליתונו") (ולא
מים"? לנו "תנו רבים, בלשון תחילה אמרו מדוע לדוכתה, קושיא הדרא

„Î:בזה הביאור לומר ויש .

ולקה  כו' עלֿידו לקה לא לפיכך לתוכו, כשנשלך משה על היאור שהגין ש"לפי כבר למד חמש' ה'בן
אהרן" היאור"15עלֿידי ל"מי הכוונה שאין ומובן, "כי 16, - בשמו וכמודגש בכלל*, ל"מים" אלא דוקא,

נקרא17משיתיהו"mindמן ימיו שכל ,dynמן" שם על ,mindאין שלכן היאור)**, יכולים mind"(לא
משה***. עלֿידי ללקות

דוקא  חדשה בריאה של באופן תהיה המים שנתינת דרשו לא ישראל שבני בפשטות שמובן ומכיון
למגנא" ניסא קודשאֿבריךֿהוא עביד  ש"לא לכך נוסף ממשה 18[שהרי, ידרשו ישראל שבני יתכן לא ,
מים להם שיביאו כיֿאם דוקא], מסויים באופן מים להם `xgשיתן mewnn במים לפעול שצריך נמצא, -

של ענין זאת d`wld19דוגמת לבקש יכלו לא שכן, ומכיון אחר), למקום ולטלטלם ממקומם (לעקרם
" אמרו לכן מים), להלקות יכול אינו (שהרי ממשה את epzישירות אליו יצרף שמשה היינו, מים", לנו

היאור. בהלקאת שעשה כמו אהרן,

ממקום  דוקא באים – (ונהר) שביאור והמים (צפרדעים), ברואיו והן מים הן שבתוכו, מה כולל ש"יאור" להעיר, (*

בכלל). מים (כלומר, אחר

התיבה. שהעלימה היאור שעל הסוף וגם התיבה, צפה שבהם המים הגינו כי – היאור" "שהגין סותם ורש"י (**

טז). יד, (פרשתנו ובקעהו" הים על ידך את ונטה מטך את הרם "ואתה מהקב"ה, מיוחד ציווי שהי' – קרי"ס ושאני (***
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ס"ע 9) בהוספות תרפ"ז סה"מ וראה אד"א. כ"ט יום" "היום
ואילך. רמד

(10.129 ע' תש"ד סה"ש וראה רפמ"ו. תרל"ז וככה המשך
יא.11) נא, יו"ד. לה, ישעיה
ב.12) יז,
ענינים 13) כו"כ מפרשים אינם המקרא שפשטני ולהעיר,

אבל  רש"י), דברי על חולקים (אא"כ רש"י בפירוש כבר שנתפרשו
פירושי  על לסמוך יכול אינו הפשטנים, ראש להיותו רש"י,

שלאחריו. הפשטנים
ג.14) שם,
יט.15) ז, וארא פירש"י
אלא 16) היאור, של המיוחד  לענינו הכוונה שאין לכך נוסף

של  יראתם – היאור של המיוחד ענינו שהרי שביאור, למים
(תחילה) יראתם את "הלקה תחילה, להכאה סיבה הוא – מצרים

יז). שם, (פירש"י אותם" הלקה ואח"כ
יו"ד.17) ב, שמות
(18.(966 ע' ח"ג בלקו"ש (נעתק ח דרוש הר"ן דרשות ראה

ע"פ  גם שכ"ה – 49 ע' ח"ו ואילך. 124 ע' ח"ה לקו"ש וראה
פשש"מ.

את 19) בו הכית אשר "ומטך נאמר הענין שבהמשך ולהעיר,
דוגמת  הכאה, של ענין ישנו כאן שגם היינו, גו'", בידך קח היאור
שאף  עתה "ראו – לטובה היא שהתכלית (אף היאור הכאת

מוכן"). הוא לטובה
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יחיד, בלשון למשה דיברו - ממצרים היציאה על טענתם אודות שלאחריֿזה בפסוק מהֿשאיןֿכן
ממצרים" העליתנו כדי 20"למה רק זה הרי מים"), לנו ("תנו המים בבקשת אהרן את שצירפו מה כי ,

כנ"ל. המים, להכות יכול לא בעצמו שמשה הסברא את לשלול

‰Î:"נחם "ולא - רש"י בפירוש הביאור .

את  מעתיק זה,רש"י שבפסוק הקושי את להדגיש כדי - נחם" ולא וגו' פרעה בשלח "ויהי התיבות
פסוקים. ומשני הדרך"), "לנחותם אתר על שנאמר (אף אחר ממקום והוכחה בראיה צורך יש שבגללו

בעצמו  שהוא אלא לצאת, רשות נותן שפרעה רק לא [שפירושו, פרעה" "בשלח הדברים: ביאור
לפניֿזה  שכתוב כמו גם 21משלחם, כולל מארצו"] יגרשם חזקה וביד ישלחם חזקה ביד של mzkild"כי

פרעה"? "בשלח מצד שלפניֿזה ההליכה לגבי ב"נחם" ההוספה מהי השאלה: נשאלת ואםֿכן ישראל, בני

נחם ("ולא הקב"ה על (להבדיל) נאמר "נחם" ואילו "פרעה", על נאמר ש"בשלח" אמת `miwl[הן
ההליכה  על שניתוסף  מיוחד ענין הוא ש"נחם" משמע הכתוב מסגנון אבל, - פלשתים") ארץ דרך

להבדיל]. ל"אלקים", מ"פרעה" השינוי רק לא שלפניֿזה,

ב"בשלח  כבר (שנכלל סתם הליכה רק לא כלומר, "נהגם", פירושו ש"נחם" רש"י מפרש זה ועל
של באופן שהיא הליכה אלא כו'.dbdpdפרעה"), מסודר בסדר ,

הנהגה  של ענין רואים לא שכאן הדרך", "לנחותם אתר על שכתוב ממה לא - לדבר ראיה ומביא
"לך כיֿתשא בפרשת שכתוב ממה אלא כו', אודותdgpמיוחדת מדובר ששם העם", ההליכה `oteאת

של באופן כו'), הקודם המצב לגבי כו'.dbdpd(שינוי

"לך שהלשון מכיון זו, בראיה מסתפק אינו רש"י העם.dgpאמנם, להליכת בהמשך בא לא העם" את
נוספת  ראיה מביא ולכן, הנהגה. של ענין בזה שיתוסף  העם הליכת (תוכן) נתפרש לא זה בפסוק כלומר,

" ההליכהjkldzdaמהפסוק לענין בהוספה "תנחה" הלשון נאמר שבו - אותך" לפניֿזה.yxtzpyתנחה

מקום  יש שאז - בלבד אותך" תנחה "בהתהלכך מהפסוק בראיה להסתפק רש"י יכול לא ולאידך,
הליכה ללשון בהמשך בא "תנחה" הלשון כאשר שרק יש yxetndלומר, תנחה"), ("בהתהלכך לפניֿזה

ש  בנידוןֿדידן, מה ֿשאיןֿכן הנהגה, של מיוחד ענין כאן שנוסף yxtzpהכרח `l אלא הליכה, של לשון
העם", את נחה "לך מהפסוק ראיה גם רש"י מביא ולכן הליכה. של ענין נרמז פרעה" "בשלח שבתיבות

כנ"ל. כו', מיוחדת הנהגה תוכנו ואףֿעלֿפיֿכן העם, הליכת לשון נתפרש לא בו שגם

ÂÎ אאמו"ר בהערות הזוהר 22. מאמר דל 23מובא אל משכיל "אשרי - הצדקה מעלת גודל ,24אודות
בדרך  הלשונות דיוקי  בארוכה  אאמו"ר ומבאר וכו'", קודשאֿבריךֿהוא קמי דמסכני אגרא תקיפא כמה

כו'. הקבלה

הצדקה. בענין להשתדל נוגע כמה עד  - בפשטות - לפועל בנוגע וההוראה והלימוד

במצב  להיות מהקב"ה שביקש האדם, ובחירת רצון מצד לא - הוא ד"דל" המצב יותר: ובפרטיות
חסֿושלום  "דל", של25של ענין כיֿאם ,yper בקרא כמפורש ונתתי 26כו', וגו' תלכו בחוקותי "אם

כו'. ומצוות התורה בקיום כשחסר מהֿשאיןֿכן  וגו'", בעתם גשמיכם

כלֿכך נוגע שלא לחשוב מקום יש מכלֿמקום צדקה, לתת חיוב שיש אף zelczyddולכן, lceb בהטבת
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(20. ומשה אהרן "הוא כוֿכז) ו, (וארא לפנ"ז שנאמר אע"פ
ממצרים". ישראל בני את להוציא גו' פרעה אל המדברים הם .

שמות.21) ס"פ
ואילך.22) סב ס"ע פרשתנו לוי"צ לקוטי
סע"א.23) סא, פרשתנו
ב.24) מא, תהלים

דיום 25) בשיעור – רפ"ג דעות (הל' הרמב"ם מפס"ד ולהעיר
ולא  כו' בשר יאכל שלא . . אדם יאמר "שמא שלפנ"ז) הש"ק
רעה  דרך כו' השק אלא נאה, מלבוש ילבש ולא נאה בדירה ישב
שמנעתו  מדברים אלא עצמו אדם ימנע לא . . בה לילך ואסור היא

תשומם". למה . . תורה שאסרה מה דייך . . בלבד התורה
בחוקותי.26) ר"פ
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של  שלמצבו באופן ("xecidה"דל" עונש likynוכו' של ענין אודות מדובר אופן שבכל מכיון דל"), אל
.27מלמעלה 

בדעת" אלא עני "אין ברוחניות, ל"דל" בנוגע - יתירה :28ובהדגשה

ל"דל" כמאמר zeinybaבנוגע עונש), של (ענין האדם בהנהגת תלויות שאינן נוספות סיבות ישנן -
ז"ל  ומזוני,29רבותינו בני zekfa`"חיי `lאלא מילתא, בנוגע lfna`תליא מהֿשאיןֿכן מילתא"; תליא

זהzeipgexa-daiqddcigidל"דל" `l`למצב dpi` מצאתי ולא "יגעתי שהרי בעבודתו, החסרון מצד
תאמין" אמונה 30אל מצד לא אפילו אלא השכל, מצד רק לא להיות יכולה אינה כזו שאפשרות היינו, ,31,

ויגיעתו. בעבודתו החסרון מפני אלא אינו בדעת" "עני היותו ואםֿכן

שיבוא  עליו לפעול לנסות כדי אחריו ולרוץ להשתדל (כלֿכך) צורך שאין לחשוב מקום יש ואםֿכן,
וכו'. מתייגע שאינו - והראיה בדבר , מעוניין אינו כשהלה - בדעת " "עשיר של למצב

יש  ברוחניות, והן בגשמיות הן הצדקה, בענין החיוב שמלבד - הזוהר ממאמר ההוראה באה זה ועל
יש  שלכן שבדבר), העילוי גודל בארוכה (כמבואר דל" אל משכיל "אשרי ביותר, גדול עילוי בזה

הזולת. של בטובתו ביותר להשתדל

יהודי  של בטובתו להשתדל עליהם יחדיו, נפגשים יהודים שני שכאשר לעיל להמדובר באים ומכאן
והן -נוסף  בגשמיות, טובה ֿ dnkeÎdnkÎzg`Îlreהן בעל של ברשימותיו כמסופר ברוחניות, טובה

היה 32ההילולא  לאחריֿזה ומיד הגשמית, בטובה תחילה משתדל שהיה הבעלֿשםֿטוב, של דרכו אודות
ליסוד  - ועד ומצוותיה, תורה יהדות, בעניני הוספה הרוחנית, בטובה השתדלות - העיקרי בענין ממשיך

כו'). כללית היא (שגם חב"ד חסידות הפרטית, החסידות בתורת והמשכה הכללית, החסידות תורת

ÊÎ כשיהודים לצדקה, שליחותֿמצוה עלֿידי ישראל של באחדותם להוסיף ההצעה אודות דובר .
דלעיל. בשיחות נכלל - יחדיו נועדים 

ÁÎ,לקונו האדם בעבודת נפלא לימוד יש - זרה) עבודה (בהלכות ההילולא יום של הרמב"ם בשיעור .
הדעות": "לתקן

לפיכך  בהנאה, מותר זה הרי שנעבד, אףֿעלֿפי אדם, עשאו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
לפירות  מתחילתם הנטועים האילנות ואת הגבעות ואת ההרים את העובדים אלו 33עובדיֿכוכבים הרי ..

כוכבים, עבודת לשם ומערות שיחין בורות בה חפר אסרה, לא עולם לקרקע המשתחוה בהנאה.. מותרין
למוטב 34אסורה" או לטוב אדם", יד "תפיסת נוגעת כמה עד - כאחד ומבהיל נפלא לימוד יש זה ובענין .

חסֿושלום:

של ענין לעשות אדם" יד "תפיסת של בכוחה שהרי בלתיֿרצויה, מפעולה ביותר להזהר dxfÎdcearיש
לה' מקדש עליהם לבנות עוד יכולים לא שלאחריֿזה וגבעות", מ"הרים אפילו .35רחמנאֿליצלן,

תכלית  היפך זה שהרי מאומה, מקלקל שאינו באמרו תעשה", ואל ב"שב עצמו את לפטור אין ולאידך,
ש  לבטלה"הבריאה, אחד דבר ברא לא בעולמו, הקב"ה שברא מה הקב"ה 36"כל שברא מה "כל אלא ,

לכבודו" אלא בראו לא עד 37בעולמו, הרצוי, באופן תהיה אדם" יד ש"תפיסת ביותר להשתדל יש ולכן ,
לה'. מקדש עשיית - השלימות לתכלית
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אלקיכם 27) "אם עקיבא: לרבי טורנוסרופוס טענת וע"ד
שאין  כלומר, א), יו"ד, (ב"ב מפרנסן" אינו מה מפני עניים, אוהב
לא  כאן שהמדובר אלא הקב"ה, של הנהגתו באופן להתערב
לאופן  כיֿאם ר"ע), של (כהמענה לצדקה לתת החיוב עצם אודות

כבפנים. כו', והידור יתירה השתדלות מתוך הנתינה,
סע"א.28) סח, כתובות וראה רע"א. מא, נדרים
א.29) כח, מו"ק
רע"ב.30) ה, מגילה
שאינו 31) דבר דמחטא", בקופא דעייל "פילא – לדבר דוגמא

סע"ב). נה, (ברכות בחלום אפילו נראה

(32.261 .133 ע' ח"א לקו"ש מד. ע' ח"ב "התמים" ראה
ג),33) יב, (ראה באש" תשרפון "ואשריהם – אשרה משא"כ

ג'). (הלכה נעבד" שיהי' מתחילה "שנטעו מפני
רפ"ח.34) ע"ז הל'
נבואה 35) ע"פ להיות הוכרחה הבחירה בית בניית ולכן,

הכנענים  הניחו "לא כלל שבדרך אע"פ ע"ז, עבדו לא הבית שבהר
ה"ה). סוף פ"ג ע"ז (ירושלמי עליו" עבדו שלא גבעה ולא הר לא

ב.36) עז, שבת
ספ"ו.37) אבות



מג g"nyz'd hay `"i ,glya t"y zgiy

אמותיו, בארבע שעושה היינו, בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו - ואחד אחד כל בעבודת ודוגמתו
ו"בכל  שמים", לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן היא שעבודתו מכיון יתברך, לו ומקדש משכן וכו', חפציו

דעהו", דרכיך

רק אינה שעשייתם - שמים" לשם מעשיך ב"כל הפנימי הפירוש גם של mylכולל ומטרה תכלית
לעיל  (כמבואר מצוה של ענין "שמים", בבחינת נעשים עצמם שהם אלא שזהו 38"שמים", לומר, ויש ,(

בבחינת  נעשו עצמם הגשמיים שהענינים מכיון דעהו", דרכיך "בכל לגבי אפילו יותר נעלה ענין
ה'), את יודע שבהם רק "שמים"(לא

הידוע  לעשות o`k"עשה39וכפתגם שרצתה ארץ, שמה נקרא "למה - ישראל" ארץ (בחוץֿלארץ)
קונה" לי40רצון "ועשו - מזה ולמעלה ,ycwn ועשו" הציווי קיום את ומזרזים ממהרים שעלֿידיֿזה ,"

הרמב"ם  (כפסקֿדין השלישי ביתֿהמקדש בנין - כפשוטו מקדש" מקדש",41לי לי "ועשו שהציווי
להבנות"), העתיד ל"בנין עד שני, ובית ראשון בית ביתֿהמקדש, על הציווי גם כולל במשכן, שנאמר

ממש. בימינו במהרה

זשוריצי  ניע אחת). פעם – הרביעית (בבא אדה"ז ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאפצי.

דלעיל. בשיחות נכלל - בשבט לט"ו ההכנות בענין דובר

ואחרֿכך  המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי', לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר
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ואילך.38) סי"ח בא ש"פ שיחת
ע'39) ח"ב לקו"ש תפה. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק

ועוד. .621

ח.40) פ"ה, ב"ר
ביהב"ח.41) הל' ריש

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dxf dcear(ycew zay meil)

úBàìè÷ze`xyxy -,øîBà øæòéìà éaø .úBòaèå íéîæðempn` ©§¨§¨¦§©¨©¦¡¦¤¤¥
la` ,mpiga ozeyrl xeq`,øzeî øëNadcear xwir df oi`y oeik §¨¨¨

.dxf
íäì ïéøëBî ïéàmdyk zepli` e` d`eaz ,zexit,ò÷øwì øaeçîa ¥§¦¨¤¦§¨©©§©

rwxw xeknl xeq`e ,rwxwk aygp rwxwl xaegnd lky oeik
.ieblõöwiMî àeä øëBî ìáà.epvvwiy xg`l -äãeäé éaøwleg £¨¥¦¤¦¨¥©¦§¨

e,øîBàm` ,xaegna elit` mdl xeknl xzenúðî ìò àeä øëBî ¥¥©§¨

õB÷ì.uevwi `le ddyiy miyyeg oi`e ,epvvwi iebdy i`pza - ¨

àøîâ
zl`ey .rwxwl xaegna mixken oi`y oipn zxxan `xnbd

:`xnbdéléî éðäðîxeknl xeq`y ,el` mixac epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .rwxwl xaegna miakek icaerløa éñBé éaø øîà̈©©¦¥©

,àðéðç£¦¨
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dxf dcear(iyily meil)

:oipra sqep oic `xnbd d`ianøeñàL Cøãk ,àaà øa éîéc áø øîà̈©©¦¦©©¨§¤¤¤¨
øBkîìoiif ilke oiif,íéáëBk ãáBòìjkíéèñìì øBkîì øeñà ¦§§¥¨¦¨¦§§¦§¦

.ìàøNé¦§¨¥
:`xnbd zxxanéîc éëéä,xaecn mihqil dfi`a -ãéLçc éà ¥¦¨¥¦©£¦

ìéè÷c-,dgivx lr `ed ceyg m`àèéLt,el xeknl xeq`yeðééä §¨¦§¦¨©§
íéáëBk ãáBòicaera yiy xeqi` mrh eze` ea jiiy ixd - ¥¨¦

jxev oi`e ,micedi zbixdl mda ynzyiy miyyegy ,miakek
.z`f eprinydlìéè÷ àìc éàå,bxed epi` m`e -àì éànàrecn - §¦§Ÿ¨¦©©Ÿ

.el xeknl xeq` zn`a
:`xnbd zx`aníìBòìmihqila xaecnéàîa àëäå ,ìéè÷ àìc §¨§Ÿ¨¦§¨¨§©

ïðé÷ñò,miwqer ep` dna o`ke -àèBîLîahneyd mihqila - ¨§¦©§©§¨
,hlnpe eilra cin oenndéLôð éìevàì ãéáòc ïéðîéæcminrtl - §¦§¦§¨¦§©¥©§¥

,envr z` livdl ick ely oiifd ilka mglp `ed eixg` mitcexyk

ederiiq oiifd ilky `vnp ,epenn z` ipyd ca`n jk ici lre
.el xeknl xeq` jkitl ,l`xyi ly epenn z` ca`l

:oiif ilk zekldl dxeywd ztqep dkld d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
ïäì ïéøëBî ïéà[miebl-]ïéñéøzick dnglna miwifgny mipibn - ¥§¦¨¤§¦¦

.mivigd mda erbti `ly.ïéñéøz ïäì ïéøëBî ,ïéøîBà Léå§¥§¦§¦¨¤§¦¦
:`xnbd zxxanàîòè éàî.mipibn mdl xeknl mixqe`d ly ©©£¨

eäééìò eðbîc íeMî àîéìéàmdilr mipibn mdy meyn xn`p m` - ¦¥¨¦§©§£©§
.zEig mdl mxeb mdl mxkende ,mivignéëä éàjk m` -eléôà ¦¨¦£¦

àì énð éøòNe éhéçmrhn mdl xeknl xq`i mixerye mihg mb - ¦¥§¨¥©¦Ÿ
.df

:`xnbd daiyn,áø øîàzxikn ici lry meyn `ed mrhd zn`a ¨©©
mihig zxiknn `iyew oi`e ,zeigl mdl minxeb mipibnd

,mda s` ik ,mixerye
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מד

,exzi zyxt 'c meil xe` zegiyn .c"qa
.g"nyz'd haya xyr dyng

מ"ארבעה ‡. אחד הוא בשבט עשר חמשה
"ראש  - שנים" לאילן 1ראשי בחמשה 2השנה ..

(בשבט 3עשר  ).4בו"

ישראל: של בעבודתם ענינו וביאור

חז"ל 5כתיב  ודרשו השדה", עץ האדם 6"כי

היינו, תאכל", ממנו הוא, הגון תלמידֿחכם "אם
נמשל פירי oli`lשתלמידֿחכם "מאי - פרי עושה

כולם 7מצוות" ("ועמך צדיקים של "פירותיהם ,
טובים"8צדיקים" מעשים תלמוד 9) "גדול והרי ,

מעשה" לידי .10שמביא

" הוא בשבט עשר שחמשה dpydומכיון y`x
" – דייקא,y`xלאילן" השנה" תחילת) רק (לא

כולה, השנה בכל חיות ומשפיע שכולל היינו,
ה" אברי y`x"11בדוגמת כל של החיות את הכולל

והתלבשות  התפשטות לאחר גם ומנהיגם הגוף
באברים  ביותר 12החיות מסוגל זמן זה הרי -

תיכף  קיומן (והתחלת טובות החלטות לקבלת
כולה  השנה כל על שאת ומיד) ביתר להוסיף ,

השדה", עץ ד"האדם העבודה עניני בכל עוז וביתר
- הזולת על לפעולה בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן

בו" זרעו אשר גו' פרי פרי 13"עץ כל "גרעיני ,
אותן" כשנוטעין צומח האילן היינו,14שמהן ,

ופירי  פירות שמצמיחה באופן היא שפעולתו
עולם  עד .15פירותיהן

העבודה ·. כללות רק לא - יותר ובפרטיות
הקשורה  מיוחדת עבודה אלא השדה", עץ ד"האדם

דוקא: ה"אילן" תכונת עם

השנה "ראש שהוא בשבט עשר "oli`lבחמשה
"נוהגין  במיני16- בו ,zepli`"17שלzexitלהרבות

פירות  מיני ישראל 18ובפרט ארץ בהם שנשתבחה
ודבש" שמן זית גו' ורימון ותאנה "גפן ("דבש 19-

mixnz"20.(

"תבואה" לגבי ד"אילן" המיוחד העילוי והנה,
ושעורה" דבר 19("חטה היא ש"תבואה" - (

"אילן" משא"כ האדם, של לקיומו המוכרח

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

רמב"ם 1) (ראה כמותם שהלכה ב"ה, כדעת - בתחילתה ר"ה
ה"ב). פ"א מע"ש הל' הי"א. פ"ה תרומות הל'

(2– דבר") עמא מאי חזי "פוק  מארז"ל (ע"ד הרגיל ובלשון
השנה אגרות zepli`l"ראש לוי"צ (לקוטי אאמו"ר כותב וכן ."

אף  - כו" רבים לשון אילנות . . לאילנות השנה "ראש תיג): ע'
המשנה). כלשון יחיד, (לשון ד"אילן" הגימטריא מבאר שלפנ"ז

ואכ"מ.
א),3) פה, פרשתנו (זהר באשלמותא" סיהרא "קיימא שבו

בישראל  ודוגמתו לחודש. באחד שהם ראשיֿשנים שאר משא"כ
סוכה  (ראה ללבנה" ו"דומין א) כט, (סוכה ללבנה" ש"מונין -
ודוגמא  מעין ישראל, של עבודתם שלימות - ג) פ"ו, ב"ר שם.
החמה  כאור הלבנה אור "והי' – דלעתידֿלבוא לשלימות והכנה

כו). ל, (ישעי' הימים"* שבעת כאור וגו'
למ"ד 4) יו"ד אל"ף במלואו "אילן שם: לוי"צ לקוטי ראה

שב"ט". גימט' נון
יט.5) כ, שופטים
א.6) ז, תענית
סע"א.7) מו, סוטה
חלק.8) ר"פ סנהדרין כא. ס, ישעי'
ו).9) פ"ל, (מב"ר נח ר"פ פירש"י

וש"נ.10) ב. מ, קידושין
שתחילה 11) הבריאה, עניני בכל ישנו ה"ראש" שענין להעיר,

נמשכים  ואח"כ ומקורם, בשרשם הפרטים התכללות ישנה
אצל יתירה ובהדגשה כו', הפרטי בציורם -l`xyiומתגלים

ישראל  "בשביל היא כולה הבריאה שהרי הבריאה, ראשי להיותם
מלשון  גם "ראשית" בראשית), ר"פ (פירש"י ראשית" שנקראו

"ראש".

meia Ð `id ef dpya haya xyr dyngc zeriawdy ,xirdle (*
iriaxd,"milecbd zexe`nd ipy"c ote`a zexe`nd elzipe e`xap epy ,

.(i"yxitae eh ,` ziy`xa) e`xap miey

היא  הענינים כל שהתחלת - (בעבודתם) גופא ובישראל
dxeza,ראשית ב' "בראשית", – ראשית" "נקראת היא (שאף

שלפני  ובפשטות, שם)), (פירש"י ראשית שנקראו וישראל תורה
("אסתכל  בתורה להסתכל יהודי צריך ופעולה פעולה כל
בתורה  ומהלימוד יעשה, אשר המעשה את לדעת באורייתא")

ענינו. לפי ופרט פרט בכל בפועל ובא למעשה, בנוגע נמשך
ר"ה 12) שער עט"ר ואילך. א נח, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

ועוד. תשמ"ה. כו' הם ר"ה ארבעה ד"ה בתחילתו.
יא.13) א, בראשית
עה"פ.14) פירש"י
ועוד.15) רפ"ט. כתובות חז"ל לשון
שם 16) אדה"ז  לשו"ע השלמה סקט"ז. סקל"א או"ח מג"א

ס"ח.
מתנ"ך 17) ליקוטים לומר הספרדים) אצל (ובפרט נוהגים ויש

(וכמ"פ  תפ"ח וניציאה, - הדר עץ פרי בס' (נדפסו כו' וזוהר
אנציק' וראה האילן. דפירות העילוי המדגישים לאח"ז)),

וש"נ. בסופו. בשבט עשר חמשה ערך תלמודית
למעשר 18) השנה שראש תבואה, - ושעורה" "חטה משא"כ

אילנות, למעשר כר"ה בשבט, עשר בחמשה (לא הוא תבואה
.(1 בהערה (נסמן בתשרי באחד אלא)

ח.19) ח, עקב
פ"ח20) ברכות הל' הי"ג.רמב"ם

g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

האדם,zexitשמצמיח של לקיומו מוכרחים שאינם
של דברים .beprz21אלא

- נפשות" "בורא ברכת בנוסח וכהפירוש
וצריכים opexqgש" חסרים "שהם הדברים על קאי "

חיותם, קיום לצורך להתקיים להם להם שא"א
כגון שבראת mglזולתם, מה כל ו"על ומים",

oda zeigdl שבראם הדברים "שאר על קאי ,"
bprzdlמיני כגון .zexit"22בהם,

האדם: בעבודת וענינו

בקיום  העבודה על רומזים - ושעורה חטה
באופן דין gxkendהתומ"צ פירות 23ע"פ ואילו ,

באופן  התומ"צ בקיום העבודה על רומזים האילן
הישר  "ועשית - דין ע"פ מהמוכרח יותר נעלה

הדין" משורת לפנים . . מתוך 24והטוב ועבודה ,
beprz.

עשר  חמשה של ענינו שעיקר מובן, ומזה
(כ"כ) לא - הוא לאילן", השנה "ראש בשבט,

דין  ע"פ המוכרחים העבודה לעניני דמאי 25בנוגע ,
העבודה  לעניני בנוגע ובעיקר גם אלא קמ"ל?!

של באופן או dtqedשהם דין, ע"פ המוכרח על
של .beprzבאופן

ובשייכות ‚. בקשר - זה בכל להוסיף ויש
זה: לדורנו

- שבט בחודש מיוחד ענין נתגלה זה בדורנו
קודש" יהי' "העשירי שבו, יום 26שהעשירי הוא ,

כ"ק  של עבודתו) כל ושלימות (גמר ההילולא
בהתוועדות  שנת"ל (כמו דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח

ההילולא  ליום בחמשה 27בקשר - ששלימותו ,(
לאילן" השנה "ראש בחודש, "קיימא 28עשר שבו ,

באשלמותא" .29סיהרא

העבודה  ענין מודגש ההילולא, ליום ובנוגע
של השנהbeprzבאופן ד"ראש -oli`l(התוכן ("

כי:

ביום  ללמוד בעלֿההילולא שנתן המאמר
"באתי - וראשיתו התחלתו שלו, ,ipblההילולא

ipepbl שכינה דעיקר בתחילה, עיקרי שהי' למקום ,
העבודה  שכללות היינו, היתה", בתחתונים
רק  (לא היא בתחתונים, שכינה עיקר להמשיך

"דירה" של הידוע 30באופן כלשון ית'31, לו "דירה
" של באופן גם) מזה, יתירה אלא "obבתחתונים",

בו שצומחים מקום בו `zepli("לגני"), ומטיילים ,
(כביכול)beprzלשם תענוג של מקום היינו, ,

היא  אף נעשית האדם שעבודת עי"ז להקב"ה,
של .beprz32באופן

ביום „. - התענוג בענין יתירה והדגשה
שנת זו, בשנה -g"ldההילולא (ה'שי"ת

ה'תשמ"ח):

כולל  ההילולא, יום של המאמרים המשך
כתר  בחינת (עשרים פרקים ונתפרסם 33עשרים .(

ולאחרי  במיוחד, אחד פרק שנה בכל ללמוד המנהג
עוה"פ  ומתחילים חוזרים שנה, מפרק עשרים

- הל"ח שנת - זו בשנה לומדים ועפ"ז, ראשון.
(ח"י  י"ח לתושיה").34פרק ("כפלים השני' בפעם (
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ה"ה 21) - סע"א) מ, (ברכות היא" אילן מין "חטה למ"ד וגם
תענוג. ולא האדם, לקיום מוכרח

רז.22) סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע טור
דין 23) נעשו שכבר הדין" משורת ד"לפנים הענינים גם כולל

דעות  הל' רמב"ם וראה וש"נ. ב. ל, ב"מ ראה - בשולחןֿערוך
ועוד. ס"ג. סקנ"ו אדה"ז שו"ע ה"ה. פ"א

ובפירש"י.24) יח ו, ואתחנן
(25- זולתם" להתקיים להם שא"א חיותם, קיום "לאורך

ימינו". ואורך חיינו "הם התומ"צ שהרי
ח"ו 26) בלקו "ש בהנסמן וראה לב. כז, בחוקותי - הכתוב ל'

.290 ס"ע
ואילך.27) סי"ב שבט י"א בשלח, ש"פ שיחת
כידוע 28) והגידול, הצמיחה תכונת על מורה ש"אילן" להעיר,

תו"ח  (ראה דוקא באילנות היא הצמיחה ושלימות שעיקר

ההילולא  לבעל השייכות מודגשת זה ובענין סע"ד). כא, בראשית
מלשון "יוסף", הראשון ששמו* –dtqed הצמיחה תכונת ,

והגידול.
,(2 (הערה הנ"ל לוי"צ לקוטי - הקבלה ע"ד .y"iirוראה

(29.3 הערה לעיל ראה
מי 30) שכל כך, כדי עד האדם, מציאות שלימות עם הקשור

שאין). ובתוד"ה רע"א, סג, יבמות (ראה אדם אינו בית לו שאין
ועוד.31) טז. נשא תנחומא ראה
דלמעלה 32) הענינים שכל ממך", למעלה ש"מה דמכיון

נמצא, – אייר) י"ג יום", ("היום האדם בעבודת xwiryתלויים
zenilye"ד הענין כללות על (נוסף דלמעלה gexהתענוג zgp לפני

תענוג  של באופן העבודה ע"י נעשה רצוני") ונעשה שאמרתי
דוקא.

ערך 33) חב"ד הערכים ספר וראה ג. לה, שה"ש לקו"ת
וש"נ. ע). (ע' כ"ף אות התורה, אותיות

הב'.34) בפעם ובפרט "להחיות", בפי' ס"ב מהנ"ל ולהעיר

,zipwcvd zipaxd ezbefe ,r"pc` w"k Ð eixed i"r ozipy (*
lg dly h"v`idyhay b"iaipyd xn`nd l"i df meil xywa xy` ,

.(xn`nd "zxzek"a y"nk) `lelidd jyndc (mipba zayeid)



מה g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

האדם,zexitשמצמיח של לקיומו מוכרחים שאינם
של דברים .beprz21אלא

- נפשות" "בורא ברכת בנוסח וכהפירוש
וצריכים opexqgש" חסרים "שהם הדברים על קאי "

חיותם, קיום לצורך להתקיים להם להם שא"א
כגון שבראת mglזולתם, מה כל ו"על ומים",

oda zeigdl שבראם הדברים "שאר על קאי ,"
bprzdlמיני כגון .zexit"22בהם,

האדם: בעבודת וענינו

בקיום  העבודה על רומזים - ושעורה חטה
באופן דין gxkendהתומ"צ פירות 23ע"פ ואילו ,

באופן  התומ"צ בקיום העבודה על רומזים האילן
הישר  "ועשית - דין ע"פ מהמוכרח יותר נעלה

הדין" משורת לפנים . . מתוך 24והטוב ועבודה ,
beprz.

עשר  חמשה של ענינו שעיקר מובן, ומזה
(כ"כ) לא - הוא לאילן", השנה "ראש בשבט,

דין  ע"פ המוכרחים העבודה לעניני דמאי 25בנוגע ,
העבודה  לעניני בנוגע ובעיקר גם אלא קמ"ל?!

של באופן או dtqedשהם דין, ע"פ המוכרח על
של .beprzבאופן

ובשייכות ‚. בקשר - זה בכל להוסיף ויש
זה: לדורנו

- שבט בחודש מיוחד ענין נתגלה זה בדורנו
קודש" יהי' "העשירי שבו, יום 26שהעשירי הוא ,

כ"ק  של עבודתו) כל ושלימות (גמר ההילולא
בהתוועדות  שנת"ל (כמו דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח

ההילולא  ליום בחמשה 27בקשר - ששלימותו ,(
לאילן" השנה "ראש בחודש, "קיימא 28עשר שבו ,

באשלמותא" .29סיהרא

העבודה  ענין מודגש ההילולא, ליום ובנוגע
של השנהbeprzבאופן ד"ראש -oli`l(התוכן ("

כי:

ביום  ללמוד בעלֿההילולא שנתן המאמר
"באתי - וראשיתו התחלתו שלו, ,ipblההילולא

ipepbl שכינה דעיקר בתחילה, עיקרי שהי' למקום ,
העבודה  שכללות היינו, היתה", בתחתונים
רק  (לא היא בתחתונים, שכינה עיקר להמשיך

"דירה" של הידוע 30באופן כלשון ית'31, לו "דירה
" של באופן גם) מזה, יתירה אלא "obבתחתונים",

בו שצומחים מקום בו `zepli("לגני"), ומטיילים ,
(כביכול)beprzלשם תענוג של מקום היינו, ,

היא  אף נעשית האדם שעבודת עי"ז להקב"ה,
של .beprz32באופן

ביום „. - התענוג בענין יתירה והדגשה
שנת זו, בשנה -g"ldההילולא (ה'שי"ת

ה'תשמ"ח):

כולל  ההילולא, יום של המאמרים המשך
כתר  בחינת (עשרים פרקים ונתפרסם 33עשרים .(

ולאחרי  במיוחד, אחד פרק שנה בכל ללמוד המנהג
עוה"פ  ומתחילים חוזרים שנה, מפרק עשרים
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דין 23) נעשו שכבר הדין" משורת ד"לפנים הענינים גם כולל
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ועוד. ס"ג. סקנ"ו אדה"ז שו"ע ה"ה. פ"א

ובפירש"י.24) יח ו, ואתחנן
(25- זולתם" להתקיים להם שא"א חיותם, קיום "לאורך
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ח"ו 26) בלקו "ש בהנסמן וראה לב. כז, בחוקותי - הכתוב ל'

.290 ס"ע
ואילך.27) סי"ב שבט י"א בשלח, ש"פ שיחת
כידוע 28) והגידול, הצמיחה תכונת על מורה ש"אילן" להעיר,

תו"ח  (ראה דוקא באילנות היא הצמיחה ושלימות שעיקר

ההילולא  לבעל השייכות מודגשת זה ובענין סע"ד). כא, בראשית
מלשון "יוסף", הראשון ששמו* –dtqed הצמיחה תכונת ,

והגידול.
,(2 (הערה הנ"ל לוי"צ לקוטי - הקבלה ע"ד .y"iirוראה

(29.3 הערה לעיל ראה
מי 30) שכל כך, כדי עד האדם, מציאות שלימות עם הקשור

שאין). ובתוד"ה רע"א, סג, יבמות (ראה אדם אינו בית לו שאין
ועוד.31) טז. נשא תנחומא ראה
דלמעלה 32) הענינים שכל ממך", למעלה ש"מה דמכיון

נמצא, – אייר) י"ג יום", ("היום האדם בעבודת xwiryתלויים
zenilye"ד הענין כללות על (נוסף דלמעלה gexהתענוג zgp לפני

תענוג  של באופן העבודה ע"י נעשה רצוני") ונעשה שאמרתי
דוקא.

ערך 33) חב"ד הערכים ספר וראה ג. לה, שה"ש לקו"ת
וש"נ. ע). (ע' כ"ף אות התורה, אותיות

הב'.34) בפעם ובפרט "להחיות", בפי' ס"ב מהנ"ל ולהעיר

,zipwcvd zipaxd ezbefe ,r"pc` w"k Ð eixed i"r ozipy (*
lg dly h"v`idyhay b"iaipyd xn`nd l"i df meil xywa xy` ,

.(xn`nd "zxzek"a y"nk) `lelidd jyndc (mipba zayeid)



g"nyz'dמו haya xyr dyng zegiyn

מסיים  - זו לשנה השייך הפרק - י"ח ובפרק
בחי' עתיק, בחי' הכתר, פנימיות בבחינת וחותם
בהאי  שמאלא "לית אדם, מציור שלמעלה

מתוך 35עתיקא" עבודה - האדם בעבודת ודוגמתו ,
beprz ממדידה למעלה שהיא הכתר), (פנימיות

עם  שקשורה (מכיון משינויים ולמעלה והגבלה
ישראל" "נצח ).36בחינת

תענוג ‰. של באופן בעבודה ההוספה והנה,
השנה מ"ראש להתבטא oli`lשלוקחים צריכה "

dxezdלכלֿלראש cenila37 של ענינו עיקר -
התורה  לימוד - ל"אילן" שנמשל תלמידֿחכם

.beprzמתוך

בחינת - יותר dxezayובעומק beprzd:

שהם  המוכרחים ענינים יש - גופא בתורה
והמותר  האסור "לידע ובשר", "לחם בדוגמת

המצוות" משאר בהם שהם 38וכיוצא ענינים ויש ,
ובפרט  - האילן פירות בדוגמת תענוג, של באופן

בשבט 39בפרדס"38"לטייל  עשר שחמשה ומכיון .
השנה "ראש הדגשה oli`lהוא להיות צריכה ,"

פנימיות  - שבתורה התענוג לבחינת בנוגע יתירה
הבנה  של באופן שבאה כפי והשגה 40התורה,

חב"ד  חסידות .41בתורת

סוף  - ברמב"ם היומי שיעור עם זה לקשר ויש
מדע  (וספר תשובה ליחד 42הלכות האדם "צריך - (

likydleעצמו oiadlותבונות לו miricendבחכמות
כו'", ולהשיג להבין באדם שיש כח כפי קונו את
התענוג  בחי' החסידות, דתורת הלימוד תוכן שזהו

שבתורה.

.Â בעל ע"י מיוחד חידוש ניתוסף זה ובענין
בשבט: דעשירי ההילולא

- בשבט עשירי – ההילולא יום של התאריך
ועבודתו" ותורתו מעשיו ד"כל שהסךֿהכל 43רומז

הוא בעלֿההילולא, מספר zenilydשל (עשירי,
hay)44השלם  ly'גו חודש עשר "בעשתי אשר ,

התורה" את באר משה "בשבעים 45הואיל ,
בעלֿההילולא 46לשון" אצל ודוגמתו משה 47, -

בהפצת  שלו מהחידושים אשר - שבדורנו רבינו
הוא  החסידות בתורת שנתגלה כפי התורה פנימיות
היינו, לשון", "בשבעים התורה", את "באר -
אלה  עבור גם החסידות תורת עניני ולהפיץ לגלות
יש  שלכן הקודש, לשון לעתֿעתה מבינים שאינם

בחינת גם - התורה עניני להם לתרגם beprzdצורך
לשון" "בשבעים ועם, עם בלשון - .48שבתורה

ברמב"ם  היומי בשיעור מרומז זה ענין -49וגם
הנשי  ואת הקטנים את עמי "כשמלמדין וכלל ם

אשר  מאהבה, (עבודה זה רז להם מגלים . . הארץ
מעט  שידעהו") בדעת אלא הקב"ה אוהב "אינו
שישיגוהו  עד בנחת, זה לענין אותן ומרגילין מעט
צורך  שיש היינו, מאהבה", ויעבדוהו וידעוהו
החסידות) (תורת ואהבתו ה' ידיעת עניני "לתרגם"

הארץ", ו"עמי "קטנים" של הענין okez"בלשונם"
לשון". ד"שבעים

.Ê של לפעולתו בנוגע ענין עוד להוסיף ויש
בהמשך  - החסידות בתורת בעלֿההילולא

ההילולא  דיום בהתוועדות גם אלא 50להמדובר ,
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א.35) רפט, שם ועד"ז א. קכט, זח"ג
כט.36) טו, ש"א
באו 37) גו' השלישי "בחודש – בחומש היומי משיעור להעיר

הענין  התחלת - אֿב) יט, (יתרו ההר" נגד גו' ויחן סיני מדבר
דמתןֿתורה.

ספ"ד.38) יסוה"ת הל' רמב"ם
הענינים39) לימוד על אמונת migxkendנוסף מצות לקיום

ענינים  הרמב"ם הקדים שלכן כו', ויראתו אהבתו ה', ידיעת ה',
ה" להיותם התורה, יסודי דהלכות ראשונים פרקים בד' "ceqiאלו

ואין  מצוות", משאר בהם וכיוצא והמותר האסור "לידע ללימוד
ש"נתמלא  לאחרי תענוג) של (טיול בפרדס" ב"לטייל נכלל זה
ואילך. 121 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה (ראה ובשר" לחם כריסו

ועוד).
א.40) נז, דברים (לקו"ת בבינה עתיק התגלות מענין להעיר
ועוד).

המשכת 41) - היא החסידות דתורת העצמית שהנקודה להעיר
כו' עתיק פנימיות לבחי' עד הכתר, פנימיות מבחי' חדש אור

וש"נ). החסידות'. תורת של ענינה 'קונטרס בארוכה (ראה
בביאור 42) וי"ל אהבה. ספר התחלת - השיעור והמשך

אוהב  "אינו מדע ספר בסוף הרמב"ם מ"ש ע"פ - הדברים המשך
היינו, האהבה", תהי' הדעה פי ועל שידעהו, בדעת אלא הקב"ה

ל(ספר) (ספר)rcnשבהמשך .`dadבא

"אשר 43) הל' והמשך - וביאורו. סז"ך באגה"ק אדה"ז לשון
שהם - חייו" ימי כל תש"י).mirayעבד - (תר"ם שנה

ש"ב.44) פרדס טו. ג, שמות ראב"ע
גֿה.45) א, דברים
עה"פ.46) פירש"י
אחר",47) בן  לי ה ' "יוסף ע"ש – "יוסף " בשמו: גם ומרומז

במעמד  עדיין (בהיותו עבורו שמגלים עי"ז "בן", מ"אחר" לעשות
" - התענוג בחינת את ד"אחר") שבתורה.wgviומצב - "

ועוד.48) ס"ה. זו שנה וישב ש"פ שיחת גם ראה
ה.49) הלכה שם
גם 50) וראה סי"ד. שבט י"א בשלח, ש"פ משיחות קונטרס

לאורחים  כללית ב"יחידות" - שבט כ"א ג' ליום אור שיחת
שיחיו.

g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

זו, בהזדמנות הפעם עוד הדברים על שחוזרים
כמימרא) (ברגע הנאמרים הדברים את כששומעים

תבל. לקצוי עד נוספים, במקומות גם

בכמה  מבאר בעלֿההילולא ובהקדמה:
ושיחותיו  ומורה 51ממאמריו ומחנך מלמד אשר ,

אמיתי  נעשים 52דרך התלמיד שחושי שפועל הוא ,
של  והנהגותיו שמעשיו ועאכו"כ הרב, כחושי

הרב. של והנהגותיו כמעשיו הם התלמיד

שלאחרי  - עצמו לבעלֿההילולא בנוגע ועד"ז
חיותו  חיים במשך חוצה המעיינות בהפצת פעולתו

מבחיוהי" "יתיר הסתלקותו ולאחרי דין, 53בעלמא

יפה" ("בעין נתן וההולכים 54- מתלמידיו לכאו"א (
בדרך  ללכת הדרושים הכחות את כו' באורחותיו

באורחותיו  ונלכה מדרכיו הורנו אשר עד 43ישרה ,
הרב. כחושי נעשים התלמיד שחושי זו לדרגה

למצוא יכולים ועצות ezxezaולכן, תשובות
במאור  מוארים שהם כפי ה' עבודת עניני בכל
צורך  אין ובמילא החסידות, תורת זוהי שבתורה
ולהתעמק  לעיין כיֿאם אלה, בענינים לשאול
לנפשו  מרגוע ימצא שבה שלו, החסידות בתורת

בעבודת עליו הקשה דבר לכל נכונה ,55ה'ועצה
המשנה  הוראת גם כשמקיים וציוויה 56ובפרט

"ax jl dyr את למצוא לו יעזור ה"רב" כי ,"
דאהבת  ה"שוחד" ללא הנכונה, והעצה התשובה

כו'. עצמו

בעניני  לשאלות בנוגע אמורים הדברים ואם
משורת  לפנים החסידות, דרך ע"פ וגם ה' עבודת
שע"פ  החיוב בגדר שנכללים לענינים בנוגע – הדין
 ֿ עלֿאחת החסידות, ודרך מדת מצד רק לא דין,
מכיון  אודותם, לשאול צורך שאין כמהֿוכמה

ב"תורה  המענה למצוא לכאו"א הכח שניתן
xe`"57."ה"רב הדרכת ע"פ ובפרט כאמור, ,

מענה  ישנו שבהם השאלות לשאר בנוגע ועד"ז
בעניני  שאלות ולדוגמא: אור", ב"תורה ברור

d`etx מאד "ונשמרתם התורה והוראת ציווי -
הרופא 58לנפשותיכם" הוראת קיום ע"י "ורפא 59, ,

לרופא  (ונתינתֿכח) רשות שניתנה מכאן ירפא,
בהלכות 60לרפאות" שנתבארו הדינים פרטי ככל ,

"בלשון  ונפש, גוף שמירת והלכות ונפש, גוף נזקי
הרמב"ם  של בספרו – קצרה" ודרך ,61ברורה

הביתֿיוסף  של וחלקם 62בשולחןֿערוך ומקצתם ,63

בעניני  שאלות אדה"ז: בשו"ע גם לידינו הגיעו
xgqne dqpxt התורה 64וכיו"ב הוראת ע"פ -

יועץ" ברוב עם 65"ותשועה מהתייעצות החל ,
דוגמתם, ענינים בשאר ועד"ז מבינים. ידידים
ו"תן  הש"ק, ביום בהתוועדות בפרטיות כמדובר

עוד" ויחכם .66לחכם

לנשיא  האמיתית ההתקשרות ע"י ועיקר: ועוד
הליכה  בפועל ובמעשה תורתו בלימוד הדור,

כו', ואורחותיו carinlבדרכיו irack67 רק והנשיא ,
עליו  אלקיו צורך 68הוי' אין מלכתחילה אזי, -

היא הרפואה שאז מכיון לרופאים, d"awdnלילך
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(51.13 ע' תש"י (הב'). 15 ע' תש"ט סה"מ לדוגמא: ראה
cere.

"מלמדך 52) – הקב"ה – הראשון (כביכול) המלמד כמו
ע"י שאפילו יז). מח, (ישעי' לפני dpkddלהועיל" (עוד ללימוד

התורה, לקבל כדי ההר", נגד ישראל שם "ויחן עצמו), הלימוד
אחד  "כאיש יחיד, לשון "ויחן" האחדות, ענין ישראל אצל נעשה
לקמן  וראה היומי). (שיעור ובפירש"י ב יט, (פרשחנו אחד" בלב

"למהוי - דהקב"ה האחדות בדוגמת cg`aס"ט), cg` תניא) "
כביכול, הרב, כחושי נעשו בנ"י של שחושיהם היינו, פל"ב).

הקב"ה.
שם.53) אגה"ק ב. עא, זח"ג
וש"נ.54) רע"א. נג, ב"ב ראה
התניא.55) לספר בהקדמתו אדה"ז לשון ע"ד
מ"וֿטז.56) פ"א אבות

כג.57) ו, משלי
מהרש"א.58) ובחדא"ג סע"ב לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנן
רופא59) - טוב כו'.ciciומה בטובתו שמתעניין ,
רסשל"ו.60) יו"ד שו"ע וש"נ. סע"א. ס, ברכות
היומי),61) בשיעור עתה (שמסיימים המדע בספר - גם כולל

בריאות zercשבהלכות לשמירת הראוי' ההנהגה נתבארה שבו
עד אני הגוף, שהורינו, אלו בדרכים עצמו המנהיג ש"כל כך, כדי

כו'" לרופא צריך "ואינו ימיו, כל חולי לידי בא שאינו לו ערב
ה"כ). (פ"ד

"מצוה  – ס"א) (סקנ"ה אורחֿחיים חלק אדה"ז בשו"ע ועד"ז
הל' (מרמב"ם כו' בריאותו לשמור טובה בהנהגה עצמו להנהיג

רפ"ד). דעות
(וראה 62) להולדתו החמשֿמאות שנת היא שהשנה להעיר,

ועוד). ס"ח. זו שנה ויגש ש"פ שיחת גם
(או 63) במקצתו תופס כשאתה העצם אשר ולהעיר,

וש"נ). סקט"ו. הוספות (כש"ט בכולו תופס אתה "בחלקו")
בתורת 64) הוראות יש הרשות, לעניני בנוגע שגם וי"ל,

ענינה  קונטרס (ראה הידוע ע"פ ובפרט הדור, דנשיא החסידות
ס"כ, החסידות תורת אמות p"yeשל בד' הוא היחידה שגילוי (

uegny בירור) העולם בחפצי לו קונות אדם של וד"א להאדם,
העולם). עניני

ו.65) כד, יד. יא, משלי
ט.66) ט, שם
רע"א.67) סז, כתובות ראה
פט"ו 68) שגגות הל' רמב"ם במשנה. - א יו"ד, הוריות ראה

ה"ו.



מז g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

מסיים  - זו לשנה השייך הפרק - י"ח ובפרק
בחי' עתיק, בחי' הכתר, פנימיות בבחינת וחותם
בהאי  שמאלא "לית אדם, מציור שלמעלה

מתוך 35עתיקא" עבודה - האדם בעבודת ודוגמתו ,
beprz ממדידה למעלה שהיא הכתר), (פנימיות

עם  שקשורה (מכיון משינויים ולמעלה והגבלה
ישראל" "נצח ).36בחינת

תענוג ‰. של באופן בעבודה ההוספה והנה,
השנה מ"ראש להתבטא oli`lשלוקחים צריכה "

dxezdלכלֿלראש cenila37 של ענינו עיקר -
התורה  לימוד - ל"אילן" שנמשל תלמידֿחכם

.beprzמתוך

בחינת - יותר dxezayובעומק beprzd:

שהם  המוכרחים ענינים יש - גופא בתורה
והמותר  האסור "לידע ובשר", "לחם בדוגמת

המצוות" משאר בהם שהם 38וכיוצא ענינים ויש ,
ובפרט  - האילן פירות בדוגמת תענוג, של באופן

בשבט 39בפרדס"38"לטייל  עשר שחמשה ומכיון .
השנה "ראש הדגשה oli`lהוא להיות צריכה ,"

פנימיות  - שבתורה התענוג לבחינת בנוגע יתירה
הבנה  של באופן שבאה כפי והשגה 40התורה,

חב"ד  חסידות .41בתורת

סוף  - ברמב"ם היומי שיעור עם זה לקשר ויש
מדע  (וספר תשובה ליחד 42הלכות האדם "צריך - (

likydleעצמו oiadlותבונות לו miricendבחכמות
כו'", ולהשיג להבין באדם שיש כח כפי קונו את
התענוג  בחי' החסידות, דתורת הלימוד תוכן שזהו

שבתורה.

.Â בעל ע"י מיוחד חידוש ניתוסף זה ובענין
בשבט: דעשירי ההילולא

- בשבט עשירי – ההילולא יום של התאריך
ועבודתו" ותורתו מעשיו ד"כל שהסךֿהכל 43רומז

הוא בעלֿההילולא, מספר zenilydשל (עשירי,
hay)44השלם  ly'גו חודש עשר "בעשתי אשר ,

התורה" את באר משה "בשבעים 45הואיל ,
בעלֿההילולא 46לשון" אצל ודוגמתו משה 47, -

בהפצת  שלו מהחידושים אשר - שבדורנו רבינו
הוא  החסידות בתורת שנתגלה כפי התורה פנימיות
היינו, לשון", "בשבעים התורה", את "באר -
אלה  עבור גם החסידות תורת עניני ולהפיץ לגלות
יש  שלכן הקודש, לשון לעתֿעתה מבינים שאינם

בחינת גם - התורה עניני להם לתרגם beprzdצורך
לשון" "בשבעים ועם, עם בלשון - .48שבתורה

ברמב"ם  היומי בשיעור מרומז זה ענין -49וגם
הנשי  ואת הקטנים את עמי "כשמלמדין וכלל ם

אשר  מאהבה, (עבודה זה רז להם מגלים . . הארץ
מעט  שידעהו") בדעת אלא הקב"ה אוהב "אינו
שישיגוהו  עד בנחת, זה לענין אותן ומרגילין מעט
צורך  שיש היינו, מאהבה", ויעבדוהו וידעוהו
החסידות) (תורת ואהבתו ה' ידיעת עניני "לתרגם"

הארץ", ו"עמי "קטנים" של הענין okez"בלשונם"
לשון". ד"שבעים

.Ê של לפעולתו בנוגע ענין עוד להוסיף ויש
בהמשך  - החסידות בתורת בעלֿההילולא

ההילולא  דיום בהתוועדות גם אלא 50להמדובר ,
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א.35) רפט, שם ועד"ז א. קכט, זח"ג
כט.36) טו, ש"א
באו 37) גו' השלישי "בחודש – בחומש היומי משיעור להעיר

הענין  התחלת - אֿב) יט, (יתרו ההר" נגד גו' ויחן סיני מדבר
דמתןֿתורה.

ספ"ד.38) יסוה"ת הל' רמב"ם
הענינים39) לימוד על אמונת migxkendנוסף מצות לקיום

ענינים  הרמב"ם הקדים שלכן כו', ויראתו אהבתו ה', ידיעת ה',
ה" להיותם התורה, יסודי דהלכות ראשונים פרקים בד' "ceqiאלו

ואין  מצוות", משאר בהם וכיוצא והמותר האסור "לידע ללימוד
ש"נתמלא  לאחרי תענוג) של (טיול בפרדס" ב"לטייל נכלל זה
ואילך. 121 ע' חכ"ו לקו"ש בארוכה (ראה ובשר" לחם כריסו

ועוד).
א.40) נז, דברים (לקו"ת בבינה עתיק התגלות מענין להעיר
ועוד).

המשכת 41) - היא החסידות דתורת העצמית שהנקודה להעיר
כו' עתיק פנימיות לבחי' עד הכתר, פנימיות מבחי' חדש אור

וש"נ). החסידות'. תורת של ענינה 'קונטרס בארוכה (ראה
בביאור 42) וי"ל אהבה. ספר התחלת - השיעור והמשך

אוהב  "אינו מדע ספר בסוף הרמב"ם מ"ש ע"פ - הדברים המשך
היינו, האהבה", תהי' הדעה פי ועל שידעהו, בדעת אלא הקב"ה

ל(ספר) (ספר)rcnשבהמשך .`dadבא

"אשר 43) הל' והמשך - וביאורו. סז"ך באגה"ק אדה"ז לשון
שהם - חייו" ימי כל תש"י).mirayעבד - (תר"ם שנה

ש"ב.44) פרדס טו. ג, שמות ראב"ע
גֿה.45) א, דברים
עה"פ.46) פירש"י
אחר",47) בן  לי ה ' "יוסף ע"ש – "יוסף " בשמו: גם ומרומז

במעמד  עדיין (בהיותו עבורו שמגלים עי"ז "בן", מ"אחר" לעשות
" - התענוג בחינת את ד"אחר") שבתורה.wgviומצב - "

ועוד.48) ס"ה. זו שנה וישב ש"פ שיחת גם ראה
ה.49) הלכה שם
גם 50) וראה סי"ד. שבט י"א בשלח, ש"פ משיחות קונטרס

לאורחים  כללית ב"יחידות" - שבט כ"א ג' ליום אור שיחת
שיחיו.

g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

זו, בהזדמנות הפעם עוד הדברים על שחוזרים
כמימרא) (ברגע הנאמרים הדברים את כששומעים

תבל. לקצוי עד נוספים, במקומות גם

בכמה  מבאר בעלֿההילולא ובהקדמה:
ושיחותיו  ומורה 51ממאמריו ומחנך מלמד אשר ,

אמיתי  נעשים 52דרך התלמיד שחושי שפועל הוא ,
של  והנהגותיו שמעשיו ועאכו"כ הרב, כחושי

הרב. של והנהגותיו כמעשיו הם התלמיד

שלאחרי  - עצמו לבעלֿההילולא בנוגע ועד"ז
חיותו  חיים במשך חוצה המעיינות בהפצת פעולתו

מבחיוהי" "יתיר הסתלקותו ולאחרי דין, 53בעלמא

יפה" ("בעין נתן וההולכים 54- מתלמידיו לכאו"א (
בדרך  ללכת הדרושים הכחות את כו' באורחותיו

באורחותיו  ונלכה מדרכיו הורנו אשר עד 43ישרה ,
הרב. כחושי נעשים התלמיד שחושי זו לדרגה

למצוא יכולים ועצות ezxezaולכן, תשובות
במאור  מוארים שהם כפי ה' עבודת עניני בכל
צורך  אין ובמילא החסידות, תורת זוהי שבתורה
ולהתעמק  לעיין כיֿאם אלה, בענינים לשאול
לנפשו  מרגוע ימצא שבה שלו, החסידות בתורת

בעבודת עליו הקשה דבר לכל נכונה ,55ה'ועצה
המשנה  הוראת גם כשמקיים וציוויה 56ובפרט

"ax jl dyr את למצוא לו יעזור ה"רב" כי ,"
דאהבת  ה"שוחד" ללא הנכונה, והעצה התשובה

כו'. עצמו

בעניני  לשאלות בנוגע אמורים הדברים ואם
משורת  לפנים החסידות, דרך ע"פ וגם ה' עבודת
שע"פ  החיוב בגדר שנכללים לענינים בנוגע – הדין
 ֿ עלֿאחת החסידות, ודרך מדת מצד רק לא דין,
מכיון  אודותם, לשאול צורך שאין כמהֿוכמה

ב"תורה  המענה למצוא לכאו"א הכח שניתן
xe`"57."ה"רב הדרכת ע"פ ובפרט כאמור, ,

מענה  ישנו שבהם השאלות לשאר בנוגע ועד"ז
בעניני  שאלות ולדוגמא: אור", ב"תורה ברור

d`etx מאד "ונשמרתם התורה והוראת ציווי -
הרופא 58לנפשותיכם" הוראת קיום ע"י "ורפא 59, ,

לרופא  (ונתינתֿכח) רשות שניתנה מכאן ירפא,
בהלכות 60לרפאות" שנתבארו הדינים פרטי ככל ,

"בלשון  ונפש, גוף שמירת והלכות ונפש, גוף נזקי
הרמב"ם  של בספרו – קצרה" ודרך ,61ברורה

הביתֿיוסף  של וחלקם 62בשולחןֿערוך ומקצתם ,63

בעניני  שאלות אדה"ז: בשו"ע גם לידינו הגיעו
xgqne dqpxt התורה 64וכיו"ב הוראת ע"פ -

יועץ" ברוב עם 65"ותשועה מהתייעצות החל ,
דוגמתם, ענינים בשאר ועד"ז מבינים. ידידים
ו"תן  הש"ק, ביום בהתוועדות בפרטיות כמדובר

עוד" ויחכם .66לחכם

לנשיא  האמיתית ההתקשרות ע"י ועיקר: ועוד
הליכה  בפועל ובמעשה תורתו בלימוד הדור,

כו', ואורחותיו carinlבדרכיו irack67 רק והנשיא ,
עליו  אלקיו צורך 68הוי' אין מלכתחילה אזי, -

היא הרפואה שאז מכיון לרופאים, d"awdnלילך
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(51.13 ע' תש"י (הב'). 15 ע' תש"ט סה"מ לדוגמא: ראה
cere.

"מלמדך 52) – הקב"ה – הראשון (כביכול) המלמד כמו
ע"י שאפילו יז). מח, (ישעי' לפני dpkddלהועיל" (עוד ללימוד

התורה, לקבל כדי ההר", נגד ישראל שם "ויחן עצמו), הלימוד
אחד  "כאיש יחיד, לשון "ויחן" האחדות, ענין ישראל אצל נעשה
לקמן  וראה היומי). (שיעור ובפירש"י ב יט, (פרשחנו אחד" בלב

"למהוי - דהקב"ה האחדות בדוגמת cg`aס"ט), cg` תניא) "
כביכול, הרב, כחושי נעשו בנ"י של שחושיהם היינו, פל"ב).

הקב"ה.
שם.53) אגה"ק ב. עא, זח"ג
וש"נ.54) רע"א. נג, ב"ב ראה
התניא.55) לספר בהקדמתו אדה"ז לשון ע"ד
מ"וֿטז.56) פ"א אבות

כג.57) ו, משלי
מהרש"א.58) ובחדא"ג סע"ב לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנן
רופא59) - טוב כו'.ciciומה בטובתו שמתעניין ,
רסשל"ו.60) יו"ד שו"ע וש"נ. סע"א. ס, ברכות
היומי),61) בשיעור עתה (שמסיימים המדע בספר - גם כולל

בריאות zercשבהלכות לשמירת הראוי' ההנהגה נתבארה שבו
עד אני הגוף, שהורינו, אלו בדרכים עצמו המנהיג ש"כל כך, כדי

כו'" לרופא צריך "ואינו ימיו, כל חולי לידי בא שאינו לו ערב
ה"כ). (פ"ד

"מצוה  – ס"א) (סקנ"ה אורחֿחיים חלק אדה"ז בשו"ע ועד"ז
הל' (מרמב"ם כו' בריאותו לשמור טובה בהנהגה עצמו להנהיג

רפ"ד). דעות
(וראה 62) להולדתו החמשֿמאות שנת היא שהשנה להעיר,

ועוד). ס"ח. זו שנה ויגש ש"פ שיחת גם
(או 63) במקצתו תופס כשאתה העצם אשר ולהעיר,

וש"נ). סקט"ו. הוספות (כש"ט בכולו תופס אתה "בחלקו")
בתורת 64) הוראות יש הרשות, לעניני בנוגע שגם וי"ל,

ענינה  קונטרס (ראה הידוע ע"פ ובפרט הדור, דנשיא החסידות
ס"כ, החסידות תורת אמות p"yeשל בד' הוא היחידה שגילוי (

uegny בירור) העולם בחפצי לו קונות אדם של וד"א להאדם,
העולם). עניני

ו.65) כד, יד. יא, משלי
ט.66) ט, שם
רע"א.67) סז, כתובות ראה
פט"ו 68) שגגות הל' רמב"ם במשנה. - א יו"ד, הוריות ראה

ה"ו.



g"nyz'dמח haya xyr dyng zegiyn

envra'ה וכש"אני בשרֿודם), רופא ע"י (שלא
גו' המחלה "כל אז עליך"`lmiy`רופאך",

ומסחר 69(מלכתחילה) פרנסה בעניני ועד"ז ;
כדי  מבינים ידידים אחר לחפש צורך אין - וכיו"ב

מכיון עמהם, envraלהתייעץ d"awdy לו נותן
הנכונה. והעצה הרעיון את במחשבתו

- וכו' פדיונות ברכה, של לבקשות ובנוגע
ישנה  הרי אלה שבענינים עוה"פ ומודיעים חוזרים

הבקשות 70ה"חזקה" את למלא בעזה"י שימשיכו
אשר  אדמו"ר, מו"ח דכ"ק להציון להביאם - כו'
צאן  מעל יפרדו שלא בלבד זו "לא ישראל, נשיאי
מרום  כסא להדום מתרפסים עוד הנה מרעיתם,
עם  על להגן ונשא, רם אֿל הוד לפני להתייצב

חז"ל 71ישורון" ובלשון עומד 72, להלן "מה
(במרום  עומד כאן אף -73ומשמש, ומשמש" (

הברכות, מקור מהקב"ה, להתברך ולפעול ולעשות
ואחת  אחד כל בשר, ועד מנפש דמיטב מילי בכל
בגשמיות  ובפרט, בכלל לו המצטרך בכל

יחד. גם וברוחניות

עודֿהפעם  לאשר המקום כאן - לזה ובהמשך
ברכה, מכתבי כולל המכתבים, הפדיונות, קבלת
היהדות  בהפצת טובות הפעולות ע"ד הדו"ח'ים
במשך  שהגיעו אלה (הן כיו"ב וכל כו', והמעיינות
אישור  - לפנ"ז) שהגיעו אלה והן אלה, סגולה ימי

illkבו בפרטיות),ielir(שיש לכאו"א אישור לגבי
xeaivd,"mrובמעמד aexa" ֿ בית קדוש, ובמקום ,

תורה  בו שמגדלין בית וביתֿמדרש, כנסת
תפילה  בו וגמ"ח 74ושמגדלין צדקה וכן ובפרט 75, ,

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד' -
בשבט. דעשירי בעלֿההילולא

באישור  אפילו צורך שאין - עיקר וג"ז ועוד
מכיון xakכללי, epyiy גדול הכי בתוקף אישור

של  האישור ותורתֿחיים epzxezונעלה, תורתֿאמת ,

ע"פ שהרי -dxez oic"ה על לסמוך "dwfgיש
מביא  המדינה מלכות שבהשגחת שביתֿהדואר

וה" כו'dwfgהמכתבים, הבקשות את שממלאים "
על (נוסף כנ"ל ע"פ dprndשבמכתבים, הכללי,

לעיל). האמורים הענינים בכל תורה,

.Á השנה ד"ראש הנתינתֿכח – לעניננו ונחזור
מתוך התורה ללימוד ענין beprzלאילן" בזה שיש ,

זה: לדורנו במיוחד השייך נוסף

בדורות  התורה פנימיות שגילוי כשם
החסידות  תורת והפצת לגילוי עד האחרונים,
הוא  לשון", "בשבעים התורה", את ד"באר באופן

הדורות  ירידת (בתמי')76מתקן דרי" "אכשור ,77-
ועצות  דרכים לחפש צריך הדורות ירידת בגלל הרי,

בכלל. התורה בלימוד ולהוסיף ולחזק לעודד

ולהדפיס  להוציאֿלאור עידוד - לזה ומהעצות
תורה': 'חידושי קובצי

שלפנינו תורה'exdfpבדורות ל'חידושי בנוגע
פלפול  בדרך אלא למעשה, בהלכה כשאינם (אפילו
לפרסום  בנוגע ועאכו"כ לכתיבה, בנוגע הן בלבד),
כו' הרוצה כל ש"לא באופן והתנהגו בדפוס,

המוכיחים 78יטול" תנאים כו"כ לאחרי אא"כ ,
כו' תורה של לאמיתתה מכוונים אלה .79שחידושים

זה, לדורנו עד הדורות, ירידת מפני אבל
הקשור  בכל ולהוסיף ולחזק לעודד שצריכים

צורך ויש ונכון כדאי - התורה fxfleללימוד ccerl
בתורה  לחדש השייכים אלה אם 80את גם אשר ,

מכוונים  שחידושיהם לגמרי בטוחים אינם
תורה  של שלא 81לאמיתתה בלבד זו לא הנה, ,

לכותבם, ישתדלו - אדרבה אלא מכתיבתם, ימנעו
מיוחד  (בקובץ בדפוס לפרסמם - מזה ויתירה
של  תורה' 'חידושי גם הכולל בקובץ או בפ"ע,
גם  אלא ותלמידיהם, חבריהם בין רק ולא אחרים),
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כו.69) טו, בשלח
התוקף 70) לו שיש – "ביתֿהדואר" של ה"חזקה" גם כולל

המכתבים  את להביא תפקידו את שממלא - דמלכותא" ד"דינא
כו'.

קמא.71) ע' ח"א שלו אג"ק
ב.72) יג, סוטה
רע"א.73) קלג, זח"א וראה לפיהמ"ש. בהקדמתו רמב"ם
רע"א.74) כז, מגילה
פ"א 75) (אבות עומד" "העולם שעליהם הקויןֿעמודים ג'

מ"ב).

וש"נ.76) ואילך. 171 ע' ח"ל לקו"ש ראה
וש"נ.77) (ובפירש"י). ב לט, יבמות
ב.78) טז, ברכות - המשנה לשון
ואילך.79) פכ"ז החיים עץ קונטרס ראה
ד"תלמוד"80) שבחיוב ה"ב, פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

וישוב  בלבו שיש רוחב לפי רבות הלכות חידושי "לחדש גם נכלל
סכ"ו  אגה"ק גם וראה לה". "לאפשא ב: יב, זח"א וראה דעתו".

" א): l`xyi(קמה, yi` lk הן בהלכות הן . . לחדש . . יוכל
נשמתו, שורש בחי' כפי בנסתר, והן בנגלה הן aiiegneבאגדות

"xaca.
טבין.81) דאורייתא פיטטיא ברכות: סוף מירושלמי להעיר

g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

מכיון - הדבר וטעם בכלל, תורה לומדי mi`exyבין
ygena רב מעשה שעי"ז82, ,beprze zeig sqezip

dxezd cenila לאחרים בנוגע והן לעצמו, בנוגע (הן
חכמה" תרבה ספרים "קנאת הבחינה 83- שזוהי ,(

שבדבר. וההכרח הצורך את המאמתת

לעורר ול  יש לאילן", השנה ב"ראש בעמדנו כן,
של  בשטח גם להוסיף ההשתדלות ע"ד ולזרז
שראו  וכפי תורה', 'חידושי קובצי של הוצאהֿלאור

lreta עיון והתמדה, בשקידה יתוסף עי"ז - בעבר
ג"כ  יתוסף ועי"ז התורה, לומדי אצל כו', ויגיעה

ומצאת  ולהעלות 84(יגעת בתורה לחדש ביכולתם (
ראויים  שיהיו חידושים ובדפוס, בכתב חידושיהם

רבנן" מלכי "מאן - מלכים שולחן על ,85לעלות
בבחינת  ה"מערכת", ע"י ביקורת שיעברו לאחרי

רב". לך "עשה

הוא  זה שבלימוד שהתענוג שאף ולהעיר,
ד" באופן לפעמים dnylלכאורה `ly גם הרי, - "

ברמב"ם  היומי בשיעור הוראה ישנה זה :49בענין
חכמים  ואפילו 86mlerl"אמרו בתורה אדם יעסוק

לשמה", בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
לשמה, התורה ללימוד מזה יבוא שסוכ"ס היינו,

שידעהו". "בדעת ה', מאהבת

.Ë ופשוט המובן דבר ולהדגיש להוסיף ויש
צורך  יש הדורות, ירידת שמצד אלא בלאה"כ,

זה: ענין גם להבהיר

התלמידים" "פלפול ענין כתיבת 87כללות ,
מתוך  להיות צריך וכו', תורה' 'חידושי והדפסת

l`xyi zecg`e l`xyi zad` לקבלת עיקרי תנאי -
שם  "ויחן היומי חומש בשיעור כמ"ש התורה,

ההר" נגד "כאיש 88ישראל יחיד, לשון "ויחן" ,
אחד" בלב הרי 89אחד . . הקב"ה "אמר שאז ,

תורתי" את להם שאתן להשלימות 90השעה ועד ,
ישראל  שבארץ "תלמידיֿחכמים כדרך - שבזה

oinirpnyענין)beprzd"בהלכה לזה זה (91.

כאו"א  ספרים", ד"קנאת שהענין - ופשיטא
דהיפך  לרגש אותו מביאה אינה בו, שישנה
יד, דהרמת הענין לשלול צריך [ואין ח"ו האהבה,
היפך  הם עשו" ידי "הידים שהרי רחמנאֿליצלן,

יעקב" קול ד"הקול בבתי 92בתכלית התורה לימוד ,
מדרשות  ובתי מהענין 93כנסיות התוצאה אלא ,[

" - התורה כהודעת - היא סופרים", daxzד"קנאת
dnkg"94.

לתלמידים  בנוגע רק לא הוא זה שענין ומובן,
דתלמיד  ליחס בנוגע גם אלא עצמם, לבין בינם

ורבו.

הסוגיא  בהמשך עץ 6ובהקדמה: ש"האדם
רב  "אמר איתא: - "תלמידֿחכם" על קאי השדה"

תורה דברי נמשלו למה יצחק, בר ,urkנחמן
לך,95שנאמר  לומר בה, למחזיקים היא חיים עץ

תלמידיֿחכמים  אף הגדול, את מדליק קטן עץ מה
רבי  דאמר והיינו הגדולים, את מחדדים קטנים
יותר  ומחבירי מרבותי, למדתי הרבה חנינא:

oleknמרבותי, xzei icinlzne"96.

שאלה  רבו אצל שואל תלמיד כאשר ולכן,
ככל  כבוד, של בלשון (כפשוט דבריו על וקושיא

רבו  דכבוד ההלכות חז"ל 97פרטי הוראת ע"פ ,(98

את  לקיים הרב גם צריך - למד" הביישן "לא
ההוראה  לא 98המשך היינו, מלמד", הקפדן "לא

השאלה  את לתרץ אלא כו', ולרגוז לכעוס
- בדבריו צודק שהתלמיד רואה ואם והקושיא,
על  שהעמידו על לו ולהודות בו, לחזור עליו

האמת.

דברֿתור  אומר כשהרב יותר: ה ובפרטיות
הוא  – כזה מקשים גם או בזה אותו ושואלים
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וש"נ.82) א. כא. שבת
רע"א.83) כב, סע"א. כא, ב"ב
ע"ב.84) ריש ו, מגילה
ברע"מ.85) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
וש"נ.86) ב. נ, פסחים
מ"י.87) פ"ו אבות
ב.88) יט, יתרו
שם.89) מכילתא וראה עה"פ. פירש"י
השלום.90) פ' דא"ז ט. פ"ט, ויק"ר
א.91) כד, סנהדרין

כב.92) כז, תולדות
כ.93) פס"ה, ב"ר ראה
"באותו 94) - בשבט ט"ו דערב הרמב"ם שיעור מסוף ולהעיר

המשיח) (ימות dnkgdהימים .. daxz.(ספ"ט תשובה (הל' כו'"
יח.95) ג, משלי
להזהר 96) אדם "צריך ספ"ה ת"ת הל' רמב"ם גם וראה

ולעולם  הזה לעולם המהנים הבנים שהם ולאוהבם בתלמידיו
אמרו  לבו, ומרחיבים הרב חכמת מוסיפים התלמידים הבא.
תלמיד  . . מכולם יותר ומתלמידי כו' למדתי חכמה הרבה חכמים

מפוארה". חכמה בשאלותיו ממנו שיוציא עד הרב, מחדד קטן
ועוד.97) סרמ"ב. יו"ד שו"ע פ"ה. ת"ת הל' רמב"ם ראה
ת"ת 98) הל' ה"ה. פ"ד ת"ת הל' רמב"ם מ"ה. פ"ב אבות

הי"ח. פ"ד לאדה"ז



מט g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

envra'ה וכש"אני בשרֿודם), רופא ע"י (שלא
גו' המחלה "כל אז עליך"`lmiy`רופאך",

ומסחר 69(מלכתחילה) פרנסה בעניני ועד"ז ;
כדי  מבינים ידידים אחר לחפש צורך אין - וכיו"ב

מכיון עמהם, envraלהתייעץ d"awdy לו נותן
הנכונה. והעצה הרעיון את במחשבתו

- וכו' פדיונות ברכה, של לבקשות ובנוגע
ישנה  הרי אלה שבענינים עוה"פ ומודיעים חוזרים

הבקשות 70ה"חזקה" את למלא בעזה"י שימשיכו
אשר  אדמו"ר, מו"ח דכ"ק להציון להביאם - כו'
צאן  מעל יפרדו שלא בלבד זו "לא ישראל, נשיאי
מרום  כסא להדום מתרפסים עוד הנה מרעיתם,
עם  על להגן ונשא, רם אֿל הוד לפני להתייצב

חז"ל 71ישורון" ובלשון עומד 72, להלן "מה
(במרום  עומד כאן אף -73ומשמש, ומשמש" (

הברכות, מקור מהקב"ה, להתברך ולפעול ולעשות
ואחת  אחד כל בשר, ועד מנפש דמיטב מילי בכל
בגשמיות  ובפרט, בכלל לו המצטרך בכל

יחד. גם וברוחניות

עודֿהפעם  לאשר המקום כאן - לזה ובהמשך
ברכה, מכתבי כולל המכתבים, הפדיונות, קבלת
היהדות  בהפצת טובות הפעולות ע"ד הדו"ח'ים
במשך  שהגיעו אלה (הן כיו"ב וכל כו', והמעיינות
אישור  - לפנ"ז) שהגיעו אלה והן אלה, סגולה ימי

illkבו בפרטיות),ielir(שיש לכאו"א אישור לגבי
xeaivd,"mrובמעמד aexa" ֿ בית קדוש, ובמקום ,

תורה  בו שמגדלין בית וביתֿמדרש, כנסת
תפילה  בו וגמ"ח 74ושמגדלין צדקה וכן ובפרט 75, ,

דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמותיו בד' -
בשבט. דעשירי בעלֿההילולא

באישור  אפילו צורך שאין - עיקר וג"ז ועוד
מכיון xakכללי, epyiy גדול הכי בתוקף אישור

של  האישור ותורתֿחיים epzxezונעלה, תורתֿאמת ,

ע"פ שהרי -dxez oic"ה על לסמוך "dwfgיש
מביא  המדינה מלכות שבהשגחת שביתֿהדואר

וה" כו'dwfgהמכתבים, הבקשות את שממלאים "
על (נוסף כנ"ל ע"פ dprndשבמכתבים, הכללי,

לעיל). האמורים הענינים בכל תורה,

.Á השנה ד"ראש הנתינתֿכח – לעניננו ונחזור
מתוך התורה ללימוד ענין beprzלאילן" בזה שיש ,

זה: לדורנו במיוחד השייך נוסף

בדורות  התורה פנימיות שגילוי כשם
החסידות  תורת והפצת לגילוי עד האחרונים,
הוא  לשון", "בשבעים התורה", את ד"באר באופן

הדורות  ירידת (בתמי')76מתקן דרי" "אכשור ,77-
ועצות  דרכים לחפש צריך הדורות ירידת בגלל הרי,

בכלל. התורה בלימוד ולהוסיף ולחזק לעודד

ולהדפיס  להוציאֿלאור עידוד - לזה ומהעצות
תורה': 'חידושי קובצי

שלפנינו תורה'exdfpבדורות ל'חידושי בנוגע
פלפול  בדרך אלא למעשה, בהלכה כשאינם (אפילו
לפרסום  בנוגע ועאכו"כ לכתיבה, בנוגע הן בלבד),
כו' הרוצה כל ש"לא באופן והתנהגו בדפוס,

המוכיחים 78יטול" תנאים כו"כ לאחרי אא"כ ,
כו' תורה של לאמיתתה מכוונים אלה .79שחידושים

זה, לדורנו עד הדורות, ירידת מפני אבל
הקשור  בכל ולהוסיף ולחזק לעודד שצריכים

צורך ויש ונכון כדאי - התורה fxfleללימוד ccerl
בתורה  לחדש השייכים אלה אם 80את גם אשר ,

מכוונים  שחידושיהם לגמרי בטוחים אינם
תורה  של שלא 81לאמיתתה בלבד זו לא הנה, ,

לכותבם, ישתדלו - אדרבה אלא מכתיבתם, ימנעו
מיוחד  (בקובץ בדפוס לפרסמם - מזה ויתירה
של  תורה' 'חידושי גם הכולל בקובץ או בפ"ע,
גם  אלא ותלמידיהם, חבריהם בין רק ולא אחרים),
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כו.69) טו, בשלח
התוקף 70) לו שיש – "ביתֿהדואר" של ה"חזקה" גם כולל

המכתבים  את להביא תפקידו את שממלא - דמלכותא" ד"דינא
כו'.

קמא.71) ע' ח"א שלו אג"ק
ב.72) יג, סוטה
רע"א.73) קלג, זח"א וראה לפיהמ"ש. בהקדמתו רמב"ם
רע"א.74) כז, מגילה
פ"א 75) (אבות עומד" "העולם שעליהם הקויןֿעמודים ג'

מ"ב).

וש"נ.76) ואילך. 171 ע' ח"ל לקו"ש ראה
וש"נ.77) (ובפירש"י). ב לט, יבמות
ב.78) טז, ברכות - המשנה לשון
ואילך.79) פכ"ז החיים עץ קונטרס ראה
ד"תלמוד"80) שבחיוב ה"ב, פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ראה

וישוב  בלבו שיש רוחב לפי רבות הלכות חידושי "לחדש גם נכלל
סכ"ו  אגה"ק גם וראה לה". "לאפשא ב: יב, זח"א וראה דעתו".

" א): l`xyi(קמה, yi` lk הן בהלכות הן . . לחדש . . יוכל
נשמתו, שורש בחי' כפי בנסתר, והן בנגלה הן aiiegneבאגדות

"xaca.
טבין.81) דאורייתא פיטטיא ברכות: סוף מירושלמי להעיר

g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

מכיון - הדבר וטעם בכלל, תורה לומדי mi`exyבין
ygena רב מעשה שעי"ז82, ,beprze zeig sqezip

dxezd cenila לאחרים בנוגע והן לעצמו, בנוגע (הן
חכמה" תרבה ספרים "קנאת הבחינה 83- שזוהי ,(

שבדבר. וההכרח הצורך את המאמתת

לעורר ול  יש לאילן", השנה ב"ראש בעמדנו כן,
של  בשטח גם להוסיף ההשתדלות ע"ד ולזרז
שראו  וכפי תורה', 'חידושי קובצי של הוצאהֿלאור

lreta עיון והתמדה, בשקידה יתוסף עי"ז - בעבר
ג"כ  יתוסף ועי"ז התורה, לומדי אצל כו', ויגיעה

ומצאת  ולהעלות 84(יגעת בתורה לחדש ביכולתם (
ראויים  שיהיו חידושים ובדפוס, בכתב חידושיהם

רבנן" מלכי "מאן - מלכים שולחן על ,85לעלות
בבחינת  ה"מערכת", ע"י ביקורת שיעברו לאחרי

רב". לך "עשה

הוא  זה שבלימוד שהתענוג שאף ולהעיר,
ד" באופן לפעמים dnylלכאורה `ly גם הרי, - "

ברמב"ם  היומי בשיעור הוראה ישנה זה :49בענין
חכמים  ואפילו 86mlerl"אמרו בתורה אדם יעסוק

לשמה", בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא
לשמה, התורה ללימוד מזה יבוא שסוכ"ס היינו,

שידעהו". "בדעת ה', מאהבת

.Ë ופשוט המובן דבר ולהדגיש להוסיף ויש
צורך  יש הדורות, ירידת שמצד אלא בלאה"כ,

זה: ענין גם להבהיר

התלמידים" "פלפול ענין כתיבת 87כללות ,
מתוך  להיות צריך וכו', תורה' 'חידושי והדפסת

l`xyi zecg`e l`xyi zad` לקבלת עיקרי תנאי -
שם  "ויחן היומי חומש בשיעור כמ"ש התורה,

ההר" נגד "כאיש 88ישראל יחיד, לשון "ויחן" ,
אחד" בלב הרי 89אחד . . הקב"ה "אמר שאז ,

תורתי" את להם שאתן להשלימות 90השעה ועד ,
ישראל  שבארץ "תלמידיֿחכמים כדרך - שבזה

oinirpnyענין)beprzd"בהלכה לזה זה (91.

כאו"א  ספרים", ד"קנאת שהענין - ופשיטא
דהיפך  לרגש אותו מביאה אינה בו, שישנה
יד, דהרמת הענין לשלול צריך [ואין ח"ו האהבה,
היפך  הם עשו" ידי "הידים שהרי רחמנאֿליצלן,

יעקב" קול ד"הקול בבתי 92בתכלית התורה לימוד ,
מדרשות  ובתי מהענין 93כנסיות התוצאה אלא ,[

" - התורה כהודעת - היא סופרים", daxzד"קנאת
dnkg"94.

לתלמידים  בנוגע רק לא הוא זה שענין ומובן,
דתלמיד  ליחס בנוגע גם אלא עצמם, לבין בינם

ורבו.

הסוגיא  בהמשך עץ 6ובהקדמה: ש"האדם
רב  "אמר איתא: - "תלמידֿחכם" על קאי השדה"

תורה דברי נמשלו למה יצחק, בר ,urkנחמן
לך,95שנאמר  לומר בה, למחזיקים היא חיים עץ

תלמידיֿחכמים  אף הגדול, את מדליק קטן עץ מה
רבי  דאמר והיינו הגדולים, את מחדדים קטנים
יותר  ומחבירי מרבותי, למדתי הרבה חנינא:

oleknמרבותי, xzei icinlzne"96.

שאלה  רבו אצל שואל תלמיד כאשר ולכן,
ככל  כבוד, של בלשון (כפשוט דבריו על וקושיא

רבו  דכבוד ההלכות חז"ל 97פרטי הוראת ע"פ ,(98

את  לקיים הרב גם צריך - למד" הביישן "לא
ההוראה  לא 98המשך היינו, מלמד", הקפדן "לא

השאלה  את לתרץ אלא כו', ולרגוז לכעוס
- בדבריו צודק שהתלמיד רואה ואם והקושיא,
על  שהעמידו על לו ולהודות בו, לחזור עליו

האמת.

דברֿתור  אומר כשהרב יותר: ה ובפרטיות
הוא  – כזה מקשים גם או בזה אותו ושואלים
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וש"נ.82) א. כא. שבת
רע"א.83) כב, סע"א. כא, ב"ב
ע"ב.84) ריש ו, מגילה
ברע"מ.85) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
וש"נ.86) ב. נ, פסחים
מ"י.87) פ"ו אבות
ב.88) יט, יתרו
שם.89) מכילתא וראה עה"פ. פירש"י
השלום.90) פ' דא"ז ט. פ"ט, ויק"ר
א.91) כד, סנהדרין

כב.92) כז, תולדות
כ.93) פס"ה, ב"ר ראה
"באותו 94) - בשבט ט"ו דערב הרמב"ם שיעור מסוף ולהעיר

המשיח) (ימות dnkgdהימים .. daxz.(ספ"ט תשובה (הל' כו'"
יח.95) ג, משלי
להזהר 96) אדם "צריך ספ"ה ת"ת הל' רמב"ם גם וראה

ולעולם  הזה לעולם המהנים הבנים שהם ולאוהבם בתלמידיו
אמרו  לבו, ומרחיבים הרב חכמת מוסיפים התלמידים הבא.
תלמיד  . . מכולם יותר ומתלמידי כו' למדתי חכמה הרבה חכמים

מפוארה". חכמה בשאלותיו ממנו שיוציא עד הרב, מחדד קטן
ועוד.97) סרמ"ב. יו"ד שו"ע פ"ה. ת"ת הל' רמב"ם ראה
ת"ת 98) הל' ה"ה. פ"ד ת"ת הל' רמב"ם מ"ה. פ"ב אבות

הי"ח. פ"ד לאדה"ז



g"nyz'dנ haya xyr dyng zegiyn

התורה  הוראת ע"פ בנחת 99עונה, חכמים "דברי
הני  ("מנא בתורה חידושו מקור ומודיע נשמעים",

משלו,100מילי") חידוש הוא זה שענין אומר או ,
כשהתלמיד  אשר הוא, משנה' 'דבר שעפ"ז וממשיך
- לדין ואם נקבל, - הלכה "אם דבריו: על מקשה

תשובה" .101יש

חזקה  קושיא שואל התלמיד שכאשר ופשוט,
תשובה  אין ולרב הרב, של חידושו את שמערערת
בקש, לדחותו הדרך זו אין - התלמיד שאלת על
פניו, מעל ולגרשו כו' עליו לרגוז שלא ועאכו"כ

ח"ו,

 ֿ רחמנא יד, הרמת של ענין לשלול צריך [ואין
כביכול, "להגן", שירצו תלמידים של מצדם ליצלן,
להיות  יכול אינו הרב כבוד שהרי - רבם כבוד על

שהוא dxezdבדרך jtid ענין לנצל רחמנאֿליצלן, ,
זיין" "כלי בתור רבו) דכבוד (הדין תורה של

dxeza mgldl.[היל"ת רח"ל ,

כפי  ישראל, גדולי של כדרכם - אדרבה אלא
רש"י, בפירוש שכותב iלyבןxשמצינו שראל,

חמש  ל"בן (גם) שהוא התורה על בפירושו בכ"מ
למקרא" ידעתי"102שנים "לא ומביא 103- ,

epiaxשגם104בפירושו  dyn,"'כו בוש ולא "הודה
אלא עוד, daehולא xikdl על שהעמידו לתלמיד

שהודה  הרמב"ם בתשובות שמצינו וכפי האמת,
שבספרו, פסקיֿהדינים על לשואלים משמע) (תרתי
תקנו  וכזה . . טעיתי . . כדבריכם אמת "ודאי

כו'" .105הנוסחא . עמדי עשיתם גדולה טובה . . ,
כו'" יחשב טובה ויודיעני דבר שימצא מי .106כל

ראשון) פרק וחותם (בסיום המשנה ובלשון

אבות  עומד,107דמסכת העולם דברים שלשה "על -
על  ו"מעמידו השלום", ועל האמת ועל הדין על
את  ל"המחכים עד השלום", על מעמידו האמת,

בהם  נקנית שהתורה הדברים ממ"ח הם - .87רבו"

.È כולל התורה, בלימוד ההוספה שע"י ויה"ר
הענין  גם כולל התלמידים", ד"פלפול הענין
באבות  המשנה דבר יקויים - רבו" את ד"המחכים
"האומר  - המ"ח (המעלה לעולם" גאולה ש"מביא
החל  לעולם"), גאולה מביא אומרו בשם דבר

אנן" אחשורוש עבדי ד"אכתי באופן 108מגאולה

ש"מביא  הענין למדים שממנה פורים, (כגאולת
כפשוטה) (סמיכה "מיסמך ותיכף לעולם"), גאולה

לגאולה" והשלימה 109גאולה האמיתית גאולה –
אראנו  מצרים מארץ צאתך "כימי צדקנו, משיח ע"י

.110נפלאות"

בתכלית  השדה", ד"עץ הענין גם יהי' ואז
"אפילו - wxqהשלימות ipli` לעשות עתידין

zexit"111"אדה"ר כ"בימי שאילני112, - אלא ,wxq
ektdziהעילוי פרי, לנהורא,ktdz`c`לעץ חשוכא

- השדה" עץ "האדם - האדם בעבודת ודוגמתו
התשובה  "זדונות 113שלימות - דאתהפכא באופן ,
כזכיות" לו של 114נעשו התשובה לעבודת ועד ,

צדיקייא 115צדיקים  לאתבא אתא "משיח -
.116בתיובתא"

והשלימה  האמיתית גאולה - ממש ובפשטות
גדול" "קהל אשר צדקנו, משיח ובהדגשה 117ע"י ,

העם, את "הקהל הקהל, שנת - זו בשנה יתירה
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ה"ה.99) פ"ב דעות הל' רמב"ם יז. ט, קהלת
בהם 100) נקנית שהתורה מהדברים המ"ח שהמעלה ולהעיר,

אומרו". בשם דבר "האומר –
וש"נ.101) במשנה. - ב עו, יבמות
ספ"ה.102) אבות
לה,103) בראשית (עה"ת): לפירש"י מציינים רשימות רושמי

יג, טו. יו"ד, יא. ח, ויקרא יו"ד. כז, כד. כו, כט. כה, שמות יג.
מיוחד  סוג ועוד כד. לג, דברים טז. כו, יג. כו, יא. כא, במדבר ד.

כו'" ד"א כו' ידעתי "לא כותב והם:yxtneשרש"י כיו"ב, או -
יט. כז, כא. כה, יג. כד, שמות יא. מג, טו. לב, יא. ל, בראשית
ח"ה  לקו"ש גם (וראה ב יח, דברים יד. יד, ויקרא ד. כח,

בתחילתו).
ע"ב).104) ריש קא, (מזבחים כ יו"ד, שמיני
סכ"ט.105) ליפסיא הרמב"ם .cereשו"ת
מט.106) סו"ס שם

שלילת 107) זה, עם וביחד דחסידותא", "מילי – שענינה
חסידא  למהוי דבעי מאן "האי א; ל, ב"ק (ראה ד"נזיקין" הענין

דאבות"). מילי . . דנזיקין מילי לקיים
א.108) יד, מגילה
סע"ב.109) ו, שם
טו.110) ו, מיכה
ד.111) כו, בחוקותי תו"כ בסופה. כתובות
שם.112) תו"כ
ושלימות)113) (גמר סוף – ברמב"ם היומי שבשיעור להעיר

.(44 הערה לעיל (נסמן השלם מספר - עשירי פרק תשובה, הלכות
ב.114) פו, יומא
אחר",115) בן לי ה' ד"יוסף בהענין נכלל זה שגם וי"ל

כבר שנמצא מי גם כי - "בן" מ"אחר" ומצב לעשות במעמד
בסגנון  יותר. נעלית דרגה לגבי "אחר" בבחינת עדיין ה"ה ד"בן",
באופן  ("יצחק") שבתורה התענוג בחינת גילוי ע"י קצת: אחר

כו'. יותר בעילוי "בן" לדרגת מתעלה יותר, נעלה
זח"ג 116) וראה ועוד. ב. צב, לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא
ב. קנג,

ז.117) לא, ירמי'

g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

והטף" והנשים של 118האנשים מציאות שנעשים ,
הנה" "ישובו - כזה ובאופן אחד, ,117"קהל"

היינו, בשלימותה, שהיא כפי הקדושה, לארצנו
גבולך" את אלקיך ה' ארץ 119ש"ירחיב על נוסף ,

בהם  שנשתבחה מינים שבעה (כנגד אומות שבע
ארץ  - וקדמוני קניזי קיני ארץ גם ישראל), ארץ

xyr העבודה רק לא - בעבודה ודוגמתו אומות,
המוחין, דבחי' העבודה גם אלא המדות, דבחי'

וכתר" ובינה -120חכמה הכתר פנימיות גם (כולל
התענוג  אתם"121ענין וזהבם ו"כספם החל 122), ,

ה' אהבת רוחניים, וזהב ה'123מכסף ,124ויראת

ומצוותי' התורה עניני כל ומתוך 125הכוללים ,
שנת – זו בשנה יתירה ובהדגשה ,gnyzשמחה,

על  עולם "שמחת - השמחה לשלימות עד
העשירית 126ראשם" שירה ,127.

דבחינת  השלימות בתכלית התורה ולימוד
פיהו" מנשיקות "ישקני - טעמי'128התענוג "סוד ,

צפונותי' גילוי129ומסתר ,inrh משיח ע"י תורה
"ולא  - מזה ויתירה העם, לכל תורה שילמד צדקנו,
אותי  ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו

גדולם" ועד ש"מלאה 130למקטנם ועד הארץ 131,
מכסים" לים כמים ה' את .132דעה
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יב.118) לא, וילך
ובפירש"י.119) ח יט, שופטים
אדמו"ר 120) (מאמרי לאדהאמ"צ מואב את תצר אל ד"ה

בתחילתו). ח"א דברים ע"ס האמצעי
אפילו 121) גו") ("ירחיב הרחבה פועל שתענוג להעיר,

גיטין  ל. טו, (משלי עצם" תדשן טובה "שמועה – כו' ב"עצם"
ב). נו,

ט.122) ס, ישעי'
(123- אהבה ספר התחלת – ברמב"ם היומי ששיעור להעיר

– שענינה ק"ש, במצות d'הוא zad` מ"ע רמ''ח לכל השורש ,
המ"ע כולל פ"ד), d'(תניא z`xic מל"ת שס"ה לכל שורש שהיא ,

שם). (תניא
ובכ"מ.124) ד. לב, בהעלותך לקו"ת וישב. ר"פ תו"א ראה

קטן.125) חינוך שם, פ"ד. תניא ראה
יא.126) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ועוד.127) יו"ד. שם תנחומא א. טו, בשלח מכילתא
ב.128) א, שה"ש
עה"פ.129) פירש"י
לג.130) לא, ירמי'
ט.131) יא, ישעי'
ספ"ט 132) תשובה הל' גם וראה הי"ד. ספר וחותם סיום

דעה  הארץ מלאה כי "שנאמר – בשבט) ט"ו דערב השיעור (סיום
רעהו". את ואיש אחיו את איש ילמדו ולא ונאמר ה', את



ני g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

התורה  הוראת ע"פ בנחת 99עונה, חכמים "דברי
הני  ("מנא בתורה חידושו מקור ומודיע נשמעים",

משלו,100מילי") חידוש הוא זה שענין אומר או ,
כשהתלמיד  אשר הוא, משנה' 'דבר שעפ"ז וממשיך
- לדין ואם נקבל, - הלכה "אם דבריו: על מקשה

תשובה" .101יש

חזקה  קושיא שואל התלמיד שכאשר ופשוט,
תשובה  אין ולרב הרב, של חידושו את שמערערת
בקש, לדחותו הדרך זו אין - התלמיד שאלת על
פניו, מעל ולגרשו כו' עליו לרגוז שלא ועאכו"כ

ח"ו,

 ֿ רחמנא יד, הרמת של ענין לשלול צריך [ואין
כביכול, "להגן", שירצו תלמידים של מצדם ליצלן,
להיות  יכול אינו הרב כבוד שהרי - רבם כבוד על

שהוא dxezdבדרך jtid ענין לנצל רחמנאֿליצלן, ,
זיין" "כלי בתור רבו) דכבוד (הדין תורה של

dxeza mgldl.[היל"ת רח"ל ,

כפי  ישראל, גדולי של כדרכם - אדרבה אלא
רש"י, בפירוש שכותב iלyבןxשמצינו שראל,

חמש  ל"בן (גם) שהוא התורה על בפירושו בכ"מ
למקרא" ידעתי"102שנים "לא ומביא 103- ,

epiaxשגם104בפירושו  dyn,"'כו בוש ולא "הודה
אלא עוד, daehולא xikdl על שהעמידו לתלמיד

שהודה  הרמב"ם בתשובות שמצינו וכפי האמת,
שבספרו, פסקיֿהדינים על לשואלים משמע) (תרתי
תקנו  וכזה . . טעיתי . . כדבריכם אמת "ודאי

כו'" .105הנוסחא . עמדי עשיתם גדולה טובה . . ,
כו'" יחשב טובה ויודיעני דבר שימצא מי .106כל

ראשון) פרק וחותם (בסיום המשנה ובלשון

אבות  עומד,107דמסכת העולם דברים שלשה "על -
על  ו"מעמידו השלום", ועל האמת ועל הדין על
את  ל"המחכים עד השלום", על מעמידו האמת,

בהם  נקנית שהתורה הדברים ממ"ח הם - .87רבו"

.È כולל התורה, בלימוד ההוספה שע"י ויה"ר
הענין  גם כולל התלמידים", ד"פלפול הענין
באבות  המשנה דבר יקויים - רבו" את ד"המחכים
"האומר  - המ"ח (המעלה לעולם" גאולה ש"מביא
החל  לעולם"), גאולה מביא אומרו בשם דבר

אנן" אחשורוש עבדי ד"אכתי באופן 108מגאולה

ש"מביא  הענין למדים שממנה פורים, (כגאולת
כפשוטה) (סמיכה "מיסמך ותיכף לעולם"), גאולה

לגאולה" והשלימה 109גאולה האמיתית גאולה –
אראנו  מצרים מארץ צאתך "כימי צדקנו, משיח ע"י

.110נפלאות"

בתכלית  השדה", ד"עץ הענין גם יהי' ואז
"אפילו - wxqהשלימות ipli` לעשות עתידין

zexit"111"אדה"ר כ"בימי שאילני112, - אלא ,wxq
ektdziהעילוי פרי, לנהורא,ktdz`c`לעץ חשוכא

- השדה" עץ "האדם - האדם בעבודת ודוגמתו
התשובה  "זדונות 113שלימות - דאתהפכא באופן ,
כזכיות" לו של 114נעשו התשובה לעבודת ועד ,

צדיקייא 115צדיקים  לאתבא אתא "משיח -
.116בתיובתא"

והשלימה  האמיתית גאולה - ממש ובפשטות
גדול" "קהל אשר צדקנו, משיח ובהדגשה 117ע"י ,

העם, את "הקהל הקהל, שנת - זו בשנה יתירה
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ה"ה.99) פ"ב דעות הל' רמב"ם יז. ט, קהלת
בהם 100) נקנית שהתורה מהדברים המ"ח שהמעלה ולהעיר,

אומרו". בשם דבר "האומר –
וש"נ.101) במשנה. - ב עו, יבמות
ספ"ה.102) אבות
לה,103) בראשית (עה"ת): לפירש"י מציינים רשימות רושמי

יג, טו. יו"ד, יא. ח, ויקרא יו"ד. כז, כד. כו, כט. כה, שמות יג.
מיוחד  סוג ועוד כד. לג, דברים טז. כו, יג. כו, יא. כא, במדבר ד.

כו'" ד"א כו' ידעתי "לא כותב והם:yxtneשרש"י כיו"ב, או -
יט. כז, כא. כה, יג. כד, שמות יא. מג, טו. לב, יא. ל, בראשית
ח"ה  לקו"ש גם (וראה ב יח, דברים יד. יד, ויקרא ד. כח,

בתחילתו).
ע"ב).104) ריש קא, (מזבחים כ יו"ד, שמיני
סכ"ט.105) ליפסיא הרמב"ם .cereשו"ת
מט.106) סו"ס שם

שלילת 107) זה, עם וביחד דחסידותא", "מילי – שענינה
חסידא  למהוי דבעי מאן "האי א; ל, ב"ק (ראה ד"נזיקין" הענין

דאבות"). מילי . . דנזיקין מילי לקיים
א.108) יד, מגילה
סע"ב.109) ו, שם
טו.110) ו, מיכה
ד.111) כו, בחוקותי תו"כ בסופה. כתובות
שם.112) תו"כ
ושלימות)113) (גמר סוף – ברמב"ם היומי שבשיעור להעיר

.(44 הערה לעיל (נסמן השלם מספר - עשירי פרק תשובה, הלכות
ב.114) פו, יומא
אחר",115) בן לי ה' ד"יוסף בהענין נכלל זה שגם וי"ל

כבר שנמצא מי גם כי - "בן" מ"אחר" ומצב לעשות במעמד
בסגנון  יותר. נעלית דרגה לגבי "אחר" בבחינת עדיין ה"ה ד"בן",
באופן  ("יצחק") שבתורה התענוג בחינת גילוי ע"י קצת: אחר

כו'. יותר בעילוי "בן" לדרגת מתעלה יותר, נעלה
זח"ג 116) וראה ועוד. ב. צב, לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא
ב. קנג,

ז.117) לא, ירמי'

g"nyz'd haya xyr dyng zegiyn

והטף" והנשים של 118האנשים מציאות שנעשים ,
הנה" "ישובו - כזה ובאופן אחד, ,117"קהל"

היינו, בשלימותה, שהיא כפי הקדושה, לארצנו
גבולך" את אלקיך ה' ארץ 119ש"ירחיב על נוסף ,

בהם  שנשתבחה מינים שבעה (כנגד אומות שבע
ארץ  - וקדמוני קניזי קיני ארץ גם ישראל), ארץ

xyr העבודה רק לא - בעבודה ודוגמתו אומות,
המוחין, דבחי' העבודה גם אלא המדות, דבחי'

וכתר" ובינה -120חכמה הכתר פנימיות גם (כולל
התענוג  אתם"121ענין וזהבם ו"כספם החל 122), ,

ה' אהבת רוחניים, וזהב ה'123מכסף ,124ויראת

ומצוותי' התורה עניני כל ומתוך 125הכוללים ,
שנת – זו בשנה יתירה ובהדגשה ,gnyzשמחה,

על  עולם "שמחת - השמחה לשלימות עד
העשירית 126ראשם" שירה ,127.

דבחינת  השלימות בתכלית התורה ולימוד
פיהו" מנשיקות "ישקני - טעמי'128התענוג "סוד ,

צפונותי' גילוי129ומסתר ,inrh משיח ע"י תורה
"ולא  - מזה ויתירה העם, לכל תורה שילמד צדקנו,
אותי  ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו

גדולם" ועד ש"מלאה 130למקטנם ועד הארץ 131,
מכסים" לים כמים ה' את .132דעה
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יב.118) לא, וילך
ובפירש"י.119) ח יט, שופטים
אדמו"ר 120) (מאמרי לאדהאמ"צ מואב את תצר אל ד"ה

בתחילתו). ח"א דברים ע"ס האמצעי
אפילו 121) גו") ("ירחיב הרחבה פועל שתענוג להעיר,

גיטין  ל. טו, (משלי עצם" תדשן טובה "שמועה – כו' ב"עצם"
ב). נו,

ט.122) ס, ישעי'
(123- אהבה ספר התחלת – ברמב"ם היומי ששיעור להעיר

– שענינה ק"ש, במצות d'הוא zad` מ"ע רמ''ח לכל השורש ,
המ"ע כולל פ"ד), d'(תניא z`xic מל"ת שס"ה לכל שורש שהיא ,

שם). (תניא
ובכ"מ.124) ד. לב, בהעלותך לקו"ת וישב. ר"פ תו"א ראה

קטן.125) חינוך שם, פ"ד. תניא ראה
יא.126) נא, יו"ד. לה, ישעי'
ועוד.127) יו"ד. שם תנחומא א. טו, בשלח מכילתא
ב.128) א, שה"ש
עה"פ.129) פירש"י
לג.130) לא, ירמי'
ט.131) יא, ישעי'
ספ"ט 132) תשובה הל' גם וראה הי"ד. ספר וחותם סיום

דעה  הארץ מלאה כי "שנאמר – בשבט) ט"ו דערב השיעור (סיום
רעהו". את ואיש אחיו את איש ילמדו ולא ונאמר ה', את

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז שבט, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר שלום צבי שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  ההילולא  ביום  וכשהייתי  שלו  הפ"נ  קבלתי  בעתו 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קראתיו.

בודאי למותר לבקשו, בקשר לזה שכמה מאנ"ש שבאים מעבר לים קבעו בשבילם הדזוינט 

מקום מושבם בעיר פילאדעלפיא, אשר יעזור להם ככל האפשרי וכן ישתדל וימשיך בזה )אריינציען אין 

דעם( את ידידיו ומכיריו שיכולים להועיל להנ"ל בהסתדרות המתאימה וע"פ מרז"ל אין מזרזין אלא 

למזורזין הנה באתי בשורותי אלה לכת"ר שי' וגם לבקשו להעדפה בזה.

בברכת הצלחה ולבריאות הנכונה לו ולזוגתו תחי'.



נב

haya e"h zgiyl zenlyd

התורה: בלימוד תענוג של באופן עבודה להיות שצריכה ה, בסעיף

עבודה  גם אלא תורה, רק לא עומד", "העולם שעליהם הקווין שלושת לכל בנוגע - יותר ובפרטיות
חסדים; וגמילות

אלקיך" הוי' עד ישראל "שובה הוא התשובה ענין שהרי התשובה, ענין עם קשורה תפילה, – ,1עבודה
תפל  מלשון - התפילה תוכן גם מריה"2וזהו קמי "כעבדא הקב"ה, עם חיבור השלימות 3, לתכלית ועד ,

ראשֿהשנה  של יוםֿטוב ב'המשך בארוכה (כמבואר האדון מציאות אלא אינה העבד של מציאותו שכל
תרס"ו' בשבת, להיות ענין 4שחל עם קשור – לאילן" "ראשֿהשנה גם כולל - השנה" "ראש והרי .(

התשובה.

השנה" "ראש עם היא אף הקשורה - חסדים וגמילות צדקה לאילן".5וכן השנה "ראש גם כולל ,

שלפניֿזה  בהתוועדות בארוכה (כמדובר ישראל ואחדות ישראל אהבת ענין גם נכלל כולל 6ובזה ,(
חוצה". מעינותיך "יפוצו - התורה פנימיות שבתורה, התענוג לבחינת עד התורה, לקו ובשייכות בקשר גם

מצד  - תענוג של ובאופן הדין", משורת ד"לפנים באופן העבודה להיות צריכה אלו ענינים ובכל
והטוב", הישר "ועשית הציווי שבעצם נתינתֿכח על נוסף לאילן", מ"ראשֿהשנה המיוחדת נתינתֿכח

הבטחה  של לשון גם שהוא .7ציווי

באופן  אותם שמחנכים עלֿידיֿזה טף וכן והנשים, האנשים מישראל, ואחד אחד כל אצל - זה וכל
למביאיהם" שכר "ליתן הוריהם, אצל גם ניתוסף הקטנים) (עלֿידי (הקטנים)8שעלֿידם הם שגם ועד ,

"נרו  רק ולא להאיר", "נרות עלֿדרך נעשים – הגדול" ל"מאור עד הקטן", "מאור "מאורות", גם אלא ת",
דין. עלֿפי המוכרח לגבי הדין" משורת ד"לפנים העילוי ובדוגמת

כמה  אלא מישראל, עשרה רק ולא הציבור, במעמד זו, בהתוועדות - הנ"ל בכל הפעולה והתחלת
מלך" הדרת עם "ברוב מישראל, עשיריות בו 9וכמה שמגדלין וביתֿמדרש, ביתֿכנסת קדוש, ובמקום ,

לעיל. האמורים העמודים שלושה כל - חסדים וגמילות צדקה וכן תפילה, בו ומגדלין תורה

תבל: קצוי בכל כמימרא ברגע השמיעה בענין ד, בסעיף

ברגע  הדברים שמיעת מתאפשר שעלֿידם המיוחדים במכשירים לשימוש בנוגע פעמים כמה וכמדובר
בריאתו. תכלית קדושה, לעניני לנצלו יש בעולם ענין שכל - תבל קצוי בכל כמימרא

ז"ל  רבותינו מאמר בשביל 10ועלֿדרך נברא ולמה בזהב, להשתמש ראוי העולם היה "לא
בריאתם  שתכלית העולם), עניני (וכל שבעולם טובים ענינים לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה ביתֿהמקדש",

ביתֿהמקדש". "בשביל בהם שישתמשו

מישראל  ואחד אחד כל בתוך בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו לציווי נוסף (האנשים 11כלומר,
שעלֿידיֿזה  העולם, עניני על גם קאי בתוכם" ושכנתי) מקדש לי ש"(ועשו י"ל, והטף), והנשים

העולם. בעניני בתוכם", "ושכנתי נעשה ביתֿהמקדש", "בשביל בהם שמשתמשים
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ב.1) יד, הושע
ובכ"מ.2) סע"ד, עט. תרומה תו"א ראה
רע"א.3) יו"ד, שבת
ואילך.4) שח ע'
וש"נ.5) ואילך, 369 ע' חי"ד לקו"ש ראה
ואילך.6) ס"ב בשלח ש"פ שיחת

ובכ"מ.7) ג. פו, תשא תו"א ראה
יב.8) לא, וילך פירש"י סע"א. ג. חגיגה
וש"נ.9) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי

רפל"ה.10) שמו"ר ב. פט"ז, ב"ר
ועוד.11) א. סט, של"ה ראה



נג g"nyz'd haya e"h

הדור: נשיא של ואורחותיו בדרכיו ההליכה בענין שם,

שאין  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הדגיש כו', והנהגות ענינים וכמה לכמה שבנוגע - ובהקדמה
אנשים  הן מישראל, ואחד אחד לכל השייכים והנהגות ענינים אלא ל"נשיא", השייכים והנהגה ענין זה

זה). בענין דעה לכלל (שבאו קטנים לקטני עד לטף, גם - חשובה ובמידה נשים, והן

הכל  הוא "הנשיא אשר הדור, נשיא אודות שמדובר שמכיון - בזה במשה 12וההסברה שכתוב [כמו
דרא" שבכל דמשה ל"אתפשטותא בנוגע ועלֿדרךֿזה ל"הכל".13רבינו, מורהֿדרך בוודאי הוא הרי ,[

שי  ל"הכל" ומבטיח ל"הכל", כח העבודה.ונותן עניני בכל צליחו

האדם  כטבע בעבודה, וזריזות מרץ מוסיפה - העבודה עניני בכל יצליחו שבוודאי - זו והבטחה
אדם" קרואין "אתם ישראל, בני לעליון 14(ובפרט אדמה שם על מוסיף 15, הפעולה בהצלחת שהבטחון (

העבודה. בהצלחת יותר עוד נוסף עלֿידיֿזה  אשר כו', ועומק רוחב באורך בעבודתו, וזריזות מרץ

אדמו"ר: מו"ח כ"ק לציון להביאם שם,

הזוהר  ממאמר מעלת 16להעיר (הדגשת קדישא" דילהון "גופא הציון) על ההשתטחות בעת (שאומרים
רוחא  קדישא, דילהון "נפשא עם גם קשור זה שענין - המאמר והמשך מנוחתםֿכבוד), שבו המקום

קודשֿקדשים". דילהון נשמתא קדישא, דילהון

ברכות: לבקשת בנוגע שם,

עוד  אלא דורנו, נשיא עלֿידי ונענית מתקבלת שהבקשה בלבד זו לא אשר ולהדגיש, להוסיף ויש
שומע  אם ובין באזניו, המענה את שומע אם בין - המענה מקבל אצל הפועל באופן הוא שהמענה זאת,

חזי" ד"מזליה הענין מצד נוסף 17המענה הפנימיים, והנהגותיו בעניניו בפנימיותו, שמשפיע באופן אבל ,
מקיף. באופן ההשפעה על

ועד  הקב"ה, המלכים מלכי מלך של והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו - אלו ענינים ובכל
ההילולא' ב'המשך כמבואר בזבוז, של המלך.18לאופן עלֿידי האוצרות בזבוז בענין

רבנן" מלכי ל"מאן גם שייך זה שענין הענינים 19ולהעיר, שני ישנם נשיא כל אצל כי דורנו, נשיא ,
ו"מלך" למטה 20ד"רב" קץ, אין עד מעלה מלמעלה בזבוז, של באופן הענינים כל משפיע הוא ולכן ,

תכלית. אין עד מטה

המדע': שב'ספר דעות' 'הלכות עלֿפי הגוף בריאות שמירת ,61 הערה שם,

לא  כו' הנמצאים ש"כל הרמב"ם מבאר דעות') 'הלכות נכללו (שבו המדע' 'ספר  שבתחילת ולהעיר,
המצאו", "אמיתת - היא הנמצאים כל של האמיתית מציאותם כלומר, המצאו", מאמיתת אלא נמצאו
שאצלם  לעליון, אדמה שם על אדם", קרואין "אתם ישראל, של למציאותם בנוגע ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה

המצאו". "אמיתת - היא שמציאותם יותר ובולט מודגש

אלו  בדרכים עצמו המנהיג "כל המדע', שב'ספר דעות' ב'הלכות הרמב"ם שכתב שמה לומר, ויש
בידיעה  שחדור באופן היא שהנהגתו גם כולל - ימיו" כל חולי לידי בא שאינו לו ערב אני שהורינו,

המצאו". "אמיתת אלא אינה שמציאותו
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כא.12) כא, חוקת פירש"י
רע"א).13) קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז
רע"א.14) סא, יבמות
ועוד.15) רע"א. ג, של"ה ראה
רע"ב.16) ע, ח"ג

וש"נ.17) סע"א. ג, מגילה ראה
פי"א.18) תש"י לגני באתי
ברע"מ.19) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
וש"נ.20) ואילך. 166 ע' חי"ט לקו"ש ראה



g"nyz'dנד haya e"h

לרבו: תלמיד שאלות בענין ט, בסעיף

"מנא  לשאול לו אסור וכך, כך מרבו ששמע שמכיון הטענה הרי, - שאלות של הענין לעצם ובנוגע
התורה: היפך היא דנתוני", "מהיכן מילי", הני

שבכתב, תורה רק לא רבינו משה עם שלמד - הלימוד דרך להיות צריך כיצד בעצמו הראה הקב"ה
בלילה) שבעלֿפה ותורה ביום, שבכתב (תורה שבעלֿפה תורה "פירושה", גם לומר 21אלא צריך כן ועל ,

כו'. ותירוץ שאלה שבעלֿפה), (תורה שקלאֿוטריא של באופן היה שהלימוד

שהובאה  שהשקלאֿוטריא כך, כדי עד והאמוראים, התנאים אצל הלימוד עיקר היה כזה ובאופן
הזקן  רבינו שמבאר (כפי הראשונים" והאמוראים התנאים פלפול מ"כל מזעיר" "מעט אלא אינה בתלמוד

תורה  תלמוד בהלכות אחרון' ).22ב'קונטרס

פירות: שיתנו סרק אילני בענין י, בסעיף

ועבודתינו" "מעשינו כללות עלֿידי נעשה זה דרשה 23וענין שהרי, - המצוות וקיום התורה בלימוד
שבפרשת  פריו" יתן השדה "ועץ הפסוק על ז"ל חכמינו דרשו פירדת") לעשות עתידין סרק (ש"אילני זו
בחוקותי  "אם - בקשה של לשון רק (לא שכולל – גו'" תשמרו מצוותי ואת תלכו "בחוקותי בחוקותי:

תחנונים" לשון אלא אם "אין גו'", לנתינתֿכ 24תלכו ועד ונתינתֿכח, הבטחה של לשון גם אלא) באופן , ח
פריו". יתן השדה ועץ יבולה הארץ  "ונתנה אזי - כו' ותחנונים בקשה של

ז"ל  חכמינו כדרשת - יותר גדול לעילוי באים וכלי 25ומזה גלוסקאות שתוציא ישראל ארץ "עתידה
עצמה  הארץ שאפילו - מזה יתירה אלא סרק, אילני פריו", יתן השדה ש"עץ בלבד זו לא היינו, מילת",

מילת. וכלי גלוסקאות תוציא

מילת) (כלי ו'מקיפים' (גלוסקאות) 'פנימיים' הדרגות שתי הם מילת" ו"כלי ש"גלוסקאות" .26ולהעיר,

כשנוסף  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עצמה, מצד "תוציא" כו'", שתוציא ישראל ארץ ש"עתידה מה - זה וכל
של  ענין להיות צריך (לעתידֿלבוא) השלימות תכלית של במצב גם שהרי האדם, עבודת שמצד העילוי

קוני  את לשמש נבראתי "אני - של 27עבודה ברכותיו המשכת גם ולכן כו', יותר גדול לעילוי לבוא -
יותר. נעלה באופן היא והרחבה, הקדושה הפתוחה המלאה מידו הקב"ה,

הגלות" משך זמן כל ועבודתינו "מעשינו נשלמו שכבר הכי 23ומכיון גדול, הכי גלות לאחרי ובפרט ,
בעקבתא  ישראל של עבודתם מאופן התפעל רבינו משה שאפילו כך, כדי עד מבהיל, והכי נורא הכי איום,

בחסידות  כמבואר הכתוב 28דמשיחא, פני 29בפירוש על אשר האדם מכל מאד עניו משה "והאיש
דמשיחא. דעקבתא דרא כלפי ובמיוחד בעיקר היתה רבינו משה של שענוותנותו האדמה",

הן  ש"מיד מכיון - הגאולה של הראשון ודור הגלות, של האחרון הדור הוא זה שדורנו בוודאי הרי
"ונתנה 30נגאלין" נאמר שעליה בארץ כבר חוגגים בשנהֿזו, לאילן" ש"ראשֿהשנה כך ממש, ומיד תיכף ,

סרק". ד"אילני הפירות גם פריו", יתן השדה ועץ יבולה הארץ

אומות; עשר לארץ - הנה" ישובו גדול "קהל בענין שם,

של  השלימות כי - דוקא אומות עשר לארץ ("הקהל") גדול" ד"קהל מהשייכות ולהעיר להוסיף ויש
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תו.21) רמז תשא יל"ש
סק"א.22) פ"ג
רפל"ז.23) תניא
סע"א.24) ה, ע"ז
וש"נ.25) ב. קיא. כתובות

א.26) נ, בחוקותי לקו"ת
קידושין.27) מס' סוף וברייתא משנה
ועוד.28) ב. נג, ח"א קונטרסים סה"מ ב. סד, שמות תו"ח
ג.29) יב, בהעלותך
ה"ה.30) פ"ז תשובה הל' רמב"ם



נה g"nyz'd haya e"h

בכתוב בני שנימנו כפי סוגים, קודש") יהיה ("העשירי עשרה כוללת גדול") ("קהל "ראשיכם 31ישראל
מימיך". שואב עד עציך מחוטב וגו' שבטיכם

שכתוב  כמו – עשירית') ('שירה השירה בענין גם מודגשת זו ישראל"32ואחדות ובני משה ישיר "אז
וכל  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק זה, שבדורנו דמשה אתפשטותא גם כולל רבינו, שמשה היינו, וגו',
הזאת", השירה "את יחדיו כולם אומרים אמם, שבמעי עוברים ואפילו וטף, ונשים אנשים ישראל, בני

ועד" לעולם ימלוך "ה' - השירה לסיום שלפניֿזה 33עד בהתוועדות בארוכה ).34(כמדובר

אותי": ידעו כולם "כי - לעתידֿלבוא התורה לימוד בענין שם,

שכתוב  כמו ממש, ראיה של באופן - מזה את 35ויתירה רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף "ולא
ראיה  של באופן הוא הלימוד שגם כולל ההתאמתות 36מוריך", ושלימות תכלית ,37.

סיני", מדבר באו הזה "ביום - והיום השבוע שבפרשת במתןֿתורה מרומז זה ענין שגם לומר, ויש
ד"מראה  באופן בראשֿחודש), היה שזה "הזה" "הזה" מ'גזירהֿשוה' שלמדים (ועד דייקא "הזה"

זה" ואומר "מראה 38באצבעו ראיה, של באופן לימוד - לעתידֿלבוא שתתגלה מתןֿתורה לשלימות לרמז ,
זה". ואומר באצבעו

זכו" חיים ד"טועמיה באופן הם דלעתידֿלבוא הענינים שכל להוסיף, הגלות,39ויש ימי בסוף שכבר -
סתם, טעימה רק לא אבל טעימה, של באופן דלעתידֿלבוא, הענינים מעין כבר ישנו דמשיחא, עקבתא

והשלימות. והעליה והבירור הזיכוך תכלית ופועלת ("חיים"), החיות כללות את שחודרת טעימה אלא

ו"יצחק"; "יוסף" בענין ,115 הערה שם,

ד"יוסף" הענינים בשני עבודתו עלֿידי נעשה זה מו"ח וענין כ"ק של בשמו (המודגשים ו"יצחק"
ד"יצחק", באופן היא ד"יוסף" שהפעולה היינו, יחדיו, שניהם חיבור גם כולל דורנו), נשיא אדמו"ר

ד"יוסף". באופן היא ד"יצחק" והפעולה

מדה" כנגד "מדה היא הקב"ה של שמדתו ה'40ומכיון ד"יוסף באופן הזולת עם עבודתו עלֿידי הרי ,
לגבי  לגמרי באיןֿערוך מ"בן", לפנים ד"בן" העילוי אצלו גם נעשה "בן", מ"אחר" לעשות אחר", בן לי

"בן", לגבי כ"אחר" שנחשבת עד שלפניֿזה, הדרגה

שמצינו  שקיא"41[ועלֿדרך ("חריך זירא רבי ארבעים 40אצל (או מאה ש"יתיב דלישתכח 42) תעניתא (
הוא  בבלי תלמוד לגבי ירושלמי תלמוד של שהעילוי  מכיון נטרדיה", דלא היכי כי מיניה, בבלאה גמרא

האמצעי  אדמו"ר בדרושי בארוכה כמבואר לגמרי, ],43באיןֿערוך

לעיל  כמדובר - העילוי לתכלית צדק'44ועד ה'צמח הפסוק 45בפירוש נתכנו 46על ולא הוי' דעות "אל
כנ"ל  אדם, שבבחינת תחתון' 'דעת עם אדם" "לא שבבחינת עליון' 'דעת חיבור ענין שזהו עלילות",

בארוכה.
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א.31) סב, זח"ב וראה נצבים. ר"פ
א.32) טו, בשלח
יז.33) שם,
ס"ד.34) בשלח ש"פ שיחת
כ.35) ל, ישעי'
ובכ"מ.36) ואילך. א יז, צו לקו"ת ראה
(37.121 ע' ח"ו לקו"ש ראה
בסופה.38) תענית ראה

וש"נ.39) . 173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ואילך.40) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
סע"א.41) פה, ב"מ
הרש"ל.42) גירסת
ואילך.43) פנ"ד בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה, שער אורה שערי
פי"א.44) שבט די"א לגני באתי ד"ה
ואילך.45) כה ס"ע נ"ך, אוה"ת
ג.46) ב, ש"א

המשך בעמוד רסב
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הקודש  ללשון מתורגם
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סיני" הר על ה' "וירד ירד 1על יכול רש"י: מפרש
לומר  תלמוד ממש, עמכם,2עליו דברתי השמים מן כי

ג'). מסעיף (כדלהלן וכו' מלמד

את  ליישב היא רש"י שכוונת מסבירים, בפשטות
הר  על ה' "וירד נאמר כאן הפסוקים: בין הסתירה
ממש", עליו "ירד היא הפשוטה שמשמעותו סיני",

מן "כי נאמר יותר ועל minydומאוחר עמכם". דברתי
"מלמד...". רש"י: משיב כך

כי: כאן, רש"י כוונת שזוהי לומר אפשר אי אך

את  ולומר להקדים רש"י צריך מה לשם (א)
היה  צריך הוא – ממש" עליו ירד "יכול המילים

בקושי  מיד מן 3להתחיל כי אומר אחד "וכתוב
וכדומה? השמים..."

רק xwire:dxizqd(ב) מתעוררת הפסוקים שני בין
xzeiבפסוק xge`nd מתייחס ומדוע השמים...". מן "כי

בפסוק כבר לסתירה ?eply4רש"י

אכן  השמים..." מן "כי בפסוק כאשר [ובמיוחד

qgiizn'ה וירד אומר אחד "וכתוב – לסתירה רש"י
ד']. בסעיף כדלהלן סיני", הר על

את  ליישב אינה רש "י שכוונת לומר, אפוא הכרחי
שבפסוק אלא הפסוקים, שני שבין לפני o`kהסתירה ,

מן  "כי יותר המאוחר הפסוק אודות ידיעתנו
מתעורר עליו wtqהשמים...", "ירד אם – "יכול" –

ספק  להכריע אפשר אי שמכאן וכיון לאו. או ממש"
רש"י מצטט "תלמוד dgkedkזה, – יותר מאוחר פסוק

עמכם". דברתי השמים מן כי לומר,

מתעורר מנין להבין: "ירד o`kוצריך אם הספק
ממש". עליו

.·

·˜Ú ¯¯ÂÚ˙Ó "˘ÓÓ ÂÈÏÚ „¯È" Ì‡ ˜ÙÒ‰
ÌÈÓ„Â˜ ÌÈ˜ÂÒÙ

בפסוק הוא: לכך סיני mcew5ההסבר "והר נאמר
oyr'ה עליו ירד אשר מפני מלא y`aכולו היה ההר ."

אך xraעשן, `l עליו "ירד – ה"אש" אם ולכאורה: .
ההר היה צריך וכל xeral6ממש", הצמחים [ובמיוחד

בפסוק  במפורש כנאמר עליו, היה סיני 7אשר הר שעל
הסנה  זה היה לא בפשטות, המובן וכפי סנה, או 8היה

סיני  הר על היחיד ]?9הצמח
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כ.1) יט, פרשתנו
יט.2) כ, פרשתנו
זה3) בענין בפנים).envrוכפרש"י לקמן (הובא השני בכתוב –
שהרכין 4) "מלמד דבפירושו כתב, רע"ב) גם (וראה לדוד במשכיל

לא  שרש"י מזה אבל – (עיי"ש) ההר" ראש "אל מש"נ רש"י מתרץ כו'"
רמזן  לא (ואפילו בדיבורֿהמתחיל ההר") ראש ("אל אלו תיבות העתיק

לפרש בא שבפירושו מוכח, סיני".wxב"וגו'"), הר על ה' "וירד התיבות
עשן 5) (רק) ההר ואת גו' הלפידים ואת טו: כ, לקמן ועד"ז יח. יט,

יז: כד, ממשפטים ולהעיר `zlkeגו'. y`k.ואכ"מ ההר. בראש
באש".6) בוער "הסנה ב) ג, (שמות שנאמר בסנה וכמו

(הובא יא ד, (ואתחנן נאמר סיני בהר שגם יט,i"yxtaואף פרשתנו
"וההר כ) ה, שם הכבשן). ד"ה y`aשם xrea שנאמר מכיון מ"מ, – גו'"

פירושו אין (בנדו"ד) ד"בוער" מסתבר, "עשן", רק שההר zi`xpyכאן
"וחמתו  יב) א, (אסתר וכמש"נ (וכיו"ב), עשן ביותר, חם שהוא כ"א אש,

שריפה. .. עשן עלה .. כועס ח: טו, בשלח רש"י וראה בערה".

שם) (שמות שנאמר דסנה בסיפור איננו dnzyושאני ש"הסנה
אוכל".
אֿב.7) שם, שמות
ו.8) א, דברים רמב"ן ראה
(כדי9) גו' הצאן את וינהג שם: שמות רש"י zerxlראה ראה –

"אלשם) ג) לד, (תשא ונאמר .erxi מפרש"י ולהעיר ההוא". ההר מול אל
כו'. אחר אילן ולא ב): (שם, שמות

הרי  – אבנים של הר רק ועשבים אילנות שם שאין את"ל ולהוסיף:
השמים" לב "עד הי' שהעשן שזה [ואף שייך*. אינו עשן גם טבע ע"פ
הכרח  אין הרי – ניסי ענין לכאורה זהו (6 שבהערה פרשתנו פרש"י (ראה

ע"פ hytdע"ד שלא הי' העשן התהוות עצם שגם ולומר הנס להגדיל **
(ס"ז). 297 ע' לקמן וראה תש"ד]. העם וכל מרד"ה ולהעיר טבע.

ונשרפו  הר של בגופו האש ששלט עשן: וה"ס עה"פ באוה"ח ומ"ש
הפשט. ע"ד אינו שנשרפו, – עשן פי' הרי – כו' אבניו

,g"kxz oyr q"de d"cx .hkzz r epzyxt z"de` mb d`x) "y`d iptn elek oyr 'idi ji`e `ed xacn ik mivre zepli` ea oi` ipiq xda" :dywd o`k jiyl`a (*
c"r la` ± (cere .g"yz ,`"yz ,a"qxzhytdy ,`id jiyl`d zpeek ile`e .miptak `iyew dpi`xd" k"k xnel jiiy oi`e mipa` ly eaexa `ed ipiqxdeoyr ipiq

elekmivre zepli` da eid `ly :a"qxz q"de d"ca la`] "llk.[
c"n cgle ("dpq elit`" oeyldke) gnevd lka zegtd `ed dpqd c"n cglc a"tq x"nyake od zewelg zeyxcny xnel `zxeegnedpqd.oicxe dyere oivew dyer

.n"k`e
.mcewd b"deya epnqpy zenewna d`x ± ceqde yexcd c"r k"`yn (**
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לא  בנס אך עשן מלא היה שההר לומר, אפשר
במיוחד? זה נס לעשות צורך יש מה לשם ברם בער,

כאשר okובמיוחד iptl כתוב סיני, שבהר הסנה לגבי ,
כך  היה שהדבר להסביר יותר פשוט לפיכך בער. שהוא

rahd jxca'ה שאש כיון :`l אלא ממש", עליו "ירד
רק  אלא ההר, בער לא ולכן ההר, מעל נשארה היא

אליו  סמוכה רק היתה אשר האש מפני כולו" ,10"עשן
סמוכה  האש שכאשר האש, של הטבעית כתכונתה

"עשן". זה מדבר עולה כלשהו, לדבר מספקת במדה

" זה בפסוק מיד רש"י אומר עליו lekiולפיכך ירד
כאן  הפסוקים מן – "ירד 11ממש" אם ספק מתעורר

ממש". עליו

ספק  זה מדוע שני: מצד להבין יש זה לפי אך
"כי  יותר המאוחר מהפסוק להוכחה זקוק ורש"י בלבד
כבר  אשר בעוד ממש", עליו "ירד שלא השמים..." מן
כולו", עשן סיני "והר הקודם הפסוק מן זאת יודעים

כדלעיל?

.‚

Ë˘Ù‰ ÈÙÏ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ ÈË¯Ù ÏÎ ÌÈ„ÓÏ „ˆÈÎ

שהרכין  "מלמד ואומר: רש"י ממשיך מכן לאחר
כמצע  ההר גבי על והציען ותחתונים העליונים שמים

עליהם". הכבוד כסא וירד המטה, על

ב"מכילתא  הוא זה לפירוש כאמור 12המקור אך, .
מדרשי  את רק בפירושו רש"י מצטט רבות, פעמים
של  לפשוטו וחשובים הפשט דרך לפי שהם חז"ל

רש"י כאשר בעניננו, ובמיוחד (כפי `epiמקרא. מציין
רבים  במקרים נוהג ומובן,13שהוא לפירושו. מקור (

) פרטיו כל על זה פירוש לומד מ"מכילתא",l`שהוא
מקרא eheytnאלא) .14של

(א) – הענינים שני בין ליישב כדי להבין: וצריך

"cxieמן" (ב ) סיני", הר על עמכם"minydה' דברתי
על  שמים שהרכין "מלמד בקצרה לומר לכאורה, די, –

עליהם" וירד ההר ,15גבי

רש"י לומד "הרכין eheytaמנין ש(א) מקרא, של
mipezgzeשמים mipeilrd,"...הרכין" רק לא (ב) ,"

" גם "orivdeכיֿאם – עצמו זה בפרט (ג) ."...rvnk
dhnd lr(אלא הפסוק כלשון "ה'" (לא "וירד (ד) ,"

ceakd `qk"16עליהם?

.„
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להבין  יש זה, במקום רש"י בפירוש לדיוקים בנוסף
רש"י פירוש מתאים כיצד הפסוק o`kגם על לפירושו

הוא  ששם עמכם", דברתי השמים מן "כי השני
בא 17מפרש  סיני, הר על ה' וירד אומר אחד "וכתוב :
השמיעך 18הכתוב  השמים מן ביניהם: והכריע השלישי

הגדולה. אשו את הראך הארץ ועל ליסרך קולו את
אחר: דבר הארץ. על וגבורתו ואשו בשמים כבודו
הוא  וכן ההר, על והציען השמים ושמי שמים הרכין

וירד".19אומר  שמים ויט :

רש"י מביא בפסוקנו "הרכין wxתמוה: הפירוש את
אומר  השמים..." מן "כי הפסוק על ואילו שמים...",

היחיד הפירוש (ב) נוסף, פירוש (א) "הרכין o`kרש"י
כפירוש שם מופיע כלומר,ipyשמים..." .oi` הוא

מקרא? של פשוטו לפי העיקרי הפירוש

הפרטים  השמטת לגבי אכן, להבין: צריך גם
בפירוש  עליהם" הכבוד כסא ו"ירד המטה" על "כמצע
הקודם, פירושו על מסתמך שרש"י לומר, ניתן השני,

כללי. באופן הפירוש את רק ומציין

את להבין צריך ואתmiiepiydאך :zetqedd20שם

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

כו'".10) שמים "שהרכין כאן בפרש"י כדלקמן – השמים הפסק מצד
פירושו11) רש"י כתב אשר f"ptlולא מפני כולו עשן "וה"ס עה"פ

שהוא גו' וירד עה"פ כ"א הספק), המטיל (שהוא באש" ה' עליו xwirירד
– בזה zenewnהסיפור dnkak אולי) הפרטים כל שידעו עד שמחכה עד"ז

תירוץ). בהם ימצא
עה"פ.12)
להציון13) שבפרש"י jezayהכוונה הציונים משא"כ פרש"י,

b"rvgay.הראשונים רש"י ודפוסי בכת"י ואינם מאוחרת, הוספה שהם –
ולשון 14) רש"י לשון בין שינויים כו"כ שיש מזה גם וכדמוכח

ואכ"מ. המכילתא.
שמיא.15) לי' דארכין יח: פסוק לעיל תיב"ע ראה
ליתא).16) – "כסא" (ותיבת הכבוד וירד לפנינו: ובמכילתא

מדרש 17) בסופה. מדות די"ג ברייתא תו"כ וראה עה"פ. ממכילתא
יח. מזמור תהלים

לו.18) ד, ואתחנן
י.19) יח, תהלים י. כב, ש"ב
הכתובים 20) ב' על הדרשות ב' בין שינויים יש במכילתא שגם ואף

הרי  –
על הפשט,xwird[נוסף ע"ד שהם חז"ל מדרשי רק מעתיק שרש"י

הרי] – בפנים) (וכנ"ל המקור רש"י ציין לא שכאן ובפרט
[ולהעיר  תנאים ב' של דרשות ב' שהם לומר אפשר במכילתא
רע"ק  דעת הוא השמים מן כי ועה"פ סתם, נאמרה וירד עה"פ שהדרשה
הא' פי' – גו'" השמיעך השמים מן השלישי "הכריע ס"ל ישמעאל* (ור'

שברש"י)]:

`id `ziixad zlgzdy ± 16 dxrd lirlc k"eza ixdy ,r"ve (*l`rnyi 'x`ed my oeylde .mzq "'ek d"awd oikxdy cnln" yexitd `aed ± xne`c"roeyl
.('eb cxie t"dr dyxcd oeyl c"r ± `l) 'eb minyd on ik t"dr `zlikn(ay w"rx)
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ותחתונים", העליונים "שמים רש"י אומר כאן (א)
השמים" ושמי "שמים – ?21ושם

שם הוא siqen(ב) "וכן – הפסוק מן הוכחה רש"י
נדרשת  אם לכאורה, והרי, וירד". שמים ויט אומר
את  לצטט רש"י היה צריך מפסוק, לפירוש הוכחה

בפעם זה?dpey`xdההוכחה פירוש מביא הוא שבה

בכללות, הפירוש את רק שם מביא רש"י אם (ג)
הפרט  את מציין הוא מדוע כדלעיל, הפרטים, כל ללא

ההר" על שהוא 22"והציען בפסוק כאשר ובמיוחד ?
" רק נאמר כהוכחה שמשמעותו hieמצטט – שמים"

"והציען...".23"הרכין" של הפרט נאמר ולא –

.‰

'‰ ˙ÂÓÓÂ¯Â ,¯‰‰ ÏÚ '‰ ˙„È¯È

הוא: זה לכל ההסבר

מהבדל  נובעים רש"י פירושי שני בין ההבדלים
מן  כי ראיתם "אתם ובפרשה כאן הפסוקים בין כללי

עמכם": דברתי השמים

שהקב"ה מסופר כאן הפסוקים הר cxiבהמשך על
אשר עד כל לעין גלוי באופן envrסיני xdd,התקדש

לא  יד... בו תגע לא בהר... עלות לכם "השמרו – ולכן
ההר  את הגבל סיני... הר אל לעלות העם יוכל

.24וקדשתו"

מן  "כי הפסוק מן להוכחה רש"י זקוק [ולפיכך
שכתוב  למרות ממש", עליו "ירד שלא לכך השמים..."

(רק) סיני "והר ב'), סעיף כי oyr(כדלעיל – כולו"
ולכן  ממש". עליו ש"ירד יוצא כאן הפרשה המשך מכל
("יכול") ספק" "מטיל רק כולו" עשן סיני "והר הפסוק

הספק]. את מכריע אינו אך ממש", עליו "ירד אם

השמים  מן כי ראיתם "אתם הפרשה זאת, לעומת
 ֿ הקדוש כמה עד – ההיפך את מדגישה עמכם" דברתי

תעשון dlrpברוךֿהוא "לא ולכן הארץ, מן ורחוק
לפני  המשמשים שמשי דמות תעשון לא אתי,

mexna"25.

פשוטו myולכן לפי (והעיקרי) הראשון הפירוש
וגבורתו  אשו ו(רק) בשמים ש"כבודו הוא מקרא של
רוממות  מודגשת זה פירוש לפי כי – הארץ" על

"כבודו" – הארץ מעל על l`הקדושֿברוךֿהוא ירד
"בשמים". נשאר אלא סיני, הר

ברורה  אין שמים...", "הרכין הפירוש לפי ואילו
מן כי ראיתם "אתם עמכם"minydההדגשה ,26דברתי

בעוד  ורחוק, נעלה ממקום דיבר שהקדושֿברוךֿהוא
סיני  הר על הארץ, על ירדו השמים .27אשר

.Â

ÔÈ·Ï "ÌÈÂ˙Á˙Â ÌÈÂÈÏÚ‰" ÈÂËÈ·‰ ÔÈ· Ï„·‰‰
"ÌÈÓ˘‰ ÈÓ˘Â ÌÈÓ˘‰"

"הרכין ל  כאן רש"י אומר מדוע גם מובן זה פי
mipezgzeשמים mipeilrdהרכין" – שם ואילו ,"miny

minyd inye:"

את  להסביר היא כאן בפירושו רש"י מטרת
את הפרשה, הקדושֿברוךֿהואezcixiמשמעות lrשל

xdd,"...השמים מן "כי לפסוק סותר שאינו באופן אך ,
סיני ...".oyrו"והר

 ֿ הקדושֿברוך ש(א) יוצא כאן הפסוקים שלפי וכיון
(ב)envrהוא ,cxi לומר אפשר אי – סיני הר על

ישנו  סיני הר לבין ה' שבין בלבד, שמים" ש"הרכין
שבמילה  להוסיף רש"י מוכרח ולכן בלבד, אחד רקיע

כאן היא הכוונה "העליונים lkl"שמים" – ה"שמים"
ותחתונים".

על כאן שמדובר משתמש dcixiוכיון רש"י אין ,
הפסוק  בביטוי 28בלשון אלא השמים", ושמי "שמים

הירידה  לענין "29המתאים –mipezgze mipeilrd."

את  להסביר היא שם רש"י כוונת זאת, לעומת
"כי של minydההדגשה on יסתור שלא באופן אך ,"...

רש"י, מוסיף ולכן סיני". הר על ה' "וירד לפסוק
zexnly"שoikxdדבר ההדגשה zigtndשמים...", את

"הרכין  של הפעולה זאת בכל השמים...", מן "כי
"השמים את גם כוללת minydשמים" inye דבר ,"
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שהם לומר מסתבר בפרש"י מזה `ezeאבל גם וכדמוכח הפירוש,
שבמכילתא  ההר", על "והציען מוסיף השמים מן כי עה"פ שבפירושו

הכתובים.zil`שם ב' על טוב לקח מדרש גם וראה .
שמים 21) ושמי התחתונים שמים וירד: עה"פ המכילתא ולשון

.29 הערה לקמן וראה העליונים.
(22.20 הערה כנ"ל ליתא, שם שבמכילתא ובפרט
שם.23) ותהלים ש"ב – עה"פ כתרגום
כג.24) שם, יבֿיג. יט, פרשתנו
וברש"י.25) כ כ, פרשתנו

לפי'26) כ"כ דייק לא השמים מן דלשון שם: לדוד משכיל גם ראה
זה.

"וירד27) (א) קשה: הא' לפי' כי – הב' לפירוש גם צריך d'ומ"מ
בשביל (ב) ירד. "כבודו" שגם משמע סיני" הר אין zyecwעל ההר

ההר. על "כבודו" גם וצ"ל וגבורתו" "אשו מספיק
ועוד.28) יד. י, עקב
(שמים 29) פי' צריך השמים" ושמי "שמים הכתוב שלשון ובפרט

ועליונים). תחתונים
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דיבר  שהקדושֿברוךֿהוא המקום, רוממות את המגביר
" גבי ההר.30השמים"inyמעל על היו שהם כפי ,

.Ê

ı¯‡Ï ÌÈÏË· ÌÈÓ˘‰ Y "...ÚˆÓÎ" Y Ô‡Î

באופן  היה ה'..." ש"וירד יוצא, הפרשה מהמשך
ההר  אשר עד ההר על שרתה השכינה שקדושת
במילים  די אין ולכן כדלעיל, "וקדשתו", – התקדש

"oikxd"...וירד" על מספרות הן כי .llkaשמים...",
על לא הר `oteאך על ירד שהקדושֿברוךֿהוא הירידה

אשר עד התקדש.xddסיני

" להוסיף רש"י צריך גביorivdeלפיכך –xddעל "
שרתה xddהשכינה lr"המטה על "כמצע מזה: ויותר .

חלק  הוא אלא כשלעצמו, חשוב דבר אינו ה"מצע" –
דבר  נשארו לא ה"שמים" בעניננו: וכך ה"מטה", מן

cxtp ולכן ההר, של ל"מצע" הפכו הם אלא ההר, מן
עצמו. ההר על גם השכינה קדושת שרתה

על  הדגש מושם השמים...", מן "כי בפסוק אבל
השמים, מן דיבר שהקדושֿברוךֿהוא מן le`כך

ושם שפסוקהארץ, לומר יכול רש"י בא dfאין
"(והציען...) dhndלהדגיש lr rvnk הדגשה זוהי כי ,"

dketd.(ארץ) להר "בטלים" היו שהשמים –

כי  "והציען", להוסיף רש"י מוכרח שם גם אך
הסתירה  מיושבת אין בלבד שמים..." "הרכין במילים
ההר  על שרתה שהקדושה סיני", הר על ה' "וירד של
שהשמים  – "והציען" לומר רש"י מוכרח ולכן עצמו.

"הציען אלא סיני, הר מעל גבוהים נשארו lrלא
ההר".

את  שם להוסיף רש"י צריך מדוע גם מובן בכך
מן  ההוכחה וירד": שמים "ויט הפסוק מן ההוכחה

מדגיש אינו שהפסוק כך, על היא מאשר xzeiהפסוק
"hie"הרכין" שמשמעותו – בפסוק 22שמים" גם וכך ,

של  המצב על מדובר אין בפסוקים השמים...". מן "כי
המטה" על ה"שמים",31"כמצע "בטלים" שאז ,

המשך  רק הוא "הציען" אלא ההר, מן "חלק" ונעשים
הוריד  הקדושֿברוךֿהוא – ב"ויט" ונכלל ל"הרכין",
הם  אז גם מכך, יותר לא אך ההר, עד השמים את

" ההדגשה minyנשארו מתאימה ולכך כשלעצמם, "
מן כי ראיתם עמכם".minyd"אתם דברתי

.Á

"„Â·Î‰ ‡ÒÎ „¯ÈÂ"Ï ¯·Ò‰‰

להסביר  היא כאן רש"י שכוונת לעיל, האמור לפי
מובן  סיני, הר על הקדושֿברוךֿהוא ירידת אופן את

"וירד רש"י של סגנונו ceakdגם `qk:"עליהם

נאמר  מצרים יציאת בארץ 32לגבי "ועברתי
בכבודו שהקדושֿברוךֿהוא envrae33מצרים...",

אין 34ירד  זאת ובכל בכור". כל "והכיתי למצרים
מצרים  ביציאת שהיה שהיה 35מוצאים כפי וכו' העשן

סיני" הר על ה' .36ב"וירד

הר  על ה' "וירד שבין ההבדל את להסביר כדי
מצרים" מיד להצילו ל"וארד רש"י 37סיני" מדייק ,

"וירד ואומר ceakdבלשונו `qk המילה – עליהם"
– (ובמיוחד וחשיבות קביעות על מצביעה "כסא"

ומלוכה  היה 38"הכבוד") תורה מתן בזמן כלומר, .
התיישבות  של באופן סיני הר על הקדושֿברוךֿהוא

ומלוכה  כבוד הר 39וקביעות, על ה' "וירד  גרם ולכן .
בפרשה. המוזכרים הפרטים לכל סיני"

.Ë

˜ÂÒÙ Î ˜¯Ù ,˙ÂÎÏÓ·˘ ¯˙Î Y Î ˜ÂÒÙ ËÈ ˜¯Ù
¯˙Î·˘ ˙ÂÎÏÓ Y ËÈ

המופלאים  הענינים והסוד 40מן הרמז שבדרך
רש"י: בפירוש

בין  ובמילא הפסוקים, שני בין לעיל האמור ההבדל
הנ"ל  רש"י פירושי שני

יותר מודגשת שכאן –dcixid היתה שהיא אלא ,
"הרכין של הדגש minyבאופן מושם שם ואילו ,"...
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תחתונים).30) – נזכר (ולא העליונים שמים הרכין שם: ובמכילתא
.17 שבהערה בתו"כ הוא ועד"ז

מקום 31) שבכל אלא – זל"ז  סותרים אינם ברש"י הפירושים ב'
ה"ס" על ה' "וירד בכתוב זה: דפסוק פשש"מ מדגיש מה רש"י מפרש

בפרטשב  הרי ההר, קדושת מודגשת ההר":dfו על "כמצע הם השמים
שמים מודגש גו'" השמים מן "כי רק r"taבכתוב רש"י מעתיק ,

"והציען".
ד.32) יא, שם וראה יב. יב, בא
ולא i"yxtראה33) בעצמי אני ה'): אני שפטים אעשה (ד"ה שם

שליח. ע"י

וברש"י.34) כא יח, וירא וברש"י. ה יא, מנח גם להעיר
ד"ה 35) ב טו, בשלח (פרש"י עליהם" נגלה ד"בכבודו בקרי"ס ועד"ז

שבמ"ת. הפרטים כל בזה היו לא ומ"מ אֿלי) זה
(36– דמצרים המכות על בפשטות קאי וירד" שמים ד"ויט ולהעיר

ועוד. שם. ותהלים ש"ב פרש"י ראה
ח.37) ג, שמות
מ.38) מא, מקץ פרש"י
ב.39) א, בראשית מפרש"י להעיר
א).40) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה לשון



exziס zyxt - zegiyÎihewl

"מן עמכם",minydעל אלא lrnדברתי הארץ,
" של במצב היו –oikxdשהשמים "...

מופיע  סיני" הר על ה' "וירד שהפסוק בכך, רמוז
הוא  השמים..." מן "כי הפסוק ואילו כ, פסוק יט בפרק

יט  פסוק כ :41בפרק

של הגימטריא זוהי בספרים), (כנאמר שם ielinיט
מ"ה) (שם אופן 42הוי' – היא ה"מילוי" משמעות .

האות ובספירות xeaica43ביטוי ההעלם", "גילוי ,
בספירת הדבר (תחילת zeklnd44מתבטא היא "כ' .

ונעלית xzk"45המילה) מקיפה דרגה היא שהכתר ,
ההשתלשלות. מסדר

כתר  בדרגת יש ולכן בזו, זו כלולות הספירות כל
הכתר, שבה הדרגה כלומר, שבכתר. מלכות של ענין
מלכות. – למטה גילוי של בכיוון הוא לעולם, שמעל
שבמלכות  כתר של דרגה המלכות בספירת גם יש וכך

הגילוי  עולם שבמלכות, ה"כתר".46– מתגלה ,

אלו: פסוקים שני בין ההבדל וזהו

מורה  – ב"יט" פרט הוא "כ" – כ פסוק יט פרק
התוכן ולכן שבמלכות, כתר הוא,illkdעל הפסוק של

dcixi–zekln תורה של יינה רש"י, אך מגלה,47. ,
נמצא זו "הרכיןxzkשבירידה – ...".minyשבמלכות

– ב"כ" פרט הוא "יט" – יט פסוק כ פרק ואילו
התוכן ולכן שבכתר. מלכות על "מן illkdמורה – הוא

minyd,"zennex,העולם על הקדושֿברוךֿהוא

כפי xzk(בבחינת כתר זה שאין רש"י, מגלה כאן וגם .(
" אלא בהעלם, לעצמו –oikxdשהוא zeklnשמים..."

שבכתר.

.È

˙ÂÎÏÓ·˘ ¯˙Î· ˜¯ "‰ËÓ‰ ÏÚ ÚˆÓÎ"

על  שבפירושו לכך בפנימיות ההסבר גם זהו

ואילו  המטה", על "כמצע רש"י אומר "וירד..." הפסוק

זאת: משמיט הוא השמים..." מן "כי הפסוק על

המלכות  בספירת פרט הוא שבמלכות שכתר כיון

ירידה  שבה ב"כתר" גם תיתכן למטה, ירידה שענינה
המטה"zeyalzdו" על "כמצע עד למטה, כדלעיל 48" ,

ז'. בסעיף

הכתר  הארת – שבכתר מלכות בחינת מכך שונה

אור בעצם הוא שכתר כיון העולמות,lrnyלמטה.

– למטה מאיר הוא כאשר גם –zeklnלכן שבכתר
של באופן זה מקיף zeyalzdאין בבחינת אלא ,49–

"שמים".
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אבל 41) – ומקורה לקאפיטלאך זו לחלוקה בנוגע השקו"ט ַידועה
(וגדולי  ישראל תפוצות דכל הספרים בכל זו חלוקה נמצא הרי אופן בכל
מהרמב"ם  ולהעיר היא. תורה ישראל ומנהג דורות, כו"כ ומאז ישראל)
בכל  שפשט ומנהג למנהגות בנוגע ה"ב) פ"ב ה"בֿג. (פ"א ממרים הל'
שמות  בענין ואילך) 337 ע' ואילך. 57 (ע' ח"ה לקו"ש וראה – ישראל.

הסדרות.
ס'42) כ. ג , שם ול"ת שה"פ כג. ב, בראשית להאריז"ל ל"ת

ב. קטו, סידור ד. ו, תו"א ז. ב, שם הליקוטים
ועוד.43) ב. קצב, ב. קנט, שם. סדור ראה
(44.42 שבהערה סדור

וראה 45) כתר. גימט' הוא עשרים וכן ושם: ג. לה, שה"ש לקו"ת
תקו"ז). (מהקדמת פי"ד שכ"ז פ"א. טו שער פרדס

סע"ד.46) שם, תו"א ראה
כד.47) ע' יום היום
נקראת48) מלכות מאו"א dhnולהוסיף: מטה. ערך כ"ג שער (פרדס

שבה, העליון א): ס, לזח"ג הרח"ו הגהות א. קלג, זח"ב וראה מטה. ע'
מצע כ(דוגמת) הוא שבמלכות, כתר – וכו' (שהוא lrהמקיף המטה

מהמטה. חלק – זה עם ביחד
דקוב"ה").49) יקרא "אסתלק (בפי' ויקהל ס"פ תו"א ראה

•

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc dxf dcear(ipy meil)

àäéî Léàä BúBàå íBiämewn lkn -øeñà,enr zzle z`yl ©§¨¦¦¨¨
dcearl eaixwiy yygn oal lebpxz el xeknl xeq`y i`ceae

.dxfdlrnly `ziixad z` zxzeq ef `ziixa z`vnp ok m`
:`xnbd zvxzn .epa dzyn jxevl iebl xeknl dxizdyáø øîà̈©©

âéæååèa ,àéLøLî áø øa ÷çöélirl `ziixaa epipyy dn - ¦§¨©©§¨§§¨¦§¨¦
,oi`eyipd dzyna xaecn oi` ,epa dzyn jxevl xeknl xzeny

i`y ,df mr df mixrpd miyery mirxn zcerqa `l`daeyg dp
.dxf dcearl dllba eaixwiy jk lk

eixac z` xezql dpce `xif iax ixaca oecl zxfeg `xnbd

:epizpynnïðz,epizpynaïLeøéôe øzeî ïîúñ íéøácä ìk øàLe §©§¨¨©§¨¦§¨¨¨¥¨
.øeñà:`xnbd zxxanéàîdpeekd dn -,ïLeøét éàîe ,ïîúñ ¨©§¨¨©¥¨

àîéìéàxn`p m` -càîúñdpeekdøîà÷c,iebdàúøåeç éhéç- ¦¥¨§¨¨§¨¨©¦¥¦¨¨¨
jxevl dpewy xikfdl ilan mzqa zepal mihig zepwl ipevx
mda ynzyiy yeygl oi`y `pzd eprinyne ,dxf dcear
,dxf dcearl mihig aixwdl jxcd oi`y meyn ,dxf dcearl

e'ïLeøét'dpeekdøîà÷czpn lr dpewy yexita xne` iebdy - ¥¨§¨¨©
ynzydl,íéáëBk úãBáòì,dywok m`y ©£©¨¦
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,dlhaúBàéñ÷ø÷ìe úBàéèøèì ézëìä àìå ìéàBä íãà øîàé ànL¤¨Ÿ©¨¨¦§Ÿ¨©§¦¦§¨¦§¦§§¦
äðéLa äøbúàå Cìà ïBéâð÷a ézãîò àìå,dpiy invr lr `ia` - §Ÿ¨©§¦§¥¦§¥¥§¤§¨¤§¥¨
.'äìéìå íîBé äbäé BúøBúáe' øîBì ãeîìz©§©§¨¤§¤¨¨¨§¨

:'ebe 'yi`d ixy`' weqtd z` yexcl sqep ote`ìàeîL áø øîà ©§¥¨¦¨©©§¥
,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa,epia` mdxa` lr eyxecl yi df weqt ©©§¨¦¨©©¦¨¨
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ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קכד

ביאור כמה דיוקים בהמשנה )כלים פכ"ה מ"ב( המרדע 
יש לו אחוריים ותוך משבעה לחרחור, מארבעה לדרבן", 
דהם כנגד ז' מלכי אדום שמתו דתהו, והד' דאחוריים וכו'

לחרחור,  משבעה  ותוך.  אחורים  לו  יש  המרדע 

מארבעה לדרבן. דברי רבי יהודה.
כלים פרק כה משנה ב

ארוך  מקל  והוא  הבקר,  מלמד  היינו  המרדע, 
שבראשו האחד מסמר, הנקרא דרבן, לזרז בו את הבקר 

נכנס  האחר  וראשו  לתלמי',  ולכוונו  החרישה  בשעת 

לתוך ברזל רחב ומחודד, הנקרא חרחור, שחופרים בו 

את הקרקע וחותכים בו שרשי העשבים, שלא יעכבו את 

המחרשה, וגם מנקים בו את העפר הנדבק במחרשה.

מפרשת  שהמשנה  כמו  ותוך,  אחורים  לו  יש 
והולכת.

לחרחור.  חוץ  טפחים  משבעה  לחרחור,  משבעה 
וכן מארבעה לדרבן, מארבעה טפחים לחוץ לדרבן, 

הם אחוריים.

כתוך"  הנחשב  חלק  המרדע  במקל  שיש  כלומר 

המרדע, וחלק הנחשב כאחוריים": סמוך לחרחור, עד 

טפחים,  ארבעה  עד  לדרבן,  סמוך  וכן  טפחים,  שבעה 

נחשב כתוך", ומה שחוץ לשבעה וחוץ לארבעה נחשב 

חוץ  טמאים  משקים  נפלו  אם  ומכאן,  כאחוריים"; 

טפחים  לארבעה  וחוץ  החרחור  מן  טפחים  לשבעה 

שבעת  ואילו  טמא,  הוא  בלבד  חלק  אותו  הדרבן,  מן 

הטפחים הסמוכים לחרחור וארבעת הטפחים הסמוכים 

ולא  אחוריו  שנטמאו  כלי  כדין  טמאים,  אינם  לדרבן 

טמא תוכו )רמב"ם(.
ביאור משניות קהתי

]במסכת כלים[ פרק כט משנה ז שירי הדרבן מלמעלן 

שבעה.  מלמטן  חרחור  שירי  ח  משנה  ובריש  ארבעה, 

ופירש הרע"ב מרדע הוא מקל ארוך עגול ועב, שליש 

בו שרשים  לחתוך  מחודד  רחב  ברזל  א'  בראשו  טפח 

ושמו  מרצע  כמו  ברזל  השני  ובראשו  חרחור,  ושמו 

דרבן שבו מלמד הפרה לתלמי'*.

----------------
*( ומסיים שם הברטנורא וז"ל: ושיעור יד המרדע, למעלה לצד 

הדרבן ארבעה טפחים חשובים חיבור, ולמטה לצד החרחור שבעה 

טפחים הסמוכים לו הוו חיבור, ומה שהוא יותר מארבעה לצד הדרבן 

ושבעה לצד החרחור אינו חיבור, ואם נגע שם טומאה לא נטמא לא 

החרחור ולא הדרבן.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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סב
כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ואתם   – יז  יג, 
בני  וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל 

ישראל

היו  זכו ישראל  לי ממלכת כהנים. אילו  ואתם תהיו  א. 
כולם כהנים גדולים ולע"ל תחזור להם שנא' )ישעי' סא, ו( 

ואתם כהני ה' תקראו )מדרש ארקים(.
בעל הטורים

* * *                                         
יציאת  לגבי  התורה  בקבלת  שנתחדש  העילוי  וזהו 
העילוי  ישראל  אצל  הי'  מצרים  יציאת  שבעת   – מצרים 
בקבלת  ואילו  סתם,  כהונה  של  ענין  בבכורות,  דעבודה 
התורה נעשו כל ישראל בדרגת "כהנים גדולים", היינו לא 
אלא  גדול,  כהן  סגן  לא  ואפילו  הדיוט,  כהן  סתם,  כהן  רק 

“כהן גדול" ממש.
ויהי רצון אשר יתגלה אצל כל אחד ואחד מישראל בחי' 
ה"כהן גדול" שבו בעבודה בפועל, שזוהי העבודה הקשורה 
עם בחי' יחידה בנפש, כמבואר בתוס' )מנחות יח. ד"ה עד 
אחת( ש"אחת" קאי על הנפש שנקראת יחידה, שבה לא 

שייך ענין של טומאה כו'.
ועל ידי העבודה הקשורה עם בחי' יחידה שבנפש דכל 
הכללית  היחידה  בחי'  לגילוי  זוכים  מישראל,  ואחד  אחד 
ויוליכנו  ויגאלנו  יבוא  דכללות עם ישראל – משיח צדקנו, 
במהרה  והשלימה  האמיתית  בגאולה  לארצנו,  קוממיות 

בימינו ממש.
תורת מנחם התוועדויות תשד"מ עמוד 1842

כל  ויאמרו  יחדו  העם  כל  ויענו   – ח  יט, 
אשר דיבר ה' נעשה וישב משה את דברי העם 

אל ה'

שמתו  מית"ה,  למפרע  ס"ת  העם.  דברי  את  משה  ב. 
אותם  והחי'  המתים  בו  להחיות  שעתיד  טל  והוריד  כולם 

)שבת פח:(.
שפתי כהן

יט, טז – ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר 
וקול  ההר  על  כבד  וענן  וברקים  קולות  ויהי 
שופר חזק מאוד ויחרד כל העם אשר במחנה

ג. ויהי ביום השלישי בהיות הבקר וגו'. יש לדקדק הא 
דלא אמר בבוקר. י"ל משום דכתיב לעתיד )ישעי' ס, יט( 
וכן בשעת קבלת  וגו',  יומם  לאור  עוד השמש  לך  יהי'  לא 
היום  אור  ניכר  הי'  לא  השכינה  אור  גילוי  מחמת  התורה 
אלא דאמר הכתוב בהיות הבוקר, כלומר בשעה שהי' ראוי 

להיות ניכר אור הבוקר.
פנים יפות

יט, יט – ויהי קול השופר הולך וחזק מאד 
משה ידבר והאלקים יעננו בקול

יתקע  ההוא  ביום  והי'  יג(  כז,  )ישעי'  כתיב  לע"ל  ד. 

בשופר גדול כו', ביום ההוא דוקא ביום קבוץ גליות וכו' וגם 
מה שהי' קול השופר במתן-תורה דכתיב ויהי קול השופר 

חזק מאד כו' לא נקרא שופר גדול רק שהי' חזק מאד וכו'.

ולהבין הטעם לזה הנה מבואר במ"א ע"פ )שיר השירים 
הניצוצות  כמשל  שזהו  כו',  נרוצה  אחריך  משכני  ד(  א, 
כח  השלהבת  במאור  שיש  לשלהבת  בקירוב  שעומדים 
המושך להמשיך הניצוץ שירוץ ויוכלל בו כו', וע"ז א' כנסת 
למשוך  יכול  אלינו  קרוב  שבהיות  משכני  להקב"ה  ישראל 
כנ"י שישובו אליו בתשובה שלימה כמו בעשרת  ולב  רוח 
ימי תשובה דכתיב )ישעי' נה, ו( דרשו ה' בהמצאו קראוהו 
שנתרחק  מי  גם  הכל  ממילא  שמתעוררים  קרוב,  בהיותו 

מאד ימשיכנו אליו מצד היותו קרוב גם לרחוקים.

בקירוב  עומדים  כולם  שהיו  תורה  במתן  שהי'  וכמו 
בהכנת לבם לקבלת התורה ואור ה' מאיר עליהם בקירוב 

גדול כמו שכתוב פנים בפנים דיבר ה' עמכם וכו'.

ובמתן תורה הי' הקירוב גם מצד המקבל על כן אין זה 
בשופר  אלא  גדול  לשופר  אז  צריך  הי'  ולא  כך  כל  רבותא 
קטן הי' מספיק לעוררם וכמו שכתוב וכל העם רואים כו' 

ואת קול השופר כו' וירא העם וינועו כו'.

שגם  ומתקרב  יורד  שהמאור  אלא  אינו  זה  כל  אך 
הנצוצים  אם  אבל  המושך,  כח  ישיגם  שנתרחקו  הנצוצים 
נתרחקו כל כך למטה מטה בשאול תחתית כו' באופן שלא 
ישיגם כח המושך של המאור כלל, וגם המאור עצמו איננו 
יורד למטה כי הוא עומד בגובה רום כל כך שלא יגיע אורו 
לידח  יוכלו  שאז  ולעוררם  הנצוצות  להמשיך  כלל  למטה 

ולישאר למטה וכו' הנה אז ודאי צריך לשופר גדול דוקא.

בשופר  יתקע  שאז  דוקא,  גליות  קבוץ  בעת  יהי'  וזה 
לעילא  לעילא  אסתלק  קודב"ה  בגלותא  כי  דוקא,  גדול 
כמו שכתוב אסתיר פני ביום ההוא בעצמות סתימא דכל 
פני  מאור  נתרחקו  ישראל  דנשמות  והנצוצות  כו'  סתימין 
מלך בעוצם הרחוק כל כך למטה כמאמר אתתא אתתרכא 
מבעלה כמו שכתוב )ישעי' נ, א( ובפשעיכם שלחה אמכם 
כו' ומגודל הרחוק מכל צד מן המשפיע והמקבל לא ישיגם 
יועיל אז אור תורה  ולא  כח המושך מעצמות המאור כלל 
להשיב הנדחים כו' אלא שופר גדול דוקא בקול גדול שהוא 
בבחי' עצמות אור אין סוף ממש דקמי' כחשיכה כאורה וגם 
הנדחים  נשמות  גם  לעורר  יכול  כו'  ממך  יחשיך  לא  חשך 
משם  שיעלו  החושך  מן  להוציאם  ביותר  מטה  למטה 
ויבאו לפני ה' וכמו שכתוב ובאו האובדים כו' והנדחים כו' 

והשתחוו לה' כו'.

לאתבא  דאתא  משיח  מעלת  יתרון  ענין  עיקר  כל  וזהו 
דוקא  ההוא  ביום  וזהו  כידוע,  בתשובה  גמורים  צדיקים 
צריך  ביותר  השפל  ומדרגת  שבמקום  גדול  בשופר  יתקע 
כך  כל  הרחוק  גם  להעלות  כדי  ביותר  העליונה  למדרגה 
שלא ישיגנו כח המושך דאור תורה כו' והוא מעצמות אור 

אין סוף ממש כמו שהוא שיתגלה לעתיד לבוא כנ"ל.

עטרת ראש – שער ראש השנה

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת יתרו
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çé(à)Bøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á
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:íéøönî ìàøNé-úà ýBýé àéöBä-ék¦«¦¯§¨²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦
i"yx£B¯˙È ÚÓLiÂ∑?ּובא ׁשמע ּׁשמּועה קריעת מה «ƒ¿«ƒ¿ְְִַַַָָָ

עמלק ּומלחמת קטז)יםֿסּוף ׁשמֹות ∑B¯˙È.(זבחים ׁשבע ְֲִֵֶֶַָƒ¿ֵֶַ
קיני, חבר, חֹובב, יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָנקראּו

אחת (מכילתא)ּפּוטיאל ּפרׁשה ׁשּיּתר ׁשם על יתר, . ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
וקּים  לכׁשּנתּגּיר יתרֹו, תחזה". "ואּתה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּתֹורה:
ׁשחּבב  חֹובב, ׁשמֹו. על אחת אֹות לֹו הֹוסיפּו ְְִִִֵֶַַַַָֹהּמצות,

יתרֹו, הּוא וחֹובב הּתֹורה, ד)ׁשּנאמר:את "מּבני (שופטים ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָ
יתרֹו ׁשל אביו רעּואל אֹומרים: ויׁש מׁשה". חתן ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹחבב

אֹומרהיה, ב)ּומהּו אביהן"?(לעיל רעּואל אל "וּתבאנה ְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּב'ספרי' אּבא. אביהן: לאבי קֹורין Ô˙Á.ׁשהּתינֹוקֹות ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָ…≈

‰LÓ∑(מכילתא) אני ּבמׁשה: מתּכּבד יתרֹו היה ּכאן …∆ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ
הּגדּלה  ּתֹולה מׁשה היה ּולׁשעבר ,הּמל ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻחֹותן

חֹותנֹו" יתר אל "וּיׁשב ׁשּנאמר: LÓÏ‰.ּבחמיו, ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָ¿…∆
Ï‡¯NÈÏe∑ מׁשה יׂשראל ׁשקּול ּכל Ïk.ּכנגד ˙‡ ¿ƒ¿»≈ְְִֵֶֶֶָָָֹ≈»

‰NÚ ¯L‡∑ ּובעמלק ּובּבאר הּמן, ּבירידת Èk.להם ¬∆»»ְֲִִֵֵֶַַַַָָָƒ
'B‚Â '‰ ‡ÈˆB‰∑ּכּלם על ּגדֹולה .(מכילתא)זֹו ƒ¿ְַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּובאבאבאבא ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ּׁשּׁשּׁשּׁשממממּוּוּוּועהעהעהעה א)מהמהמהמה יח, ּגרם (רש"י מה אינּה ׁשאלתֹו ְְְְְֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשמע להתלהתלהתלהתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר ליתרֹו הּוא – ּבּכתּוב מפרׁש הּדבר ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

היא, ׁשאלתֹו ּוליׂשראל". למׁשה אלקים עׂשה אׁשר ּכל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ"את

לֹו ּגרם ׁשם.לבלבלבלבֹוֹוֹוֹוא א א א מה והתּגּיר ּבמדין נׁשאר לא מּדּוע היינּו , ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֹ
הּגמרא  לׁשֹון על "ּובא", הּמכילּתא, לׁשֹון את העּדיף ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָלכן

א) קטז, "ּובא(זבחים ".ונתונתונתונתּגּגּגּגּיּיּיּיר ר ר ר : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָ

(á)äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©À¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®
:äéçelL øçà©©−¦¤«¨

i"yx£‰ÈÁelL ¯Á‡∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו לֹו ּכׁשאמר ««ƒ∆»ְֶַַָָָ
ואת  אׁשּתֹו את מׁשה וּיּקח מצרים... ׁשב ל" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֻּבמדין:
ּבהר  "וּיפּגׁשהּו לקראתֹו אהרן ויצא וגֹו'", ְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹּבניו
'זֹו לֹו: אמר הּללּו'? הם 'מי לֹו: אמר ֱִִֵַַַָָָָֹהאלהים",

לֹו:ה  אמר ּבני'. ואּלּו ּבמדין, ׁשּנׂשאתי אׁשּתי יא ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָ

לֹו: אמר 'למצרים'. לֹו: אמר מֹוליכן'? אּתה ְְְִִִֵַַַַָָָָָ'להיכן
להֹוסיף  ּבא ואּתה מצטערים, אנּו הראׁשֹונים ְְְֲִִִִִַַַָָָָ'על
ׁשני  נטלה .'אבי לבית 'לכי לּה: אמר ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָעליהם'?

לּהּבניה  .והלכה ְְֶָָָָָ

(â)øîà ék íLøb ãçàä íL øLà äéðá éðL úàå§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ¥«§½Ÿ¦´¨©½
:äiøëð õøàa éúééä øb¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

È˙א  ‰LÓ„ È‰eÓÁ ÔÈ„Ó„ ‡a¯ B¯˙È ÚÓLe¿«ƒ¿«»¿ƒ¿»¬ƒ¿…∆»
È¯‡ dnÚ Ï‡¯NÈÏe ‰LÓÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk»ƒ¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»≈«≈¬≈

:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ ˙È ÈÈ ˜Èt‡«≈¿»»ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ
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mXW "midl`d xd" cr gEpi `NW¤Ÿ¨©©©¨¡Ÿ¦¤¨
oEcarY" Fxn`A crIW FnM ,EdEcari©©§§¤¨©§¨§©©§

"dGd xdd lr midl`d z`(ai ,b lirl), ¤¨¡Ÿ¦©¨¨©¤
dWn zFid cr `Fal Fxzi xg` KkitlE§¦¨¥©¦§¨©¡Ÿ¤

.mW FOreb dxez §©¨



exziסד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy

(ã)éðìviå éøæòa éáà éýìà-ék øæòéìà ãçàä íLå§¥¬¨«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦
:äòøt áøçî¥¤¬¤©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯t ·¯ÁÓ ÈÏviÂ∑צּוארֹו נעׂשה מׁשה, את להרג ּובּקׁש הּמצרי ּדבר על ואבירם ּדתן ּכׁשּגּלּו ««ƒ≈ƒ≈∆∆«¿…ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשיׁש. ׁשל .(מכילתא)ּכעּמּוד ְִֶַַ

(ä)äLî-ìà BzLàå åéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬§¦§−¤¤®
:íéäìûä øä íL äðç àeä-øLà øaãnä-ìà¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬−̈©¬¨«¡Ÿ¦«

i"yx£¯a„n‰ Ï‡∑,היה ׁשּבּמדּבר יֹודעים אנּו אף ∆«ƒ¿»ְְִִֶַַָָָָ
יֹוׁשב  ׁשהיה הּכתּוב, ּדּבר יתרֹו ׁשל ּבׁשבחֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא

הּמדּבר, אל לצאת לּבֹו ּונדבֹו עֹולם ׁשל ְְְִִִֵֶֶַָָָָּבכבֹודֹו
ּתֹורה  ּדברי לׁשמע ּתהּו, .מקֹום ְְְִִֵַָֹֹ

(å)ðúç éðà äLî-ìà øîàiåéìà àa Bøúé EE ©Ÿ̧¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬¦§−¨´¥¤®
:dnò äéðá éðLe EzLàå§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«

i"yx£‰LÓ Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשליח E˙Á.עלֿידי È‡ «…∆∆…∆ְִֵַַָ¬ƒ…∆¿
'B‚Â B¯˙È∑.אׁשּת ּבגין צא ּבגיני, יֹוצא אּתה אין אם ƒ¿¿ְְְְִִִִִֵֵֵַָ

ּבניה. ׁשני ּבגין צא ,אׁשּת ּבגין יֹוצא אּתה אין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָואם
.(מכילתא)

(æ)Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî àöiå©¥¥̧¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½
ì eäòøì-Léà eìàLiå:äìäàä eàáiå íBìL ©¦§£¬¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨

i"yx£‰LÓ ‡ˆiÂ∑ּבאֹותּה יתרֹו נתּכּבד ּגדֹול ּכבֹוד «≈≈…∆ְְְִִֵַָָָ
ואביהּוא. נדב אהרן, יצא מׁשה, ׁשּיצא ּכיון ֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעה,

יצא? ולא יֹוצאין, אּלּו את ׁשראה הּוא eÁzLiÂ.ּומי ְְִִֵֶֶָָָָֹ«ƒ¿«

BÏ ˜MiÂ∑ ּכׁשהּוא למי. הׁשּתחוה מי יֹודע איני «ƒ«ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
מׁשה, זה איׁש? הּקרּוי מי לרעהּו", "איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַָֹאֹומר:

מׁשה" "והאיׁש .(מכילתא)ׁשּנאמר: ְֱִֶֶֶַָֹ

(ç)ýBýé äNò øLà-ìk úà Bðúçì äLî øtñéå©§©¥³¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§¨Æ
äàìzä-ìk úà ìàøNé úãBà ìò íéøöîìe äòøôì§©§´Ÿ§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýBýé íìviå Cøca íúàöî øLà£¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§¨«
i"yx£B˙ÁÏ ‰LÓ ¯tÒÈÂ∑לקרבֹו לּבֹו את למׁש «¿«≈…∆¿…¿ְְְִִֶָֹ

‰Ïz‡‰.(מכילתא)לּתֹורה Ïk וׁשל ∑‡˙ הּים ׁשעל ַָ≈»«¿»»ְֶֶַַָ
ׁשל ∑‰Ïz‡‰.(מכילתא)עמלק היסֹוד מן אל"ף למ"ד ֲֵָ«¿»»ְִֶֶֶַַָ

לפרקים, מּמּנּו הּנֹופל ויסֹוד ּתּקּון הּוא והּתי"ו ְְִִִִִֵֵֶַַָָָּתבה,
ּתנּואה  ּתקּומה, ּתנּופה, ּתרּומה, .וכן: ְְְְְֵָָָָ

‰Â‰ד  ‡a‡„ ‡‰Ï‡ È¯‡ ¯ÊÚÈÏ‡ „Á ÌeLÂ¿«¡ƒ∆∆¬≈¡»»¿«»¬»
:‰Ú¯Ù„ ‡a¯ÁÓ È·ÊLÂ È„ÚÒ·¿«¬ƒ¿≈¿«ƒ≈«¿»¿«¿…

d˙z‡Âה  È‰B·e ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ‡˙‡Â«¬»ƒ¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿≈
Ôn˙ È¯L ‡e‰ Èc ‡¯a„ÓÏ ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿«¿¿»ƒ»≈«»

:ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡„ ‡¯eËÏ¿»¿ƒ¿¿≈¬ƒ¿»»«¿»

C˙ÂÏו  È˙‡ B¯˙È CeÓÁ ‡‡ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆¬»¬ƒ¿»≈¿»»
:dnÚ ‡‰a ÔÈ¯˙e C˙z‡Â¿ƒ¿»¿≈¿»»ƒ«

ÈLe˜ז  „È‚Òe È‰eÓÁ ˙eÓc˜Ï ‰LÓ ˜Ùe¿«…∆¿«»¬ƒ¿ƒ¿ƒ
elÚÂ ÌÏLÏ d¯·ÁÏ ¯·‚ eÏÈ‡Le dÏ≈¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿»¿«

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

ÈÈח  „·Ú Èc Ïk ˙È È‰eÓÁÏ ‰LÓ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ…∆«¬ƒ»»ƒ¬«¿»
Ïk ˙È Ï‡¯NÈ ˜ÒÈÚ ÏÚ È‡¯ˆÓÏe ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ¿»≈«≈«ƒ¿»≈»»
:ÈÈ Ôe·ÊLÂ ‡Á¯‡a ÔezÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú«¿»ƒ«¿«¿¿¿»¿»¿≈¿»¿»

epxetq

(c).äòøt áøçî éðìéviåzclA iM ©©¦¥¦¥¤¤©§Ÿ¦§¥©
mixvn Kln FzF` zn xaM xfril ¡̀¦¤¤§¨¥¤¤¦§©¦
idie" Fxn`M ,dWn z` scFx didW¤¨¨¥¤Ÿ¤§¨§©§¦
"mixvn Kln znIe mdd miAxd minIa©¨¦¨©¦¨¥©¨¨¤¤¦§©¦

(bk ,a lirl)axgn hlnp zFidl ghA f`e ,§¨¨©¦§¦§¨¥¤¤
xRgEhA dWn did `l FzFn cr iM ,dr ©§Ÿ¦©Ÿ¨¨Ÿ¤¨©

lv` rcFp didIW mFwn lkA FAxgn¥©§§¨¨¤¦§¤¨¥¤
dklnnE iFB Wi m`" oiprM ,drxR©§Ÿ§¦§©¦¤©§¨¨
..LWTal mW ipc` glW `l xW £̀¤Ÿ¨©£Ÿ¦¨§©¤§

"iFBd z`e dklnOd z` riAWdemikln) §¦§¦©¤©©§¨¨§¤©

(i ,gi `.d dxez

(e)ðúç éðà.Bøúé E,FricFdl miCwd £¦Ÿ¤§¦§¦§¦§¦
mFwn oikdl lkEi ornl ,xqEn KxC¤¤¨§©©©§¨¦¨
l`' :dkxal mpFxkf mxn`M ,mYaWl§¦§¨§¨§¨¦§¨¦§¨¨©
zial oMW lM ,mF`zR Lzial qpMY¦¨¥§¥§¦§¨¤¥§¥

'Lxag(` ,aiw migqt).f dxez £¥§
(f.äLî àöiåFzlrn liaWA lcg `l ©¥¥Ÿ¤Ÿ¨©¦§¦©£¨

zrA daFh FOr mNXW in ipR mCwl§©¥§¥¦¤¦¥¦¨§¥
ikCxn xn`n z`e" oiprM ,Fl xv©§¦§©§¤©£©¨§§©

"dUr xYq`(k ,a xzq`)oiprkE ,'Eke ¤§¥Ÿ¨§§¦§©

`le" :Ktdde .FklnA eig` mr sqFi¥¦¤¨§¨§§©¥¤§Ÿ
"sqFi z` miwWOd xU xkf,n ziy`xa) ¨©©©©§¦¤¥

(bk.g dxez

(g)äòøôì 'ä äNò øLà úà¥£¤¨¨§©§Ÿ
.ìàøNé úãBà ìò íéøöîìeaiWnM §¦§©¦©Ÿ¦§¨¥§¥¦

mwp aiW`" KxC lr ,FOr ixvl mwp̈¨§¨¥©©¤¤¨¦¨¨
"ixvl(`n ,al mixac)EwNW dOA dfe , §¨©§¤©¤¤¨

mA gNWi" Fxn`M ,mId lr mtEbA§¨©©¨§¨§§©©¨
zglWn dxve mrfe dxar FR` oFxg£©¤§¨¨©©§¨¨¦§©©

"mirx ik`ln(hn ,gr mildz)dxFd dfaE , ©§£¥¨¦¨¤¨



סה exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay a"i oey`x meil inei xeriy

(è)ýBýé äNò-øLà äáBhä-ìk ìò Bøúé cçiå©¦´©§¦§½µ©¨©½̈£¤¨¨¬§−̈
:íéøöî ãiî Bìévä øLà ìàøNéì§¦§¨¥®£¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦

i"yx£B¯˙È cÁiÂ∑.ּפׁשּוטֹו זהּו יתרֹו, (סנהדרין ויׂשמח «ƒ«¿ƒ¿ְְְִִֶַַ
ּבׂשרֹוצד) 'נעׂשה אּגדה: חּדּודין',ּומדרׁש חּדּודין ְְֲִִִִִַַַָָָָ

"ּגּיֹורא  אינׁשי: ּדאמרי הינּו מצרים, אּבּוד על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָמצר
ּבאּפיּה" ארּמאה ּתבזי לא ּדרי עׂשרה ÚÏ.עד ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָ«

‰·Bh‰ŒÏk∑ ּכּלן ועל והּתֹורה. והּבאר הּמן, טֹובת »«»ְְְְֵַַַַַָָָֻ
עבד  היה לא עכׁשו עד מצרים'. מּיד הּצילֹו ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ'אׁשר
ואּלּו מסּגרת, הארץ ׁשהיתה מּמצרים, לברח ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻיכֹול

רּבֹוא ׁשּׁשים .(מכילתא)יצאּו ְִִִָ

(é)ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé Ceøa Bøúé øîàiå©»Ÿ¤»¦§¼¨´§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬
úçzî íòä-úà ìévä øLà äòøt ãiîe íéøöî¦§©−¦¦©´©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©

:íéøöî-ãé©¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ „iÓ ÌÎ˙‡ ÏÈv‰ ¯L‡∑ קׁשה .אּמה ¬∆ƒƒ∆¿∆ƒ«ƒ¿«ƒָָָֻ

‰Ú¯t „iÓe∑ קׁשה מל.ÌÈ¯ˆÓ „È ˙ÁzÓ∑ ƒ««¿…ֶֶֶָƒ«««ƒ¿»ƒ
הּיד  ּומרּות, רּדּוי לׁשֹון מכּבידים ּכתרּגּומֹו: ׁשהיּו ְְְְִִִֶַַַָָָ

העבֹודה  היא .עליהם, ֲֲִֵֶָָ

(àé)ék íéäìûä-ìkî ýBýé ìBãâ-ék ézòãé äzò©¨´¨©½§¦¦«¨¬§−̈¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìò eãæ øLà øácá©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«

i"yx£ÈzÚ„È ‰zÚ∑,לׁשעבר הייתי ועכׁשו מּכירֹו «»»«¿ƒְְְִִִֶַַַָָָ
‰‡ÌÈ‰Ï.(מכילתא)ּביֹותר ÏkÓ∑ מּכיר ׁשהיה מלּמד ְֵƒ»»¡…ƒְִֵֶַַָָ

ׁשּבעֹולם, אלילים עבֹודת עבֹודת ּבכל הּניח ׁשּלא ְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָֹ
עבדּה ׁשּלא e„Ê.(מכילתא)אלילים ¯L‡ ¯·c· Èk ֱֲִִֶָָֹƒ«»»¬∆»

Ì‰ÈÏÚ∑נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ּבמים ּכתרּגּומֹו: ¬≈∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָ
e„Ê.ּבמים  ¯L‡∑ ּדר ורּבֹותינּו הרׁשיעּו. ׁשּוהּואׁשר ְִַ¬∆»ְְְֲִִֵֶַָ

יא) כה)לׁשֹון(סוטה ּבּקדרה (בראשית נזיד": יעקב "וּיזד ְְֲִֵֶַַַָָָֹ
נתּבּׁשלּו ּבּה ּבּׁשלּו, .אׁשר ְְְֲִִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1271 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

cg` lkAW 'FxzI'd©¦§¤§¨¤¨

ּגדֹול  ּכי ידעּתי "עּתה יתרֹו ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבתחילת
האלקים" מּכל יא)ה' הּקדֹוׁש(יח, ּבּזֹוהר ואיתא פרשתנו , (ריש ְֱִִִַַַָָָָֹ

ב) האלקים"סז, מּכל ה' "ּגדֹול ואמר יתרֹו ׁשהֹודה אחרי ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשרק
"סטרא־אחרא  הּוא יתרֹו ּכי מּתן־ּתֹורה. ענין להיֹות יכֹול ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהיה
צד  ׁשאינן הּקלּפֹות ּבחינת והינּו ׂשמאלא", סטר ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּדאיהּו
ׁשּי היה - ה' ּבגדּולת הֹודה הּוא ׁשּגם ועל־ידי ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּקדּוׁשה,

הּתֹורה. את הּקּב"ה ִֵֶֶַַָָָׁשּיּתן

יתרֹו, ׁשם על זֹו סדרה לקריאת הּטעם לבאר יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָועל־ּפי־זה
צריכים  היּו מּתן־ּתֹורה על ּבּה ׁשּמדּבר מּכיון ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּדלכאֹורה

למּתן־ּתֹורה? הּקׁשּור ּבׁשם ְְְְֵַַַָָָָלקראּה
הּתֹורה: קּבלת ּבדר לנּו הֹוראה ׁשּבזה ְֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא

קּיּום  על הֹודה יתרֹו ׁשּגם אחרי רק היתה ׁשּמּתן־ּתֹורה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכמֹו
ולהבינּה הּתֹורה את לקּבל לזּכֹות רֹוצים אם ּכמֹו־כן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּב"ה,
לקּים  רֹוצה ׁשּבטבעּה הּקדֹוׁשה ׁשהּנׁשמה ּבזה ּדי אין ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכראּוי,

ÈÈט  „·Ú Èc ‡˙·Ë Ïk ÏÚ B¯˙È È„ÁÂ«¬ƒƒ¿«»«¿»ƒ¬«¿»
:È‡¯ˆÓ„ ‡„ÈÓ Ôe·ÊL Èc Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈ƒ≈¿»ƒ»¿ƒ¿»≈

ÈÓ„‡י  ÔBÎ˙È ·ÈÊL Èc ÈÈ CÈ¯a B¯˙È ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿¿ƒ¿»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
‡nÚ ˙È ·ÈÊL Èc ‰Ú¯Ù„ ‡„ÈÓe È‡¯ˆÓ„¿ƒ¿»≈ƒ»¿«¿…ƒ≈ƒ»«»

:È‡¯ˆÓ ˙Â¯Ó ˙BÁzÓƒ¿«¿«ƒ¿»≈

dpÓיא  ¯a dÏ‡ ˙ÈÏÂ ÈÈ ·¯ È¯‡ ‡Ú„È ÔÚk¿«»«¿»¬≈«¿»¿≈¡»«ƒ≈
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exziסו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy
האדם  על אּלא הּתֹורה, את לקּבל רצֹון לּה יׁש הּקּב"ה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָרצֹון
ורֹוצה  נמׁש ׁשּמּצד־עצמֹו ּגּופֹו ׁשּגם ּבעצמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָֹלפעל
ויסּכים  יֹודה הּוא ּגם וחמרּיים, ּגׁשמּיים ּדברים - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָּב'מֹותרֹות'
ולהבינּה הּתֹורה את וללמד הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּצרי

ָָּכראּוי.
'מֹודה' אחד, ׁשּבכל ה'ּיתרֹו' הּגׁשמי, ּגּופֹו ׁשּגם אחרי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָורק
הּתֹורה, לקּבלת ּכלי הּוא אזי הּקּב"ה, רצֹון את לקּים ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָורֹוצה

ּבזה. ּולהצליח ּכראּוי להבינּה ְְְֲִִֶַַַַָָָָויּוכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 200 'nr fh jxk y"ewl t"r)

mipFW`xd dxfÎdcFar icaFr zErḧ§¥£¨¨¨¨¦¦

אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  בבבבּדּדּדּדברברברבר ּכּכּכּכיייי ממממּכּכּכּכלללל־־־־האלהיםהאלהיםהאלהיםהאלהים יהוהיהוהיהוהיהוה ּכּכּכּכיייי־־־־גדגדגדגדֹוֹוֹוֹולללל ידעידעידעידעּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽעעעעּתּתּתּתהההה ֱֱֱֱִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
עליהםעליהםעליהםעליהם:::: ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֽֽֽֽזדזדזדזדּוּוּוּו

לאּבדם, ּדּמּו ּבּמים ּכתרּגּומֹו, – עליהם זדּו אׁשר ּבּדבר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ּבמים נאבדּו ובפרש"י)והם יא. (יח, ְְְִֵֶֶַ

נאבדּו והם לאּבדם, ּדּמּו ׁש"ּבּמים זה נס רק מּדּוע לעּין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָיׁש
מּכל  ה' ּגדֹול "ּכי להּכיר יתרֹו את הכריח אׁשר הּוא ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּבּמים"

ֱִָֹהאלקים"?
הלכֹות  ּבריׁש הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי זה לבאר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָויׁש
ּכפרּו לא הראׁשֹונים עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְְֲֲִִֵָָָָָָָָֹעבֹודה־זרה,
ּכח  נתן ׁשהּקּב"ה אמרּו ּכי־אם ח"ו, הּקּב"ה ְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹּבמציאּות
את  עבדּו ולכן ּכרצֹונם, העֹולם להנהיג ּולמּזלֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָלכֹוכבים
הּקּב"ה  ׁשּביכלת הֹודּו הם ּגם ּבוּדאי א והּמּזלֹות. ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּכֹוכבים
ׁשּנתן  זה הּוא ׁשהרי והּמּזלֹות, הּכֹוכבים על ּולהתּגּבר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלׁשלט

העֹולם. את להנהיג הּכח את ְְִֶֶֶַַַָָָֹלהם
ידי  על היה לא הּמצרּיים ענׁש ּדאם לֹומר יׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹועל־ּפי־זה
ׁשּלּמים  לטעֹות, מקֹום היה עדין אחר, ּבאפן ּכי־אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמים
הּמים, ּכח על "ּגבר" ׁשהּקּב"ה אּלא ּוׁשליטה, ּכח יׁש ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹעצמם
ּבידי  ח"ו מנהג עצמֹו ׁשהּטבע היינּו הּמצרּיים, את ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוענׁש
את  ולׁשּבר לׁשּדד יכֹול ׁשהּקּב"ה אּלא ּומזלֹות ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהכֹוכבים

יֹותר, ּגדֹול ּכח ידי על ְֵֵֶַַַַָֹהּטבע
לאּבדם, ׁשּדּמּו ּדבר אֹותֹו ידי על אּבדם ׁשהּקּב"ה מּזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָא
על־ידי  ׁשאּבדם ולא ּגּופא) הּמים ּבכח ׁשהׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ(היינּו
ה'ּבעל־הּבית' הּוא ׁשהּקּב"ה לּכל, והברר הּוכח זה, ּכח ְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָֹֹֻׁשבירת
ּוׁשליטה  ּכח ׁשּום אין הּטבע ּולכחֹות ּגּופא, העֹולם טבע ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
ּבטלה  על־ידי־זה ורק החֹוצב', ּביד 'ּכגרזן רק הם ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאּלא

וק"ל. הראׁשֹונים. עבֹודה־זרה ּדעֹובדי ְְֲִִֵַָָָָָהּטעּות

(áé)íéäìûì íéçáæe äìò äLî ïúç Bøúé çwiå©¦©º¦§¸Ÿ¥¬¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®
ìëå ïøäà àáiå|ïúç-íò íçì-ìëàì ìàøNé éð÷æ ©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬

:íéäìûä éðôì äLî¤−¦§¥¬¨«¡Ÿ¦«
i"yx£‰ÏÚ∑ ּכליל ּכּלּה ׁשהיא ∑ÌÈÁ·Ê.ּכמׁשמעּה, …»ְְִִֶַָָָָֻ¿»ƒ

B‚Â'.ׁשלמים  Ô¯‰‡ ‡·iÂ∑ והלא ,הל היכן ּומׁשה ְִָ«»…«¬…¿ֲֵֶַַָָֹֹ
אּלא  הּכבֹוד? ּכל את לֹו וגרם לקראתֹו ׁשּיצא ְְִֶֶֶַַָָָָָָָהּוא

לפניהם  ּומׁשּמׁש עֹומד ‰‡ÌÈ‰Ï.ׁשהיה ÈÙÏ∑ ְְִֵֵֵֶֶַָָƒ¿≈»¡…ƒ
ּבּה, מסּבין חכמים ׁשּתלמידי מּסעּדה ׁשהּנהנה ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻמּכאן

הּׁשכינה מּזיו נהנה כד)ּכאּלּו .(ברכות ְְֱִִִִֶֶַָ

ß hay b"i ipy mei ß

(âé)ì äLî áLiå úøçnî éäéåíòä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨¨®
:áøòä-ãò ø÷aä-ïî äLî-ìò íòä ãîòiå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

i"yx£˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ∑ּכ היה, הּכּפּורים יֹום מֹוצאי «¿ƒƒ»√»ִִֵַָָָָ
מּמחרת? ּומהּו ּב'ּספרי'. ההר.ׁשנינּו מן רדּתֹו למחרת ְְְֳֳִִִִִֵַַַָָָָָָ

יֹום  מּמחרת אּלא לֹומר אפׁשר אי ְְְֲֳִִֶֶַַָָָָָועלּֿכרח
לֹומר: איֿאפׁשר ּתֹורה מּתן קדם ׁשהרי ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּכּפּורים,

יֹום  עד ּתֹורה ּומּׁשּנּתנה וגֹו'" אתֿחּקי ְְְְִִִֵֶֶַַָָֻ"והֹודעּתי
ּבי"ז  ׁשהרי העם, את לׁשּפט מׁשה יׁשב לא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהּכּפּורים,
ּבהׁשּכמה  עלה ּולמחר הּלּוחֹות, את וׁשבר ירד ְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָּבתּמּוז
ּפרׁשה  ואין הּכּפּורים. ּביֹום וירד יֹום ׁשמנים ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹוׁשהה

ÒÎÂ˙יב  ÔÂÏÚ ‰LÓ„ È‰eÓÁ B¯˙È ·È¯˜Â¿»ƒƒ¿¬ƒ¿…∆¬»»¿ƒ¿«
È·Ò ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡˙‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈL„e˜¿ƒ√»¿»«¬»«¬…¿…»≈
‰LÓ„ È‰eÓÁ ÌÚ ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ¬ƒ¿…∆

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÔcÓÏיג  ‰LÓ ·˙ÈÂ È‰B¯˙·„ ‡ÓBiÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ»¿«¿ƒƒ≈…∆¿ƒ«
‡¯Ùˆ ÔÓ ‰LÓ„ È‰BlÚ ‡nÚ Ì˜Â ‡nÚ ˙È»«»¿»«»ƒ»ƒ¿…∆ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»
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.xFCd ilFcbE miAxdci dxez ¨©¦§¥©
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ּכּסדר, ּכתּובה עד זֹו מּמחרת", "ויהי נאמר: ׁשּלא ְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּתֹורה  מּתן קדם יתרֹו האֹומר לדברי אף ׁשנּיה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשנה
ׁשנּיה, ׁשנה עד אּלא היה לא ארצֹו אל ׁשּלּוחֹו ְְִִֶֶַַָָָָָָָֹּבא,
ּומצינּו אתֿחתנֹו", מׁשה "ויׁשּלח ּכאן: נאמר ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשהרי

מׁשה: לֹו ׁשאמר הּדגלים י)ּבמּסע "נֹוסעים (במדבר ְְְִִֶֶַַַַָָֹ
זּו ואם אֹותנּו". ּתעזב נא אל וגֹו' הּמקֹום אל ְְְֲֲִֶַַַַָָָֹאנחנּו

,והל מּׁשּׁשלחֹו ּתֹורה, מּתן ׁשחזר?קדם מצינּו היכן ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשל  ּובנֹו חֹובב, אּלא יתרֹו נאמר לא ׁשם ּתאמר: ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹואם

ּכת  ׁשהרי יתרֹו, הּוא חֹובב הּוא היה? (שופטים יב:יתרֹו ְְְֲִִִֵֶָָָ

מׁשה"ד) חֹותן חֹובב ÓÚiÂ„."מּבני 'B‚Â ‰LÓ ·LiÂ ְִֵֵֶָֹ«≈∆…∆¿««¬…
ÌÚ‰∑ליתרֹו הּדבר והקׁשה עֹומדים, וכּלן ּכמל יֹוׁשב »»ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻֻ

,ּכ על והֹוכיחֹו יׂשראל, ׁשל ּבכבֹודן מזלזל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה
נּצבים  וכּלם "לבּד יֹוׁשב אּתה "מּדּוע ÔÓ.ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻƒ

·¯Ú‰ „Ú ¯˜a‰∑(י ּכן?(שבת לֹומר ּכל אפׁשר אּלא «…∆«»»∆ְֵֶֶַָָָ
מעלה  אחת, ׁשעה אפּלּו לאמּתֹו אמת ּדין ׁשּדן ֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּדּין
ּוכאּלּו הּיֹום, ּכל ּבּתֹורה עֹוסק ּכאּלּו הּכתּוב ְְִִֵַַַָָָָָעליו
ּבראׁשית  ּבמעׂשה להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּתף ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֻנעׂשה

וגֹו'" ערב "ויהי ּבֹו: י)ׁשּנאמר .(מגילה ְְֱִֶֶֶֶַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(871 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz haya e"h zecreezdn)

העםהעםהעםהעם אתאתאתאת ללללׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ממממׁשׁשׁשׁשהההה ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבב ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת יג)ויהיויהיויהיויהי (יח, ְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
(רש"י) ההר מן רדּתֹו למחרת היה... יֹום־הּכּפּורים ְְֳִִִִֵַַָָָָָָמֹוצאי

נדרׁשת  ה' ׁשּבעבֹודת מֹורה יֹום־הּכּפּורים ׁשּלמחרת ְְֲֳִִִֶֶֶֶֶַַַַַָהּיֹום
,ּכל־ּכ נעלה מּצב ׁשּמּׂשיגים לאחר ּגם מתמדת. ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהֹוספה
ּכפתּגם  ּלהֹוסיף, מה יׁש ּביֹום־הּכּפּורים, יׂשראל ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכמעמדם
ערׁשט  מען ּדארף "איצטער - זה יֹום על מהֹורׁש"ב אדמּו"ר ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַָכ"ק

ּתׁשּובה]. לעׂשֹות להתחיל צרי עכׁשו [=רק טאן" ְְְְְֲִִַַַַָָָָָּתׁשּובה
- הּפרׁשה ּכל ׁשל (ותכנּה) מׁשמּה ּגם ללמד יׁש זֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹהֹוראה
ּגר  היה וגם ּבּתֹורה" ּפרׁשה (והֹוסיף) ׁשּיּתר "על־ׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָיתרֹו,
לעֹולם  ּבאה ּובלידתֹו ׁשּנֹולד, ּכקטן ליׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשהתוּסף

חדׁשה. נֹוספת ְֲִֶֶָָמציאּות

ã ycew zegiyn zecewp ã(212 'nr e zegiy ihewl)

ההר ההר ההר ההר  מןמןמןמן רדרדרדרדּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו למחרתלמחרתלמחרתלמחרת .... .... היההיההיההיה ההההּכּכּכּכּפּפּפּפּוּוּוּוריםריםריםרים ייייֹוֹוֹוֹוםםםם ְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָממממֹוֹוֹוֹוצאיצאיצאיצאי
יג) יח, ויׁש(רש"י ּכּפּור. ּביֹום הּסעּודה היתה זה לפי ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָוקׁשה,

הּקּב"ה  ּכאׁשר רק התחיל ּכּפּור יֹום ענין ּכל ּדהּנה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלֹומר,
ולסליחה" "למחילה נקּבע הּוא ּומאז ,"ּכדברי "סלחּתי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָאמר

יח) ט, עקב ּכּפּור (רש"י יֹום ׁשּדיני אפׁשר ׁשאי ּכן, אם מּובן .ְִִִִֵֵֶֶֶָָ
ׁשּלאחר  הּיֹום ּבחלק (אף ההר מן מׁשה ׁשּירד הּיֹום על ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹיחּולּו
אמירת  (לפני הראׁשֹון חלקֹו ּכאׁשר "סלחּתי"), ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָאמירת

ּכּפּור.לאלאלאלא"סלחּתי") יֹום היה ְִַָֹֹ ִָָֹֹ

(ãé)íòì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨¨®
òecî íòì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈©À©

éìò ávð íòä-ìëå Ecáì áLBé äzàø÷a-ïî E ©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−¦¬Ÿ¤
:áøò-ãò©¨«¤

(åè)Løãì íòä éìà àáé-ék Bðúçì äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ¥©²¨−̈¦§¬
:íéäìû¡Ÿ¦«

i"yx£‡·È Èk∑,בא הֹווה ּכי ‡ÌÈ‰Ï.לׁשֹון L¯„Ï∑ הּגבּורה מּפי ּתלמּוד לׁשאל אלּפן, למתּבע .ּכתרּגּומֹו: ƒ»…ְִֶָƒ¿…¡…ƒְְְְְְְְִִִִַַַַַָֹֻ

(æè)Léà ïéa ézèôLå éìà àa øác íäì äéäé-ék¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ¨´¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−
:åéúøBz-úàå íéäìûä éwç-úà ézòãBäå eäòø ïéáe¥´¥¥®§«©§¦²¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«

i"yx£ÈÏ‡ ‡a ¯·c Ì‰Ï ‰È‰ÈŒÈk∑,הּדבר לֹו ׁשהיה אלי מי .ּבא ƒƒ¿∆»∆»»»≈«ִֵֶַַָָָָָ

Ú·„יד  ‡e‰c Ïk ˙È ‰LÓ„ È‰eÓÁ ‡ÊÁÂ«¬»¬ƒ¿…∆»»ƒ»≈
„·Ú z‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ù ‰Ó ¯Ó‡Â ‡nÚÏ¿«»«¬«»ƒ¿»»»≈ƒ«¿»≈
‡nÚ ÏÎÂ C„BÁÏa ·˙È z‡ ÔÈ„ ‰Ó ‡nÚÏ¿«»»≈«¿»≈ƒ¿»¿»«»

:‡LÓ¯ „Ú ‡¯Ùˆ ÔÓ CÂlÚ ÔÈÓÈ»̃¿ƒƒ»»ƒ«¿»««¿»

nÚ‡טו  È˙ÂÏ Ô˙‡ È¯‡ È‰eÓÁÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆«¬ƒ¬≈»»¿»ƒ«»
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«À¿«ƒ√»¿»

ÔÈaטז  ‡È‡„Â È˙ÂÏ Ô˙‡ ‡Èc ÔB‰Ï ÈÂ‰ „k«¬≈¿ƒ»»»¿»ƒ¿»ƒ¿»≈
‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰Ï ‡Ú„B‰Óe d¯·Á ÔÈ·e ‡¯·b«¿»≈«¿≈¿«¿»¿»¿»«»

:d˙È¯B‡ ˙ÈÂ ÈÈ„«¿»¿»»»≈

epxetq

(ci).Ecáì áLBé äzà òecîiwqrA ©©©¨¥§©¤§¦§¥
.xEAv¦

.íòä ìëådAq Ffi`l mikixSd §¨¨¨©§¦¦§¥¦¨
mikixv Lil` mhRWn aixwdl§©§¦¦§¨¨¥¤§¦¦

."axr cr xwA on" oiYndleh dxez §©§¦¦Ÿ¤©¨¤
(eh).íéäìà LøãìiW`xe mi`iUPd ¦§Ÿ¡Ÿ¦©§¦¦§¨¥

mxcqe miAxd iwqr lr mi`Ad xFCd©©¨¦©¦§¥¨©¦§¦§¨
iM ,midl` Wxcl gxkdA il` mi`Ä¦¥©§¤§¥©¦§Ÿ¡Ÿ¦¦

"Epgi 'd iR lr"(k ,h xacna).fh dxez ©¦©£
(fh).øác íäì äéäé ékEN`l xW`ke ¦¦§¤¨¤¨¨§©£¤§¥

v iwqr lr mi`Ad miW`xddidi xEA ¨¨¦©¨¦©¦§¥¦¦§¤
.mdipiA aix xaC§©¦¥¥¤



exziסח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay b"i ipy meil inei xeriy

(æé)øLà øácä áBè-àì åéìà äLî ïúç øîàiå©²Ÿ¤Ÿ¥¬¤−¥¨®ŸÆ©¨½̈£¤¬
:äNò äzà©−̈Ÿ¤«

i"yx£‰LÓ Ô˙Á ¯Ó‡iÂ∑'מל ׁשל 'חֹותנֹו הּכתּוב: קֹוראֹו ּכבֹוד ּדר. «…∆…≈…∆ְְֶֶֶֶֶַָָ

(çé)Cnò øLà äfä íòä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®
:Ecáì eäNò ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«

i"yx£Ïaz Ï·∑ ּכמיׁשה לׁשֹון ּולׁשֹונֹו ּכתרּגּומֹו, »…ƒ…ְְְְְִַָ
ּכמֹו: ּבלע"ז, ח)פליישטר"א נבל",(ירמיה (ישעיה "והעלה ְְְֵֶֶַַָָ

חּמה לד) עלֿידי ּכמּוׁש ׁשהּוא מּגפן", עלה ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכנבל

ונלאה  ּתׁש וכחֹו קרח, לרּבֹות ∑z‡ŒÌb‰.ועלֿידי ְְְְְִֵֶֶַַַֹ««»ְַ
זקנים  וׁשבעים וחּור EnÓ.אהרן „·ÎŒÈk∑ּכבדֹו ְְְְֲִִִֵַֹƒ»≈ƒ¿ְָ

מּכח יֹותר .רב ֲִֵַֹ

(èé)äéä Cnò íéäìû éäéå Eöòéà éì÷a òîL äzò©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦¨®¡¥¯
íéøácä-úà äzà úàáäå íéäìûä ìeî íòì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤©§¨¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«
i"yx£CnÚ ÌÈ‰Ï‡ È‰ÈÂ EˆÚÈ‡∑(מכילתא) אמר ּבעצה ƒ»¿ƒƒ¡…ƒƒ»ְֵַָָ

ּבּגבּורה  הּמל צא, ÏeÓ.לֹו: ÌÚÏ ‰z‡ ‰È‰ ְִֵֵַָָ¡≈«»»»
ÌÈ‰Ï‡‰∑ וׁשֹואל לּמקֹום, ּבינֹותם ּומליץ ׁשליח »¡…ƒְִִֵֵֵַַָָָ

מאּתֹו ריבֹותם ∑‡˙ÌÈ¯·c‰Œ.מׁשּפטים .ּדברי ְִִִֵָ∆«¿»ƒְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(12 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבגבגבגבגבּוּוּוּורהרהרהרה ההההּמּמּמּמלללל יט)צאצאצאצא יח, ּדברים(רש"י טו)ּבפרׁשת ּכתב (א, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשאמר מּדֹות מּׁשבע אחת "זֹו אמנם,יתריתריתריתרֹוֹוֹוֹורׁש"י: למׁשה". ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּמׁשּפט  סדר את לׁשּנֹות מסּכים היה לא ׁשּמׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפׁשיטא

מּמה  ּולהעיר ּכאן. ּברׁש"י וכּמפרׁש הּקּב"ה, הסּכמת ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָָָֹּבלי
להּלן כא)ׁשּכתב ׁשעלי".(ּפסּוק הּקדׁש "ּברּוח : ְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(ë)úà äzøäæäåúøBzä-úàå íéwçä-úà íä §¦§©§¨´¤§¤½¤©«ª¦−§¤©®Ÿ
äNònä-úàå dá eëìé Cøcä-úà íäì zòãBäå§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ¥´§½̈§¤©©«£¤−

:ïeNòé øLà£¤¬©«£«

(àë)íéäìû éàøé ìéç-éLðà íòä-ìkî äæçú äzàå§©¨´¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²
íéôìà éøN íäìò zîNå òöá éàðN úîà éLðà©§¥¬¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ

:úøNò éøNå íéMîç éøN úBàî éøN̈¥´¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ
i"yx£‰ÊÁ˙ ‰z‡Â∑הּקדׁש ‡ŒÈL.ׁשעליּברּוח ¿«»∆¡∆ְֶֶֶַַָֹ«¿≈
ÏÈÁ∑ ּפנים ּולהּכיר להחניף צריכים ׁשאין .עׁשירים, «ƒְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָ

˙Ó‡ ÈL‡∑לסמ ּכדאי ׁשהם הבטחה ּבעלי אּלּו «¿≈¡∆ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ
נׁשמעין  ּדבריהם יהיּו ׁשעלֿידיּֿכן ּדבריהם, .על ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ

Ób˙t‡יז  ÔÈw˙ ‡Ï dÏ ‰LÓ„ È‰eÓÁ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ¿…∆≈»«ƒƒ¿»»
:„·Ú z‡cƒ«¿»≈

‰„ÔÈיח  ‡nÚ Û‡ z‡ Û‡ ‰‡Ï˙ ‰‡ÏÓƒ¿»ƒ¿∆««¿««»»≈
ÏBk˙ ‡Ï ‡Ób˙t CpÓ ¯ÈwÈ È¯‡ CnÚcƒƒ»¬≈«ƒƒ»ƒ¿»»»ƒ

:C„BÁÏa d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ¿»

„ÈÈיט  ‡¯ÓÈÓ È‰ÈÂ CpÎlÓ‡ ÈpÓ Ïa˜ ÔÚk¿««≈ƒƒ¬«¿ƒ»ƒ≈≈¿»«¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔtÏ‡ (Ú·z) ‡nÚÏ z‡ ÈÂ‰ CcÚÒa¿«¿»¡≈«¿¿«»¿«À¿»ƒ√»
:ÈÈ Ì„˜Ï ‡iÓb˙t ˙È z‡ È˙ÈÓ È‰˙e ÈÈ¿»¿≈«¿ƒ«¿»ƒ¿»«»ƒ√»¿»

‡È¯B˙‡כ  ˙ÈÂ ‡iÓÈ˜ ˙È ÔB‰˙È ¯‰Ê˙Â¿«¿«»¿»¿»«»¿»«¿»
˙ÈÂ da ÔeÎ‰Èc ‡Á¯B‡ ˙È ÔB‰Ï Ú„B‰˙e¿«¿»¿»ƒ¿»«¿»

:Ôe„aÚÈc ‡„·BÚ»»ƒ«¿¿

ÏÈÁc‡כא  ÔÈ¯·b ‡nÚ ÏkÓ ÈÊÁz z‡Â¿«¿∆¡≈ƒ»«»À¿ƒ¿≈»
‡Ïa˜Ï ÔÒc ËBL˜c ÔÈ¯·b ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»À¿ƒƒ¿¿»»¿«»»
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ÔB‰ÈÏÚ ÈpÓ˙e ÔBÓÓ»¿«≈¬≈«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

epxetq

ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àä¥©§¨©§¦¥¦¥
.eäòømi`Ad xFCd ilFcB mzF` oiA ¥¥¥¨§¥©©¨¦

.xEAv iwqr lr©¦§¥¦
úàå íéäìàä éwç úà ézòãBäå§©§¦¤ª¥¨¡Ÿ¦§¤

.åéúøBzicM milFcBd mzF`l Ÿ¨§¨©§¦§¥
oxd` eil` EaWIe" Fxn`M ,mErcIW¤¥§§¨§©¨ª¥¨©£Ÿ
lM EWBp oM xg`e ,dcrA mi`UPd lke§¨©§¦¦¨¥¨§©©¥¦§¨

"l`xUi ipA(al `l ,cl oldl)FnkE , §¥¦§¨¥Ÿ§

xcq cviM" dkxal mpFxkf Exn`W¤¨§¦§¨¦§¨¨¥©¥¤
dN`d zFAQd WlWle .'Eke "dpWn¦§¨§§¦§Ÿ©¦¨¥¤
cr xwAd on mrd EpiYnIW aIgzi¦§©¥¤©§¦¨¨¦©Ÿ¤©
lkE`e milFcBd EwNYqIW cr ,axrd̈¤¤©¤¦§©§©§¦§©

.mr iIpr hRWl zFptlfi dxez ¦§¦§Ÿ£¦¥¨
(gi).Cnò øLà äfä íòä íbziA ©¨¨©¤£¤¦¨¥

.LpiC¦§
.Ecáì eäNò ìëeú àìlM rnWl Ÿ©£Ÿ§©¤¦§Ÿ©¨

lM z` df mr rnWle ,milFcBd iwqr¦§¥©§¦§¦§Ÿ©¦¤¤¨
`NW dn lr LOr xAcl mikixSd©§¦¦§©¥¦§©©¤Ÿ

.LzlEf mdl wiRqihi dxez ©§¦¨¤¨¤
(hi)ìeî íòì äzà äéä¡¥©¨¨¨

.íéäìàäzFvOd mricFdl ¨¡Ÿ¦§¦¨©¦§
mzFpiA uilnM ,dEvIW mihRWOde§©¦§¨¦¤§©¤§¥¦¥¨

.KxAzi l`d oiaE¥¨¥¦§¨©
ìà íéøácä úà äzà úàáäå§¥¥¨©¨¤©§¨¦¤



סט exzi zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye hay c"i iyily meil inei xeriy
Úˆ· È‡N∑ ּכההיא ּבּדין, ממֹונם את ׁשּׂשֹונאין ¿≈»«ְְִִִֶֶַַָָ

לאו  ּבדינא, מיּנּה ממֹונא דמּפקין דּינא 'ּכל ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָּדאמרינן:
הּוא' נח)דּינא ‡ÌÈÙÏ.(ב"ב È¯N∑ מאֹות ׁשׁש היּו הם ַָָ»≈¬»ƒֵֵֵָ

אלף מאֹות לׁשׁש יח)ׂשרים B‡Ó˙.(סנהדרין È¯N∑ ׁשׁשת ְִֵֵֶֶָ»≈≈ֵֶ
היּו ÌÈMÓÁ.אלפים È¯N∑ אלף È¯NÂ.י"ב ֲִָָ»≈¬ƒƒֶֶ¿»≈

˙B¯NÚ∑ אל הּׂשרים ׁשּׁשים ּכל על רׁש"י ּׁשּפרׁש (מה ף. ¬»ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּתּקן  ּבאמת והּנה ,צר ללא לכאֹורה והּוא היּו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹּכּמה

למּטה, מלמעלה ּדקחׁשיב ּבּפסּוק קׁשיה ותרץ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבזה
ולא  הּמּועט, מסּפר קדם מרּבה הּמסּפר לֹומר: ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻרצה
ּבראׁשֹונה, עׂשרֹות ׂשרי מּתחּלה אּלא לפרׁש לֹו ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָהיה
ּופרט  ׁשהזּכיר ּפרּוׁשֹו ּולפי ּכּלם. ּבהדרגה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻואחרּֿכ
ּבמנינם, ּוכׁשּתדקּדק וחׁשב צא הּׂשרים, מנין ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹסכּום
ואחרּֿכ ּתחּלה, הּמּועט מסּפר ׁשּפיר: אתי ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּולגּביהּו

ודֹוק) נכֹון, לי נראה ּכן .ּבהדרגה, ְְְְִִֵַָָָָ

(áë)øácä-ìk äéäå úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§´¤¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³
éìà eàéáé ìãbäíä-eètLé ïèwä øácä-ìëå E ©¨ŸÆ¨¦´¥¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®

éìòî ì÷äå:Czà eàNðå E §¨¥Æ¥«¨¤½§¨«§−¦¨«
i"yx£eËÙLÂ∑","צּוּוי וידּונּון EÈÏÚÓ.לׁשֹון Ï˜‰Â∑להקל זה את ּדבר "והכּבד ּכמֹו "והקל", .מעלי ¿»¿ְִִ¿»≈≈»∆ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

הֹווה  לׁשֹון מֹואב", את "והּכֹות .לּבֹו", ְְִֶֶַָ

(âë)zìëéå íéäìû Eeöå äNòz äfä øácä-úà íà¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈
:íBìLá àáé Bî÷î-ìò äfä íòä-ìk íâå ãîò£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−¨¬Ÿ§¨«

i"yx£‡ EeˆÂ„ÓÚ zÏÎÈÂ ÌÈ‰Ï∑ אם ּבּגבּורה, הּמל ¿ƒ¿¡…ƒ¿»»¿»¬…ְִִֵַָָ
עמד, ּתּוכל – ּכ לעׂשֹות אֹות ואם (מכילתא)יצּוה ְְְֲֲִֶַַַָֹ

לעמד  ּתּוכל לא – יד על ‰ÌÚ.יעּכב Ïk Ì‚Â ְְֲֵַַַַָֹֹ¿«»»»

‰f‰∑ הּנלוים זקנים וׁשבעים ואביהּוא נדב אהרן, «∆ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָֹ
עּמ .(מכילתא)עּתה ִַָָ

ß hay c"i iyily mei ß

(ãë):øîà øLà ìk Nòiå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬¨¨«

(äë)íúà ïziå ìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½©¦¥¬Ÿ¨²
éøN úBàî éøN íéôìà éøN íòä-ìò íéLàø̈¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´¥½¨¥¬

:úøNò éøNå íéMîç£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ

Ìb˙tכב  Ïk È‰ÈÂ ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È Ôee„ÈÂƒ»«»¿»ƒ»ƒ≈»ƒ¿«
Ôep‡ Ôee„È ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ C˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ·«̄«¿¿»»¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ

:CnÚ Ôe¯·BÒÈÂ CpÓ ÔeÏ˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ÈÈכג  Cp„wÙÈÂ „aÚz ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ì‡ƒ»ƒ¿»»»≈«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»
d¯˙‡ ÏÚ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ïk Û‡Â Ì˜ÈÓÏ ÏBk˙Â¿ƒ¿≈»¿«»«»»≈««¿≈

:ÌÏLa C‰È¿«ƒ¿»

Ïkכד  „·ÚÂ È‰eÓÁ„ ‡¯ÓÈÓÏ ‰LÓ ÏÈa˜Â¿«ƒ…∆¿≈¿»«¬ƒ«¬«…
:¯Ó‡ Ècƒ¬»

Ï‡¯NÈכה  ÏkÓ ‡ÏÈÁc ÔÈ¯·‚ ‰LÓ ¯Á·e¿«…∆À¿ƒ¿≈»ƒ»ƒ¿»≈
Èa¯ ÔÈÙÏ‡ Èa¯ ‡nÚ ÏÚ ÔÈLÈ¯ ÔB‰˙È ÈpÓe«ƒ»¿≈ƒ««»«»≈«¿ƒ«»≈

:‡˙È¯BOÚ Èa¯Â ÔÈLÓÁ Èa¯ ‡˙Â‡Ó»»»«»≈«¿ƒ¿«»≈ƒ¿»»

epxetq

.íéäìàäoiprM ,YrnW `NW dn ¨¡Ÿ¦©¤Ÿ¨©§¨§¦§©
"drnW`e Ecnr"(g ,h xacna)oiprkE , ¦§§¤§§¨§¦§©

"ohRWn z` dWn axwIe",fk my) ©©§¥Ÿ¤¤¦§¨¨
(d.k dxez

(`k).íòä ìkî äæçú äzàåxxaY §©¨¤¡¤¦¨¨¨¦§Ÿ
Kixv mipipr 'bd dN`A iM ,dPnzE§©¤¦§¥¤©¦§¨¦¨¦
wiRqi `le ,LnvrA dY` didYW¤¦§¤©¨§©§§§Ÿ©§¦
mipic iwqR ipiprA la` ,LzlEf¨§£¨§¦§§¥¦§¥¦¦
zF`n ixU mitl` ixU EwiRqi miIhxR§¨¦¦©§¦¨¥£¨¦¨¥¥
zFbxcn rAx` EidIWM mpn` iM .'Eke§¦¨§¨§¤¦§©§©©§¥
ohTd hRWi dPd ,FGn dlrnl Ff§©§¨¦¦¥¦§Ÿ©¨¨
wrvi FpiC wqR lr wrFSde ,dpFW`x¦¨§©¥©§©¦¦§©
l` ipXd onE ,EPOn lFcBd l ¤̀©¨¦¤¦©¥¦¤

lXd onE iWilXd,iriaxd l` iWi ©§¦¦¦©§¦¦¤¨§¦¦

Liptl mi`Ad miHrn Eidi okaE§¥¦§§©¦©¨¦§¨¤
.oiclak dxez ¨¦
(ak)éìòî ì÷äå.EmiAx zFaix ixaC §¨¥¥¨¤¦§¥¦©¦

.Liptl `Fal Ekxhvi `NW¤Ÿ¦§¨§¨§¨¤
.Czà eàNðåzFidl KxhvYW dOA §¨§¦¨©¤¤¦§¨¥¦§

cOll" oiprM ,LExfri md LnvrA dY ©̀¨§©§§¥©§§§¦§©§©¤
"mrd z` zrC(h ,ai zldw t"r)xg` , ©©¤¨¨©©

xcqA ExiMfdW FnM ,LiRn ErnXW¤¨§¦¦§¤¦§¦§¥¤
.dpWnbk dxez ¦§¨

(bk).íBìLá àáé Bî÷î ìòxg` ©§Ÿ¨Ÿ§¨©©
rci ,oipic iYA KM lkA oiCd xxAzIW¤¦§¨¥©¦§¨¨¨¥¦¦¥©
iYn` did oiCd wqRW oiC lrA lM̈©©¦¤§©©¦¨¨£¦¦
mpFxkf mxn`M ,aixl siqFi `le§Ÿ¦¨¦§¨§¨¦§¨
liwW `pic iAn lif`C" dkxal¦§¨¨§¨¦¦¥¦¨¨¦

"`gx`A xOflE lifil ,DnilB,f oixcdpq) §¦¥¥¦§©¥§Ÿ§¨
(`.ck dxez

(dk).ìéç éLðà äLî øçáiåxg` ©¦§©Ÿ¤©§¥©¦©©
mdA EidIW miWp` `vn `le WTAW¤¦¥§Ÿ¨¨£¨¦¤¦§¨¤
xgA ,Fxzi xiMfdW zFlrOd lM̈©©£¤¦§¦¦§¨©
xxal mivExge mi`iwA "lig iWp`"A§©§¥©¦§¦¦§¨¦§¨¥
l` F`iadle xaC zEYn` oAllE§©¥£¦¨¨§©£¦¤
iYlA "midl` i`xI"n xzFi ,zilkY©§¦¥¦¦§¥¡Ÿ¦¦§¦
dkxal mpFxkf mxn`M ,lig iWp ©̀§¥©¦§¨§¨¦§¨¦§¨¨

mkg cinlY m`"(xhFpe mwFp)`Ed WgpM ¦©§¦¨¨¥§¥§¨¨
`Ed ux`d mr m`e ,Lipzn lr Edxbg̈§¥©¨§¤§¦©¨¨¤

"FzpEkWA xEcY l` ciqg,bq zay) ¨¦©¨¦§¨
(`.ek dxez



exziע zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy

(åë)äLwä øácä-úà úò-ìëa íòä-úà eèôLå§¨«§¬¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ
:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà ïeàéáé§¦´¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«

i"yx£eËÙLÂ∑""עּמא ית .ן"מית "∑Ôe‡È·È.ודינין ¿»¿ְְִַָָָ¿ƒְָָ
Ì‰ eËetLÈ∑'יׁשּפטּו' ב)וכן,(בחולם)ּכמֹו "לא (רות ƒ¿≈ְְְִֵֹֹ

אנּון. ּדינין ותרּגּומֹו: ּתעברי', 'לא ּכמֹו: ְְְְְֲִִִִַַַַָֹּתעבּורי"

מתרּגמין  לכ צּוּוי, לׁשֹון היּו העליֹונים ְְְְְְִִִִֶָָָָָֻמקראֹות
לׁשֹון  - הּללּו ּומקראֹות "ידּונּון", "ייתּון" ְְְְִִַַָָ"וידּונּון"

.עׂשּיה  ֲִָ

(æë)ô :Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéå©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«
i"yx£Bˆ¯‡ Ï‡ BÏ CÏiÂ∑מׁשּפחּתֹולגּיר .(מכילתא)ּבני «≈∆∆«¿ְְְְִֵֵַַ

ß hay e"h iriax mei ß

èé(à)õøàî ìàøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−¥¤´¤
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

i"yx£‰f‰ ÌBia∑(פו ׁשּיהיּו(שבת הּזה"? "ּבּיֹום מהּו ההּוא". "ּבּיֹום אּלא לכּתב צרי היה לא חדׁש. ּבראׁש ««∆ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹ
נּתנּו הּיֹום ּכאּלּו עלי חדׁשים ּתֹורה .ּדברי ְְְֲִִִִֵֶַָָָ

(á)øaãna eðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−©¦§¨®
:øää ãâð ìàøNé íL-ïçiå©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«

i"yx£ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÚÒiÂ∑ּולפרׁש לחזר הצר לּמה «ƒ¿≈¿ƒƒְְֲֵַַָָָֹֻ
ּכב  והלא נסעּו, חֹונים,מהיכן היּו ׁשּברפידים ּכתב ר ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

מרפידים  נסיעתן להּקיׁש אּלא נסעּו? ׁשּמּׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבידּוע
סיני  למדּבר ּביאתן מה סיני: למדּבר ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָלביאתן

ּבתׁשּובה מרפידים נסיעתן אף .(מכילתא)ּבתׁשּובה, ְְְְִִִִִֵַָָָָ

Ï‡¯NÈ ÌLŒÔÁiÂ∑,אחד ּבלב אחד ׁשאר ּכאיׁש אבל «ƒ«»ƒ¿»≈ְְְֲִֵֶֶָָָָ
ּובמחלקת ּבתרעֹומֹות החנּיֹות ‰‰¯.(מכילתא)ּכל „‚∑ ְְְֲֲִֶַַַָֹ∆∆»»

"נגד",(מכילתא) מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל ּפנים למזרחֹו, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
.לּמזרח  ְִַָ

(â)ýBýé åéìà àø÷iå íéäìûä-ìà äìò äLîe¤¬¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§¨Æ
éðáì ãébúå á÷òé úéáì øîàú äk øîàì øää-ïî¦¨¨´¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰ÏÚ ‰LÓe∑,הּׁשני עלּיֹותיו ּבּיֹום וכל …∆»»ְֲִִֵַַָָ

ׁשּנאמר: היּו, לד)ּבהׁשּכמה בּבקר"(לקמן מׁשה ."וּיׁשּכם ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
¯Ó‡˙ ‰k∑הּזה וכּסדר הּזה פו)ּבּלׁשֹון È·Ï˙.(שבת ……«ְֵֶֶֶַַַַָ¿≈

·˜ÚÈ∑ רּכה ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, Èb˙Â„.אּלּו «¬…ְִֵֶַַַָָָָֹ¿«≈
Ï‡¯NÈ È·Ï∑ ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ענׁשין ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְֳִִִִִֵַָָָָ

ּכגידין .(מכילתא)הּקׁשין ְִִִַָ

˜ÈLכו  Ìb˙t ˙È ÔcÚ ÏÎa ‡nÚ ˙È ÔÈÈ„Â¿»¿ƒ»«»¿»ƒ»»ƒ¿«»≈
:Ôe‡ ÔÈÈc ¯ÚÊ Ìb˙t ÏÎÂ ‰LÓ ˙ÂÏ Ô˙ÈÓ»¿»¿»…∆¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒƒ

dÚ¯‡Ï:כז  dÏ ÏÊ‡Â È‰eÓÁ ˙È ‰LÓ ÁlLÂ¿««…∆»¬ƒ«¬«≈¿«¿≈

Ï‡¯NÈא  Èa ˜tÓÏ ‰‡˙ÈÏz ‡Á¯Èa¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈
‡¯a„ÓÏ B˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¬¿«¿¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

„ÈÈÒב  ‡¯a„ÓÏ B˙‡Â ÌÈ„ÈÙ¯Ó eÏËe¿»≈¿ƒƒ«¬¿«¿¿»¿ƒ«
Ï·˜Ï Ï‡¯NÈ Ôn˙ ‡¯Le ‡¯a„Óa B¯Le¿¿«¿¿»¿»«»ƒ¿»≈»√≈

:‡¯eË»

eË¯‡ג  ÔÓ ÈÈ dÏ ‡¯˜e ÈÈ Ì„˜Ï ˜ÏÒ ‰LÓe…∆¿≈ƒ√»¿»¿»≈¿»ƒ»
È·Ï ÈeÁ˙e ·˜ÚÈ ˙È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿«≈«¿≈«¬…¿«ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

epxetq

(fk).Bðúç úà äLî çlLéå`l iM ©§©©Ÿ¤¤Ÿ§¦Ÿ
Fxn`M ,ux`l l`xUi mr zkll dvẍ¨¨¤¤¦¦§¨¥¨¨¤§¨§
l`e ivx` l` m` iM ,Kl` `l"Ÿ¥¥¦¦¤©§¦§¤

"Kl` iYclFn)(l ,i xacnacSn ilE` dfe , ©§¦¥¥§¤©¦©
`p aWi" Fxn`A iNfxA oiprM ,Fzpwf¦§¨§¦§©©§¦©§¨§¨¨¨
"iO`e ia` xaw mr ixirA zn`e LCar©§§§¨ª§¦¦¦¤¤¨¦§¦¦

(gl ,hi a l`eny)mr Ekld Fxzi ipA la` .£¨§¥¦§¨§¦
ipaE" Fxn`M ,wtq ilA ux`l l`xUi¦§¨¥¨¨¤§¦¨¥§¨§§¥

z` mixnYd xirn Elr dWn ozg ipiw¥¦Ÿ¥Ÿ¤¨¥¦©§¨¦¤
"dcEdi ipA(fh ,` mihtey)xn` mdilre . §¥§¨©£¥¤¨©

'Eke "LaWen ozi`" mrlA,ck xacna) ¦§¨¥¨¨¤§
(`k.` dxez

èé(`).äfä íBia.Wcgd mFiAa dxez ©©¤§©Ÿ¤
(a)øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§¥§¦¦©¨Ÿ¦§©

.éðéñzpEkA dzid micitxn mzriqp ¦©§¦¨¨¥§¦¦¨§¨§©¨©
xd mW xW` ,ipiq xAcn l` m`FA¨¤¦§©¦©£¤¨©

,EdEcari mXW Erci iM ,midl`d̈¡Ÿ¦¦¨§¤¨©©§
xdd lr midl`d z` oEcarY" Fxn`M§¨§©©§¤¨¡Ÿ¦©¨¨

"dGd(ai ,b lirl).b dxez ©¤
(b).íéäìàä ìà äìò äLîexn` Ÿ¤¨¨¤¨¡Ÿ¦¨©

dIpgd iwqr l` mdipR EnU l`xUiW¤¦§¨¥¨§¥¤¤¦§¥©£¦¨
Fnvr oikde dlr dWnE ,dikxvE§¨¤¨Ÿ¤¨¨§¥¦©§

.d`Eaplc dxez ¦§¨



עי exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay e"h iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 86 'nr el jxk y"ewl t"r)

i"pal 'd ixaC zxiqn otŸ̀¤§¦©¦§¥

אאאאּלּלּלּלה ה ה ה  .... .... ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לבנילבנילבנילבני ותותותותּגּגּגּגידידידיד יעקביעקביעקביעקב לביתלביתלביתלבית תאמרתאמרתאמרתאמר ֹֹּכּכּכּכהההה ֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶ
ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: אלאלאלאל־־־־ּבּבּבּבניניניני ּתּתּתּתדדדדּבּבּבּברררר אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ג־ו)ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ

יֹותר". ולא ּפחֹות לא - הּדברים "אּלה רׁש"י: ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹּופרׁש
יֹוסיף  אֹו יפחת ׁשּמׁשה אדעּתין ּתיסק לּמה הקׁשּו, ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹֹּוכבר
יׁש ּובאם ,ּכ על מיחדת אזהרה ׁשּיצטר עד ה' ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל
ולא  ּכאן רק הזהר לּמה יֹוסיף, אֹו יפחת ׁשּמׁשה ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֹֻמקֹום

אחרים? ְֲִִִֵּבצּוּויים
תאמר  "ּכה זה לפני להּכתּוב ּבהמׁש ּבא ׁשּזה לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹויׁש
יעקב  "לבית רׁש"י: ּופרׁש יׂשראל" לבני ותּגיד יעקב ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָֹֹלבית
לבני־יׂשראל, ותּגיד רּכה. ּבלׁשֹון להם ּתאמר הּנׁשים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאּלּו

ּכגידין". קׁשין ּדברים לּזכרים ּפרׁש ודקּדּוקין, ְְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָעֹונׁשין

חּלּוק  יׁש ה' ּדברי מסירתֹו ׁשּבאפן מׁשה ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּדהינּו,
ולאנׁשים  רּכה, ּבלׁשֹון לדּבר צרי ּדלנׁשים לנׁשים. אנׁשים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּבין
מׁשה  נצטּוה ּכלל ׁשּבדר ונמצא העֹונׁשים. לפרׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹצרי
ּבדּיּוק  הּדברים את למסר ולא ה' ּדברי על להֹוסיף אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָֹֹֹלפחת

מהּגבּורה. ׁשּקּבל ְְִִֵֵֶַָּכפי
מׁשה  ׁשּנצטּוה אּלּו ּבדברים ׁשּגם הוה־אמינא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
"אּלה  הזהר זה ועל זה, חּלּוק יׁש לבני־יׂשראל למסר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻּכאן
הצר ּכלל ׁשּבדר ּדאף יֹותר" ולא ּפחֹות לא – ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻהּדברים
ּדברי  את ימסר אּלא ּכן יעׂשה לא ּכאן להֹוסיף, אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹלפחת

ׁשּקּבלם. ּכפי ּבדּיּוק ְְְִִִֶָה'

(ã)íëúà àOàå íéøöîì éúéNò øLà íúéàø ízà©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦¨«¤¨³¤§¤Æ
:éìà íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìò©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−¥¨«

i"yx£Ì˙È‡¯ Ìz‡∑(פו ּבידכם,(שבת היא מסרת לא «∆¿ƒ∆ְְִֶֶֶָֹֹ
מעיד  אני ּבעדים לא לכם, מׁשּגר אני ּבדברים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹולא
למצרים, עׂשיתי אׁשר ראיתם" "אּתם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָעליכם,
לכם  ׁשּנזּדּוגּו קדם לי חּיבין היּו עברֹות ּכּמה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעל

ידכם  על אּלא מהם נפרעּתי ‡˙ÌÎ.ולא ‡O‡Â∑ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ»∆»∆¿∆
יׂשראל (מכילתא) ׁשהיּו לרעמסס, יׂשראל ׁשּבאּו הּיֹום ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה

ליּסע  ּכׁשּבאּו קּלה ּולׁשעה ּגׁשן, ארץ ּבכל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמפּזרין
ּתרּגם: ואּונקלֹוס לרעמסס. ּכּלם נקּבצּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵַָָֻולצאת,
ּתּקן  – אתכם, ואּסיע ּכמֹו יתכֹון', 'ּונטלית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ואּׂשא',

למעלה  ּכבֹוד ּדר הּדּבּור, ÌÈ¯L.את ÈÙk ÏÚ∑ ְְִֶֶֶַַָָ««¿≈¿»ƒ

העֹופֹות ּכּנׁשר ׁשאר ׁשּכל ּכנפיו, על ּגֹוזליו הּנֹוׂשא ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מעֹוף  ׁשּמתיראין לפי רגליהם, ּבין ּבניהם את ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָנֹותנים
מתירא  אינֹו הּזה הּנׁשר אבל ּגּביהם, על ׁשּפֹורח ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאחר
עֹוף  ׁשאין לפי חץ, ּבֹו יזרק ׁשּמא האדם מן ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאּלא
אֹומר: ּכנפיו, על נֹותנן לכ ּגּביו, על ּפֹורח ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָאחר
ּכן: עׂשיתי אני אף ּבבני. ולא ּבי החץ יּכנס ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹמּוטב
מצרים  מחנה ּבין וּיבא וגֹו', האלהים מלא ְְְֱֲִִִִֵֵַַַַַַַָָֹֹ"וּיּסע
ּבּליסטראֹות, ואבני חּצים זֹורקים מצרים והיּו ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָוגֹו'",

מקּבלם  ‡ÈÏ.והענן ÌÎ˙‡ ‡·‡Â∑ּכתרּגּומֹו. ְְְֶַָָָ»»ƒ∆¿∆≈»ְְַ

(ä)-úà ízøîLe éì÷a eòîLz òBîL-íà äzòå§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½§©§¤−¤
éì-ék íénòä-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨¨´©¦½¦¦−

:õøàä-ìk̈¨¨«¤
i"yx£‰zÚÂ∑ּתקּבלּו עּתה לכם אם יערב עליכם, ¿«»ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ

קׁשֹות התחלֹות ׁשּכל ,ואיל פז)מּכאן שבת .(מכילתא. ְִֵֶַָָָָָָ
È˙È¯aŒ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ עּמכם ׁשמירת ׁשאכרת על ¿«¿∆∆¿ƒƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ּכמֹו:∑l‚Ò‰.הּתֹורה  חביב, ב)אֹוצר "ּוסגּלת (קהלת ַָ¿À»ְְִַָָֻ
ּגֹונזים  ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ּכליֿיקר ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמלכים",

ולא  אּמֹות, מּׁשאר סגּלה לי ּתהיּו אּתם ּכ ְְְְִִִֶַָָָָֹֻֻאֹותם,
עּמכם, אחרים לי ואין ׁשּלי לבּדכם אּתם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹּתאמרּו
ּכל  לי "ּכי נּכרת, חּבתכם ׁשּתהא עֹוד לי ּיׁש ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָּומה

לכלּום  ּולפני ּבעיני והם .הארץ", ְְְְִֵֵֶַַָָָ

ÈÏËe˙ד  ÌÈ¯ˆÓÏ ˙È„·Ú Èc ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ
ÔBÎ˙È ˙È·¯˜Â ÔÈ¯L ÈÙ„b ÏÚ„k ÔBÎ˙È»¿ƒ¿««¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»¿

:ÈÁÏÙÏ¿»¿»ƒ

Ôe¯h˙Âה  È¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«»»¿«¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿
‡iÓÓÚ ÏkÓ ÔÈ·ÈaÁ ÈÓ„˜ ÔB‰˙e ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ¿√»««ƒƒƒ»«¿«»

:‡Ú¯‡ Ïk ÈÏ È„ È¯‡¬≈ƒƒ»«¿»

epxetq

(c)éúéNò øLà íúéàø ízà©¤§¦¤£¤¨¦¦
.íéøöîìEaEWIW icM iYxvtd dOM §¦§¨¦©¨¦§©§¦§¥¤¨

,zOd zFnA uRg` `l iM ,mrWxn¥¦§¨¦Ÿ¤§Ÿ§©¥
zFAxdl iYkxvd mRxr mzFWwdaE§©§¨¨§¨ª§©§¦§©§

.mzigWdlE mAxwA iztFnE izFzF`©§©§¦§¨§©§¦¨

.íéøLð éôðk ìò íëúà àOàåKxC ¨¤¨¤§¤©©§¥§¨¦¤¤
KilFOd xWPd FnM ,Wi` DA xar `lŸ¨©¨¦§©¤¤©¦
FA Kli `l xW` ,xie`d mExA eipA z ¤̀¨¨§¨£¦£¤Ÿ¥¤
mkz` liCadl dfe ,xg` sFr oin mEW¦©¥§¤§©§¦¤§¤

.il zFidl mdiwqre miOrd lMn¦¨¨©¦§¦§¥¤¦§¦

.éìà íëúà àáàåmidl`d xd l` ¨¨¦¤§¤¥¨¤©¨¡Ÿ¦
.d`Eapl okEOdd dxez ©¨¦§¨

(d)eòîLz òBîL íà äzòå§©¨¦¨©¦§§
.éì÷amkilr lAwl.devOde dxFYd §Ÿ¦§©¥£¥¤©¨§©¦§¨

.éúéøa úà ízøîLezxk`W zixAd §©§¤¤§¦¦©§¦¤¤§Ÿ



exziעב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy

(å)älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî éì-eéäz ízàå§©¤¯¦«§¦²©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®µ¥¤
:ìàøNé éða-ìà øaãz øLà íéøácä©§¨¦½£¤¬§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈ‰k ˙ÎÏÓÓ ÈÏŒeÈ‰z Ìz‡Â∑:אמר ּדאּת ּכמה ח)ׂשרים, ב היּו"(שמואל ּכהנים ּדוד ‡l‰."ּובני ¿«∆ƒ¿ƒ«¿∆∆…¬ƒְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ≈∆
ÌÈ¯·c‰∑ יֹותר ולא ּפחֹות .לא «¿»ƒְֵָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(442 cenr g jxk 'zegiy ihewl')

ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ממלכתממלכתממלכתממלכת לילילילי ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו ו)ואואואואּתּתּתּתםםםם (יט, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ֲֲֲֲִִִִֹֹ
ליׂשראל  ׁשּנּתנּו (ּכתרים) הּמעלֹות ׁשלׁש ּכל נרמזּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹּכאן

ּוכהּנה: מלכּות ּתֹורה, - מּתן־ּתֹורה ְְְִַַַַָָָֻּבׁשעת
לילילילי"""" ּתּתּתּתהיהיהיהיּוּוּוּו המכילּתא:""""ואואואואּתּתּתּתםםםם ּפרּוׁש על־ּפי לּתֹורה, רֹומז - ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ּפנּויין ּבּתֹורה";לי לי לי לי "ׁשּתהיּו ועֹוסקים ְְְְִִִִִִִֶַָ
למלכּות;""""ממלכתממלכתממלכתממלכת"""" - ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַ

לכהּונה.""""ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים"""" - ֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִָֹֹ
ׁשלׁש ּכל מּיׂשראל ואחד אחד לכל היּו מּתן־ּתֹורה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבׁשעת
ועֹוסק  לה' ּפנּוי היה מהם אחד ּכל - האמּורֹות ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהּמעלֹות

ּבראׁשֹוּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורה רה רה רה  ּכתרים ׁשני פח); ראּוי ּכּכּכּכמלמלמלמל-(שבת והיה ; ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
- (מכילּתא) ּבקדׁשים .ּכּכּכּכההההּוּוּוּונה נה נה נה לאכל ְְְְְְְֱִִֶָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(21 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ׂשׂשׂשׂשריםריםריםרים ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים,,,, ו)ממלכתממלכתממלכתממלכת יט, לא (רש"י מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵַַָָָָֹֹֹֹ
לעיל ׁשּפרׁש ּכפי  'מׁשרתים', כב)ּפרׁש מז, לׁשֹון (ויגש "ּכל : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָ

'מׁשרת  ׁשהּתאר לֹומר, ויׁש הּוא". לאלקּות מׁשרת ְְְֱֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּכהן

הּמק  ּבבית ׁשּמׁשרת ּבמי רק מתאים וכּדֹומה,לאלקּות' ּדׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ח)ּכּכתּוב י, הההה''''"(עקב לפנילפנילפנילפני לגּבי לעמדלעמדלעמדלעמד לא א לׁשרתֹו", ֲֲֲֲַַַַַָֹֹ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָֹֹֹ

יׂשראל. עם ׁשל הּמצוֹות קּיּום ְְְִִִֵֶַַָָּכללּות

ß hay f"h iying mei ß

(æ)úà íäéðôì íNiå íòä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨¨®©¨´¤¦§¥¤Àµ¥
:ýBýé eäeö øLà älàä íéøácä-ìk̈©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈§¨«

(ç)ýBýé øac-øLà ìk eøîàiå åcçé íòä-ìë eðòiå©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤¦¤¬§−̈
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî áLiå äNòð©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£'B‚Â ÌÚ‰ È¯·cŒ˙‡ ‰LÓ ·LiÂ∑ ּביֹום «»∆…∆∆ƒ¿≈»»¿ְ
עלה. ּבהׁשּכמה ׁשהרי ׁשליׁשי, יֹום ׁשהּוא ְְְֲֳִִֵֶֶַַָָָָָָהּמחרת,
ללּמד הּכתּוב ּבא אּלא להׁשיב? מׁשה היה צרי ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹוכי

מי  ויֹודע הֹואיל אמר: ׁשּלא מּמׁשה, ארץ' ּדר'ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
להׁשיב  צרי איני .ׁשּׁשלחני, ְְִִִִֵֶַָָָ

˜LÈcו  ÌÚÂ ÔÈ‰k ÔÈÎÏÓ ÈÓ„˜ ÔB‰z Ôez‡Â¿«¿√»««¿ƒ»¬ƒ¿««ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ˙ Èc ‡iÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»«»ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

cÒÂ¯ז  ‡nÚ È·ÒÏ ‡¯˜e ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿»¿»≈«»¿««
:ÈÈ d„˜Ùc ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÓ„√̃»≈»»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ«¿≈¿»

Ècח  Ïk e¯Ó‡Â ‡„Ák ‡nÚ ÏÎ e·È˙‡Â«¬ƒ»«»«¬»«¬»…ƒ
‡nÚ ÈÓb˙t ˙È ‰LÓ ·È˙‡Â „aÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»«¿≈«¬≈…∆»ƒ¿»≈«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

epxetq

xg` zxMW zixAd `Ede ,mkzlAw lr©©¨©§¤§©§¦¤¨©©©
"rnWpe dUrp" Exn`W(f ,ck oldl), ¤¨§©£¤§¦§¨

'd zxM xW` zixAd mC dPd" Fxn`M§¨§¦¥©©§¦£¤¨©
"dN`d mixaCd lM lr mkOr(g my), ¦¨¤©¨©§¨¦¨¥¤

FnM mkl zFUrl Kxhv` `NW ot`A§Ÿ¤¤Ÿ¤§¨¥©£¨¤§
.mixvnl iziUrW¤¨¦¦§¦§¨¦

.íénòä ìkî älâñ éì íúééäås` ¦§¦¤¦§ª¨¦¨¨©¦©
ilv` xwi iWFp`d oiOd lMW iR lr©¦¤¨©¦¨¡¦¨¨¤§¦
`Ed iM ,miltXd mi`vnPd xzi lMn¦¨¤¤©¦§¨¦©§¨¦¦
mpFxkf mxn`M ,mdA oEknd FCal§©©§ª¨¨¤§¨§¨¦§¨

mlvA `xaPW mc` aiag :dkxalzea`) ¦§¨¨¨¦¨¨¤¦§¨§¤¤
(ci ,bdNbq il EidY mY` mFwn lMn ,¦¨¨©¤¦§¦§ª¨

.mNMn¦ª¨
.õøàä ìk éì ékmkipiA lCadde ¦¦¨¨¨¤§©¤§¥¥¥¤

lM il" mpn` iM ,`Ed xzie zFgtA§¨§¨¥¦¨§¨¦¨
mixwi mlFrd zFO` iciqge "ux`d̈¨¤©£¦¥ª¨¨§¨¦

.wtq ilA ilv`e dxez ¤§¦§¦¨¥
(e)úëìîî éì eéäz ízàå§©¤¦§¦©§¤¤

.íéðäkiM ,mNMn dNbq EidY dfaE Ÿ£¦¨¤¦§§ª¨¦ª¨¦
zFxFdlE oiadl "mipdM zklnn" EidY¦§©§¤¤Ÿ£¦§¨¦§
'd mWA mNM `xwl ,iWFp`d oiOd lkl§¨©¦¨¡¦¦§Ÿª¨§¥
oipr didIW FnM ,cg` mkW FcarlE§¨§§¤¤¨§¤¦§¤¦§©
mY`e" Fxn`M ,`Fal cizrl l`xUi¦§¨¥¤¨¦¨§¨§§©¤

"E`xTY 'd ipdM(e ,`q diryi)Fxn`kE , Ÿ£¥¦¨¥§¨§
"dxFz `vY oFISn iM"(b ,a my). ¦¦¦¥¥¨

.LBã÷ éBâåEidY la` ,micqtp iYlA] §¨¦§¦¦§¨¦£¨¦§
oiprd didIW FnM ,[Wi`A crl minIw©¨¦¨©§¦§¤¦§¤¨¦§¨
x`WPd dide" Fxn`M ,`Fal cizrl¤¨¦¨§¨§§¨¨©¦§¨

milWExiA xzFPde oFIvAxn`i WFcw §¦§©¨¦¨©¦¨¥¨¤
"Fl(b ,c my)dn" dkxal mpFxkf Exn`e ,§¨§¦§¨¦§¨¨©

mlFrl md s` ,mIw mlFrl WFcT̈§¨©¨©¥§¨
"minIw(` ,av oixcdpq)mpn` iM dfe . ©¨¦§¤¦¨§¨

dxFY oYnA KxAzi l`d zpEM dzid̈§¨©¨©¨¥¦§¨©§©©¨
ilEl ,cizrd aFHd lM f` mdl zzl̈¥¨¤¨¨©¤¨¦¥
ElSpzIe" Fxn`M ,lbrA mMxc EzigWd¦§¦©§¨¨¥¤§¨§©¦§©§

"axg xdn micr z` l`xUi ipaoldl) §¥¦§¨¥¤¤§¨¥©Ÿ¥
(e ,bl.f dxez

(g).íòä éøác úà äLî áLiåaiWd ©¨¤Ÿ¤¤¦§¥¨¨¥¦
,FglFW aiWdl mdixaCn oiadX dn©¤¥¦¦¦§¥¤§¨¦§
izlEf mdixaCn oiad `NW `Ede§¤Ÿ¥¦¦¦§¥¤¨¦

.zFUrl mdilr ElATWh dxez ¤¦§£¥¤©£



עג exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"h iying meil inei xeriy

(è)éìà àa éëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiåáòa E ©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹¨´¥¤»»§©´
Ea-íâå Cnò éøaãa íòä òîLé øeáòa ïðòä¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´¦½̈§©§−
:ýBýé-ìà íòä éøác-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤¦§¥¬¨−̈¤§¨«

i"yx£ÔÚ‰ ·Úa∑,הענן ערפל ּבמעבה Ì‚Â.וזהּו ¿«∆»»ְְֲֲֵֶֶֶַָָָ¿«
Ea∑אחרי הּבאים ּבנביאים B‚Â'.ּגם ‰LÓ „biÂ∑ ¿ְֲִִִִֶַַַָ««≈…∆¿

לחדׁשהּמחרת,ּביֹום רביעי ‰ÌÚ.ׁשהּוא È¯·cŒ˙‡ ְְֳִִֶֶַַָָֹ∆ƒ¿≈»»

'B‚Â∑ ׁשרצֹונם מהם ׁשמעּתי זה ּדבר על ּתׁשּובה ¿ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ
לּׁשֹומע  הׁשליח מּפי הּׁשֹומע ּדֹומה 'אינֹו :מּמ ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹלׁשמע

רצֹוננּו ,הּמל מלּכנּו'מּפי את .לראֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַ

(é)ízLc÷å íòä-ìà Cì äLî-ìà ýBýé øîàiå©Ÿ̧¤§¨³¤¤Æ¥´¤¨½̈§¦©§¨¬
:íúìîN eñaëå øçîe íBiä©−¨¨®§¦§−¦§Ÿ¨«

i"yx£‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑"העם אל ל" עּמם, לדּבר ׁשּמזקיקין ּכן, ׁשּיכינּו∑ÌzLc˜Â.אם וזּמנּתם, «…∆∆…∆ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿ƒ«¿»ְְִִֶַָָ
ּומחר  הּיֹום .עצמם ְַַָָָ

(àé)ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå|ìMä íBiaéL §¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´©§¦¦À
:éðéñ øä-ìò íòä-ìë éðéòì ýBýé ãøé¥¥¯§¨²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

i"yx£ÌÈÎ eÈ‰Â∑ (מכילתא)מאּׁשה.מבּדלים.ÌBiÏ ¿»¿…ƒְִִֵָָֻ«
ÈLÈÏM‰∑(מכילתא) ּבנה ּובחמיׁשי ּבחדׁש, ׁשׁשי ׁשהּוא «¿ƒƒֲִִִִֶֶַַָָֹ

מּצבה, ּוׁשּתיםֿעׂשרה ההר ּתחת הּמזּבח את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשה

ואין  הּמׁשּפטים", "ואּלה ּבפרׁשת האמּור הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּכל
ּבּתֹורה  ּומאחר ‰ÌÚ.מקּדם ÏÎ ÈÈÚÏ∑ ׁשּלא מלּמד ְְַָָָֻֻ¿≈≈»»»ְֵֶַֹ

סּומא, ּבהם ּכּלםהיה .(מכילתא)ׁשּנתרּפאּו ְְִֶֶַָָָָָֻ

(áé)íëì eøîMä øîàì áéáñ íòä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
:úîeé úBî øäa òâpä-ìk eäö÷a òâðe øäa úBìò£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬¨«

i"yx£zÏa‚‰Â∑יקרבּו ׁשּלא לסימן ּתחּומין להם קבע ¿ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֶֶַָָֹ
והלאה  הּגבּול להם:∑Ó‡Ï¯.מן אֹומר הּגבּול ְְִַָָָ≈…ְֵֶַָ

ּכ על ּתזהירם ואּתה והלאה, מּכאן מעלֹות .הּׁשמרּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָ
e‰ˆ˜a Ú‚e∑ּבקצהּואפּלּו. ¿…«¿»≈ְֲִֵָ

CÏט  ÈÏb˙Ó ‡‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¬»ƒ¿¿ƒ»
È˙eÏlÓa ‡nÚ ÚÓLÈc ÏÈ„a ‡Ú„ ‡·ÈÚa¿≈»«¬»»¿ƒ¿ƒ¿««»¿«»ƒ
˙È ‰LÓ ÈeÁÂ ÌÏÚÏ ÔeÓÈ‰È Ca Û‡Â CnÚƒ»¿«»¿≈¿¿»»¿«ƒ…∆»

:ÈÈ Ì„˜ ‡nÚ ÈÓb˙tƒ¿»≈«»√»¿»

ÔepnÊ˙eי  ‡nÚ ˙ÂÏ ÏÈÊ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈¿»«»¿«ƒ
:ÔB‰ÈLe·Ï Ôe¯eÁÈÂ ¯ÁÓe ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»ƒ«¿¿≈

ÓBÈa‡יא  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈÏ ÔÈÈÓÊ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ»»¬≈¿»
‡¯eË ÏÚ ‡nÚ ÏÎ ÈÈÚÏ ÈÈ ÈÏb˙È ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»ƒ¿¿ƒ¿»¿≈≈»«»«»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯יב  ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡nÚ ˙È ÌÁ˙˙e¿«≈»«»¿¿¿≈«
·¯˜ÓÏe ‡¯eËa ˜qÓlÓ ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿«
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‡¯eËa ·¯˜Èc Ïk dÙBÒa¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

epxetq

(h).ïðòä áòalMW iR lr s` §©¤¨¨©©¦¤¨
dxFY oYn zrn dWn lW eizF`Eap§¨¤Ÿ¤¥¥©©¨
,dxi`Od dixlwRq`A Eid d`ldë¨§¨¨§©§©§©§¨©§¦¨

"hiAi 'd zpnzE" Fxn`M(g ,ai xacna), §¨§§ª©©¦
arA" dzid z`f Fz`Eap mFwn lMn¦¨¨§¨Ÿ¨§¨§©

."oprd¤¨¨
íòä òîLé øeáòa(KOr ixAcA)LA mbe ©£¦§©¨¨§©§¦¦¨§©§

zExWt` Epin`i .mlFrl Epin`i©£¦§¨©£¦¤§¨
iM ,"mipR l` mipR" didYW Lz`Eap§¨§¤¦§¤¨¦¤¨¦¦
iYlA ,miptA mipR mdOr xAc` mpn`̈§¨£©¥¦¨¤¨¦§¨¦¦§¦
xAC miptA mipR" Fxn`M ,mFlg mEW£§¨§¨¦§¨¦¦¤

"mkOr 'd(c ,d mixac)mc`d zFid `Ede , ¦¨¤§¡¨¨¨
dfe ,eiWEgA WOYWn FcFrA `Apzn¦§©¥§¦§©¥§¨§¤
"LA mB" Epin`i dYr .rpnpl EaWg̈§§¦§¨©¨©£¦©§
Fxn`M ,df ot`A Lz`Eap didYW¤¦§¤§¨§§Ÿ¤¤§¨§

"mipR l` mipR dWn l` 'd xAce"oldl) §¦¤¤Ÿ¤¨¦¤¨¦
(`i ,bliM Epi`x dGd mFId" Exn` okle .§¨¥¨§©©¤¨¦¦

"ige mc`d z` midl` xAci,d mixac) §©¥¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨
(`klr mlv` wtq did `l mpn` iM ,¦¨§¨Ÿ¨¨¨¥¤§¨©

mircFi Eide ,d`EaPd zExWt ¤̀§¨©§¨§¨§¦
xaM mixnE oxd`e dWnE zFa`dW¤¨¨Ÿ¤§©£Ÿ¦§¨§¨
mEW z`Eap dzid `l la` ,E`Apzd¦§©§£¨Ÿ¨§¨§©
,mFlgaE d`xnA m` iM dPd cr `iap̈¦©¥¨¦¦§©§¨©£
Fxn`A KxAzi `Ed x`AW FnM§¤¥¥¦§¨©§¨§

z` eil` d`xOA"xAc` mFlgA rCe ©©§¨¥¨¤§©¨©££©¤
"FA(e ,ai xacna)dWn z`EapA mpn` .¨§¨¦§©Ÿ¤

wtq did eiWEgA WOYWn FcFrA§¦§©¥§¨¨¨¨¥
df ot`A md mb E`Apzd `lEl mlv ¤̀§¨¥¦§©§©¥§Ÿ¤¤
,dWn ixacA Epin`i dfaE ,dPd cr©¥¨¨¤©£¦§¦§¥Ÿ¤
`l iM ,mCbp mEwl `iap mEW lkEi `le§Ÿ©¨¦¨¤§¨¦Ÿ

.dbxcOd z`fA mz`Eap didz¦§¤§¨¨§Ÿ©©§¥¨
ìà íòä éøác úà äLî ãbiå©©¥Ÿ¤¤¦§¥¨¨¤

.'äornl FpFw zpTY rnW xW`M©£¤¨©©¨©§©©
wtqA WiBxd ,Fz`Eap oinA Epin`i©£¦§¦§¨¦§¦¦§¥
mrHdW FaWgA ,mdixaC ciBde mrd̈¨§¦¦¦§¥¤§¨§¤©©©
`le ,"dUrp 'd xAC xW` lM" Exn`W¤¨§Ÿ£¤¦¤©£¤§Ÿ
ipRn did ,calA "dUrp oM" Exn`̈§¥©£¤¦§©¨¨¦§¥
dWn z`Eap dzid m` miwRqn EidW¤¨§ª¨¦¦¨§¨§©Ÿ¤

,K`ln ici lr F` 'd ixaC df ot`A§Ÿ¤¤¦§¥©§¥©§¨
K`ln ixaC mdilr ElAwi m` ilE`We§¤©¦§©§£¥¤¦§¥©§¨
`le ,dxrVd hEgM mdilr wCwci§©§¥£¥¤§©©£¨§Ÿ
"mkrWtl `Vi `l iM" Fxn`M ,glqi¦§©§¨§¦Ÿ¦¨§¦§£¤

(`k ,bk oldl)EUri `NW Exn` okaE ,§¥¨§¤Ÿ©£
.calA 'd ixaC izlEfi dxez ¨¦¦§¥¦§¨

(`i).íéðëð eéäåxFdh sEBd mB didIW §¨§Ÿ¦¤¦§¤©©¨
dfe ,calA WtPd `l ,d`Eapl okEnE¨¦§¨Ÿ©¤¤¦§©§¤
f` dcizrd d`EaPd zbxcn zFidA¦§©§¥©©§¨¨£¦¨¨
mzFid cFrA ,"miptA mipR" mdl̈¤¨¦§¨¦§¡¨
dxq`p dfle .mdiWEgA miWOYWn¦§©§¦§¥¤§¨¤¤¤§¨
z`fl riBdW f`n dWnl dX`d̈¦¨§Ÿ¤¥¨¤¦¦©§Ÿ
zrn Fz`Eap lM didYW ,dbxcOd©©§¥¨¤¦§¤¨§¨¥¥
,"mipR l` mipR" d`lde dxFY oYn©©¨¨¨§¨¨¦¤¨¦
mkl EaEW mdl xn` Kl" Fxn`M§¨§¥¡Ÿ¨¤¨¤

"icOr cnr dR dY`e ,mkild`lmixac) §¨¢¥¤§©¨Ÿ£Ÿ¦¨¦
(gk fk ,dmpFxkf EpizFAx EdEx`AW FnM ,§¤¥£©¥¦§¨

.dkxalai dxez ¦§¨¨
(ai).úîeé úBî øäa òâpä ìkoR" ¨©Ÿ¥©¨¨¨¤
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(âé)äøié äøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì«Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ¦¨¤½
änä ìáiä CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ©Ÿ¥½¥−¨

:øäá eìòé©«£¬¨¨«
i"yx£‰¯iÈ ‰¯È∑(מא נדחין (סנהדרין ׁשהם לּנסקלים מּכאן »…ƒ»∆ְְִִִִִֵֶַָָ

ּגבּה ׁשהיה הּסקילה מּבית קֹומֹות למּטה ∑iÈ¯‰.ׁשּתי ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹƒ»∆
ּכמֹו לארץ, למּטה טו)יׁשל ּבּים"(לעיל CLÓa."ירה ְְְֶַַַָָָָָָֻƒ¿…

Ï·i‰∑ סּלּוק סימן הּוא ,אר קֹול הּיֹובל ּכׁשּימׁש «…≈ְְִִִֵֶַַָֹֹ

הּקֹול, והפסקת רּׁשאין ׁשכינה הם ׁשּנסּתּלק, וכיון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ּבערּביא ∑‰Ï·i.לעלֹות  ׁשּכן איל, ׁשל ׁשֹופר הּוא ֲַ«…≈ְְִֵֶֶַַָָָ

אילֹו ׁשל וׁשֹופר 'יֹובלא', לדכרא יצחק קֹורין ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶָָָָ
.היה  ָָ

(ãé)íòä-úà Lc÷éå íòä-ìà øää-ïî äLî ãøiå©¥¯¤¤²¦¨−̈¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈
:íúìîN eñaëéå©§©§−¦§Ÿ¨«

i"yx£ÌÚ‰ŒÏ‡ ¯‰‰ŒÔÓ∑ העם אל ההר מן אּלא לעסקיו, ּפֹונה מׁשה היה ׁשּלא .מלּמד ƒ»»∆»»ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

(åè)ì íéðëð eéä íòä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©Ÿ̧¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìà©¦§−¤¦¨«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏLÏ ÌÈÎ eÈ‰∑,ימים ׁשלׁשת לסֹוף ¡¿…ƒƒ¿…∆»ƒְְִֶָֹ
מּדעּתֹו, אחד יֹום מׁשה ׁשהֹוסיף רביעי, יֹום ְְִִִִֶֶֶַָֹהּוא

יֹוסי, רּבי פז)ּכדברי 'ּבׁשּׁשה .(שבת האֹומר: ּולדברי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָ
ּכלּום. מׁשה הֹוסיף לא הּדּברֹות', עׂשרת נּתנּו ְְְֲִִִֶֶֶֶַַֹֹֹּבחדׁש

הּׁשליׁשי' 'לּיֹום ּכמֹו ימים', ‡eLbzŒÏ.ול'ׁשלׁשת ְְְְִִִִֶַַָֹ«ƒ¿
‰M‡ŒÏ‡∑ הּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי הּללּו, ימים ׁשלׁשת ּכל ∆ƒ»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לקּבל טהֹורֹות ותהיינה הּׁשליׁשי לּיֹום ּתֹורה,טֹובלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ
האּׁשה  ּתפלט ׁשּמא ימים, ׁשלׁשה ּתֹו יׁשּמׁשּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֹׁשאם
אבל  ותטמא, ותחזר טבילתּה, לאחר זרע ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָֹׁשכבת
ראּוי  ואינֹו מסריח הּזרע ּכבר ימים ׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּׁשהתה

הּפֹולטת  את מּלטּמא וטהֹור .להזריע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָ

(æè)úì÷ éäéå ø÷aä úéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ
ãàî ÷æç øôL ì÷å øää-ìò ãák ïðòå íé÷øáe§¨¦¹§¨¨³¨¥Æ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ

:äðçna øLà íòä-ìk ãøçiå©¤«¡©¬¨¨−̈£¤¬©©«£¤«
i"yx£¯˜a‰ ˙È‰a∑ מה ידם, על ׁשהקּדים מלּמד ƒ¿…«…∆ְְִִֵֶַַַָָ

ממּתין  הרב ׁשּיהא ּכן, לעׂשֹות ּבׂשרֿודם ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּׁשאין
מצינּו: וכן ג)לּתלמיד, אלֿהּבקעה (ביחזקאל צא "קּום ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

ּכבֹודֿה' והּנהֿׁשם אלֿהּבקעה ואצא ואקּום ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוגֹו'
.עֹומד" ֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 22 cenr ,bl jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?dn mWl - miwxaE zFlFw§¨¦§¥©

גֹו' ּוברקים קֹולֹות "ויהי מּתן־ּתֹורה ׁשּבעת מסּפר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּבפרׁשתנּו
מאֹוד" חזק ׁשֹופר טז)וקֹול ּומטרת (יט, ּכונת ּפׁשּוטֹו, ּולפי . ְְְְְִַַַַָָָָ

ּבבני  ּבעֹולם, וחרדה יראה לפעל היתה ּוברקים ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָֹהּקֹולֹות
ְִֵָיׂשראל.

מן  ּכי ראיתם "אּתם עצמֹו, ה' ּכבֹוד ּגיּלּוי ּדלכאֹורה, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָותמּוּה,
עּמכם" ּדּברּתי יט)הּׁשמים יראה (כ, ּבהם לפעל ּכדי ּבֹו ּדי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּוברקים? הּקֹולֹות היּו מה לׁשם ואם־ּכן זֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָוחרדה
הּידּוע על־ּפי זה לבאר רבה ויׁש שמות טו. וארא תנחומא (ראה ְְִֵֵֶַַַָָ

Ì‚¯˙Èיג  ‡Ó‚¯˙‡ È¯‡ ‡„È da ·¯˜˙ ‡Ï»ƒ¿«≈¿»¬≈ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈
‡L‡ Ì‡ ‡¯ÈÚa Ì‡ È„zLÈ ‰‡„zL‡ B‡ƒ¿¿»»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¡»»
˜qÓÏ ÔL¯Ó Ôep‡ ‡¯ÙBL ¯‚ÈÓa Ìi˜˙È ‡Ï»ƒ¿«»¿≈«»»ƒ¿»»¿ƒ«

:‡¯eËa¿»

È˙יד  ÔÈnÊÂ ‡nÚ ˙ÂÏ ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe¿«…∆ƒ»¿»«»¿«ƒ»
:ÔB‰ÈLe·Ï e¯eÁÂ ‡nÚ«»¿«»¿≈

Ï‡טו  ÔÈÓBÈ ‡˙Ï˙Ï ÔÈÈÓÊ BÂ‰ ‡nÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«»¡¿ƒƒƒ¿»»ƒ»
:‡˙z‡ „ˆÏ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«ƒ¿»

Â‰Â‰טז  ‡¯Ùˆ ÈÂ‰Óa ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈«¿»«¬»
Ï˜Â ‡¯eË ÏÚ ÛÈw˙ ‡ÚÂ ÔÈ˜¯·e ÔÈÏ»̃ƒ«¿ƒ«¬»»«ƒ«»¿«
Èc ‡nÚ Ïk ÚÊÂ ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡¯ÙBL»»«ƒ«¬»¿»»«»ƒ

:‡˙È¯LÓ·¿«¿ƒ»

epxetq

"ax EPOn ltpe zF`xl 'd l` Eqxdi¤¤§¤¦§§¨©¦¤¨
(`k weqt)KxAzi l`d zgnU EaAxrie ,¦©§§¦§©¨¥¦§¨©

,mdixbtA mFwOd z` m`OhA§©§¨¤©¨§¦§¥¤
`le ,mdiaFxw lr la` mliHdaE§©¦¨¥¤©§¥¤§Ÿ

.mdilr dpikW dxWzbi dxez ¦§¤§¦¨£¥¤
(fh).íé÷øáe úì÷ éäéåoiprM ©§¦ŸŸ§¨¦§¦§©

xg`e ..wfge dlFcB gExe ..dPde"§¦¥§©§¨§¨¨§©©
"W` Wrxd xg`e ..Wrx gExdmikln) ¨©©©§©©¨©©¥

(ai `i ,hi `ux`" Fxn`A cird oke ,§¥¥¦§¨§¤¤
'Eke "Ethp minW s` dWrx,gq mildz) ¨¨¨©¨©¦¨§§

(h.fi dxez
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ג) יב, לפי פרשה ּגיּלּוי רק היתה לא סיני הר על ה' ְְְִִִִֶַַַַַָָֹׁשּירידת

מּתן־ּתֹורה  ׁשּלפני לגמרי. חדׁש ּדמּצב התחלה אּלא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשעה,
לא  ותחּתֹונים לתחּתֹונים, ירדּו לא ּד"עליֹונים ּגזרה, ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹהיתה

מּלׁש - 'ּגזרה' ׁשהיתה והינּו, לעליֹונים", -יעלּו וחת ּגזר ֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אצל  הרּגׁש ולא ּבעליֹונים, ּומקֹורֹו ׁשּלמּטה הּנברא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
המחּיה  יתּבר והּוא מהּקּב"ה, ׁשּמקֹורם ׁשּלמּטה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנבראים

הּכל. את ְֶֶַַֹּומהּוה
ואחד  אחד לכל הּכח ונּתן זֹו, ּגזרה ּבטלה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּובמּתן־ּתֹורה
ׁשּלמעלה, ּומקֹורֹו ׁשרׁשֹו את ׁשּלמּטה נברא ּבכל ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָ'לראֹות'
"לא  הּנבראים ּכל ׁשל מציאּותם וכל וחּיּות ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹּולהבין

הּמצאֹו" מאמּתת אּלא יסודי נמצאּו הלכות ריש רמב"ם (ראה ְְְֲִִִֵֶַָָ

.התורה)
ּכׁשּמּׂשיג  . . "ּוכמֹו חּדּוׁש, מּדבר ּבא הרעׁש ׁשענין ידּוע ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוהּנה,
ּבחינת  יתהּוה לעינים, ׁשּנראה ּכמֹו ׁשאינֹו חדׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׂשגה

'ּגעוואלד'" ּבּלב קצח)רעׁש ע' תרס"א המאמרים .(ספר ְֵֶַַַַ
ׁשּלא  ׁשּבמּתן־ּתֹורה, ּוברקים והּקֹולֹות הרעׁש ענין ּתכן ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוזהּו
רעׁש הּוא אּלא הּגׁשמית, לאזן הּנׁשמע רעׁש רק זה ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹהיה
מה  ּכפי ּכּולּה הּבריאה ׁשאין ראּו ּדכאׁשר הרּוחני. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבתכנֹו
ואין  עצמֹו ּבפני ויׁש ּדבר ׁשהיא ּבׂשר, לעיני ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּׁשּנראה
ּכּולּה ׁשהּבריאה לּכל נתּגּלה אּלא להּקּב"ה, קׁשר ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלּה
מ'חּדּוׁש' הּנה ּבעצמֹו, מהּקּב"ה רגע ּכל ּומתקּימת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמתחּדׁשת

ּגדֹול. רעׁש נתעֹורר ּכזה, ְִֵֶַַָָָעצּום

(æé)-ïî íéäìûä úàø÷ì íòä-úà äLî àöBiå©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬¨«¡Ÿ¦−¦
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡¯˜Ï∑(מכילתא) ׁשהּׁשכינה מּגיד ƒ¿«»¡…ƒְִִֶַַָ
לקראתם, וזהּויצאה ּכּלה, לקראת הּיֹוצא ּכחתן ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

לג)ׁשּנאמר: 'לסיני (דברים נאמר: ולא ּבא", מּסיני "ה' ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָֹ

‰‰¯.ּבא' ˙ÈzÁ˙a∑.ההר ּברגלי ּפׁשּוטֹו: לפי ָ¿«¿ƒ»»ְְְְִֵַָָ
עליהם ונכּפה מּמקֹומֹו ההר ׁשּנתלׁש ּכגיגית ּומדרׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָ

פח) .(שבת
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את  מׁשה "וּיֹוצא סיני הר מעמד ׁשּלפני נאמר ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבפרׁשתנּו
האלקים" לקראת יז)העם להם (יט, "יׁשנּו ּבּמדרׁש ואיתא . ְְְְֱִִִִֶַַָָָָָָָֹ

והּלילה  ערבה עצרת ׁשל ׁשׁשינה לפי הּלילה, אֹותֹו ּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
והיה  כּו', יׁשנים ּומצאן הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּבא כּו' ְְְְִֵַָָָָָָָָָקצרה
את  מׁשה 'וּיֹוצא ּדכתיב הּוא הדא כּו' ליׂשראל מעֹורר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

האלקים' לקראת ב)העם יב, א, פרשה רבה .(שיר־השירים ְֱִִַָָָֹ
הר"ן ּדברי ידּועים הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (סֹוף ולכאֹורה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

לּבם ּפסחים) ּבכל והׁשּתֹוקקּו הּימים, את ספרּו יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
הזה  ׁשּבלילה אפׁשר אי ואם־ּכן הּתֹורה, לקּבלת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָונפׁשם
הלכּו הּתֹורה, לקּבלת ּולהתּכֹונן רּוח ּבקצר להמּתין ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹּבמקֹום

להם? ערבה ׁשּׁשנתם ועד ְְְִֶֶַָָָָָֹליׁשן,
נמצאת  הּנׁשמה ׁשּכאׁשר ידּוע ּדהּנה הּדברים, לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָויׁש
מה־ּׁשאין־ּכן  להּׂשיג. ׁשּיכֹולה ּבהּׂשגֹות מגּבלת היא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻּבּגּוף,
הרי  למעלה, ועֹולה מהּגּוף מסּתּלקת ּכאׁשר הּׁשינה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת

להּׂשיגם  לּה ׁשאי־אפׁשר ּכאּלּו הּׂשגֹות להּׂשיג ּביכלּתּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׁש
ער הּגּוף ההוא ּכאׁשר בלילה ד"ה במאמר ּבזה ׁשנתּבאר מה (ראה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ועוד) א, סעיף .ה'ת"ש
ההּוא, ּבּלילה ליׁשן הלכּו ּׁשּיׂשראל מה לפרׁש יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹועל־ּפי־זה
הּתֹורה  לקּבלת יֹותר מתאימה הכנה ׁשאין ׁשחׁשבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּפני
לאין  נעלֹות הּׂשגֹות ותּׂשיג למעלה ּתעלה ׁשהּנׁשמה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמאׁשר

ִׁשעּור.
ּתכלית  ּכי יׂשראל. לגּבי ּכחטא זה נחׁשב מּכל־מקֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָא
ּגׁשמּיים  ּתחּתֹונים ּבדברים ׁשּגם לפעל היא ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָֹמּתן־ּתֹורה
הגם  ּכן ועל הּקדּוׁשה, אֹור ויחּדר יׁשּכן הּזה עֹולם ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹּובעניני
להם  היה לא נעלֹות, הּׂשגֹות מּׂשיגים היּו הּׁשינה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבעת
הּגּוף  עם לעבד אּלא הּׂשגֹות, ּולהּׂשיג מהּגּוף ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹלהתנּתק
קדֹוׁשֹות. להּׂשגֹות ּכלי יהיה הּגּוף ׁשּגם ּכדי ּולזּככֹו ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָּולהעלֹותֹו
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ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
אּתם  אם להם, ואמר ּכגיגית, ההר את עליהם הּקּב"ה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּכפה
קבּורתכם  ּתהיה ׁשם לאו, ואם מּוטב. הּתֹורה, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָמקּבלים

א) פח, (שבת

הּתֹוספֹות קׁשית כפה)ידּועה ד"ה הקּדימּו(שם "ּכבר הרי ְְְְְֲִִֵַַָָֻ
הּקּב"ה  ל"ּכפה צריכים היּו ּומּדּוע סיון, ּבה' לנׁשמע" ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָנעׂשה
ּפעם  עֹוד הּתֹורה את לקּבל ּכדי ּכגיגית" ההר את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָעליהם
ונׁשמע, נעׂשה אמירת ּגם ּובמילא הּמזּבח, ׁשּבנּית ׁשם ּבגמרא ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ(ּכדמׁשמע

„ÈÈיז  ‡¯ÓÈÓ ˙eÓc˜Ï ‡nÚ ˙È ‰LÓ ˜Èt‡Â¿«≈…∆»«»¿«»≈¿»«¿»
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הרמּב"ם ׁשּכתב מה על־ּפי ּבזה, לֹומר הּמׁשניֹות ויׁש (ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ספ"ז) הּמצֹות חּלין ּגם הּנה סיני, ּבהר ּתֹורה ׁשּנּתנה ּדלאחרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הּצּוּוי  מּפני אֹותן מקּימים אנּו אין זה, לפני  ּבהן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנצטּוינּו
סיני. ּבהר הּגבּורה מּפי ּבהן ׁשּנצטּוינּו מּפני אלא אז, ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר
לפני  ּגם ׁשֹונֹות ּבמצֹות יׂשראל ּבני ׁשּנצטּוּו ּדאף ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָונמצא,
והחּיּוב  אז, הּמצֹות אֹותן לקּים החּיּוב הרי סיני, הר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַַָָמעמד

הם. ׁשֹונים חּיּובים – מּתן־ּתֹורה ׁשּלאחרי הּמצֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָלקּים

"נעׂשה  יׂשראל ּבני ׁשּכׁשאמרּו ּדמּכיון לֹומר, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָועל־ּפי־זה
עדין  היה לא ואז סיני, הר מעמד לפני זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹונׁשמע"
הּנה  מּתן־ּתֹורה, לאחרי ׁשהּוא ּכפי הּמצֹות לקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחּיּוב
אמּתית  קּבלה ׁשּתהיה ׁשּי היה לא ּדאז הּמצֹות ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבקּבלת
הּגבּורה, מּפי ּבהם ׁשּנצטּוּו מּתן־ּתֹורה ּדאחרי הּמצֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָעל

אּלּו. צּוּויים חמרת להּׂשיג אפׁשרּות להם היה לא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּכי
מּתן־ּתֹורה  ּבׁשעת ּפעם עֹוד מצֹות ּבקּבלת צר היה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹולכן

ְַֹּבפעל.
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ההרההרההרההר:::: ּבּבּבּבתחתחתחתחּתּתּתּתיתיתיתית יז)ווווּיּיּיּיתיתיתיתיּצּצּצּצבבבבּוּוּוּו (יט, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
להם  ואמר ּכגיגית ההר את עליהם הּקּב"ה ׁשּכפה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמלּמד
קבּורתכם  ּתהא ׁשם לאו ואם מּוטב הּתֹורה מקּבלים אּתם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאם

לאֹוריתא רּבה מֹודעה מּכאן . א). פח, (שבת ְְִַַָָָָָ
מתוס')וקׁשה ּבני־יׂשראל (כנ"ל עליהם קּבלּו לא ׁשלפי־זה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ׁשהקּדימּו זה עם מתאים זה ואי מאנס, אּלא הּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאת
מרצֹון? ׁשּקּבלּוה מּזה ּדמׁשמע לנׁשמע, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָנעׂשה

הּתֹורה  על עצמֹו על יקּבל לא ׁשאדם זה ּדהּנה לבאר, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹויׁש
והּמצֹות  הּתֹורה ׁשרק ּבאמת מּכיר ׁשאינֹו מּפני הּוא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוהּמצֹות
הרע, ּתכלית הּוא והּמצֹות הּתֹורה והפ הּטֹוב, ּתכלית ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָהם
עצמֹו על יקּבל ּבוּדאי והּמצֹות הּתֹורה ּבטּוב יּכיר ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַַָואם

ְְַָלקּימם.

מצרים, מיציאת יֹום חמּׁשים רק עברּו סיני הר ּבמעמד ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָוהּנה
היה  ואי־אפשר וכּו', מׁשחתֹות ּבמּדֹות הארץ, ערות ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
להּכיר  הּקצה אל הּקצה מן יׁשּתּנּו ּכזה קצר זמן ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבמׁש
ׁשהּכירּו לנׁשמע נעׂשה ׁשהקּדימּו וזה חּיינּו, היא הּתֹורה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשרק
הּכרה  עליהם" "ּכפּו ׁשּמּלמעלה מּפני היה הּתֹורה, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבמעלת
ועל־ידי־זה  האמת, הּכרת אֹור עליהם ׁשהׁשּפע ידי על ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻזֹו
מּצד  אבל הּטֹוב, ּתכלית הם והּמצֹות ׁשהּתֹורה מּמׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָהרּגיׁשּו

זֹו. להּכרה הּגיעּו לא עדין חּייהם ּומהל ְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׂשכלם
זה  ּכי לאֹורייתא" רּבה "מֹודעה ּתֹורה מּתן לאחרי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָולכן
אלא  ׂשכלם, מּצד היה לא מּתן־ּתֹורה ּבזמן ּברצֹון ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּקּבלּוה
הּתֹורה  ׁשּקּיּום נׁשאר זה לאחרי אבל מלמעלה, מּתנה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבדר

היא. וקׁשה ּגדֹולה עבֹודה ְְְְֲִִַָָָָוהּמצֹות

(çé)ýBýé åéìò ãøé øLà éðtî Blk ïLò éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§−̈
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLòk BðLò ìòiå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàî§«Ÿ
i"yx£Blk ÔLÚ∑ נּקּוד ׁשהרי ּדבר, ׁשם זה "עׁשן" אין »«Àֲִֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשמע. ׁשמר, אמר, ּכמֹו: ּפעל, לׁשֹון אּלא ּפּתח, ְְִֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשי"ן
'ּתננא', ּתרּגם ולא ּכּלּה', 'ּתנן ּתרּגּומֹו: ,וכל לכ ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָֹֻ

ּדבר  ׁשם ׁשהם מּפני קמץ, נקּודים ׁשּבּמקרא, ."עׁשן" ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
ÔL·k‰∑ ּתלמּוד יֹותר? ולא זה ּככבׁשן יכֹול סיד. ׁשל «ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶַָָֹ

"ּבֹו לֹומר לֹומר ּתלמּוד ּומה הּׁשמים". לב עד ּבאׁש ער ְִֵֵֵַַַַַַַָָ
לׁשמע, יכֹולה ּׁשהיא מה האזן את לסּבר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"ּכבׁשן"?

ּבֹו: ּכּיֹוצא להם. הּנּכר סימן לּברּיֹות יא)נֹותן (הושע ְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּוא, אּלא ּבארי, ּכח נתן מי וכי יׁשאג". ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ"ּכאריה
אֹותֹו ּומדּמין מכּנין אנּו אּלא ּכאריה, מֹוׁשלֹו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָוהּכתּוב
לׁשמע. ּׁשּיכֹולה מה האזן את לסּבר ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלברּיֹותיו,

ּבֹו: מג)ּכּיֹוצא מי (יחזקאל וכי רּבים". מים ּכקֹול "וקֹולֹו ְְְִִִִֵַַַ
לדּמֹותֹו אֹותֹו מכּנה ואּתה הּוא, והלא לּמים? קֹול ְְְֲִֶַַַַַַַָָֹנתן

האזן  את לסּבר ּכדי .לברּיֹותיו, ְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(151 cenr ,bi jxk ,'zegiy ihewl')

ּכּכּכּכּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר נׂשיא (יט, אדמּו"ר קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
חּיּוב  ּכלּפי ׁשּבמּתן־ּתֹורה העׁש"ן מׁשמעּות את מסּביר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּדֹורנּו,

ואחד: אחד ּכל על הּמּטל הּתֹורה ְִֶֶַַַָָָָָֻלּמּוד
מקֹום;עעעעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם  ּובכל ּבית ּבכל ּתֹורה ללמד מקֹום, - ְְְִִַָָָָָָָָָֹ

הּתֹורה;ׁשׁשׁשׁשנה נה נה נה  ללּמּוד הּמקּדׁש הּזמן ּבכּמּות להרּבֹות זמן, - ְְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ּבחּיּות נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש יהיה ׁשהּלּמּוד הּלּמּוד, ּבאיכּות להֹוסיף חּיּות, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

יֹותר. ּבעמק ויּׂשיג ידע ּומּמילא ְְִִֵֵֵֵֶַַָֹיֹותר,

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו עעעעׁשׁשׁשׁשןןןן סיניסיניסיניסיני יח)והרוהרוהרוהר אין (יט, סיני "ּבהר הקׁשה: האלׁשי ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻֻֻ
מּפני  ּכּלֹו עׁשן יהיה ואי הּוא, מדּבר ּכי ועצים, אילנֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻּבֹו

לעיל מפרׁש אבל ב)האׁש". ג, סנה,(שמות היה ההר ׁשעל ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹ
נאמר וׁשם הּיחידי. הּצמח היה לא ׁשּזה א)ּומסּתּבר (פסוק ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ÈÏb˙‡cיח  Ì„˜ ÔÓ dlk Ôz ÈÈÒ„ ‡¯eËÂ¿»¿ƒ«»≈À≈ƒ√»¿ƒ¿¿ƒ
‡˙k dz ˜ÈÏÒe ‡˙M‡a ÈÈ È‰BÏÚ¬ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»»

:‡„ÁÏ ‡¯eË Ïk ÚÊÂ ‡ez‡„¿«»¿»»»«¬»



עז exzi zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
(ׁשּלא הּמדּבר" אחר הּצאן את אחרים,ירעירעירעירעּוּוּוּו"וינהג ּבׂשדֹות ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

ּוכתיב ג)רש"י). לד, אל(תשא והּבקר מּול ירעירעירעירעּוּוּוּו"הּצאן אל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹ
ׁשם ׁשמֹות מרׁש"י ּולהעיר ההּוא". ב)ההר אילן (פסוק "ולא : ְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ֵַאחר".

(èé)øaãé äLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´§©¥½
:ìB÷á epðòé íéäìûäå§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

i"yx£„‡Ó ˜ÊÁÂ CÏB‰∑ ׁשהּוא זמן ּכל הדיֹוט: מנהג ≈¿»≈¿…ְְְִֶֶַָָ
הֹול" ּכאן: אבל וכֹוהה, מחליׁש קֹולֹו לתקע, ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָֹמארי
מה  אזניהם לסּבר מּתחּלה ?ּכ ולּמה מאד". ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹוחזק

לׁשמע  a„È¯.ּׁשּיכֹולים ‰LÓ∑ מדּבר מׁשה ּכׁשהיה ְְִִֶַֹ…∆¿«≈ְְֵֶֶַָָֹ
מּפי  ׁשמעּו לא ׁשהרי ליׂשראל, הּדּברֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹּומׁשמיע

 ֿ והּקדֹוׁש ,"ל יהיה ו"לא "אנכי" אּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹֹהּגבּורה,
ּכח  ּבֹו לתת מסּיעֹו מגּביר ּברּוֿהּוא קֹולֹו להיֹות ְְְְִִֵַַַָָֹ

·˜ÏB.ונׁשמע  epÚÈ∑:ּכמֹו הּקֹול, ּדבר על יענּנּו ְְִָ«¬∆¿ְְֲֶַַַַ
יח) א להֹורידֹו(מלכים האׁש ּדבר על ּבאׁש", יענה ."אׁשר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָ

ß hay f"i iyiy mei ß

(ë)àø÷iå øää Làø-ìà éðéñ øä-ìò ýBýé ãøiå©¥¯¤§¨²©©¬¦©−¤´Ÿ¨¨®©¦§¨̧
:äLî ìòiå øää Làø-ìà äLîì ýBýé§¨¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

i"yx£ÈÈÒ ¯‰ŒÏÚ '‰ „¯iÂ∑?מּמׁש עליו ירד יכֹול «≈∆««ƒ«ַַָָָָָ
לֹומר: כ)ּתלמּוד עּמכם".(לקמן ּדּברּתי הּׁשמים מן "ּכי ְְִִִִִִֶַַַַַָָ

ותחּתֹונים (מכילתא) העליֹונים ׁשמים ׁשהרּכין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָמלּמד

ּכּסא  וירד הּמּטה, על ּכמּצע ההר ּגּבי על ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָוהּציען
עליהם  .הּכבֹוד ֲֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr fh jxk zegiy ihewl)

עליהםעליהםעליהםעליהם ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד ּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא כ)וירדוירדוירדוירד יט, נאמר (רש"י ּבכֹורֹות ּבמּכת ְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
יב) יב, ידי (בא על  ולא ּבעצמי (אני מצרים" ּבארץ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ"ועברּתי

ּברקים, קֹולֹות, ׁשם ׁשהיּו מצינּו לא זאת ּובכל רש"י), ְְִִִֶַָָָָָָֹֹׁשליח,
מּכת  ּבין ההבּדל את לבאר ּובכדי ועׁשן. ׁשֹופר קֹול ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָענן,

וּירד מדּיק מּתן־ּתֹורה לבין ההההּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדד::::ּבכֹורֹות על ּכּכּכּכּסּסּסּסאאאא ירד ה' ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָ
הדר ּבכל סיני ּובקביעּות,ּבּבּבּבהתיהתיהתיהתיּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּותתתתמלכּותֹו,ּכּכּכּכבבבבֹוֹוֹוֹודדדדהר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַַַָ

לעיל.ּכּכּכּכזזזזֹוֹוֹוֹווירידה הּמזּכרים הּפרטים לכל ּגֹורמת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

(àë)eñøäé-ït íòa ãòä ãø äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¥−¨¥´¨¨®¤¤«¤§³
:áø epnî ìôðå úBàøì ýBýé-ìà¤§¨Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«

i"yx£ÌÚa „Ú‰∑ ּבהם ּבהר התרה לעלֹות Ôt.ׁשּלא »≈»»ְֲֵֶֶַַָָָֹ∆
'B‚Â eÒ¯‰È∑ ׁשּתאותם ידי על מּצבם את יהרסּו ׁשּלא ∆∆¿¿ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ההר  לצד ויקרבּו לראֹות, ה' ¯·.אל epnÓ ÏÙÂ∑ ְְְְְִִֶַָָ¿»«ƒ∆»
יחידי,(מכילתא) הּוא ואפּלּו מהם, ּׁשּיּפל מה חׁשּוב ּכל ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

רב  eÒ¯‰È.לפני Ôt∑ אסיפת מפרדת הריסה ּכל ְַָָ∆∆∆¿ְֲֲִִֶֶַַָָ
את  הֹורסים אנׁשים, מּמּצב הּנפרדין אף ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָהּבנין.

.הּמּצב  ַַָ

(áë)-ït eLc÷úé ýBýé-ìà íéLbpä íéðäkä íâå§©¯©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§−̈¦§©¨®¤
:ýBýé íäa õøôé¦§¬Ÿ¨¤−§¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ Ì‚Â∑ ּבהם ׁשהעבֹודה הּבכֹורֹות אף ¿««…¬ƒְֲֶֶַַָָָ
קטו) ‰'.(זבחים Ï‡ ÌÈLbp‰∑ אף קרּבנֹות, להקריב «ƒ»ƒ∆ְְְִַַָָ

לעלֹות  חׁשיבּותם על יסמכּו אל יהיּו∑eLc˜˙È.הם ְְֲֲִִֵַַַָƒ¿«»ְִ

עמדן  על להתיּצב ּפרצה,∑ı¯ÙÈŒÔt.מזּמנים לׁשֹון ְְְְִִֵַַָָָֻ∆ƒ¿…ְְִָ
ּפרצה  ּבהם ויעׂשה ּבהם .יהרג ְְֲֲִֶֶֶַַָָָֹ

LÓ‰יט  ‡„ÁÏ Û˜˙Â ÏÊ‡ ‡¯ÙBL Ï˜ ‰Â‰Â«¬»«»»»≈¿»≈«¬»…∆
:Ï˜a dÏ ÈÚ˙Ó ÈÈ Ì„˜ ÔÓe ÏlÓÓ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿¬≈≈¿»

eË¯‡כ  LÈ¯Ï ÈÈÒ„ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«»¿ƒ«¿≈»
:‰LÓ ˜ÈÏÒe ‡¯eË LÈ¯Ï ‰LÓÏ ÈÈ ‡¯˜e¿»¿»¿…∆¿≈»¿ƒ…∆

nÚa‡כא  „È‰Ò‡ ˙eÁ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿≈¿«»
ÔB‰pÓ ÏtÈÂ ÈÊÁÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôe¯bÙÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«¿√»¿»¿∆¡≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÈbÒ«ƒ

ÈÈכב  Ì„˜ ‡LnLÏ ÔÈ·È¯˜c ‡i‰k Û‡Â¿«»¬«»ƒ¿ƒƒ¿«»»√»¿»
:ÈÈ ÔB‰a ÏBË˜È ‡ÓÏÈc ÔeLc˜˙Èƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»
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(âë)úìòì íòä ìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´¨½̈©«£−Ÿ
ìaâä øîàì eða äúãòä äzà-ék éðéñ øä-ìà¤©´¦¨®¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ¥½Ÿ©§¥¬

:BzLc÷å øää-úà¤¨−̈§¦©§«
i"yx£ÌÚ‰ ÏÎeÈŒ‡Ï∑יּוכלּו ולא ימים, ׁשלׁשת הּיֹום הם ועֹומדין מּותרין ׁשהרי ּבהם, להעיד צרי איני …«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ

רׁשּות  להם ׁשאין .לעלֹות, ְֲֵֶֶַָ

(ãë)ïøäàå äzà úéìòå ãø-Cì ýBýé åéìà øîàiå©Ÿ̧¤¥¨³§¨Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ
ýBýé-ìà úìòì eñøäé-ìà íòäå íéðäkäå Cnò¦¨®§©«Ÿ£¦´§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§−̈

:ía-õøôé-ït¤¦§¨¨«
i"yx£„¯ŒCÏ∑(מכילתא) את ׁשּמזרזין ׁשנית, ּבהם והעד ∆≈ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבׁשעת  אֹותֹו ּומזרזין וחֹוזרין מעׂשה, קדם ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹהאדם
ÌÈ‰k‰Â.מעׂשה  CnÚ Ô¯‰‡Â ‰z‡ ˙ÈÏÚÂ∑ יכֹול ֲֶַ¿»ƒ»«»¿«¬…ƒ»¿«…¬ƒָ

?עּמ הם אמר אף אּתה". "ועלית לֹומר: ּתלמּוד ְְְֱִִֵַַַַָָָֹ
לעצ  מחּצה - אּתה מחּצה מעּתה: - ואהרן ,מ ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

יֹותר  נּגׁש מׁשה לעצמם. מחּצה - והּכהנים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹלעצמֹו,

אל  עּקר ּכל והעם הּכהנים, מן יֹותר ואהרן ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֹמאהרן,
ה' אל לעלֹות מּצבם את ∑ÌaŒı¯ÙÈŒÔt.יהרסּו ְֲֶֶֶֶַַָָ∆ƒ¿»»

מּגזרתֹו, זז אינֹו קמץ, חטף נקּוד ׁשהּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָָָאףֿעלּֿפי
ּבאה  ּכׁשהיא מלאפֹום, ׁשּנקּדתּה ּתבה ּכל ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּכ

קמץ  לחטף הּנּקּוד מׁשּתּנה .ּבמּקף, ְְֲִִֶַַַַַָָָ

(äë)ñ :íäìà øîàiå íòä-ìà äLî ãøiå©¥¬¤¤−¤¨¨®©−Ÿ¤£¥¤«
i"yx£Ì‰Ï‡ ¯Ó‡iÂ∑זֹו .התראה «…∆¬≈∆ְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz dxez zgny mei zgiyn

הּמקֹום  ּכאן – לעיל) (ׁשהזּכר הּלּוחֹות ענין לכללּות ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבנֹוגע
ּובהקּדים: מסּים. ענין ְְְְְִִִַָָָֻלהעיר

ּבארֹון, - הּוא הּלּוחֹות ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומם לעיל ְְְֵֶֶַַַַָָָָהּוזּכר
ותכלית  ּגֹו"'. האבנים לּוחֹות ׁשני רק ּבארֹון "אין ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּכמֹו
ּבית  ּבתֹו ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר - ׁשּבזה ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׁשלמּות
ואל  הּמנּוחה "אל הּגיעּו יׂשראל ׁשּבני לאחרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמקּדׁש,
ּבמׁשּכן  ׁשהיה ּכפי ּבארֹון היּו הּלּוחֹות ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָהּנחלה",
וכּו'. עראי ׁשל ּבאפן זה היה כּו'), מׁשה ׁשעׂשה ּבארֹון ְְֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ(לא
ּבאפן  ּבארֹון הּלּוחֹות נׁשארּו הּמקּדׁש ּבית חרּבן לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻוגם

הרמּב"ם ׁשּכתב ּכמֹו – קביעּות ריׁשׁשל הּבחירה ּבית (הלכֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ד) ׁשּסֹופֹוּפרק וידע הּבית את הּמל ׁשלמה ׁשּבנה ׁש"ּבעת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבמטמֹונּיֹות  למּטה הארֹון ּבֹו לגנֹוז מקֹום ּבֹו ּבנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָלחרב,
ׁשּבנה  ּבמקֹום ּוגנזֹו צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקלֹות, ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעמּקֹות
ּגם  הרי - כּו' ּבגלּות נלקח ׁשהארֹון להדעה וגם כּו'". ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלמה

כּו'. קביעּות ׁשל ּבאפן הּלּוחֹות ׁשם נמצאים ְְְִִִֶֶַַָָָֹעּתה

אחד  ּדבר ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּברא ׁשּלא הּכלל ידּוע ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹוהּנה,
ועל־ּפי־זה  קדּׁשה. עניני אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּובפרט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻלבּטלה,
ׁשּלא  ּבאפן הארֹון, חלל ּכל את ממּלאים היּו ׁשהּלּוחֹות ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמּובן
ריק, מקֹום נׁשאר היה אם ּכי ריק, ּומקֹום ּפנּוי מקֹום ְְִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשאר
ׁשמּצינּו ועל־דר חס־וׁשלֹום. לבּטלה הּוא זה מקֹום ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהרי

ּדוקא. מּלאים ּכׁשהם מקדׁשים ׁשרת ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשּכלי
ּבגמרא א)וכמפֹורׁש יד, ּבתרא אמתים (ּבבא מׁשה ׁשעׂשה "ארֹון ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבת  ּבאּמּה קֹומתֹו וחצי ואּמּה רחּבֹו וחצי ואּמּה ארּכֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָוחצי
ועבין  ׁשׁשה ורחּבן ׁשׁשה ארּכן והּלּוחֹות טפחים, ְְְְְְְִִִִַָָָָָָָָָָׁשׁשה
אֹוכלֹות  לּוחֹות ּכּמה ארֹון, ׁשל ארּכֹו ּכנגד מּונחֹות ְְְְֶֶֶַָָָָָֹׁשלׁשה,
ּכּמה  לרחּבֹו, ארֹון ּופרנס צא לארּכֹו. ארֹון ּפרנסּת כּו', ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָּבארֹון
אֹומרת, זאת - וכּו"' טפחים ׁשׁשה ּבארֹון אֹוכלֹות ְְְִִֶֶָָָָֹלּוחֹות
היה  ׁשּלא ּבאפן מלא הארֹון היה הּגמרא, חׁשּבֹון ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹׁשעל־ּפי

ּפנּוי. מקֹום ָָּבֹו
רּבּוע  היה מהּלּוחֹות אחד ׁשּכל לֹומר ּבהכרח הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּפי־זה

qÓÏ˜כג  ‡nÚ ÏBkÈ ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»ƒ«»¿ƒ«
‡a z„‰Ò‡ z‡ È¯‡ ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ¯ÓÈÓÏ ¿»¿ƒ»¬≈«¿«¿≈¿»»»¿≈«
:dLc˜Â ‡¯eË ˙È ÌÈÁz«ƒ»»¿«¿≈
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ׁשקצהּו לֹומר ואי־אפׁשר טפחים, ׁשׁשה על טפחים ׁשׁשה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל
יֹוצא  אז ּכי עּגּול, חצי ּבּצּורת היה הּלּוחֹות ׁשל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָהעליֹון
מּלמעלה  אבל לגמרי, מלא הארֹון אמנם היה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּמּלמטה
הפ וזה - עּגּול דחצי הּצּורה ּבגלל ּפנּוי, מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָנׁשאר

הּגמרא. ְְַַָָָמׁשמעּות
וארּגּונים  מֹוסדֹות וכּמה ּכּמה ׁשּיׁשנם - ּגדֹול הכי ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָּולפלא
עּגּול  חצי ּבּצּורת הּלּוחֹות את ׁשּלהם ּב"סמל" ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשמצירים

הּגמרא! ּדברי הפ - ְְְְִִֵֵֶַַָָָמּלמעלה
יׂשראל  ילּדי ׁשּמחּנכים חּנּו מֹוסדֹות אֹודֹות ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻוהּמדּבר,
ּכּונת  ׁשּתכלית זה על הּבט מּבלי הּנה - הּקדׁש טהרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
כּו', מּבחּוץ הׁשּפעה מּפני הּילדים על להגן היא  ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמֹוסד
יהיּו מעׂשי ד"כל ּבאפן ּתהיה ׁשהנהגתם עליהם ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹולפעל
ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה  דעהּו", ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשם
מצירים  הם ּכאׁשר אף־על־ּפי־כן וכּו', הּתֹורה ללּמּוד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָּבנֹוגע
קּבלֹות  ּפנקסי למֹוסד, הּׁשּיכים טפסים ּגּבי (על הּלּוחֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָאת
ּכמבאר  ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ּכלּולים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוכּו'),
ׁשּבלּוחֹות  ּכתּובים", הם ּומּזה "מּזה הּפסּוק על ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָּב'ירּוׁשלמי'
ותיק  ׁשּתלמיד מה אפּלּו ּכּלּה, הּתֹורה עניני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻ"ּכתּובים"
מדברי  הפכי ּבאפן זאת מצירים הם הרי - לחדׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹעתיד

ְַָָהּגמרא!
ׁשּצּורת  לֹומר ּבהכרח הּגמרא, ּדברי ׁשעל־ּפי לעיל, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּכאמּור
- מּלמעלה) עּגּול חצי (ולא רּבּוע ׁשל ּבאפן היתה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּלּוחֹות
ּבין  ׁשהיא ּבבא־ּבתרא, מּסכת ּבגמרא הּמפרׁש ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוזהּו

ּביׁשיבֹות! הּנלמדֹות הּמּסכּתֹות ְְְְִִִֶַַַַַָׁשבעת
ּבבאר־ׁש מסּים רב ׁשּפרסם יׁשנֹו - חּב"ד חסיד לא - בע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשעל־ּפי  – הּלּוחֹות צּורת אֹודֹות ּגם מבאר ּובֹו ספר, ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלאחרֹונה
ׁשהּלּוחֹות  לֹומר ּבהכרח ּבבא־ּבתרא, ּבמּסכת הּגמרא ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּדברי
ּבעיניו  ׁשּלפלא ּומסּים, עּגּול. חצי ּבצּורת ולא מרּבעֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻהיּו
עּגּול, חצי ּבצּורת הּלּוחֹות את מקֹום ּבכל מצירים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָמּדּוע

ּבבא־ּבתרא! ּבמּסכת הּגמרא ּדברי ּכפי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא
- הראׁשֹונים על לעז להֹוציא רֹוצים ׁשּלא הּידּועה ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֹוהּטענה
את  צּירּו וכ ׁשנים, וכּמה ּכּמה ּכבר קּים זה ׁשּמֹוסד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָמאחר
מקֹום  לּה אין זֹו טענה הּנה - כּו' הּזמן ּכל ּבמׁש ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּלּוחֹות
יׂשראל! ילּדי לחּנּו ׁשּנֹוגע ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכלל

מֹופיע  ּובּה לּזמן, מּזמן ּתעּודה מקּבל הּילד ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּדהּנה,
ללא  אצלֹו מתקּבל מּלמעלה, עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹצּיּור
ילמד  ּכאׁשר ואחר־ּכ הּלּוחֹות. צּורת היתה ׁשּכ ספק, ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

ּכּתֹוצאה  ּבפׁשטּות אצלֹו ׁשהּונח ׁשמה יּוכח הּנ"ל, הּגמרא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאת
ּוכּתֹוצאה  הּגמרא! ּפׁשטּות הּפ זה הרי זה, ּבמֹוסד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהּלּמּוד
ׁשּלֹו, ּומחּנ ּבמלּמד האּמּון ּכל את מאּבד הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּזה

ּסֹופֹו! ועד מּתחיּלתֹו אמּתי ּדבר עּמֹו ילמדּו ּכאׁשר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָּגם
מה  ׁשל ּדבר ׁשּזהּו לחׁשֹוב ואין זה, ענין לתקן ּבהכרח ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָולכן,
ּתהי  אל נאמר קטן, ּדבר אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר אפּלּו ּכי ,ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָֻּבכ
ענין  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה לּקטּנֹות, ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻּבז

ּכּלּה! הּתֹורה ּכל יסֹוד ׁשהם הּלּוחֹות, עם ְִֵֶַַַָָָָֻהּקׁשּור
נֹוסף: ּדבר יׁשנֹו זה ׁשּבענין ְְְְִִֶֶֶָָָָָּובפרט

העֹולם, מאּמֹות נלקח - עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות צּיּור ְְְֲִִִִֵַַַָָֻמקֹור
מצירים  ּכאׁשר ּכן, ואם הּגמרא. ּדברי הּפ הּוא זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוצּיּור
גירסת  את מעדיפים הרי – עּגּול חצי ּבצּורת הּלּוחֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַאת

הּגמרא! ּדברי על העֹולם ְְִֵַַָָָָֻאּמֹות
הּדבר  ׁשּתּקּון ּובפרט זה, ענין יתּקנּו ּולהּבא ׁשּמּכאן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָויהי־רצֹון
טפסים  מדּפיסים ּפעם מּדי הרי ּכי מיחד, קׁשי עם ּכרּו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאינֹו
ה"ּפרעזידענט" ׁשל ׁשמֹו את לׁשנֹות ׁשאפׁשר ּוכׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּנ"ל,
מה"ּפרעזידענט" לגמרי ׁשּׁשֹוכחים [ועד וכּו' הּמֹוסד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשל
איזה  לֹו מׁשאירים הּכלל מן הּיֹוצאים ּבמקרים ורק ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹהּקדם,
הינּו, הּלּוחֹות. צּיּור את לׁשנֹות אפׁשר כן ּכמֹו - ּכבֹוד!] ְְְְִֵֶֶַַַַָָֹּתאר
רּבּוע. ּבצּורת מצּירים הּלּוחֹות יהיּו עּגּול, חצי צּורת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָֻׁשּבמקֹום
ילּדי  חּנּו עם הּקׁשּור ענין ׁשּזהּו לעיל האמּור על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּובפרט
הּׁשלמּות, ּבתכלית להיֹות צרי החּנּו ענין והרי – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָיׂשראל
ּבהיֹותֹו ׁשּגם הּוא האדם ׁשּטבע ּבמּוחׁש ׁשרֹואים ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּוכפי
ּדבר  לקים עצמֹו את להטריח רֹוצה ׁשאינֹו ּומּצב ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבמעמד
הּדבר  ּבקּיּום מסּתּפק הּוא אּלא הּׁשלמּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻמסּים
ּבניו, חּנּו אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר הּנה - כּו' הּמּצּוע ּדר ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻעל
החּנּו את להם להעניק ּביֹותר ּומׁשּתּדל מתיּגע הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהרי

הּׁשלמּות. ּבתכלית ּביֹותר, ְְְְִֵֵַַַהּטֹוב
מנהגי  אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ּגם זה הרי ,החּנּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּוׁשלמּות
מנהג  לבּטל ׁשאסּור הרׁשּב"א ׁשּכתב מה ּכּידּוע – ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָיׂשראל
אֹומרים  יׂשראל חכמי ּכאׁשר אפּלּו ׁשּביׂשראל, זקנֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשים
מצוה, הדּור אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ועל־ּדר־זה אחר. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻּבאפן
ּבסּכה, ּדפנֹות ד' ּכגֹון: לעיּכּובא, זה ׁשאין ְְְִִֵֶֶַַַָָָֻאף־על־ּפי
כּו'. וטפח ּדפנֹות ב' מסּפיק ּדין ׁשעל־ּפי ְְְִִִִֶֶַַַַַָאף־על־ּפי
עם  הּקׁשּור ענין אֹודֹות מדּבר ּכאׁשר ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֻועל־אחת־ּכּמה־וכּמה

ּכּלּה. הּתֹורה ּכל וׁשרׁש יסֹוד ׁשּזהּו ְְֶֶֶַַָָָֹֻהּלּוחֹות,
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i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯a„ÈÂ∑ לפי ּדּין, אּלא 'אלהים' אין «¿«≈¡…ƒְֱִִֵֶַָָֹ
ׂשכר, מקּבל אדם עׂשאן ׁשאם ּבּתֹורה ּפרׁשּיֹות ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשּיׁש

ּפרענּות, עליהם מקּבל אינֹו לאו, יכֹול (מכילתא)ואם ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻ
"וידּבר  לֹומר: ּתלמּוד ּכן? הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַאף

להּפרע  ּדּין ‰‡l‰.אלהים", ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡∑ ְֱִִַַָָֹ≈»«¿»ƒ»≈∆
הּדּברֹות  עׂשרת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאמר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָמלּמד
אם  ּכן. לֹומר לאדם ּׁשאיֿאפׁשר מה אחד, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבדּבּור
– ?'ל יהיה ו'לא 'אנכי' עֹוד לֹומר ּתלמּוד מה ְְְְִִֵֶַַַָֹֹּכן,
(וקׁשית  עצמֹו. ּבפני ודּבּור ּדּבּור ּכל על ּופרׁש ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻׁשחזר
הּדברים  ּכל מ'את ׁשּמּוכח זה לפי ּפרּוׁש: כּו' ּכן ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָאם
 ֿ הּקדֹוׁש אמר ּכּלם הּדּברֹות עׂשרת ׁשאר ׁשּגם ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהאּלה'

לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן אחד, ּבדּבּור ְְִִֵֶַַַָָּברּוֿהּוא
ּבמה  להֹודיענּו ּבא מה לֹומר, רצה וגֹו'"? ְְְִִֵַַַָָָָֹ"אנכי
מּדהֹוציאם  מהּׁשאר, אּלּו ּדּברֹות ב' לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּׁשּפרט
מּפי  ּבפרט ׁשנים אּלּו ּדוקא ׁשהּמׁשמעּות, זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבלׁשֹון
 ֿ הּקדֹוׁש ּכמֹוהם, ּכּלם לפיֿזה והלא יצאּו, ְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹֻהּגבּורה
ּופרׁש ׁשחזר ותרץ ּדּברם? ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָּברּוֿהּוא
ללּמד  החזיר לא החזרה, ּבאֹותּה לֹומר: ורֹוצה ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָֹוכּו'
ּדּברֹות  ׁשּתי אּלּו הּפרט, על אּלא יצא, הּכלל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָעל

ודֹוק) ּביחּוד, עֹונין ∑Ó‡Ï¯.ראׁשֹונֹות ׁשהיּו מלּמד ְְִִ≈…ְִֵֶַָ
לאו. - לאו ועל הן, - הן .(מכילתא)על ְֵֵַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

מּצד  העצמּות  המׁשכת היתה ׁשאז מּׁשּום זאגער), (א האֹומר נעׂשה עצמֹו והּתחּתֹון ׁשהּגׁשמי הּוא ּכאן "לאמר" ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹּפרּוׁש
הּתחּתֹון). (ׁשל ְְִֶַַָענינֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 148 'nr ` jxk y"ewl t"r)
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
ּומּכיון  לאחרים, לֹומר ּפרּוׁשֹו "לאמר" הרי הּתמיה, ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹוידּוע
ּדֹורֹות  ׁשל הּנׁשמֹות ואפילּו ּתֹורה, ּבמּתן היּו ּבני ־יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּכל

ׁשם היּו ו)הּבאים כח, בשמו"ר "לאמר"(ּכדאי' ּכאן ׁשּי מה ְִִִֵַַַָָָָָֹ
לאחרים"? ֲִֵֵַֹ"לאמר

מּמעזריטׁש: הּמּגיד הרב ְְִִִִֵֶַַַָוּתירץ
נברא  ׁשּבהן מאמרֹות ה"עׂשרה על מרּמז ּכאן ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ"לאמר"

מ"א)העֹולם" פ"ה לקּׁשר (אבות הּוא, לאמר גֹו' וידּבר ּופרּוׁש , ְְֵֵֵֵַַַָָֹ
ה"עׂשרה  - ה"לאמר" עם הּדּברֹות עׂשרת - ה"וידּבר" ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאת

ֲַָמאמרֹות".
הּדברים: ְִֵַָּפרּוׁש

ּכּלֹו עסּוק הּוא ׁשּבֹו זמן יׁש מּצבים. ׁשני יׁש האדם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבעבֹודת
הּוא  עסּוק ׁשּבֹו זמן ויׁש הּדּברֹות, עׂשרת – הּתֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָּבלּמּוד
עׂשרה  – ּתֹורה) ּפי על (הּמּתרים הרׁשּות ּבדברי ורּבֹו ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֻֻראׁשֹו

העֹולם. נברא ׁשּבהן ְֲִֶֶַָָָָָמאמרֹות
ּבדברי  עסקֹו ׁשּבעת האדם, אצל הוה־אמינא להיֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָויכֹולה
ּדר לסּדר הּוא ויכֹול הּתֹורה, מּלּמּוד הּוא 'מנּתק' ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻהרׁשּות,

הּתֹורה. הׁשקפת על־ּפי ׁשּלא ְִֶַַַַַָָָֹחּייו
הרׁשּות  ּבדברי עסקֹו ּבעת ׁשּגם לאמר" גו' "וידּבר ּפרּוׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹוזה
הּדּברֹות, לעׂשרת קׁשּור ׁשּיהיה צרי מאמרֹות, עׂשרה –ְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּתֹורה. הׁשקפת על־ּפי יהיה חּייו ּדר אז ׁשּגם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבזה
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: האהאהאהאּלּלּלּלהההה ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים אתאתאתאת אלהיםאלהיםאלהיםאלהים א)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (כ, ְְְְֱֱֱֱֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
רּבי  ּדברי לאו, לאו ועל הן הן על אֹומרים ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמלּמד

אֹומר, עקיבא רּבי הןיׁשמעאל. לאו ועל הן  הן (מכילתא)על ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
החסידּות: ּבדר זֹו ּפלּוגּתא לפרׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַָָיׁש

מקּימים  הּמצֹות ּבקּיּום א. ּפרטים: ׁשני יׁשנם הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבמצֹות
קּדׁשנּו "אׁשר ּכּלן הּמצֹות ּברּכת וכלׁשֹון ית', הּבֹורא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֻרצֹון
אחר  חלק ּומזּכ מברר מצוה ּכל על־ידי ב. וצּונּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻּבמצֹותיו

הקדֹוׁש ּבּזֹוהר וכדאיתא ונׁשמתֹו, ב)ּבגּופֹו קע, דרמ"ח (ח"א ְְְְְְִִִַַַָָָ
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*( טאן נדפסו עשרת הדברות בכעם תחתון. לקריאה בציבור בכעם עליון ראה עמוד רפא
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ּכנגד  הן ל"ת מצֹות וׁשס"ה איברים רמ"ח ּכנגד הן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָמ"ע
ׁשּבגּופֹו. אחר וגיד אבר מזּכ הּוא מצוה ּדבכל ּגידים. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשס"ה
חּלּוק  יׁש הּמצֹות, קּיּום ידי ׁשעל האדם זּכּו ּבענין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָוהּנה,
הּוא  קּיּומם ידי ׁשעל ּתכנם ּדמ"ע ל"ת. למצֹות מ"ע ְְְְְִִֵֵֶַָָָּבין
ּתכנם  מל"ת א זֹו, למצוה הּׁשּי האבר את ּומעלה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמזּכ
ׁשּלא  להּזהר צרי ולכן כו', רע ּבהם יׁש אּלּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּדאּסּורים
ּובנׁשמתֹו ּבגּופֹו החלק את ויפּגם יֹוריד ׁשּלא ּכדי ּבהן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלהּכׁשל

זֹו. לא־תעׂשה למצות ְְֲִֶַַַַָֹהּׁשּי
ּדהן  הן. ׁשוֹות הּמצֹות ּכל הרי הּבֹורא רצֹון קּיּום ּבענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָא
הּוא  ׁשניהם ּתכן מל"ת, על עֹובר ּכׁשאינֹו והן מ"ע ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹּכׁשּמקּים

.יתּבר הׁשם וצּוּוי רצֹון מקּים הּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשעל־ידי־זה
יׁשמעאל  רּבי לדעת עקיבא. ורּבי יׁשמעאל רּבי ּפליגי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובזה
את  ּומעלים מזּככים ׁשּתֹומ"צ ּבמּתן־ּתֹורה ּבני־יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָראּו
וענין  הּטֹוב את ראּו ׁשּבמ"ע – הן" הן "על ענּו ולכן ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאדם,
הרע  את ׁשראּו – לאו" לאו ו"על ּבאדם, ׁשּפֹועל ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהחּיּובי

ּבמצֹות־לא־ּתעׂשה. ׁשּיׁש הּׁשלילי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹוהענין
ענּו ל"ת מצֹות על וגם מ"ע על ׁשּגם ס"ל עקיבא רּבי ְְֲִִִֶַַַַַַָָא
הּמצֹות  ּכל ותכן ׁשּיסֹוד נרּגׁש היה מּתן־ּתֹורה ּבעת ּכי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ"הן".
הן  ׁשיהיה, אפן ּבכל הּבֹורא רצֹון לקּים ּומזּמן ׁשּמּוכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּוא

ח"ו. עליהן לעבר ׁשּלא והן מצֹותיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָֹֹלקּים
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ליההֹוצאה, מׁשעּבדים אחר:.(מכילתא)ׁשּתהיּו ּדבר ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ

מלחמה ּכגּבֹור ּבּים ׁשּנגלה ּכזקן לפי ּכאן ונגלה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: רחמים, כד)מלא ּכמעׂשה (לקמן רגליו "ותחת ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּׁשעּבּוד, ּבׁשעת לפניו היתה זֹו הּסּפיר", ְְְְְִִִִַַַַַָָָָלבנת
מׁשּתּנה  ואני הֹואיל – מּׁשּנגאלּו הּׁשמים, ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָּוכעצם
הּוא  אנכי הן. רׁשּיֹות ׁשּתי ּתאמרּו: אל ְְְְִֵֵַַָָֹֹֻּבמראֹות,
לפי  אחר: ּדבר הּים. ועל מּמצרים הֹוצאתי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר

הרּבה, קֹולֹות ׁשֹומעין הּקֹולֹות",ׁשהיּו "את ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָ
אל  הארץ, ּומן הּׁשמים ּומן רּוחֹות מד' ּבאין ִִִִִֶַַַָָָָקֹולֹות

יחיד: לׁשֹון אמר ולּמה הן. הרּבה רׁשּיֹות ְְְְִֵֵַַָָָָָֹֻּתאמרּו
סנגֹוריא  ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון ליּתן ?"אלהי"ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשאמר: וזהּו העגל, לב)ּבמעׂשה יחרה (לקמן ה' "למה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אלהים  לכם יהיה 'לא צּוית: להם לא ?"ּבעּמ ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאּפ

לבּדי  לי אּלא ÌÈ„·Ú.אחרים' ˙ÈaÓ∑ ּפרעה מּבית ְֲִִִֵֶַָƒ≈¬»ƒְִֵַֹ
"מּבית  אּלא אֹומר אינֹו אֹו לֹו, עבדים ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָׁשהייתם
לֹומר: ּתלמּוד לעבדים? עבדים ׁשהיּו ְֲֲֲִִִֶַַַָָָָעבדים",
אמר  מצרים". מל ּפרעה מּיד עבדים מּבית וּיפּד"ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹ

לעבדים  עבדים ולא היּו למל עבדים .מעּתה, ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
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אלהיאלהיאלהיאלהי יהוהיהוהיהוהיהוה ב)אנכיאנכיאנכיאנכי (כ, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֱֱֱֱִִִִָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
מצרימצרימצרימצרי ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן –––– שמעוני)""""אנכיאנכיאנכיאנכי"""" (ילקוט ָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִִִִִָָָָֹֹ

ּכלּולֹות  הּדּברֹות ּבעׂשרת הרי ּביֹותר: ּתמּוּה הּדבר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלכאֹורה
הּתֹורה מצֹות ב)ּכל צ, זח"ב יב. כד, שמות רש"י ּובעׂשרת (ראה . ְֲִֶֶַַָָ

ל יהיה ו"לא מ"ע רמ"ח ּכֹולל "אנכי" הרי עצמן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹהּדּברֹות
ל"ת ׁשס"ה ּכֹולל פ"כ)גֹו'" התניא ספר יתרו. ר"פ של"ה .(ראה ֵָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר מבאר מּכ ב)ויתירה פה, אינּון (ח"ב ׁש"ּכל ְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
הּתֹורה  מצֹות ׁשּכל מּלה", ּבהאי ּכלילן כּו' אֹורייתא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפקּודי

"אנכי". ּבתבת ְְִִֵַָָֹנכללֹות
הכי  ׁשהּתבה מצרי" לׁשֹון – "אנכי הּנה זה, ּכל ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּולאחרי
ּבּכתּוב  הּמכּנה ּביֹותר, הּׁשפלה האּמה ּבלׁשֹון היא ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֻֻנעלית

הארץ" ד)"ערות פ"א, קה"ר וראה ט. מב, ?!(מקץ ְֶֶַָָ

חז"ל אמרּו ּבזה: הּבאּור ב)וי"ל פח, מלאכי (שבת ׁשּכׁשּבּקׁשּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָ
רּבנּו מׁשה להם אמר לנּו, ולא הּתֹורה להם ׁשּתּנתן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשרת
למקֹום  ּדוקא נּתנה ׁשהּתֹורה והינּו, ירדּתם?". ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ"למצרים

ּביֹותר. וׁשפל "מצרים" ְְְְִִִִֵֵֶַַָׁשּבבחינת
א עּלּוי, אחר ּבעּלּוי לעלֹות יכֹולים הּתֹורה ׁשעל־ידי ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָּדאף
ּכאּלּו מקֹומֹות ׁשּגם ּכדי אלא ּתֹורה. נּתנה זה ּבׁשביל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
יתּבררּו הארץ", ו"ערות "מצרים" ּבבחינת הם עצמם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשמצד
לקדּׁשתֹו ּומדֹור מכֹון יהיּו הם ׁשּגם עד הּתֹורה, ּבכח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻויתעּלּו

הּקּב"ה. ֶַָָׁשל
ׁשל  והּתכלית ׁשהּכּונה לרּמז מצרי" לׁשֹון "אנכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹולכן
לׁשֹון  להּׁשבעים ּגם הּקדּׁשה להמׁשי הּוא ְְְְְִִִַַַַַַָָָֻמּתן־ּתֹורה
מצרי". "לׁשֹון ּביֹותר, הּנמּוכה להּדרּגא ועד 'קדׁש') ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ(ׁשאינם

Ú¯‡Ó‡ב  Cz˜Èt‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»»ƒ«≈ƒ»≈«¿»
:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

epxetq

(a).éëðàozFPd ,'d `Ed ,iCal ¨Ÿ¦§©¦©¥
Llv` rcFPd ,oFncTd ,zE`ivn§¦©©§©¨¤§§

.ztFnaE dlAwA§©¨¨§¥
éäìà.ELilr YlATX dn ip` mIwnE ¡Ÿ¤§©¥£¦©¤¦©§¨¨¤

il okle ,irvn` iYlA ,"Lidl`" zFidl¦§¡Ÿ¤¦§¦¤§¨¦§¨¥¦

mEW iYlA ,carY izF`e lNRzY iCal§©¦¦§©¥§¦©£Ÿ¦§¦
.irvn ¤̀§¨¦

éúàöBä øLà.íéøöî õøàî E £¤¥¦¥¤¤¦§©¦
lM zFNrtl zFcBpzn zFNrtA¦§ª¦§©§¦§ª¨
dfe ,zkxrOde raHd mdW ,miIrvn ¤̀§¨¦¦¤¥©¤©§©©£¤¤§¤

il` df" f` Lxn`A YlAw xW`M©£¤¦©§¨§¨§§¨¤¥¦
'Eke "Edep`e(a ,eh lirl). §©§¥§

.íéãáò úéaîoi`W ,qp` lM xiqdl ¦¥£¨¦§¨¦¨Ÿ¤¤¥
.DpwzM devn mEWl mFwn FOrb dxez ¦¨§¦§¨§¦§¨
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(â):éðt-ìr íéøçà íéýìû Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²¡Ÿ¦¬£¥¦−©¨¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑ לא" ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה …ƒ¿∆¿ְֱֱִֶֶֶַַָָֹ

ּכבר, העׂשּוי יעׂשה. ׁשּלא אּלא לי אין ,"ל ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹתעׂשה
ל"מּנין  יהיה "לא לֹומר: ּתלמּוד יקּים? ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַֹֹ

‡ÌÈ¯Á.(מכילתא) ÌÈ‰Ï‡∑ אחרים אּלא אלהּות, ׁשאינן ¡…ƒ¬≈ƒֱֲִֵֵֶֶָָֹ
עליהם אלהים לפרׁש:(מכילתא)עׂשאּום יּתכן ולא , ְְֱֲֲִִֵֵֵֶָָָֹֹ

מעלה  ּכלּפי הּוא ׁשּגנאי זּולתי, אחרים" ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָֹ"אלהים

אחרים", "אלהים אחר: ּדבר אצלֹו. אלהּות ְְֱֱֲִִִֵֵֶַָָָֹֹלקרֹותם
עֹונים  ואינן אליהם צֹועקים לעֹובדיהם, אחרים ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָׁשהם
מעֹולם  מּכירֹו ׁשאינֹו אחר, הּוא ּכאּלּו ודֹומה .אֹותם, ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

Èt ÏÚ∑נצטּוּו לא ּתאמר: ׁשּלא קּים, ׁשאני זמן ּכל «»«ְְֲִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּדֹור אֹותֹו אּלא עבֹודהֿזרה .(מכילתא)על ֲֶַַָָָָ

(ã)íéîMa øLà äðeîz-ìëå ìñô Eì äNrú-àìŸ©«£¤̧§¬¤̧¤Æ§¨§½̈£¤³©¨©̧¦Æ
úçzî íéna øLàå úçzî õøàa øLàå ìrnî¦©½©©«£¤¬¨−̈¤¦¨®©©«£¤¬©©−¦¦©¬©

:õøàì̈¨«¤
i"yx£ÏÒÙ∑ ׁשם eÓz‰.ׁשּנפסל על ÏÎÂ∑ ּדבר ּכל ּבּׁשמים ּתמּונת .אׁשר ∆∆ְִֵֶַַ¿»¿»ְֲִֶַַַָָָָ

(ä)ýåýé éëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤¬¨¤−§´Ÿ¨«¨§¥®¦´¨«Ÿ¦º§Ÿ̈³
éýìûlL-ìr íéða-ìr úáà ïår ã÷t àp÷ ìû EíéL ¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸Ÿ¨¯Ÿ©¨¦²©¦¥¦¬

:éàðNì íéraø-ìrå§©¦¥¦−§«§¨«
i"yx£‡p˜ Ï‡∑(מכילתא) עֹובר ואינֹו להּפרע מקּנא ≈«»ְְְִֵֵֵַַָ

מּדתֹו לׁשֹון על ּכל אלילים. עבֹודת עון על למחל ְְֱֲֲִִִִַַַָָֹֹ
להּפרע  לב נֹותן ּבלע"ז, אנפרימנ"ט ."קּנא", ְְִֵֵַַַַָָ

È‡NÏ∑ּכׁשאֹוחזין אבֹותיהם ּכתרּגּומֹו, מעׂשה ¿¿»ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַ
כז)ּבידיהם .(סנהדרין ִֵֶ

(å)ìe éáäàì íéôìàì ãñç äNòåñ :éúåöî éøîL §¬Ÿ¤¤−¤©«£¨¦®§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§Ÿ¨«

i"yx£„ÒÁ ‰NÚÂ∑ עד ׂשכר לׁשּלם עֹוׂשה ׁשאדם ¿…∆∆∆ְֵֶֶַַָָָָ
ּדֹור, מּדת לאלּפים על יתרה טֹובה מּדה נמצאת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

ּדֹורֹות, לארּבעה ׁשּזֹו מאֹות. חמׁש על אחת ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֻּפרענּיֹות
לאלפים יא)וזֹו .(סוטה ְֲִַָ

(æ)éäìà ýåýé-íL-úà àOú àìàì ék àåMì E ¬Ÿ¦¨²¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¨®§¦´³Ÿ
ô :àåMì BîL-úà àOé-øLà úà ýåýé äwðé§©¤Æ§Ÿ̈½¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§

ÈpÓ:ג  ¯a Ô¯Á‡ dÏ‡ CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¡»»√»«ƒƒ

·iÓL‡ד  Èc ˙eÓc ÏÎÂ ÌÏˆ CÏ „aÚ˙ ‡Ï»«¿≈»∆∆¿»¿ƒƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡iÓ· È„Â Ú¯ÏÓ ‡Ú¯‡· È„Â ‡lÚlÓƒ¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿«

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

ÈÈה  ‡‡ È¯‡ ÔepÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰Ï „bÒ˙ ‡Ï»ƒ¿À¿¿»ƒ¿¿ƒ¬≈¬»¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ‡p˜ Ï‡ C‰Ï‡¡»»≈«»«¿«≈¬»»«¿ƒ
È‡NÏ ÈÚÈ·¯ ¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó»»ƒ««¿ƒ«¿««¿ƒ«¿»¿»
:ÔB‰˙‰·‡ ¯˙a ÈËÁÓÏ ‡ia ÔÈÓlLÓ „k«¿«¿ƒ¿«»¿∆¡≈»«¬»»¿

È¯ËÏeו  ÈÓÁ¯Ï ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË „·ÚÂ¿»≈≈¿«¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿≈
:È„BwÙƒ»

‡¯Èז  ‡bÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓL ˙È ÈÓÈ˙ ‡Ï»≈≈»¿»«¿»¡»»¿«»»¬≈
:‡¯˜LÏ dÓL· ÈÓÈÈc ˙È ÈÈ ÈkÊÈ ‡Ï»¿«≈¿»»ƒ≈≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

epxetq
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ot` lr mFwn lkA ip`e ,KlOd mFwnA¦§©¤¤©£¦§¨¨©Ÿ¤
.deWA cg`c dxez ¤¨§¨¤

(c).ìñô Eì äNòú àì`NW ENt` Ÿ©£¤§¤¤£¦¤Ÿ
.Fcarld dxez §¨§

(d).íäì äåçzLú àìmi`vnPl Ÿ¦§©£¤¨¤©¦§¨¦
.ux`a F` minXA xW` mnvr©§¨£¤©¨©¦¨¨¤

.àp÷ ìàizF` caFrdW iYvtg `l ¥©¨Ÿ¨©§¦¤¨¥¦

izlEf oiaE ipiA oi` iM ,izlEf mB cari©£Ÿ©¨¦¦¥¥¦¥¨¦
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`NnzYW oiYnn ip`W ipRn `Ed ,dGd©¤¦§¥¤£¦©§¦¤¦§©¥
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(fh.e dxez
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i"yx£‡ÂMÏ∑ ּכמה ּכתרּגּומֹו), ׁשקר לׁשֹון (הּׁשני, «»¿ְְְְִֵֶֶַַַ

את  לׁשּנֹות נׁשּבע ׁשוא? ׁשבּועת זהּו אי ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָדתימר
לׁשֹון  (הראׁשֹון זהב ׁשהּוא אבן ׁשל עּמּוד על ְִֶֶֶֶַַַַָָָָהּידּוע:

עץ מּגן, ׁשל על ּולהבל) לחּנם הּנׁשּבע זה ּכתרּגּומֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אבן - אבן ועל עץ, מכילתא)- כט. .(שבועות ְֵֶֶֶֶַ

(ç):BLc÷ì úaMä íBé-úà øBëæ̈²¤¬©©−̈§©§«
i"yx£¯BÎÊ∑"ו"ׁשמֹו נאמרּו,זכֹור" אחד ּבדּבּור ר" »ְְְִֶֶֶָָָ
לא)וכן יּומת",(לקמן מֹות כח)"מחּלליה "ּוביֹום (במדבר ְְְְֵֶַָָ

וכן: כבׂשים". ׁשני כב)הּׁשּבת תלּבׁש(דברים "לא ְְְְִִֵֵַַַָָֹ
וכן: ."ל ּתעׂשה "ּגדלים יח)ׁשעטנז", "ערות (ויקרא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

,"אחי כב)אׁשת הּוא (דברים עליה". יבא "יבמּה ְִֵֶֶָָָָָָֹ

סב)ׁשּנאמר: זּו(תהלים ׁשּתים אלהים ּדּבר "אחת ְֱֱִִִֶֶֶַַַַֹ
הּוא, ּפעֹול לׁשֹון "זכֹור" כב)ּכמֹו:ׁשמעּתי". (ישעיה ְְְִָָָָ

וׁשתֹו", ג)"אכֹול ב ּפתרֹונֹו:(שמואל וכן ּובכה", הלֹו" ְְְִֵָָָָֹ
ל נזּדּמן ׁשאם הּׁשּבת: יֹום את ּתמיד לזּכר לב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּתנּו

לׁשּבת מזמינֹו ּתהא יפה, טז)חפץ .(ביצה ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(224 'nr ,ci jxk zegiy ihewl)

לקלקלקלקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ייייֹוֹוֹוֹוםםםם אתאתאתאת ח)זכזכזכזכֹוֹוֹוֹורררר (כ, ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
נאמרּו אחד ּבדּבּור - וׁשמֹור (רש"י)זכֹור ְְְִֶֶֶָָָ

ספק  ּביֹותר. ּפׁשּוט איׁש ׁשהיה אחד חסיד היה הּזקן ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלרּבנּו
ׁשּבּתפּלה. הּקׁשים ּבּמקֹומֹות ּפירּוׁש־הּמּלֹות את ידע ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאם
ּבאריכּות. הּתפּלֹות ׁשלֹוׁש ּכל את מתּפּלל היה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואף־על־ּפי־כן

ּוׁשאלּוהּו: זה, חסיד ׁשל ּתפּלתֹו מּצּורת התּפעלּו ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָהחסידים
מתּפּלל? אּתה "ּבּמה" ?ּכל־ּכ ּתפּלת מתארכת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּדּוע

הּזקן), (רּבנּו מהרּבי ּפעם ׁשּׂשמעּתי מה זכּורני החסיד: ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָענה
ודּבּור, ּדּבּור ּבכל אחד": ּבדּבּור וׁשמֹור "זכֹור הּמאמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָעל

אחד'... ה' את ולׁשמר לזּכר ְְְְִִִִֶֶָֹֹצריכים

(è):Ezëàìî-ìk úéNrå ãárz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ§¨¦−¨¨§©§¤«
i"yx£EzÎ‡ÏÓŒÏk ˙ÈNÚÂ∑ א ּתהרהר ׁשּלא עׂשּויה, מלאכּת ּכל ּכאּלּו ּבעיני יהא ׁשּבת, חר ּכׁשּתבא ¿»ƒ»»¿«¿∆ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

(מכילתא)מלאכּת. ְְְַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,oeyg xn g"xc 'a gp t"y)

להיֹות  צריכה החֹול ימי ׁשּבׁשׁשת הינּו, ּתעבֹוד. ימים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשׁשת
זה  וענין אלקים, ּדׁשם וההסּתר ההעלם את לתּקן ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהעבֹודה

העבֹודה על־ידי ּגם)נעׂשה אּלא ּומצֹות, הּתֹורה ּבעניני רק (לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

נקט, ּדפת סידּורא ּדתּנא מלאכֹות, ּבל"ט הרׁשּות, ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָּבעניני

ּומּתנֹו מּׂשאֹו ׁשּכאׁשר והינּו, כּו'. ּובמּתן ּבמּׂשא ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל־ּדר־זה
ּבחי  ׁש"מאמין ּבאֹופן היא ּדפת ּבסידּורא ועבֹודתֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּבאמּונה,
ה'ׁשמׁש את מגּלה הּוא על־ידי־זה הּנה וזֹורע", ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהעֹולמים

אלקים. ּדׁשם מהּמגן ְֱֲִֵֵֵַָָָֹהוי''

(é)éäìà ýåýéì úaL éréáMä íBéåäNrú-àì E §Æ©§¦¦½©−̈©«Ÿ̈´¡Ÿ¤®Ÿ©«£¤̧
äzà äëàìî-ìë|ðáeEúîàå Ecár Ezáe E ¨§¨¹̈©¨´¦§´¦¤À©§§³©«£¨«§Æ

éørLa øLà Eøâå Ezîäáe:E §¤§¤½§¥«§−£¤¬¦§¨¤«

d˙eLc˜Ï:ח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»»¿«¿»¿«»≈

Cz„·Ú:ט  Ïk „aÚ˙Â ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿«¿≈»ƒƒ¿»

Ï‡י  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡˙aL ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈÂ¿»¿ƒ»»«¿»√»¿»¡»»»
Cc·Ú Cz¯·e C¯·e z‡ ‡z„·Ú Ïk „aÚ«̇¿≈»ƒƒ¿»«¿¿»¿«»«¿»

:CÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â C¯ÈÚ·e C˙Ó‡Â¿«¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»

epxetq
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exziפד zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ez·e E·e ‰z‡∑ אּלא אינֹו אֹו קטּנים, אּלּו «»ƒ¿ƒ∆ְִֵֵֶַָ

ּבא  לא אּלא הם, מזהרים ּכבר הרי אמרּת: ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּגדֹולים?
וזה  הּקטּנים, ׁשביתת על ּגדֹולים להזהיר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָאּלא

קכא)ׁשּׁשנינּו: ׁשֹומעין (שבת אין לכּבֹות, ׁשּבא "קטן ְְִִֵֶֶַָָָָ
עלילֹו", ׁשּׁשביתתֹו .מּפני ְְִִֵֶֶָָ

(àé)-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤©¨©´¦§¤
íBia çðiå ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä̈À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈©−̈©©´
úaMä íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬©©−̈

:eäLc÷éåñ ©§©§¥«
i"yx£ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÁiÂ∑ּבעצמֹו הכּתיב ּכביכֹול «»«««¿ƒƒְְְְִִִַָ

ׁשּמלאכּתֹו לאדם קלֿוחמר הימּנּו ללמד ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמנּוחה,
ּבׁשּבת  נח ׁשּיהא ּוביגיעה .ויקּדׁשהּו∑C¯a.ּבעמל ְְְִִֵֶַָָָָָ≈«ְְֵַַ

ּבּמן  וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם בּׁשּׁשי לכֹופלֹו ּבּמן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּברכֹו
ּבֹו יֹורד היה .ׁשּלא ֵֶָָֹ

(áé)éáà-úà ãakéîé ïeëøàé ïrîì Enà-úàå EE ©¥¬¤¨¦−§¤¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½
éäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr:Cì ïúð Eñ ©µ¨´£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«

i"yx£EÈÓÈ ÔeÎÈ¯‡È ÔÚÓÏ∑(מכילתא) הם נֹוטריקֹון ּתֹורה ׁשּדברי יּקצרּון, לאו, ואם יאריכּון. ּתכּבד, אם ¿«««¬ƒ»∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
הן  - לאו ּומּכלל לאו, - הן מּכלל .נדרׁשים: ְְְִִִִֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

טֹובה, לֹו ׁשעֹוׂשה יהּודי לכל אהבה ׁשל ורגׁש הּטֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהּכרת
ׁשהכרח  אֹו ּפנּיה, איזֹו לפלֹוני ׁשהיתה חׁשּבֹון לער ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻולא

טבעֹו. מּצד זאת ְֲִִַַֹלעׂשֹות
ׁשּבלּבֹו מה ידע הּקּב"ה (א) ׁשהרי: וקל־וחמר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּובמּכל־ׁשּכן
ואף־על־ּפי־כן  רצֹונֹו, למּלא ּכּונתֹו ׁשאין נבּוכדראּצר, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשל
לאדם  ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ּפעּלתֹו, על ׂשכר לֹו ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֻנתן

חברֹו" ׁשל ּבלּבֹו "מה יֹודע ב)ׁשאינֹו עמוד ריש נד, ,(פסחים ְֲִֵֵֵֶֶַַ
לא  אם ּגם - צֹור לכידת (ב) ּפנּיה. ׁשּום לֹו ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹויּתכן
אחר, על־ידי נעׂשית היתה נבּוכדראּצר, על־ידי נעׂשית ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ׁשּנעׂשתה  הּטֹובה מה־ּׁשאין־ּכן לּמקֹום, ׁשלּוחים הרּבה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי

(ג) ּכלל. נעׂשית היתה ׁשּלא יּתכן חברֹו ּפעּלת ׁשּלּולי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלֹו,
ּבלבד, נבּוכדראּצר ּבׁשביל היה לא צֹור לכידת על ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָֹהּצּוּוי
ּבנֹוגע  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה העֹולם, ּתּקּון ּבׁשביל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָאּלא
הּטֹוב  הּכרת להיֹות צריכה ׁשּבוּדאי עבּורֹו, ׁשּנעׂשית ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָלטֹובה

כּו'.
הּגמרא ּדברי ב)על־ּדר לג, ׁש"ּתּקנּו(שבת לאּמֹות ּבנֹוגע ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ׁשּתּקנּו מה "ּכל - מרחצאֹות" ּתּקנּו ּגׁשרים, ּתּקנּו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָׁשוקים,
ׁשּטֹוענים  ּכאּלּו ׁשּיׁש ועד כּו'". עצמן לצר אּלא ּתּקנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלא
צר ׁשאין - וכּו' צרּכם ּכל להם ׁשּנֹותן להּקּב"ה, ּבנֹוגע ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכ
ׁשהרי  ּבּדבר, "ּפנּיה" להּקּב"ה ׁשּיׁש ּכיון כּו', ּולהחזיר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהֹודֹות

ÈÂ˙יא  ‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»¿»
‡ÓBÈa ÁÂ ÔB‰· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡nÈ ˙È ‡Ú¯‡«¿»»«»¿»»ƒ¿¿»¿»
‡˙aL„ ‡ÓBÈ ˙È ÈÈ CÈ¯a Ôk ÏÚ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«≈»ƒ¿»»»¿«¿»

:dLc˜Â¿«¿≈

ÔeÎ¯BÈcיב  ÏÈ„a Cn‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ¯wÈ««»»¿»ƒ»¿ƒƒ¿
:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»

epxetq

(i)éäìà 'äì úaL.Ecnll ,'dl FNM ©¨©¡Ÿ¤ª©¦§Ÿ
iC FA bPrzdlE zFUrle xnWl cOllE§©¥¦§Ÿ§©£§¦§©¥¥
`xng" oiprM ,KxAzi FcFakl dcFard̈£¨¦§¦§¨©§¦§©©§¨

"oigwR ipgixe. §¥¨¦¨§¦
ðáe äzà.Ezáe EmiUFrd miPhTd ©¨¦§¦¤©§©¦¨¦

.mdia` zrcl`i dxez §©©£¦¤
(`i).'ä äNò íéîé úLL ékoEknde ¦¥¤¨¦¨¨§©§ª¨

itM F`xFal mc`d dncIW ,mdn¥¤¤¦§¤¨¨¨§§§¦
dUrOaE cEnlYaE oEIrA dfe ,xWt`d̈¤§¨§¤¨¦©©§©©£¤

.eiptl oFvxl iIxigAd©§¦¦¦§¨§¨¨
.éòéáMä íBia çðiåmlWp xaM FAW ©¨©©©§¦¦¤§¨¦§©

,zilkY l` oEknd `iadl KixSd lM̈©¨¦§¨¦©§ª¨¤©§¦
.dgEpOd didY zEnlXaE©§¥¦§¤©§¨

.úaMä íBé úà 'ä Cøa ïk ìòWtpA ©¥¥©¤©©¨§¤¤
l`d zcFarl dxzi dpkd `ide ,dxzi§¥¨§¦£¨¨§¥¨©£©¨¥

.KxAzi¦§¨©
.eäLc÷éå.'dl FNM didIWai dxez ©§©§¥¤¦§¤ª©

(ai)éîé ïeëøàé ïòîì.EdXngd EN` §©©©£¦¨¤¥©£¦¨
,"Lini oEkix`i" ozxinWA zFxAC¦§¦§¦¨¨©£¦¨¤
lrA iYlA mini Kx` Ll EaAqIW¤§©§§Ÿ¤¨¦¦§¦©©
mxn`M ,agx FA lRi `NW ,zilkY©§¦¤Ÿ¦ŸŸ©§¨§¨
Kx` FNMW mlFrl :dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨§¨¤ª¨Ÿ

(a ,hl oiyecw)dXngd EN` oipr mpn` iM .¦¨§¨¦§©¥©£¦¨
l`l cFaM xnF` FNM `Ed zFxAC¦§ª¥¨¨¥
iIg cAknd lgpi FA xW` ,KxAzi¦§¨©£¤¦§©©§©¥©¥
,oi`n dEdnl EdrcPW dfe ,mlFr¨§¤¤¥¨¥©§©¤¥©¦

carp `le ,FCal `Ed Lidl` zFidle§¦§¡Ÿ¤§©§Ÿ©£Ÿ
xEAcA daWgnA FA dxnp `le ,FzlEf¨§Ÿ©§¤§©£¨¨§¦
Epia` `Ed `ld ,EdcAkpE ,dUrnaE§©£¤§©§¥£Ÿ¨¦

Eppw(e ,al mixac t"r). ¨¨
.äîãàä ìò,dfl dMfY mzxinWA ©¨£¨¨¦§¦¨¨¦§¤¨¤

EdpwY ,iYxn`W mini Kx` FzF`W¤Ÿ¤¨¦¤¨©§¦¦§¥
dlbY `NW ,dnc`d lr LYaWA§¦§§©¨£¨¨¤Ÿ¦§¤
,zFxg` zFxAc dXngd mpn` .dPOn¦¤¨¨§¨©£¦¨¦§£¥
FcFakA FtEbA mc`l wiGp `NW ode§¥¤Ÿ©¦§¨¨§¦§
,daWgnaE xEAcA dUrnA ,FpFnnaE§¨§©£¤§¦§©£¨¨
mlFrA Wprdn zFxnFW zFxdf` od¥©§¨§¥¨Ÿ¤¨¨

.`Ad mlFraE dGdbi dxez ©¤¨¨©¨



פה exzi zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay f"i iyiy meil inei xeriy
לכבֹודֹו" אּלא ּבראֹו לא ּבעֹולמֹו הּקּב"ה ּׁשּברא מה ְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּכל

ּבסֹופּה). ְָָ(אבֹות
הּגמרא ּדברי היפ זה א)והרי נח, מהּו(ברכות טֹוב, "אֹורח ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבׁשבילי". אּלא טרח לא ּׁשּטרח מה ּכל ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹומר..
הּׂשכל  ׁשּגם - ואם אב לכּבּוד ּבנֹוגע לטען ׁשּיכֹולים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּוכפי

- כּו' צרכיו לכל ודאגּו ׁשּגּדלּוהּו ּכיון לכּבדם, ׁשּיׁש ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמחּיב
זאת  לעׂשֹות הכרחּו אּלא הּבן, טֹובת ּבׁשביל זאת עׂשּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻׁשּלא
הּוא  זה ׁשּטבע ועד ּבנֹו, על לרחם האב ׁשּטבע טבעם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמּצד
מצּפּונם  את להׁשקיט הצרכּו לא ואילּו חּיים, ּבעלי אצל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֻּגם

זאת. עֹוׂשים היּו לא ְִִִַָֹֹהּטבעי,

(âé):çöøú àìñ:óàðú àìñ:áðâú àìñ ¬Ÿ¦§©−´Ÿ¦§¨®´Ÿ¦§½Ÿ
:ø÷L ãr Erøá äðrú-àìñ Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬¨«¤

i"yx£Û‡˙ ‡Ï∑:ׁשּנאמר איׁש, ּבאׁשת אּלא נאּוף אין …ƒ¿»ְֱִִֵֵֶֶֶֶַָ
כ) ואֹומר:(ויקרא והּנֹואפת", הּנֹואף יּומת (יחזקאל "מֹות ְְֵֵֶַַַָ

זרים"יז) את ּתּקח איׁשּה ּתחת המנאפת ."האּׁשה ְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
·‚˙ ‡Ï∑.מדּבר הּכתּוב - נפׁשֹות יט)ּבגֹונב (ויקרא …ƒ¿…ְְְֵֵַַָָ

ּבגֹונב  זה אּלא אינֹו אֹו ממֹון. ּבגֹונב ּתגנבּו", ְְְִֵֵֵֶֶָָֹֹ"לא

הּלמד  ּדבר אמרּת: נפׁשֹות? ּבגֹונב ּולהּלן ְְְְֵֵַַַָָָָָָָָממֹון,
ּבדבר  מדּבר תנאף", "לא תרצח", "לא מה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹמענינֹו.
ּדבר  תגנב", "לא אף ּביתּֿדין, מיתת עליהם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹׁשחּיבין

ּביתּֿדין מיתת עליו פו)ׁשחּיב .(סנהדרין ִִֵֶַַָָָ

(ãé)Erø úéa ãîçú àìñErø úLà ãîçú-àì ¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ¥´¤¥¤À
:Erøì øLà ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcáråô §©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ£¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ּפׁשּוטים ּבדברים היה ּתֹורה מּתן ׁשענין למה ,ּדּדּדּדוקא וקא וקא וקא הּטעם ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשהמׁש ּופׁשּוטים מּׁשּום ּתחּתֹונים ּבדברים היא העצם כת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ

למּטה  ׁשאין ּתחּתֹון הכי ּבעֹולם העֹולמֹות, ּבכללּות הן ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביֹותר,
ׁשּבֹו. ּפׁשּוטים ּבדברים עצמֹו, זה ּבעֹולם והן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמּמּנּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,hay ycegd mikxan ,zah d"k ,`x`e t"y)

לחברֹו. אדם ּבין הראּויה להנהגה ּגם הּיסֹוד היא ּבה' ְְְֱֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאמּונה
יֹותר: ְִִֵָּובפרטּיּות

אדם  ׁשּבין הּמצֹות ׁשּקּיּום ההכרח מהּו לטען: יכֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיהּודי
ההנהגה  עם ּגם ׁשּקׁשּור ּובאפן הּתֹורה, צּוּוי מּצד יהיה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחברֹו
רע  הּוא טבעֹו ׁשּמּצד מי ּבׁשלמא - לּמקֹום?! אדם ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
ׂשכר  והבטחת מהּקּב"ה, למֹורא זקּוק הּוא הרי ְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָֻּומׁשחת,
הּוא  אם אבל לחברֹו; אדם ּבין ּכדבעי להתנהג ּכדי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּבגן־עדן,
חּיֹות  ּבין (ולא ּתרּבּות ּבני ּבין ונתחּנ ׁשּגדל רגיל, אדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹרק
מּדֹות  ּובעל לבב, ר הּוא אם ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָטרף),
ּד"ענּיים  ּבאפן יתנהג טבעֹו מּצד הרי ּתֹולדּתֹו, מּטבע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹטֹובֹות

וכּסיתֹו" ערֹום ּתראה ּכי ּבית, ּתביא ז)מרּודים נח, ,(ישעי' ְְְִִִִִִִֶַָָ
הּתֹורה. ּבצּוּוי צר ְְִֶַָֹֹללא

האדם  ׁשּכאׁשר - מההפטרה ׁשּלמדים ּכפי - זה על ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוהּמענה
עצמֹו על להעמיד ויכֹול אחד, לאף זקּוק ׁשאינֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמרּגיׁש
ּבּיׁשּות  יפּגע הּדבר ּכאׁשר לבּסֹוף, הּנה טבעֹו, ּכפי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָּולהתנהג

הּזּולת  ּבטֹובת יׁשּתּדל ׁשּלא ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשּלֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַֹֹּומציאּות
הפ ׁשּיעׂשה אּדרּבה, אּלא רצּוץ"), קנה "מׁשענת רק ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ(ויהיה
על  וחֹוׁשב עצמֹו, אצל קרֹוב ׁשאדם לפי והינּו, כּו'. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָהּטֹוב
יׁש נעׂשה הּזמן ּובמׁש הּזּולת, על מאׁשר יֹותר ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַעצמֹו

ּבּתניא ׁשּכתּוב מה ועל־ּדר) יֹותר יג)ּומציאּות אפילּו(פרק ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
יֹותר  נתחּזק הרע.. ׁשל ועצמּותֹו ׁש"מהּותֹו ל"ּבינֹוני", ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע
ּוׁשאר  ּוׁשתּיה ּבאכילה הרּבה ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש הּזמן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבהמׁש
לעצמֹו, ּכּלֹו העֹולם את לכּבׁש ׁשרֹוצה ועד עֹולם־הּזה"), ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻעניני
אפילּו - (וזאת כּו' אחרים לרּמֹות צרי זה ּבׁשביל אם ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָֹּגם

ׁשקר). לאמירת ׁשּי היה לא ּבתחּלה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹאם
"לא  האחרֹונֹות, הּדּברֹות ׁשּגם הּדּברֹות, ּבעׂשרת הּוא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹוכן
יׁש לחברֹו, אדם ׁשּבין ענינים ׁשהם וגֹו'", תחמֹוד ו"לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹתגנב"
ּכמֹו הּקּב"ה, צּוּוי מּצד אּלא) האדם, טבע מּצד (לא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹלקּימם
לאחרי  ּבאים ׁשהם ּבכ וכמדּגׁש לּמקֹום, אדם ׁשּבין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמצֹות

גֹו'" נסמן)"אנכי ושם .400 עמוד מג כרך מנחם' 'תורת גם .(ראה ִָֹ

e‚z·.יג  ‡Ï .Ûe‚z ‡Ï .LÙ ÏBË˜z ‡Ï»ƒ¿¿»»¿»ƒ¿
:‡¯˜L„ ‡˙e„‰Ò C¯·Áa „‰Ò˙ ‡Ï»«¿≈¿«¿»«¬»¿ƒ¿»

‡z˙יד  „ÓÁ˙ ‡Ï .C¯·Á ˙Èa „ÓÁ˙ ‡Ï»«¿≈≈«¿»»«¿≈ƒ«
Èc ÏÎÂ d¯ÓÁÂ d¯B˙Â d˙Ó‡Â dc·ÚÂ C¯·Á«¿»¿«¿≈¿«¿≈¿≈«¬»≈¿…ƒ

:C¯·ÁÏ¿«¿»

epxetq
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.áðâú àìzFWtp zapB - dapB llkA Ÿ¦§Ÿ¦§©§¥¨§¥©§¨
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exziפו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye hay g"i ycew zayl inei xeriy

ß hay g"i ycew zay ß

(åè)úàå íãétlä-úàå úìBwä-úà íéàø íòä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤©©¦¦À§¥Æ
eãîòiå eòðiå íòä àøiå ïLò øää-úàå øôMä ìB÷́©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§¨¨Æ©¨ª½©©«©§−

:÷çøî¥«¨«Ÿ
i"yx£ÎÂÌÈ‡B¯ ÌÚ‰ Ï∑ אחד ּבהם היה ׁשּלא מלּמד ¿»»»ƒְֵֶֶֶַָָָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד – אּלם? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹסּומא.
ּתלמּוד  חרׁש? ּבהם היה ׁשּלא ּומּנין העם", כל ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ"וּיענּו

ונׁשמע" "נעׂשה ‰ÏBw˙.(מכילתא)לֹומר: ˙‡ ÌÈ‡B¯∑ ְְֲִֶַַַƒ∆«…
אחר  ּבמקֹום לראֹות ׁשאיֿאפׁשר הּנׁשמע, את ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָרֹואין

‰ÏBw˙.(שם) הּגבּורה הּיֹוצאין ∑‡˙ ∑eÚiÂ.מּפי ∆«…ְְִִִַַָ«»À
אּלא (שם) נּוע Á¯Ó˜.זיע אין e„ÓÚiÂ∑(שם)היּו ִֵֶַַָ«««¿≈»…ָ

מחניהם, ּכאר מיל, עׂשר ׁשנים לאחֹוריהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנרּתעין
ׁשּנאמר: להחזירן, אֹותן ּומסּיעין ּבאין הּׁשרת ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומלאכי

סח) יּדדּון"(תהלים יּדדּון צבאֹות ."מלכי ְְִִֵַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ,hay f"i ,exzi zyxt zay)

ענין  ּוכמֹו ההעּדר, להיֹות צרי והתהּוּות הויה לכל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּקדם
על־ידי  החרדה ענין ּגם־ּכן ּדזהּו הּגּלּוי. ׁשּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּצמצּום
העם  וּירא ענין (ׁשּזהּו ּתֹורה ּבמּתן ׁשהיּו ּוברקים ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּקֹולֹות
ההויה, אל הּקֹודם ההעּדר ׁשּזהּו החרדה), ענין גֹו', ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוּינּועּו

העצמּות  ּגּלּוי את לקּבל ׁשּיּוכלּו ּבּטּול ּבבחינת ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכדי
העצם, להמׁשכת והּכלי ההכנה הּוא זה ׁשהעּדר ּתֹורה. ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמּתן

האמּתית. ההויה ֲֲִִֶַָָָׁשהּוא

(æè)äòîLðå eðnò äzà-øac äLî-ìà eøîàiå©«Ÿ§Æ¤¤½©¤©¨¬¦−̈§¦§¨®¨
:úeîð-ït íéäìû eðnò øaãé-ìàå§©§©¥¬¦¨²¡Ÿ¦−¤¨«

(æé)øeáòáì ék eàøéz-ìà íòä-ìà äLî øîàiå©Ÿ̧¤¤´¤¨¨»©¦¼̈¼¦À§©«£Æ
Búàøé äéäz øeáòáe íéäìûä àa íëúà úBqð©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®©«£À¦«§¤¯¦§¨²

:eàèçú ézìáì íëéðt-ìò©§¥¤−§¦§¦¬¤«¡¨«
i"yx£ÌÎ˙‡ ˙Bq ¯e·Ú·Ï∑,ּבעֹולם אתכם לגּדל ¿«¬«∆¿∆ְְֵֶֶַָָ

עליכם  נגלה ּבכבֹודֹו ׁשהּוא ּבאּמֹות ׁשם לכם .ׁשּיצא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
˙Bq∑:ּכמֹו ּוגדּלה, הרמה סב)לׁשֹון "הרימּו(ישעיה «ְְְֲִָָָָֻ
מט)נס", נּסי",(שם ל)"ארים הּגבעה",(שם על "וכּנס ְְִִִִֵֵַַַָָ

זקּוף  B˙‡¯È.ׁשהּוא ‰È‰z ¯e·Ú·e∑ די עלֿי ֶָ«¬ƒ¿∆ƒ¿»ְֵַ
זּולתֹו אין ּכי ּתדעּו ּומאּים, יראּוי אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶָָָֻׁשראיתם

מּפניו  .ותיראּו ְְִִָָ

ÈÂ˙טו  ‡i¯BÚa ˙ÈÂ ‡iÏ˜ ˙È ÔÊÁ ‡nÚ ÏÎÂ¿»«»»»»»«»¿»»«»¿»
eÚÊÂ ‡nÚ ‡ÊÁÂ Ôz ‡¯eË ˙ÈÂ ‡¯ÙBL Ï«̃»»¿»»»≈«¬»«»¿»

:˜ÈÁ¯Ó eÓ˜Â¿»≈»ƒ

ÏÂ‡טז  Ïa˜e ‡nÚ z‡ ÏlÓ ‰LÓÏ e¯Ó‡Â«¬»¿…∆«≈«¿ƒ»»¿«≈¿»
:˙eÓ ‡ÓÏÈc ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡nÚ ÏlÓ˙Èƒ¿«≈ƒ»»ƒ√»¿»ƒ¿»¿

ÏÈ„aיז  È¯‡ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»»ƒ¿¬¬≈¿ƒ
ÏÈ„·e ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙‡ ÔBÎ˙È ‰‡qÏ¿«»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»¿ƒ
‡Ïc ÏÈ„a ÔBÎÈt‡ ÏÚ dzÏÁ„ È‰˙cƒ¿≈««¿≈««≈¿ƒ¿»

:Ôe·eÁ¿̇

epxetq

(eh).úìBwä úà íéàøiAle" FnM Ÿ¦¤©Ÿ§§¦¦
"d`x(fh ,` zldw)oiprA EppFAzd , ¨¨¦§§§¦§©

mxn`M ,mlaql ElkEi `NW zFlFTd©¤Ÿ§§¨§¨§¨§¨
idl` 'd lFw z` rnWl cFr sq` `l"ŸŸ¥¦§Ÿ©¤¡Ÿ¨
d`x` `l z`Gd dlcBd W`d z`e§¤¨¥©§Ÿ¨©ŸŸ¤§¤

"zEn` `le cFr(fh ,gi mixac). §Ÿ¨
.íòä àøiå.zFUrl dn EppFAzd ©©§¨¨¦§§©©£

.eòðiåzpEkn iYlA drEpY rrFpzOd ©¨ª©¦§¥©§¨¦§¦§ª¤¤
oiprM ,'rp' `xTi ,eil`X dn lEabl¦§©¤¥¨¦¨¥¨§¦§©

"xAcOA mripie"(bi ,al xacna)rEpY" , ©§¦¥©¦§¨¨©
"xFMXM ux`(k ,ck diryi)iM ,dfe . ¤¤©¦§¤¦

dn lEaBn xFg` EbFqp mz`xIn¦¦§¨¨¨¨¦§©
Eabl mipEkn iYlA ,EPOOXdn l ¤¦¤¦§¦§ª¨¦¦§©

.eil`Xfh dxez ¤¥¨
(fi).íëúà úBqð øeáòáìmkliBxdl §©£©¤§¤§©§¦§¤

mipR" dil` mzikGW d`EaPd l ¤̀©§¨¤§¦¤¥¤¨¨¦
,EdIl`A oiprd didW FnM ,"miptA§¨¦§¤¨¨¨¦§¨§¥¦¨
WOYWn FzFidA Fz`Eap f` dzidW¤¨§¨¨§¨¦§¦§©¥
FYxC`A eipR hlIe" Fxn`M ,eiWEgA§¨§¨§©¨¤¨¨§©©§

"dxrOd gzR cnrIe `vIe,hi ` mikln) ©¥¥©©£Ÿ¤©©§¨¨
(bidixlwRq`A dzid `l ilE` iM mB .©¦©Ÿ¨§¨§©§©§©§¨

FA xn`PW ,EpAx dWn oiprM dxi`Od©§¦¨§¦§©Ÿ¤©¥¤¤¡©

"mipR l` mipR 'd Frci xW`",cl mixac) £¤§¨¨¦¤¨¦
(i.

.íéäìàä àaFnM ,dlrn lW `ilnR ¨¨¡Ÿ¦¨©§¨¤©§¨§
"midl`d z`xwl" dlrnl xn`W¤¨©§©§¨¦§©¨¡Ÿ¦

(fi ,hi lirl).
ìò Búàøé äéäz øeáòáe©£¦§¤¦§¨©

.íëéðtrWFdi iAx aiWdX dn mrhM §¥¤§©©©¤¥¦©¦§ª©
iWOW on cgC ,`nFi :Fxn`A ,xqiwl§¥¨§¨§¨§©¦©¨¥
Yxn` ,`Ed KixA `WcwC DOw iniwC§¨§¥©¥§ª§¨§¦¨§©§
`l dpikW ,DA `lMYq`l `pivn `l̈¨¦¨§¦§©¨¨¥§¦¨Ÿ

oMW lM(` ,q oileg).gi dxez ¨¤¥
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(çé)ìôøòä-ìà Lbð äLîe ÷çøî íòä ãîòiå©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´¤¨«£¨¤½
ñ :íéäìûä íL-øLà£¤−̈¨«¡Ÿ¦«

i"yx£ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lb∑,חׁש מחּצֹות: מּׁשלׁש לפנים ƒ«∆»¬»∆ְְִִִִֶָֹֹ
עדֿלב  ּבאׁש ּבֹוער "וההר ׁשּנאמר: וערפל, ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָענן

הענן, עב הּוא ערפל וערפל". ענן חׁש ֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשמים
הענן" ּבעב אלי ּבא אנכי "הּנה לֹו: .ׁשאמר ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

(èé)ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýBýé øîàiå©³Ÿ¤§¨Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®
:íënò ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà©¤´§¦¤½µ¦¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«

i"yx£¯Ó‡˙ ‰k∑ הּזה ¯‡Ì˙È.ּבּלׁשֹון Ìz‡∑יׁש ……«ֶַַָ«∆¿ƒ∆ֵ
מׂשיחין  ּׁשאחרים למה רֹואה ּׁשאדם מה ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהפרׁש
חלּוק  ׁשּלּבֹו ּפעמים לֹו, מׂשיחין ּׁשאחרים ׁשּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָלֹו:

Èz¯ac.מּלהאמין  ÌÈÓM‰ ÔÓ Èk∑ אחד וכתּוב ְֲִִַƒƒ«»«ƒƒ«¿ƒְֶָָ
הּׁשליׁשי  הּכתּוב ּבא סיני". הר על ה' "וּירד ְִִִֵֵֶַַַַַַָָאֹומר:

ּביניהם ד)והכריע את (דברים הׁשמיע הּׁשמים "מן : ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָ
הּגדֹולה": אּׁשֹו את הרא הארץ ועל ליּסרּך ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָקֹולֹו

ּבּׁשמ  הארץ.ּכבֹודֹו על ּוגבּורתֹו ואּׁשֹו ּדבר (מכילתא)ים, ְְְִִֶַַַָָָָָָ
ההר, על והּציען הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים הרּכין ְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָאחר:

אֹומר: הּוא יח)וכן וּירד"(תהלים ׁשמים ."וּיט ְִֵֵֵֵַַַַָ

(ë)àì áäæ éýìàå óñë éýìà ézà ïeNòú àì¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ
:íëì eNòú©«£−¨¤«

i"yx£Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï∑ ׁשּמׁשי ּדמּות ּתעשּון לא …«¬ƒƒְֲַַַָֹ
ּבּמרֹום. לפני ÛÒÎ.(מכילתא)המׁשּמׁשים È‰Ï‡∑ ּבא ְְְִַַַַָָ¡…≈∆∆ָ

ׁשּלא  אּתי לעמד עֹוׂשה ׁשאּתה הּכרּובים על ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹלהזהיר
ּכסף, ׁשל לעׂשֹותם ׁשּניתם ׁשאם ּכסף, ׁשל ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָיהיּו

ּכאלהּות  לפני הן Ê‰·.הרי È‰Ï‡Â∑ להזהיר ּבא ְֱֲֵֵֶַָֹ≈…≈»»ְְִַָ

הרי  ארּבעה, עׂשית ׁשאם ׁשנים: על יֹוסיף ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
זהב  ּכאלהי לפני ÌÎÏ.הן eNÚ˙ ‡Ï∑:ּתאמר לא ְֱֵֵֶַָָָֹ…«¬»∆ַֹֹ

מדרׁשֹות, ּובבּתי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכרּובים עֹוׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָהריני
"לא  נאמר: לכ עֹולמים, ּבבית עֹוׂשה ׁשאני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדר

לכם" .תעׂשּו ֲֶַָ

(àë)éúìò-úà åéìò zçáæå él-äNòz äîãà çaæîE ¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ
éîìL-úàåðàö-úà EíB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå E §¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®§¨©¨Æ

éìà àBáà éîL-úà øékæà øLàézëøáe E:E £¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−¥«©§¦«
i"yx£ÊÓ‰Ó„‡ Áa∑ ּבאדמה על מחּבר יבנּנּו ׁשּלא ƒ¿«¬»»ְְֲִֶֶַָָָָֹֻ

ּבסיס) אחרת: (נסחה ּכפיס ּגּבי על אֹו עּמּודים, ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻּגּבי
מזּבח (מכילתא) חלל את ממּלא ׁשהיה אחר: ּדבר .ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

חנּיתן  ּבׁשעת אדמה ÈÏ.הּנחׁשת ‰NÚz∑ ׁשּתהא ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ«¬∆ƒְֵֶ
לׁשמי  עׂשּיתֹו ÂÈÏÚ.ּתחּלת zÁ·ÊÂ∑:ּכמֹו אצלֹו, ְְֲִִִִַָ¿»«¿»»»ְְֶ

ב) מנּׁשה"(במדבר מּטה אּלא .(מכילתא)"ועליו אינֹו אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָ
מזּבח  על והּדם "הּבׂשר לֹומר: ּתלמּוד מּמׁש? ְְְִַַַַַַַָָָָָָעליו

הּמזּבח ּבראׁש ׁשחיטה ואין ,"אלהי נח)ה' .(זבחים ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹֹ
EÈÓÏLŒ˙‡Â EÈ˙ÏÚ ּומּבקראׁשר ∑‡˙ מּצאנ. ∆……∆¿∆¿»∆ְְֲִִֶֶָֹ

E¯˜aŒ˙‡Â E‡ˆŒ˙‡∑ ֿ ואת עלתי ל"את ּפרּוׁש ∆…¿¿∆¿»∆ְְֵֶֶֶֹֹ
"ׁשלמי.ÈÓLŒ˙‡ ¯ÈkÊ‡ ¯L‡ ÌB˜n‰ŒÏÎa∑ ְֶָ¿»«»¬∆«¿ƒ∆¿ƒ

ׁשם  ׁשּלי, הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות ל אּתן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹאׁשר
מּכאן  .עלי ׁשכינתי אׁשרה ,'ּוברכּתי אלי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ'אבֹוא

למד  אּלא אּתה הּמפרׁש ׁשם להזּכיר רׁשּות נּתן ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשם  הּבחירה. ּבית וזהּו ׁשם, ּבאה ׁשהּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּבמקֹום
ּבנׂשיאת  הּמפרׁש ׁשם להזּכיר לּכהנים רׁשּות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹֹנּתן

העם  את לבר .ּכּפים ְִֵֶַַָָָ

Ïˆ„יח  ·¯˜ ‰LÓe ˜ÈÁ¯Ó ‡nÚ Ì˜Â¿»«»≈»ƒ…∆»≈¿«
:ÈÈ„ ‡¯˜È Ôn˙c ‡˙ËÈn‡«ƒ¿»ƒ«»¿»»«¿»

Ï‡¯NÈיט  È·Ï ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈
:ÔBÎnÚ ˙ÈÏÈlÓ ‡iÓL ÔÓ È¯‡ ÔezÊÁ Ôez‡«¬ƒ¬≈ƒ¿«»«≈ƒƒ¿

ÔÏÁ„Âכ  ÛÒÎc ÔÏÁc ÈÓ„˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿√»»«¬»ƒ¿«¿«¬»
:ÔBÎÏ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ·‰„cƒ¿»»«¿¿¿

„Áaכא  È‰˙e ÈÓ„˜ „aÚz ‡˙Ó„‡ Áa„Ó«¿««¿¿»«¿≈√»»¿≈««
CÚ ÔÓ CL„e˜ ÒÎ ˙ÈÂ C˙ÂÏÚ ˙È È‰BÏÚ¬ƒ»¬»»»¿»¿«¿»ƒ»»
ÈzÎL ˙È È¯L‡ Èc ‡¯˙‡ ÏÎa C¯Bz ÔÓeƒ»¿»«¿»ƒ«¿≈»¿ƒ¿ƒ

:CpÎ¯·‡Â CÏ È˙k¯a ÁÏL‡ ÔnzÏ¿«»∆¿«ƒ¿¿ƒ»∆¡»≈ƒ»

epxetq

(hi)íéîMä ïî ék íúéàø ízà©¤§¦¤¦¦©¨©¦
.íënò ézøacidiAbOd" oiprM ¦©§¦¦¨¤§¦§©©©§¦¦

"zF`xl iliRWOd ,zaWld ,biw mildz) ¨¨¤©©§¦¦¦§
(e.k dxez

(k)éäìà ézà ïeNòú àìŸ©£¦¦¡Ÿ¥

.óñëmY` oi`W mzi`xW xg`nE ¤¤¥©©¤§¦¤¤¥©¤
,il` axwzdl miIrvn`l mikixv§¦¦§¤§¨¦¦§¦§¨¥¥©
dN`M "iY`" EUrz `lŸ©£¦¦¨¥¤

.miIrvn`l`k dxez §¤§¨¦¦
(`k).él äNòz äîãà çaæîoM mbe ¦§©£¨¨©£¤¦§©¥

sqM lW zFlkid zFUrl KxhvY `lŸ¦§¨¥©£¥¨¤¤¤
axw` ornl zFxwi mipa`e adfe§¨¨©£¨¦§¨§©©¤§©

."dnc` gAfn" wiRqi la` ,mkil £̀¥¤£¨©§¦¦§©£¨¨
úà øékæà øLà íB÷nä ìëa§¨©¨£¤©§¦¤

.éîLoiprM ,icarl cre zial xga`W §¦¤¤§©§¥©©§¨§¦§¦§©
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(áë)ïäúà äðáú-àì él-äNòz íéðáà çaæî-íàå§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−
äììçzå äéìò zôðä Eaøç ék úéæb: ¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨

i"yx£ÌÈ·‡ ÁaÊÓ Ì‡Â∑(מכילתא):אֹומר יׁשמעאל רּבי ¿ƒƒ¿«¬»ƒְִִֵֵַָ
מזּבח  "ואם מג': חּוץ רׁשּות, ׁשּבּתֹורה ו'אם' 'אם' ְְְְִִִִִֶַַָָּכל
ּבלׁשֹון  מׁשּמׁש זה 'אם' הרי ּתעׂשהּֿלי", ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָאבנים
"לא  – אבנים' מזּבח ּתעׂשהּֿלי 'וכאׁשר ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָֹ'ּכאׁשר':
מזּבח  לבנֹות עלי חֹובה ׁשהרי ּגזית", אתהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָתבנה

ׁשּנאמר: כז)אבנים, וכן (דברים ּתבנה". ׁשלמֹות "אבנים ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
כב) ׁשּנאמר:(לקמן הּוא, חֹובה ּתלוה", ּכסף (דברים "אם ְֱִֶֶֶֶֶַַָ

ּבלׁשֹון טו) מׁשּמׁש זה ואף ּתעביטּנּו", ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַ"והעבט
וכן: ב)'ּכאׁשר'. ּבּכּורים",(ויקרא מנחת ּתקריב "ואם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַ

'אם' אין ,ּכרח ועל חֹובה. ׁשהיא העמר מנחת ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹזּו
הם  'ּכאׁשר' ּובלׁשֹון וּדאין, אּלא ּתלּויין ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּללּו
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עליה  חרּב ּתניף ּפן 'ּדילמא', ׁשהּוא 'ּפן' .ּבלׁשֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ
‰ÏÏÁzÂ∑חּללּת ּברזל, עליה הנפּת ׁשאם למדּת, הא «¿«¬∆»ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
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לא  ,לפיכ ׁשּבּׁשמים. לאביהם יׂשראל ּבין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשלֹום

קלֿוחמר: ּדברים והרי ּומחּבל. ּכֹורת עליו ּומה יבא ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ
מדּברֹות, ולא ׁשֹומעֹות ולא רֹואֹות ׁשאינם ְְְְְֲִֵֶַָָֹֹאבנים
תניף  "לא ּתֹורה: אמרה ׁשלֹום, ׁשּמּטילֹות ְְִִֵֶַַָָָָָֹעלֿידי
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ׁשהרי  מּמׁש, ערוה ּגּלּוי ׁשאינֹו ואףֿעלּֿפי .ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפסיעֹותי
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ּבהם  נֹוהג ואּתה הּוא, ערוה לגּלּוי קרֹוב ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהּפסיעֹות
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xi`n iaxúìvzîe éððò øéàîc àäìà àîéàjze` eqtziyk ± ¥¨¡¨¨§¥¦£¥¦¦©§©

.lvpize 'ippr xi`nc `dl`' xen` jk lr jze` eraziedéì øîà̈©¥
,xneyd
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' א



פט

יום ראשון - י"ב שבט
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו שבט
פרק כ מפרק עז 
עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג שבט
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז שבט
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד שבט
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז שבט
מפרק פג 

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח שבט
פרק כ מפרק פח סוף פרק פט

לשבוע פרשת יתרו תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



hayצ a"i oey`x mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ב ראשון יום
פרק כג  ,56 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä êà,hk 'nr cr.[íéðåéìòá

øeacä çëå ,çnaL äøBz éøáãa øeäøääå äáLçnä Cà©©©£¨¨§©¦§§¦§¥¨¤©Ÿ©§Ÿ©©¦
íäL ,ätaL äøBz éøáãa,xeaicde daygnd zegek - §¦§¥¨¤©¤¤¥

,úéäìàä Lôð ìL íéîéðtä íéLeáìmr xzei micge`ne - §¦©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦
epi`y ,ziwl`d ytpd ly dyrnd gek xy`n ziwl`d ytpd

,cala ipevig yeal `l`
úéäìàä Lôð ïkL-ìëå§¨¤¥¤¤¨¡Ÿ¦

íäa úLaìîä dîöò- ©§¨©§ª¤¤¨¤
xeaicde daygnd iyeala

,dxezaíéãçéî ílkª¨§ª¨¦
ïBöøa øeîb ãeçéa Lnî©¨§¦¨¦§

,ïBéìòä,xenb cegi - ¨¤§
eze` miyrp mdy ,ernyn
`l - ynn xac
mr sebd zecg`zdk
,lirl xen`k ,mdy ,ytpd

mixacmicxtp
z`f lka j` micg`znd
oihelgl cg` xac mpi`
ezedna x`yp cg` lke
"xenb cegi" .zinvrd
zecg`zd enk :eyexit
mdy ,dizegek mr ytpd

ytpd mb jk .`ln `ed ytpd mr mcegi ixd ,ytpdn wlg mb
xenb cegia micge`n - dly xeaicde daygnd zegeke ziwl`d
,dxez ixac xacn e` xdxdn icediy drya ,oeilrd oevxd mr

ãáì äákøî àìå5micg`zn ji`e recn xaqen oldl - , §Ÿ¤§¨¨§©
cegia oeilrd oevxd mr ,dxezd zervn`a ,miiniptd miyeald

.xenbøäøänL dîöò äëìä øácä àeä àeä ïBéìòä ïBöø ék¦§¨¤§©§©£¨¨©§¨¤§©§¥
ïä úBëìää ìkL ,da øaãîeïBöø úeiîéðt úBëLîä éèøt §©¥¨¤¨©£¨¥§¨¥©§¨§¦¦§

,Bîöò ïBéìòäly epevxn miieqn hxt zbviin dkld lk - ¨¤§©§
,dkld dze`a jynpd d"awd,Cøaúé BðBöøa äìò CkLjk - ¤¨¨¨¦§¦§¨¥

,d"awd dvexBà éàkæ Bà øeèt Bà øLk Bà øzî äæ øácL¤¨¨¤ª¨¨¥¨©©
;Côäìlky xg`ne .'eke aiig e` ,leqt e` xeq` df xacy - §¥¤

xdxdn mc`dy drya ixd ,d"awd ly epevxa hxt `id dkld
dcna ,oeilrd oevxd mr cge`n `ed ,dkld dze`a xacn e`
sebd zecg`zdn mb dlrnl ,zecg`zd ly xzeia ddeabd

.ytpdeBðBöø úëLîä ïä C"ðz úBiúBà éôeøö ìk ïëå§¥¨¥¥¦§©¥©§¨©§
Búîëçå,d"awd ly -àeä-Ceøa óBñ-ïéàa úBãçéîä §¨§¨©§ª¨§¥¨

àeäL ,ãeçiä úéìëúa`ed ,envr d"awd -àeäå òãBiä §©§¦©¦¤©¥©§
.'eë òcnä,d"awd ly epevxe eznkgy ,ixd .recid `ede - ©©¨

oevxae ,ynn cg` xac md ,envr d"awdedfdnkgeef
e` xacn icediy drya ,xeaicde daygnd zegek micg`zn
lcadd .dxeza xdxdn
xaqei ,dxezl zeevn oiay
zervn`a ,dagxd xzia
eicar lr deeiv jln :lyn
oikde ,dti oenx` el zepal
ea ,cgein xtq ef dxhnl
ji`e cvik hxetna myxp
eze`y jlnd oiane dvex
,ixd .dpaii oenx`
miwqer micardyk
md ,oenx`d znwda
mr micge`ne mixeyw
qgiay jlnd ly epevx
eli`e .epipae oenx` eze`l
oenx`d ilzek
eihixt e` ,mnvrlyk
mpi` oenx`d ly mixg`d
.envr jlnd ly epevx
myx eay ,zeipkzd xtq z` micnely minkgd - mznerl
eznkga ynn miwqer md ixd - oenx`d dpaii cvik jlnd
eznkg z` ixd bviin xtq eze`a meyxd :jlnd ly epevxae
epevx yalzn ,zeevnd dyrna :eppipra mb jk .jlnd ly epevxe
mpi` zeevnd z` miniiwn mda mihixtd eli`e ,d"awd ly
ok` `ed dxezd "lky" - dxezl qgia xacd dpey .envr oevxd
,d"awd ly epevx ok` `ed "dkldd wqt"e ,d"awd ly eznkg
,cg`zn `ed .xeaica e` daygna ,dxeza wqer icediyke

.d"awd ly eznkgae epevxa ,xzeia dpeilrd dbxcaeäæå§¤
áeúkL,"xdef"a -céøa-àLã÷å àúéøBà","ãç àlk ¯ àeä-C ¤¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

,ynn cg` xac md d"awde dxezdy -"àkìîc ïéøáà" àìå§Ÿ¥¨¦§©§¨
.ïéãewôk ãeçì.zeevnd enk ,jlnd ly cala "mixa`" `le - §§¦¦

mr sebd enk ,oeilrd oevxd mr zeevnd zecge`n ,xen`k ,oky
d"awde dxez eli`e .micxtp mixac ipy ly zecg`zd - dnypd

.ynn cg` xac mdóBñ-ïéàa ãçéîä ïBéìòä ïBöøL øçàîe¥©©¤§¨¤§©§ª¨§¥
øzñäa àìå ,éøîâì éelâa àeä ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦§¦§©§¥§Ÿ§¤§¥
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íéøîà éèå÷éì
äáùçîä êà
äôáù ú"ãá øåáãä çëå çåîáù ú"ãá øåäøääå
ùôð ù"ëå úéäìàä ùôð ìù íéîéðôä 'éùåáì íäù

íéãçåéî íìåë íäá úùáåìîä äîöò úéäìàäùîî
ïåöø éë ãáì äáëøî àìå ïåéìòä ïåöøá øåîâ ãåçéá

äîöò äëìä øáãä àåä àåä ïåéìòäøáãîå øäøäîù
ïåöø úåéîéðô úåëùîä éèøô ïä úåëìää ìëù äá

äìò êëù åîöò ïåéìòäøúåî äæ øáãù 'úé åðåöøá
éôåøö ìë ïëå êôäì åà éàëæ åà øåèô åà øùë åà

ê"ðú úåéúåàñ"àá 'åãçåéîä åúîëçå åðåöø úëùîä ïä
ù"æå 'åë òãîä àåäå òãåéä àåäù ãåçéä úéìëúá ä"á
ãåçì àëìîã ïéøáà àìå ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã

ïåéìòä ïåöøù øçàîå .ïéãå÷éôëä"á ñ"àá ãçåéîä
íéðô øúñäá àìå éøîâì éåìéâá àåä ãåçéä úéìëúá
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.5‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚÓ "‰¯Ú‰"· הפנימיים הלבושים של שיחודם להבין, אפשר ממנו לבד", מרכבה "ולא שבביטוי הקושי על
אדמו"ר  כ"ק מעיר והנפש. הגוף מאיחוד גם למעלה הוא שבאמת בשעה - בלבד ה"מרכבה" מביטול למעלה הוא העליון, הרצון עם

הםשליט"א: - בזה דעסקי' בתורה והדבור המח' בם והפה, שהמוח מפני - "מרכבה" כאן הזכירו משמעותה Î¯Ó·‰..."ואולי (כנ"ל)".
"ולא במלים היא: זו, עמוקה הערה הרצון Î¯Ó·‰של עם הפנימיים הלבושים (של זה יחוד של כללית השוואה לערוך הכוונה אין לבד"

והדיבור  המחשבה שביחוד לחידוש ביחס רק היא כאן, "מרכבה" המושג הזכרת לעיל. המוזכרים והיחוד הביטול אופני שני לגבי העליון )
"מרכבה" הם תורה, דברי ומדברים החושבים והפה, שהמוח אמרנו עתה רק ומדברים. חושבים בהם והפה, המוח ביטול לעומת בתורה

שעצם לחדש, כאן באים -‰·˘ÁÓ‰,"גמור "ביחוד מיוחדים לדבר, והכוח ·Ï·„עצמה ‰·Î¯Ó ‡ÏÂ.עצמם ובפה במוח שהדבר כמו -



צי hay b"i ipy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ג שני יום
,hk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîì ïáåé äæáå,58 'nr cr:ïî÷ì

íäL ,íéîéðtä äéLeáìe úéäìàä Lôða ,ììëe ììk íéðẗ¦§¨§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨©§¦¦¤¥
éøáãa ÷ñBò íãàäL äòL dúBàa ,døeaãå dzáLçî©§©§¨§¦¨§¨¨¨¤¨¨¨¥§¦§¥

äøBzixd `a ,dxez ixac xacne xdxdn icediy drya - ¨
ezaygnae eytpa `ln ielib icil dxezay oeilrd oevxd

.exeaiceLôpä íb éøä£¥©©¤¤
äéLeáìedaygn - §¤¨

,xeaiceíéãçéî elà¥§ª¨¦
-Ceøa óBñ-ïéàa Lnî©¨§¥¨
äòL dúBàa àeä§¨¨¨
ãeçék ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦§¦
ìL BzáLçîe Bøeac¦©£©§¤

àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
Búeîöòå Búeäîa§¨§©§

ìéòì økæpk6ïéà ék , ©¦§¨§¥¦¥
ãøôð øác íeL- ¨¨¦§¨

,d"awdnøzñäa íà-ék¦¦§¤§¥
.ìéòì økæpk íéðtwx - ¨¦©¦§¨§¥

zeinipty dfÎiciÎlr
,zxzqen oeilrd oevxd
yibxdl mi`xapl xyt`
,"ze`ivn"l mnvr z`
icediy dryay xg`ne
zxqen ,dxez cnel
zeinipte ,ef dxzqd
`id oeilrd oevxd
`linn - d`ln zelbzda

.`ln `ed "cegi"dàlà ãBò àìå,efn dxizi -íãeçiLly - §Ÿ¤¨¤¦¨
,dxez cnel icediy drya d"awd mr dizegeke ytpdàeä

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ãeçiî æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨¦¦¥¨
,íéðBéìò úBîìBòa.mipeilrd miipgexd zenlerd mr -øçàî §¨¤§¦¥©©

íé÷ñBòä äéLeáìe Lôpa Lnî éelâa àeä ïBéìòä ïBöøL¤§¨¤§§¦©¨©¤¤§¤¨¨§¦
,dîöò äøBzä àeä àeä éøäL ,äøBza;miwqer md da - ©¨¤£¥©¨©§¨

- mznerleíúeiç íéìa÷î íéðBéìòä úBîìBòä ìëå,wx - §¨¨¨¨¤§¦§©§¦©¨
CLîpä úeiçå øBàî,raepy dnn -BðBöø àéäL ,äøBzäî ¥§©©¦§¨¥©¨¤¦§

,Cøaúé Búîëçå`ed dxezd "lky"y xen`k -eznkgly §¨§¨¦§¨¥
- "dkldd wqt"e ,d"awdepevx.d"awd lyáéúëãk7ílk" : §¦§¦ª¨

,"úéNò äîëçameiwe z`ixal xewnd `id "dnkg"y ,ixd - §¨§¨¨¦¨

.zenlerd lkäøBzä àéäL ¯ äîëçä ïk-íàå,`id - §¦¥©¨§¨¤¦©¨
,ílkî äìòîì.zenlerd lkl "xewn"d `idy xg`n -àéäå §©§¨¦ª¨§¦

àéä,dxezd -,"ïéîìò ìk ááBñ" àø÷pä Cøaúé BðBöø- ¦§¦§¨¥©¦§¨¥¨¨§¦
dlrnl `ed :xnelk ."dtiwn" dxeva zenlerd lka ritynd
oi` okle ,zenlerd lkn

a yalzdl leki `edjez
`l` ,zeinipta ,zenlerd
mdilr rityn `ed
itk - "siwn" zpigaa

:oldl xaqeiyàéäL¤¦
ìBëé BðéàM äî úðéça§¦©©¤¥¨

ïéîìò CBúa Laìúäì- §¦§©¥§¨§¦
,zenlerd zeinipta÷ø©

äìòîì øéàîe äiçî§©¤¥¦§©§¨
éwî úðéçáa,ó- ¦§¦©©¦

dlrnl ezeida ,mdilrn
zeyalzdnjeza

,zenlerdàéä àéäå- §¦¦
dlrnl `idy ef dpiga
,zenlerd lkn
Lôpa úLaìúnä©¦§©¤¤©¤¤
éelb úðéçáa äéLeáìe§¤¨¦§¦©¦

Lk Lnîéøáãa íé÷ñBò ©¨§¤§¦§¦§¥
áb-ìò-óàå" ,äøBz¨§©©©

"'eë éæç àì eäéàc8- §¦¨¨¥
`ed oi`y itÎlrÎs`e
yibxn epi` ,dxez cnel `edy drya ,icedi .z`f d`ex
,jka dyg - eznyp eli`e ,d"awd mr eytp zecg`zda

éëä íeMîe],okle -,ìañì ìBëédlrpd zecg`zdd z` - ¦¨¦¨¦§Ÿ
,d"awd mríeMî,iptn -,éæç àìc.yibxn epi`y - ¦§¨¨¥

.[íéðBéìòa ïk-ïéàM-äîly mi`xapa xacd dpey - ©¤¥¥¨¤§¦
mde ,dfdÎmleray dxzqdd oi` mda ,mipeilrd zenlerd
"lawl" mzlkia oi` okle ,iwl` oipr lk miyibxne "mi`ex"
sebdy ori ,seba dnyp eli`e .d"awd mr dfk dlrp cegi
- df cegiay iwl`d xe`a yibxdln mixizqn ,dfdÎmlerde
mr dfk wfg cegia cg`zdl dnypd zlekil daiqd idef

.dxezd cenil zrya ,d"awd

äæáe,xaqedy dna - ¨¤
mr icedi ly eytp cegiy
cenil zrya ,d"awd
dcna `id ,dxezd
xy`n dlrnle d`lnd

,zeevnd meiw zryaïáeé¨

úìòî ãàî äìãb änì̈¨¨§¨§Ÿ©£©
øúBé äøBza ÷ñòä̈¥¤©¨¥
elôàå ,úBönä ìkî¦¨©¦§©£¦
ãeçé àéäL älôzî¦§¦¨¤¦¦

íéðBéìò úBîìBòlkae - ¨¤§¦
cenil zlrn dlcb z`f
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùôðá ììëå ììëíäù íéîéðôä äéùåáìå úéäìàä
éøáãá ÷ñåò íãàäù äòù äúåàá äøåáãå äúáùçî

íâ éøä äøåúñ"àá ùîî íéãçåéî åìà äéùåáìå ùôðä
åøåáã ãåçéë ãåçéä úéìëúá äòù äúåàá ä"á

åúáùçîåïéà éë ì"ðë åúåîöòå åúåäîá ä"á÷ä ìù
ãåò àìå ì"ðë íéðô øúñäá íà éë ãøôð øáã íåùàìà

ä"á ñ"à øåà ãåçéî æò øúéå úàù øúéá àåä íãåçéù
ïåöøù øçàî íéðåéìò úåîìåòáéåìéâá àåä ïåéìòä

àåä àåä éøäù äøåúá íé÷ñåòä äéùåáìå ùôðá ùîî
ìëå äîöò äøåúäíúåéç íéìá÷î íéðåéìòä úåîìåòä

åúîëçå åðåöø àéäù äøåúäî êùîðä úåéçå øåàî
àéäù äîëçä ë"àå úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
ááåñ '÷ðä 'úé åðåöø àéä àéäå íìåëî äìòîì äøåúä
êåúá ùáìúäì ìåëé åðéàù äî 'éçá àéäù ïéîìò ìë

äìòîì øéàîå äéçî ÷ø ïéîìòé÷î 'éçááàéä àéäå ó
ùîî éåìéâ 'éçáá äéùåáìå ùôðá úùáìúîä

â"òàå ú"ãá íé÷ñåòùëéëä 'åùîå] 'åë éæç àì åäéàã
.[íéðåéìòá ë"àùî éæç àìã íåùî ìåáñì ìåëé

äæáå
ïáåéìëî øúåé äøåúá ÷ñòä úìòî ãàî äìãâ äîì

íéðåéìò úåîìåò ãåçé àéäù äìôúî 'éôàå úåöîä
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כא.6. כד.7.פרק קד, א.8.תהלים ג, מגילה ראה



hayצב b"i ipy mei Ð bk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

mircei ixd :le`yl xyt` dxe`kly `l` - dltzn mb dxezd
,icinzd eweqir dxezd oi`y ,"ezpne` ezxez" oi`y iny ep`
`id dlitzdy ixd - dlitz myl dxezd ceniln wiqtdl eilr

:oldl owfd epax xiaqn - ?dxezn dlrnlàäå],dfe -éîc §¨§¦
Búðnà BúøBz ïéàL¤¥¨ª¨§

éøö,÷éñôäì C- ¨¦§©§¦
dgked jka oi` ,dltzl
dlrnl `id dltzdy
ly enrh `l` ,dxezn

:`ed xacøçàî eðéä©§¥©©
-åàìa ìháîe ÷éñôîc§©§¦§©¥§¨

.[éëä`edy xg`n - ¨¦
ceniln lhane wiqtn
mixac llba ,dxez
wiqtdl eilr okl ,mixg`

.dltzl mbäfîe9dnn - ¦¤
dlrnd epxaqdy

,dxezayìékNnä ìëeé©©©§¦
,lecbd oiand -éLîäìC §©§¦

äìBãb äàøé åéìò̈¨¦§¨§¨
,äøBza B÷ñòa§¨§©¨

éà ïðBaúiLkBLôpL C §¤¦§¥¥¤©§
BçîaL äéLeáìe- §¤¨¤§Ÿ

,daygndåéôáe- §¦
,eitay xeaicdeíä¥

úéìëúa Lnî íéãçéî§ª¨¦©¨§©§¦
Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ,ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¦§¨¤§§¥¨©¨

,íäa älbúnäzrya ,xeaice daygn ,diyealae ytpa - ©¦§©¤¨¤
;dxezd cenilàìk íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòä ìkM äî©¤¨¨¨¤§¦§©§¦§¨
dén÷ éáéLçmpi` ,mipezgzde mipeilrd ,zenlerd lk - £¦¥©¥

,`edÎjexa seqÎoi` xe`e oeilrd oevxd iabl llk miaygpïéàëe§©¦
,Lnî ñôàå,llk miniiw mpi` eli`k md -BðéàL ãò ¨¤¤©¨©¤¥

,Lnî íëBúa Laìúîmda yalzn oeilrd oevxd oi` - ¦§©¥§¨©¨
oevxd z` lawl zenlerd zlekia oi`y ,xen`k ,zeinipta

,zeinipta oeilrdàlàzpigaa mda rityn oeilrd oevxd - ¤¨
éwî úðéçáa 'ïéîìò ìk ááBñ'ó,ick -øwò íúBéçäì ¥¨¨§¦¦§¦©©¦§©£¨¦©

,íúeiçiwl`d xe`dn zenlerd milawn mzeig xwir z` - ©¨
.zenlerd lk z` aaeqdäøàä Bæéà ÷ø,cala -úLaìúî ©¥¤¨¨¦§©¤¤

,íëBúa,zeinipta -eìhaúé àlL ,ìañì íéìBëiM äî §¨©¤§¦¦§Ÿ¤Ÿ¦§©§
.éøîâì úeàéönamipeilrd zenlerd mby ,ef zeppeazdn - ¦§¦§©§¥

z` "leaql" mileki mpi`,cala epnn dx`d wx ,oeilrd oevxd
drya ,eytpa eli`e ,ixnbl mze`ivn z` eca`i `ly ick z`fe

oeilr oevx xi`n ,dxez cnel `edydfixd - zelbzda
eweqir zrya d"awdn dlecb d`xil ribi ,jka eppeazda

.dxezaáeúkL eäæå10älàä íéwçä ìk úà 'ä eðeöéå" : §¤¤¨©§©¥¤¨©ª¦¨¥¤

"'Bâå 'ä úà äàøéìd`xil miribn "miweg"d iciÎlry ixd - §¦§¨¤§
,jka oeekzn owfd epax .d"awdnepiax w"k ly ezxrd itl

:epeylae`a - daiq) d`xid iptnc jtidl `ed dxe`klc"
,rnyn df weqtn :xnelk ."miwegd z` miniiwn (aaeqnd
`ed ,miwegd iciÎlry
z`xil ,okn xg`l ,ribn
dxe`kly drya - 'd
"d`xi"d :jetd xacd
meiwl eze` d`ian
`id "d`xi"d ;miwegd
znxebd "daiq"d ixd
`le ,miwegd meiwl

md miwegdyliaya
ezxaqd itl ,j` .d`xid
mixacd ,owfd epax ly
zniiw ,oky .mipaen
- d`xia efk dbixcn
wx d`ad - dlecb d`xi
`ide ,"miweg"d ixg`
mi`ad miwegd "zilkz"k

liayad`xid .d`xid
meiwl "daiq" `idy
dbxca d`xi `id ,miwegd
dilry ,xzei dkenp
.zeevnd meiwl `iadl
jk ,miweg iabl dfy myk

.dxez - dnkg iabl ,oldl ,owfd epax xiaqnäìBãb äàøé ìòå]§©¦§¨§¨
eøîà Bæ11:l"f epinkg - :,"äàøé ïéà ,äîëç ïéà íà"- ¨§¦¥¨§¨¥¦§¨

,"dlecb d`xi" dze`l epiid ,d`xil `ean `id - dxez - dnkg
l"f epinkgy dn znerl z`fe .d`xiay xzei dpeilrd dbixcnd
d`xidy - "dnkg oi` d`xi oi` m`" :dketd dxeva mixne`
iabl `id dpeekd o`ky - dxez - dnkgl mcwen i`pz `id
;dxez cenill zyxcpd ,d`xid ly xzei dpezgzd dbixcnd

dìöà úàø÷ð äøBzäåly xzei dpeilrd dbixcnd iabl - §©¨¦§¥¤§¨
,d`xid,"àzøãì àòøz"xryd jxc wxy ,zial xry - ©§¨§©§¨

`edy ,"zia"k zx`ezn d`xidy ,ixd .zial qpkdl xyt`
,dxez lr fnexd "xry"d iabl xwirdíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨

.Bæk äàøé àc ìéáñ àçî ìk åàìc àlà ,[øçàlk `l - ©¥¤¨§¨¨Ÿ¨¨¦¨¦§¨¨
.'d z`xi ly efk dpeilr dbixcn "leaql" leki genïàî íb Cà©©©

,Bæ äàøé ììk Bçî ìéáñ àìcleki egen oi`y in mb - §¨¨¦Ÿ§¨¦§¨
,llk ef d`xi "leaql",dúö÷î àìå dpî àìedyn `l mb - ¨¦¨§¨¦§¨¨

,ef d`xindøB÷îe dLøLa BLôð Cøò úeúéçt éðtî¦§¥§¦¤¤©§§¨§¨§¨
äiNòc úBøéôñ øNòc úBðBzçz úBâøãîamler ly - §©§¥©§§¤¤§¦©£¦¨

- diyrdBæ äàøé ïéà,el dxqgd -,äNòîì Ba úákòî- ¥¦§¨§©¤¤§©£¤
,ynn lreta zeevne dxez meiwl:ïn÷ì øàaúiL Bîk§¤¦§¨¥§©¨
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íéøîà éèå÷éì
åðééä ÷éñôäì êéøö åúðîåà åúøåú ïéàù éîã àäå]

ìëåé äæîå .[ä"àìá ìèáîå ÷éñôîã øçàîìéëùîä
ïðåáúéùë äøåúá å÷ñòá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì

åçåîáù äéùåáìå åùôðù êéàùîî 'éãçåéî íä åéôáå
ùîî ä"á ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéä úéìëúá

äî íäá äìâúîäíéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìëù
ùáìúî åðéàù ãò ùîî ñôàå ïéàëå äéî÷ éáéùç àìë

íëåúáé÷î 'éçáá ïéîìò ìë ááåñ àìà ùîîó
íëåúá úùáìúî äøàä åæéà ÷ø íúåéç ø÷éò 'úåéçäì

äî.éøîâì úåàéöîá åìèáúé àìù ìåáñì íéìåëéù
äàøéì äìàä íé÷åçä ìë úà 'ä åðåöéå ù"æå'ä úà

äàøé ïéà äîëç ïéà íà åøîà åæ äìåãâ äàøé ìòå] 'åâå
àòøú äìöà úàø÷ð äøåúäå[à"îá ù"îë àúøãì

ïàî íâ êà .åæë äàøé àã ìéáñ àçåî ìë åàìã àìà
ììë åçåî ìéáñ àìãäúö÷î àìå äðéî àì åæ äàøé

úåâøãîá äøå÷îå äùøùá åùôð êøò úåúéçô éðôî
øùòã íéðåúçúúáëòî åæ äàøé ïéà äéùòã úåøéôñ

:ïî÷ì ù"îë äùòîì åá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.9:˘Â„˜‰ ÂÂ˘Ï ‰ÊÂ ,Ô‡Î ¯ÈÚÓ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î המצוות על התורה שממעלת - ותוכנו (וחידושו) כאן הענין כל שייכות "אולי
כי - מהקודמת גדולה מעלה והיא גדולה) ליראה (שבאים מעלה עוד מסובבת - היחוד ‰ÌÈ˜ÂÁבאופן ˙ÈÏÎ˙ ליראה זה הרי (היחוד)

לעשותו". ובלבבך בפיך יותר מקרבת - יותר גדולה ויראה כד.10.כו', ו, יז.11.דברים ג, אבות



צג hay c"i iyily mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ד שלישי יום
פרק כד  ,58 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå ãë ÷øô,l 'nr cr.'åëå åá

.ãë ÷øtmiiwl "c`n aexw" ji` ,owfd epax xiaqd ,mincewd miwxta ¤¤
dad`d zervn`a ,'d z`xie 'd zad` jezn ,"jaala" zeevne dxez

cvik ,oiadl ick ,j` .d"awdl l`xyin cg` lk jezay zxzeqnd

zexiarn rpnidle ,zeevnd lk miiwl zxzeqnd dad`d iciÎlr xyt`

ozekiiy owfd epax xiaqd -

ikp`"l dyrdÎzeevn lk ly

Îzeevn lk lye ,"jiwl` 'd

;"jl 'idi `l"l dyrzÎ`ld

"'d zecg`" ly dzernyn

`ed d"awdy wx `l `id

cigi `edy `l` ,cg` dwel`

,oky .qt`e oi` lkd ecrlae

.d"awd l` zilkza lha lkd

dcear"y xiaqd owfd epax

xetkl `wec dyexit oi` "dxf

mb `l` ,d"awda dlilg

envr z` aiygn mc`yk

ezyecwn cxtpe "ze`ivn"l

df mb ixd - d"awd ly

okn xg`l ."dxf dcear"

zeinipty ,owfd epax xiaqd

dxi`n oeilrd oevxd

icedie ,zeevna zelbzda

mb ,zeevn miiwny drya

.d"awd mr cg`zn `ed

dlrnl `id ,dxez cnel `edy drya d"awd mr icedi ly ezecg`zd

ep` eze` ,c"k wxta .zeevn miiwn `edy drya ez` ezecg`zd xy`n

jtidd `edy xac ,dxiar xaer icediyky ,xaqei ,cenll miligzn

,d"awdn dizegeke eytp f` zecxtp ,d"awd ly epevxn jtid ,devnn

dcear" ze`xwpd "`xg` `xhq"de "dtilw"d ly ozecxtid xy`n xzei

."mixg` miwl`"e "dxf

,äæ únòì äæåxac eznerl yi ,dyecw ly oipr lkly myk - §¤§ª©¤
meiwe dxezd cenil cbpk iktd xac mb yi jk - dtilwa iktd
ly "df znerl"d .d"awd mr micg`zn ociÎlry ,zeevnd

:`id ,zeevne dxezàúéøBàc äNòú-àì úBöî ä"ñL ïä- ¥§¨¦§Ÿ©£¤§©§¨
dxq` dxezdy ,"dyrz `l"d zeevn ynge miyy ze`n yly

,ozeyrl,ïðaøc éøeqà ìëå,minkgd exq`y mixeqi`d lk - §¨¦¥§©¨¨
Lnî íëôäå Cøaúé Búîëçå BðBöø ãâð ïäL øçàî- ¥©©¤¥¤¤§§¨§¨¦§¨¥§¤§¨©¨

mixac zeyrl xeq` mditl ,d"awd ly eznkge epevxn jtidd
,dl`íä,elld mixeq`d mixacd lk -Bãeçiî íéãøôð ¥¦§¨¦¦¦

-àøèqä Bîk ,Lnî ãeøtä úéìëúa Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥§©§¦©¥©¨§©¦§¨
,"íéøçà íéäìà"å "äøæ äãBáò" úàø÷pä ätìwäå àøçà̈¢¨§©§¦¨©¦§¥£¨¨¨¥Ÿ¦£¥¦

ìéòì økæpk ,ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñä úîçî1ody - . ©£©¤§¥¨¦¤§¨¤§©¦§¨§¥
zpigan drtyd zelawnmiixeg`miwl` ze`xwp od okle -

mixg`.ïëåmb jk ,onvr zexiara dfy enk -Lôpä éLeáì 'â §¥§¥©¤¤
,zindad -øeac äáLçî íäL ,ìàøNéaL dâð útìwnL¤¦§¦©Ÿ©¤§¦§¨¥¤¥©£¨¨¦

,ïðaøãe àúéøBàc äNòú-àì ä"ñLa íéLaìîä ,äNòîe- ©£¤©§ª¨¦¦§¨Ÿ©£¤§©§¨§©¨¨
exq` minkgde dxezdy mixacd z` zeyrle xacl ,aeygl

;mze`Lôpä úeäî ïëå§¥¨©¤¤
úLaìîä dîöò©§¨©§ª¤¤

äéLeáìaytpdy - ¦§¤¨
zindaddyery ef `id

zervn`a zexiard z`
xeaic ,daygn :diyeal

,dyrn e`íéãçéî ílkª¨§ª¨¦
Lnîàøçà-àøèña ©¨§¦§¨¨¢¨

úàø÷pä ,Bæ ätì÷e§¦¨©¦§¥
."äøæ äãBáò"dpnn - £¨¨¨

zrya "zeig" milawn md
.zexiard ziiyràìå§Ÿ

,ãBòdiyeale ytpdy -
`xhq"d mr micge`n
md `linne "`xg`

,dz` zg` dbxcaàlà- ¤¨
:efn dxiziíéìèaL¤§¥¦

íéòeøâe ,äéìà íéìôèe§¥¦¥¤¨§¦
ék ,ãàî äpnî íéúeçôe§¦¦¤¨§Ÿ¦

àéä"`xg` `xhq"d - ¦
,"dtilw"dedðéà¥¨

,Ba úãøBî dðéàå dðBaø úà úòãBéå ,éøîç óeâa úLaìî§ª¤¤§¨§¦§©©¤¦¨§¥¨¤¤
BúeçéìLa àlL dlL íéòø éëàìî úçìLîa dúlòt ìòôì¦§Ÿ§ª¨¨§¦§©©©§£¥¨¦¤¨¤Ÿ¦§¦

,íBìLå-ñç àeä-Ceøa íB÷î ìL,dyer `idy lk ,`l` - ¤¨¨©§¨
zeyaeln opi`y zetilwdy ,ixd .d"awd ly ezegilya `ed
mc`d ytp ;d"awd ly epevx z` zexndl zeleki opi` ,seba
cbp `edy xac zeyrl dleki - seba zeyaeln dzeida ,cala

`id jkae ,d"awd ly epevxdhnl,zetilwdnøîàîëe§©£©
íòìa2:mrla xn`y enk - :."Bâå 'ä ét úà øáòì ìëeà àì" ¦§¨Ÿ©©£Ÿ¤¦§

,z`f xn` `edy `l` - seba zyaeln dtilw did mrlay s` -
dtilwd cvnzipgexddidy drya cgeina ea dyalzdy

elrti ely zellwdy gekd z`e ely d`eapd z` lawl jixv
eieeiv zexndl leki did `l - ef zipgex dtilw zpigan .ozlert

.d"awd lyàø÷pL óàå,zexen`d zetilwd -"äøæ äãBáò" §©¤¦§¨£¨¨¨
,d"awda dxitkd z` zebviin ody jk -déì eø÷ àäod j` - ¨¨¥

:d"awdl ze`xew ixdc àäìà","àiäìà,miwel`d dwel` - ¡¨¨¤¡¨©¨
,d"awda ixnbl zextek od oi`y ,xnelkøáòì íéìBëé íðéàå§¥¨§¦©£Ÿ

,Cøaúé BðBöø ìò ììkd"awd ly epevx cbpky xac zeyrl - §¨©§¦§¨¥
?dnl jk lke -àeäL íéâéOîe íéòãBé ék,d"awd ly epevx - ¦§¦©¦¦¤

ìL "íéøBçàc íéøBçà" úðéçaî íé÷ðBiL ,íîei÷å íúeiç©¨§¦¨¤§¦¦§¦©£©¦©£©¦¤
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íéøîà éèå÷éì
äæå ãë ÷øôäùòú àì úåöî ä"ñù ïä äæ úîåòì

øçàî ïðáøã éøåñéà ìëå àúééøåàã
åðåöø ãâð ïäùíéãøôð íä ùîî íëôäå 'úé åúîëçå

à"ñä åîë ùîî ãåøéôä úéìëúá 'úé åúåãçàå åãåçéî
íéðô øúñä úîçî íéøçà íéäìàå æ"ò '÷ðä äôéì÷äå

éùåáì 'â ïëå .ì"ðë ïåéìòä ïåöø ìùúôéì÷îù ùôðä
'éùáåìîä äùòîå øåáã äáùçî íäù ìàøùéáù äâåð

àúééøåàã ú"ì ä"ñùáäîöò ùôðä úåäî ïëå ïðáøãå
'ôéì÷å à"ñá ùîî íéãçåéî íìåë äéùåáìá úùáåìîä
íéòåøâå äéìà íéìôèå íéìèáù àìà ãåò àìå æ"ò '÷ðä åæ

úùáåìî äðéà àéä éë ãàî äðîî íéúåçôåéøîåç óåâá
äúìåòô ìåòôì åá úãøåî äðéàå äðåáø úà úòãåéå

àìù äìù íéòø éëàìî úçìùîáìù åúåçéìùá
éô úà øåáòì ìëåà àì íòìá øîàîëå å"ç ä"á íå÷î

æ"ò àø÷ðù óàå 'åâå 'äàéäìàã àäìà äéì åø÷ àä
íéâéùîå 'éòãåé éë 'úé åðåöø ìò ììë øåáòì 'éìåëé íðéàå
'ééøåçàã íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íîåé÷å íúåéç àåäù
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כב.1. יח.2.פרק כב, במדבר



hayצד e"h iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט"ו רביעי יום
,l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æø åøîà ïëìå,60 'nr cr.æ"ò úôéì÷å

éwnä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøíú÷éðiL àlà ,íäéìò ó §¨¤§¨©©¦£¥¤¤¨¤§¦¨¨
íëBúa úeìb úðéçáa àéä íëBúaL íúeiçåelkeiy - §©¨¤§¨¦¦§¦©¨§¨

ïîöò áéLçäìly "ze`ivn"l -äøéôk Bæ éøäå ,úeäìà §©£¦©§¨¡Ÿ©£¥§¦¨
.Búecçàayi ,"ze`ivn"l zinvrd daygdd .d"awd ly - §©§

ezecg`a dxitk meyn da
,d"awd ly-ìkî ìáà£¨¦¨

,íB÷îzetilwd - ¨
,`xg`Î`xhqdeïðéà¥¨

'äa eLçëå íéøôBk§¦§¦£©
,àeä àì øîBìå éøîâì§©§¥§©Ÿ

déì eø÷c àlà- ¤¨§¨¥
,d"awdlàäìà"¡¨¨

íúeiç eðéäc ,"àiäìàc¤¡¨©¨§©§©¨
ãøBéå CLîpä íîei÷å§¦¨©¦§¨§¥
,Cøaúé BðBöøî íäéìò£¥¤¥§¦§¨¥
Î`xhqde zetilwd -
ozeigy ,zexikn `xg`
epevxn odl `a ,oneiwe

.d"awd lyïëìåzngn - §¨¥
odl `a "ozeig"y ,ozrici

,d"awd oevxn,ïk íàå .íìBòì Cøaúé BðBöø ïéøáBò ïðéà- ¥¨§¦§¦§¨¥§¨§¦¥
ixd ,d"awd ly epevx lr mrt s` zexaer zetilwd oi`y
äaøä úeçôe òeøb àeä ,Cøaúé BðBöø ìò øáBòä íãàä̈¨¨¨¥©§¦§¨¥¨©¨©§¥
"äøæ äãBáò" úàø÷pä ,ätì÷e àøçà-àøèqäî ãàî§Ÿ¥©¦§¨¨¢¨§¦¨©¦§¥£¨¨¨

,"íéøçà íéäìà"å,d"awd ly epevx lr xaer `edy jka - ¥Ÿ¦£¥¦
ly epevx lr zexaer opi` `xg`Î`xhqde dtilwd eli`e

,d"awdàeäå-,dxiard lraBãeçiî ãeøtä úéìëúa §§©§¦©¥¦¦
,äpnî øúBé àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búecçàå,dtilwdn - §©§¤©¨¨¥¦¤¨

Búecçàa øôBk elàëe§¦¥§©§
.íBìLå-ñç äpnî øúBé¥¦¤¨©§¨
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥
÷øt óBñ áî øòL 'íéiç©¦©©¤¤
äfä íìBòaL òøäL ,ã¤¨©¤¨¨©¤
éøîL àeä éøîçä©¨§¦§¨¥

,'eë úBqbä úBtìwä- ©§¦©©
xnegd md - "mixny"
oiidn yxtend xzeia qbd
"rx"d :eppiprae -
qbd `ed dfdÎmleray
,onvr zetilwa xzeia
øeøaä úéìëz àeäå§©§¦©¥

,'eëåxexia ixg` - §
aehd zevevip z`lrde
- zetilwa mi`vnpd
epnler ly "rx"d `ede - zetilwdn xzeia rexbde qbd cxey

.ixnegdíéòLøäå ,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦§¨§¨¦
:'eëå Ba íéøáBbzetilwd iehia icil ze`a dfdÎmlera oky - §¦§

.xzeia zerexbde zelecbd

ì"æø eøîà ïëìå3"BzLà äèNú ék" :÷eñt ìò4"dhyz" - §¨¥¨§©©©¨¦¦§¤¦§
:ik ,"zehy" oeyln,"'eëå äøáò øáBò íãà ïéà"m` `l` - ¥¨¨¥£¥¨§

,"zehy gex ea qpkp okäl÷ dzòcL úôàðîä äMà elôàc©£¦¦¨©§¨¤¤¤©§¨©¨
,z`f lka -úeèL çeø éìeì ,dúåàz çeøa úìLBî äúéä̈§¨¤¤§©©£¨¨¥©§

øézñîe äqëîä daL¤¨©§©¤©§¦
äáäàä úà íéìòîe©§¦¤¨©£¨
dLôðaL úøzñî§ª¤¤¤§©§¨

,úéäìàä,`idy - ¨¡Ÿ¦
,zxzeqnd dad`d

zt`eyúðeîàa ä÷áãì§¨§¨¤¡©
àìå ,Búecçàå Bãeçéå 'ä§¦§©§§Ÿ
íBìLå-ñç ãøtéì¦¨¥©§¨
íéìèBð elôà ,Búecçàî¥©§£¦§¦
ãáòì äpnî dLôð úà¤©§¨¦¤¨©£Ÿ
,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò£¨¨¨©§¨
dzad` zngn -

meya dnikqn dzid `le dytp z` zxqen dzid ,d"awdl
dfÎiciÎlr ik ,dxfÎdcear cearl ote`itlke ;d"awdn wzpzz

?dytp z` zxqen dzid oeiqp dfi`dcáì äàåçzLäa elôàå©£¦§¦§©£¨¨§©¨
,dxfÎdcearl -,ììk ála äðeîà íeL éìam` mb :xnelk - §¦¡¨©¥§¨

zipevig drepza z`hazn dzid ,dxfÎdcear cearl ditkd
jka dala oin`zy ilan mb ,dxfÎdcearl zeegzydl - cala
zlw dy` dzid - llk
,dytp z` zxqen ,ef zrc
zxzeqnd dad`d zngn

,d"awdl dalay`le
Îdcearl degzyn dzid
zeidl `l ick ,dxf

;d"awdn zwzepn-ìëå§¨
øöiä Laëì ïkL¤¥¦§Ÿ©¥¤
íäL ,óeàpä úåàúå§©£©©¦¤¥
'ä ,äúénî íél÷ íéøeqé¦¦©¦¦¦¨

.eðøîLéi`cea ixd - ¦§§¥
helyl dleki dzidy
gex" `l` ,d"awdl zxzeqnd dzad` llba ,se`ipd xvia
,jxcd on dze` dhiqne dze` dztnd `id ,cala "zehy
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

é÷îä ä"á ïåéìòä ïåöø ìùíäéìò óíú÷éðéù àìà
áéùçäì íëåúá úåìâ 'éçáá àéä íëåúáù íúåéçå

äøéôë åæ éøäå úåäìà ïîöòïðéà î"î ìáà åúåãçàá
äéì åø÷ã àìà àåä àì øîåìå éøîâì 'äá åùçëå íéøôåë

àäìàãøåéå êùîðä íîåé÷å íúåéç åðééäã àéäìàã
åðåöø ïéøáåò ïðéà ïëìå 'úé åðåöøî íäéìò.íìåòì 'úé

äáøä úåçôå òåøâ àåä 'úé åðåöø ìò øáåòä íãàä ë"àå
äôéì÷å à"ñäî ãàîàåäå íéøçà íéäìàå æ"ò úàø÷ðä

äðîî øúåé ä"á÷ä ìù åúåãçàå åãåçéî ãåøéôä 'éìëúá
ç"òá ù"îëå .å"ç äðîî øúåé åúåãçàá øôåë åìàëå

éøîåçä æ"äåòáù òøäù ã"ô óåñ á"î øòùéøîù àåä
ìë ïëìå 'åëå øåøéáä úéìëú àåäå 'åë úåñâä úåôéì÷ä

ù÷ æ"äåò äùòîíéòøå íé:'åëå åá íéøáåâ íéòùøäå

íãà ïéà åúùà äèùú éë ÷åñô ìò ì"æø åøîà ïëìå
äøéáò øáåòäì÷ äúòãù úôàðîä äùà 'éôàã 'åëå

äáù úåèù çåø éìåì äúåàú çåøá úìùåî äúéä
äñëîääùôðáù úøúåñî äáäàä úà 'éìòîå øéúñîå

àìå åúåãçàå åãåçéå 'ä úðåîàá ä÷áãì úéäìàäãøôéì
æ"ò ãåáòì äðîî äùôð úà íéìèåð 'éôà åúåãçàî å"ç

éìá äãáì äàåçúùäá 'éôàå å"çììë áìá äðåîà íåù
íéì÷ íéøåñé íäù óåàéðä úåàúå øöéä ùåáëì ù"ëå

åðøîùé 'ä äúéîîóåàéð øåñéà ïéá äìöàù ùøôääå
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צה hay e"h iriax mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d"awdn zwzpzn `id oi` ,zepfd `hg iciÎlry ,aeygl
miiwy ,xnel ixd ixyt` j` .ef dxiara zlykp `id jk meyne
oia ,d"awdn zewzpidd zcnae oeerd zxnega lcad dlv`
eze` llbae - dxfÎdcear ly xeqi`d oial zepf ly xeqi`d

"dxf dcear"a ixd ,lcad
dytp z` zxqen `id
zrpnp `id oi`y zexnl
- zepf xeqi` lr xearln
mby ,owfd epax xiaqn
,dlv` miiwy df lcad
."zehy gex"a exewn
dzid ,zehyd gex `lel
Îlr mby dyibxne zrcei
zcxtp `id zepf ici
dzid ef drici .d"awdn
rpnidl gek da zkqep
- zepf ly `hg `ehgln
:oldl "`ipz"d xne` jke
ïéa dìöàL Løôääå§©¤§¥¤¤§¨¥
øeqàì óeàð øeqà¦¦§¦
-äãBáòì äàåçzLä¦§©£¨¨©£¨
çeø ïk-íb àeä ,äøæ̈¨©¥©
úLaìnä ätì÷c úeèL§¦§¦¨©©§¤¤

úéäìàä Lôpì,`l` - ©¤¤¨¡Ÿ¦
z` dyialn zehyd gex

wx ziwl`d ytpd,daL äîëç úðéça ãòxaqedy itk - ©§¦©¨§¨¤¨
gek" `ed ,dnypay dnkgd geky ,mincewd miwxta

,"dpen`d,ììëa ãò àìå,dnypay dnkgd gek lr -oi` §Ÿ©¦§¨
,dxizqne dqkn "zehy gex",äîëça Laìîä 'ä øBà éðtî¦§¥©§ª¨©¨§¨

ìéòì økæpk5cearl dilr mitek eidy drya ,df llbae - . ©¦§¨§¥
gex oi` dilry ,'d zpen`a zeyxetn zrbetd ,dxfÎdcear
xaecnyk ,j` .dytp z` zxqen dzid ,zeqkl dleki zehyd
zrpen `id oi` ,zeqkl zehyd gex dleki eiably ,zepf xeqi`a
dlican `idy lcadd mb ixd ,mipt lk lr .zepfln dnvr z`

."zehy gex"a exewn ,dxfÎdcear xeqi`l se`ip xeqi` oiaìáà£¨
døáBòä éøä ,äl÷ äøáò elôà ,Bzîàì úîàaxaerd - ¤¡¤©£¦£¦£¥¨©¨£¥¨§¨

,dilrúéìëúa àeäå ,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø ìò øáBò¥©§¨¤§¨§§©§¦
àøçà-àøèqî øúBé ,Cøaúé Búecçàå Bãeçiî ãeøtä©¥¦¦§©§¦§¨¥¥¦¦§¨¨¢¨

,Lnî "äøæ äãBáò"å "íéøçà íéäìà" úàø÷pä ätì÷e- §¦¨©¦§¥¡Ÿ¦£¥¦©£¨¨¨©¨
epevx lr zxaer dppi` dnvr dtilwdy ,lirl xaqedy itk

,d"awd ly epevx lr xaer - `ed eli`e ,d"awd lyøúBéå§¥
,äfä íìBòa äpnî íéòtLpä íéøácä ìkîmilawne - ¦¨©§¨¦©¦§¨¦¦¤¨¨¨©¤

,dtilwdn mzeigúBàîè úBîäa íäLlek`l xeq`y - ¤¥§¥§¥
,oze`,íéNîøe íéö÷Le íéàîè úBôBòå úBiçålk - §©§§¥¦§¨¦§¨¦

ixnbl ze`nhd zetilw ylyn mzeig milawn ,elld mi`exad
ziiyr iciÎlr d"awd ly epevx lr xaerd ,mc`d eli`e -

el` ze`nh zetilwn dhnle xzei rexb ,dciÎlr dyrp ,dxiar
;odn mzeig milawny dl`neøîàîëe6,"Eîã÷ Lezé" :- §©£©©§¨§

heytd epaen ."jncw yezi" :el mixne` ,`heg mc`y drya
z`ixa iptl `xap "yezi"d mb :`ed ,df l"f epinkg xn`n ly
ipgex oaena eli`e ;mc`d
"mcwen" ly mibyend
qgia wx `l md "xge`n"e
dbixcnl qgia `l` ,onfl
dlrp :eyexit "mcwen" -
"xge`n"e ,ezbixcna xzei
,dbixcna dhnl :eyexit
"jncw yezi" xn`nae
"yezi"d mby :dpeekd
xy`n ezbixcna dlrp

.`hegd mc`d,Leøt¥
ñéðënL Lezé óàc§©©¤©§¦

éöBî Bðéàå,à`xnbdy - §¥¦
`edy eilr zxne`
,"`iven epi`e qipkn"
beqn `ed ,xnelk
zekiiy opi`y zetilwd

,drtydlätì÷ àéäL¤¦§¦¨
ä÷Bçøe ,äðBzçz øúBiä©¥©§¨§¨
äMãwä úðéçaî¦§¦©©§ª¨
úéìëúa ,úòtLnä©©§©©§©§¦

÷eçøä,oky .llk rityn epi`y yezin xenbd jtidd - ¨¦
drtydde cqgd iyrn miraep dpnn ,"lehia" `id "dyecw"
`id xac lky ,"zeyi" ly oipr `id "dtilw" eli`e ;zlefd lr

,ef dtilw mb ,ixd - cala dnvrl wx dvexúîãB÷dlrnl - ¤¤
,dbixcnaìzLäa ,àèBçä Léàìúeiçä úãéøéå úeìL ¨¦©¥§¦§©§§¦¦©©©

,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöøîdtilwd .mi`xapd z` zeigdl - ¥§¨¤§¨
,oeilrd oevxdn dzeig z` zlawn ,"yezi"k zx`eznd
ly ezlaw xy`n ,zelylzydd xcqa xzei dpeilr dbixcnn

,`hegd mc`d`edyzcxei zeigdy ixg` wx ezeig lawn
xzei dkenp dbixcnlïkL-ìëå .,dbixcna epnn milrp -øàL §¨¤¥§¨

,úBòø úBiç elôàå ,íéàîhä íéiç éìòa- ?dnl jk lke - ©£¥©¦©§¥¦©£¦©¨
,íãé÷ôz íépLî íðéà ílkL,dlrnln mdl crepy - ¤ª¨¥¨§©¦©§¦¨

éæç àì eäéàc áb-ìò-óàå ,íçeø äøîL Cøaúé Búc÷ôe§ª¨¦§¨¥¨§¨¨§©©©§¦¨£¦
'eë7zerxd zeigd :xnelk ,"d`ex epi`" envr `edy mbde - ,

.jkn rceie d`ex odly "lfn"d la` ,jkn zercei opi` onvr
digd oi` ,d"awd oevxa dygde ,oze` dignd "zeig"d zngn

,d"awd ly eieeivl cebipa xac dyeráeúkL Bîëe8: §¤¨
éäé íëzçå íëàøBîe"ì"æø Leøôëe ,"õøàä úiç ìk ìò ä9 ©£¤§¦§¤¦§¤©¨©©¨¨¤§¥©©

íãàa úìLBî äòø äiç ïéà"L,el rxdl -ïk-íà-àlà ¤¥©¨¨¨¤¤§¨¨¤¨¦¥
÷lzñî íéäìà íìö ïéàL íé÷écväå ;"äîäák dì äîãð¦§¤¨¦§¥¨§©©¦¦¤¥¤¤¡Ÿ¦¦§©¥

,eäén÷ ïéôkúà úBòø úBiç ìk ¯ íäéðt ìòîzeigd lk - ¥©§¥¤¨©¨¦§©§¨©©§
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íéøîà éèå÷éì
äôéì÷ã úåèù çåø ë"â àåä æ"òì äàåçúùä øåñéàì

úùáìîäãò àìå äáù äîëç 'éçá ãò úéäìàä ùôðì
ìáà .ì"ðë äîëçá ùáåìîä 'ä øåà éðôî ììëá

úîàáøáåò äøáåòä éøä äì÷ äøéáò 'éôà åúéîàì
ãåøéôä úéìëúá àåäå ä"á ïåéìòä ïåöø ìòåãåçéî

'éøçà íéäìà 'àø÷ðä äôéì÷å à"ñî øúåé 'úé åúåãçàå
íéøáãä ìëî øúåéå ùîî æ"òåæ"äòá äðîî íéòôùðä

íéö÷ùå íéàîè úåôåòå úåéçå úåàîè úåîäá íäù
ùåúé øîàîëå íéùîøåñéðëîù ùåúé óàã 'éô êîã÷

'éçáî ä÷åçøå äðåúçú øúåéä 'ôéì÷ àéäù àéöåî åðéàå
äùåã÷äùéàì úîãå÷ ÷åçéøä úéìëúá úòôùîä

ä"á ïåéìòä ïåöøî úåéçä úãéøéå úåìùìúùäá àèåçä
úåòø úåéç 'éôàå íéàîèä íééç éìòá øàù ù"ëå
íçåø äøîù 'úé åúãå÷ôå íãé÷ôú íéðùî íðéà íìåëù
äéäé íëúçå íëàøåîå ù"îëå .'åë éæç àì åäéàã â"òàå
úìùåî äòø äéç ïéàù ì"æø 'éôëå õøàä úéç ìë ìò
íìö ïéàù íé÷éãöäå .äîäáë äì äîãð ë"àà íãàá

÷ìúñî íéäìàïééôëúà úåòø úåéç ìë íäéðô ìòî
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hayצו f"h iying mei Ð ck wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ט"ז חמישי יום
,60 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð çå÷éôù äîå,`l 'nr cr.òãåðë

,mdl zetetk zerxdáBâa ìàiðc éab øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©¥¨¦¥§
.úBéøàepnn ecgty wx `ly ,zeix`d aeba l`ipcl xywa - £¨

ozripk zaiq .eiptl onvr z` eripkd mby `l` el ewifd `le
"miwl` mlv"d dzid
ly eipt lr jeqp didy
zeigay ,ixd .l`ipc
ly oiprd miiw ,zerxd
lfnd) "ifg ediilfn"
xikdl - (d`ex odly
eipt lry "miwl` mlv"a

wicvd ly10,mipt lk lr .
ly epevxl cebipa xac zeyer opi` ,zerxd zeigd mby ixd

.d"awd,ïk íàå,ixd -øáBòå àèBçälr -Cøaúé BðBöø §¦¥©¥§¥§¦§¨¥

äl÷ äøáòa elôà,cala -úéìëúa àeä äNòî úòLa £¦©£¥¨©¨¦§©©£¤§©§¦
,Cøaúé Búecçàå Bãeçé àéäL ,äðBéìòä äMãwî ÷eçøä̈¦¦§ª¨¨¤§¨¤¦¦§©§¦§¨¥
íéNîøe íéö÷Le íéàîhä íéiç éìòa ìkî øúBé¥¦¨©£¥©¦©§¥¦§¨¦§¨¦
-àøèqî íéòtLnä©ª§¨¦¦¦§¨
-äãBáò útì÷e àøçà̈¢¨§¦©£¨

.äøæyi xen`d lka - ¨¨
cvny ,dxaqd meyn
lkay ,zxzeqnd dad`d
,d"awdl ,l`xyin cg`
lkn rpnidl ezlkia
,dlw dxiarn mb ,dxiar
miigd ilra xy`n xzei d"awdn cxtp `ed dfÎiciÎlry xg`n

.mi`nhd

¯ Lôð çewtM äîe,ytp livdl¯ ,úBøáò øàL äçBcony ©¤¦©¤¤¤§¨£¥
,(dxfÎdcear `l la`) dxezd¯ øáòé íâå,dxiard lrìàå §©©£Ÿ§©

¯ âøäé`ehgl eilr ,ezbixd ly mei`a ,`ehgl eilr mitek m` ¥¨¥
ielib ,dxfÎdcear) zexiar ylya caln - miiga x`yidle

,(minc zekitye zeixr
- bxdi" `ed oicd oday
:lynl ,"xeari l`e
mitek m` - dxfÎdceara
dxfÎdcear cearl eilr
eilr .ezbixd ly mei`a
`le eytp z` xeqnl
,oky .dxfÎdcear cearl

ytp gewitepi`dgec
.dxfÎdcear ly xeqi`

,ixddxez itÎlryÎdcear oial zexiard x`y oia lcad miiw
oia ,zt`pnd dy`d dyery lcaddy epcnl lirl eli`e ,dxf
- "zehy gex"dn raep ,dxfÎdcear oial se`ip xeqi`
zxzeqnd dad`d lr dqkn "zehy gex"d oi` dxfÎdcearay
,xaqdd dzr `a jk lr - ?dilr dqkn `id se`ip xeqi`ae
ytp gewity dne ,zexiard zxnege zelwl qgiizn df oi`y

zexiar x`y dgecì"æç Leøôk eðéä11¯ :ytp gewitl qgia) ©§§¥£©
:(zayaøîLiL éãk ,úçà úaL åéìò ìlç ,äøBz äøîà"¨§¨¨©¥¨¨©¨©©§¥¤¦§Ÿ

¯ ,"äaøä úBúaLmikixv ez`etx myle ,dleg mc`yk ©¨©§¥
,jk lr dxezd zxne` - zaya dxeq`d dk`ln zeyrl
okn xg`l xenyiy ick ,zg` zay - dlegd myl - ellgiy
,jk xg`y zeaxd zezaydy ,`vei df lkny .zezay daxd
ytp gewitl daiqd efe - dze` millgny ef zg` zay zegec

,zay dgecy¯ úBøáòä úel÷ íeMî àìå,zay lyïøîçå §Ÿ¦©¨£¥§¨§¨

¯g eli`k xn`py ,dxfÎdcear enkxy`n lw zay leli
,dxfÎdcear¯ ,òãz]ly ozxnega e` ozelwa ielz xacd oi`y ¥©

,zexiardïéðòì äøæ-äãBáòk äìe÷Le äøeîç úaL éøäL¤£¥©¨£¨§¨©£¨¨¨§¦§©
¯ ,ãçà øáãì øîeî úèéçL"xnen" `edy in ,`ed oicdy §¦©¨§¨¨¤¨

`ed) zayd z` llgl
- (zay leliga cinzn
dze`a dxeq` ezhigy
"xnen" did eli`k ,dcn
,dxfÎdcear cearl
,á ïîéñ 'äòc äøBé'a§¤¥¨¦¨
øîeîa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¨

¯ ,úBéøò éelâìepicy §¦£¨
Îdcearl "xnen" enk epi`
xeng jkay ,ixd ,dxf

,zeixr ielibn zay lelig¯ éëä elôàå,z`f lkaeLôð çewt ©£¦¨¦¦©¤¤
¯ ;úBéøò éelb àìå úaL äçBcdny ,xnel xyt`Îi`y ixd ¤©¨§Ÿ¦£¨

zeixr ieliby zngn `ed ,zeixr ielib dgec dpi` ytp gewity
zay dxeng ,dhigyl qgiay mi`ex ep` ixdy ,xzei xeng
dl` mixac oi`y xnel gxkdd ony ixd ."cg` xacl xnen"n

.zexiard ly ozelwe ozxnega miielzáeúkä úøæâc àlà¤¨¦§¥©©¨
¯ .[àeäeli`e ,oze` dgec ytp gewit - zexiar x`yl qgiay

oi` - minc zkitye zeixr ielib ,dxfÎdcear :zexiard ylya
,zexiard ly ozxnegl qgia j` .oze` dgec ytp gewit
`edy drya d"awdn cxtp didi dxiard lray ,zenxebd

iciÎlry xg`n ,lcad mey ,xen`k ,oi` ,dxiard z` dyerlk
ilel ,jk meyne .d"awdn wegix zilkz wgxzn `ed ,dxiar
icedi did `l ,zxzeqnd dad`d lr dqknd "zehy gex"d
oia lcad miiw ok` m`y ,xaqei oldl ,mxa .dxiar xaer
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ë"àå .úåéøà áåâá ìàéðã éáâ øäæá ù"îë åäééî÷
àèåçäúòùá äì÷ äøéáòá 'éôà 'úé åðåöø øáåòå

àéäù äðåéìòä äùåã÷î ÷åçéøä úéìëúá àåä äùòî
'éö÷ùå 'éàîèä íééç éìòá ìëî øúåé 'úé åúåãçàå åãåçé

úôéì÷å à"ñî íéòôùåîä íéùîøåæ"ò

çå÷éôù äîå
'éôë åðééä âøäé ìàå øåáòé íâå úåøéáò øàù äçåã ùôð

äøåú äøîà ì"æçøåîùéù éãë úçà úáù åéìò ììç
òãú] ïøîåçå úåøéáòä úåì÷ 'åùî àìå äáøä úåúáù

éøäùøîåî úèéçù ïéðòì æ"òë äìå÷ùå äøåîç úáù
éåìéâì øîåîá ë"àùî 'á 'éñ ã"éá ãçà øáãìúåéøò

úøéæâã àìà ò"â àìå úáù äçåã ùôð çå÷éô éëä 'éôàå
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ב. פה, יומא ב.
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ääâä
íâôä 'éçá é÷åìçå êøò éôìå)
é÷åìç íä êë íéðåéìòá äùøùáå ùôðá

ùðåòäå ÷åøéîä 'éçáåà íðäéâá
ãçåéî ùðåò àèçå ïåò ìëì æ"äåòá
ïëå íâôäå êåìëìä øéáòäìå ÷øîì

éáééçáïéîâåô ïéà úøëå äúéî
:(äåùá íìåë

;d"awdn dxiard lra ly ecexit zcna ,dipyl zg` dxiar
`hazn df -ixg`zexiard oia lcad miiw f` ,dxiard ziiyr

odilr oi`y zexiard oial miny icia dzine zxk oypery
;df yperúBøáòî àéä íà ,àèçä äNòî øçàlL àlà¤¨¤§©©©£¥©¥§¦¦¥£¥

äúéîe úøk ïäa ïéàL¤¥¨¤¨¥¦¨
BLôð ïéàL ,íéîL éãéa¦¥¨©¦¤¥©§
éøîâì äúî úéäìàä̈¡Ÿ¦¥¨§©§¥
dLøMî úúøëðå§¦§¤¤¦¨§¨
÷ø ,íéiç íéäìàa¥Ÿ¦©¦©
dúe÷ác úö÷ íbôpL¤¦§©§¨§¥¨
àèça dLøLa dúæéçàå©£¦¨¨§¨§¨§¥§

¯ äæznyp ly dcegi`e ¤
dyxeya ,icedi ly
xg`ne ,mbtp - zewl`a
ytpd oiay xywdy
`l dyxeyl ziwl`d
itk ixd ,lilk wzep
yi ,oldl xaqeiy
zindad ytpd zexyt`a
mzcixin zelrzdl sebde
aey axwzdle ,dtilwa
.ziwl`d ytpd zyecwl
oypery zexiar eli`e
,miny icia dzine zxk
oiay xywdy cala ef `l
,mbtp - dyxeyl ytpd

oiay xywdy ,xg` mewna xaqeny itk .lilk wzip `ed `l`
"ezlgp lag awri" - "lag"l dnec ,d"awdl icedi12:xnelk ,

icedi ly eznyp zexywnd zeevnd dxyr ylye ze`n yy
.minip b"ixzn xefyd lag znbeca od ,iwl`d dyxey mr
rxwp `ed oi` la` ,lagd ylgp - minipdn dnk mirxwpyk
zg` "dnip" zrxwp - zg` dxiar iciÎlr ,lynl jk .ixnbl
oda yiy zexiara eli`e .dyxeyl dnypd z` xywnd "lag"a
,oldl .rxwp elek "lag"d eli`k df ixd miny icia dzine zxk
lr miyperd zxnegy ,owfd epax xiaqn da ,ddbd d`a
,oky .zenbet zexiardy mbtd lcebl m`zda `id - zexiar
ytpd z` jkfle zewpl ixd `id ,miyperd zilkze zxhn
ziiyra enzkp mipeilrd zenlera dyxeye ytpdy ,mzkdn
lceb itl md - yperd lcebe zxnegy ,oaen `linn .dxiard

:mbtde mzkdLôpa íâtä úðéça é÷elçå Cøò éôìe)* ääâä§¦¤¤§¦¥§¦©©§¨©¤¤
¯ ,íéðBéìòa dLøLáe- zg` dxiar iciÎlr deedznd mbtd §¨§¨¨¤§¦

,zxg` dxiarn deedznd mbtdn dpeyúðéça é÷elç íä Ck̈¥¦¥§¦©
¯ ,äfä íìBòa Bà ípäéba Lðòäå ÷eønämc`y mixeqid ©¥§¨Ÿ¤©¥¦Ÿ¨¨©¤

,eytp z` zewpl micreind ,dfdÎmlera e` mepdiba laeqìëì§¨
¯ ãçéî Lðò àèçå ïBò:`id ezxhnyøéáòäìe ÷øîì ¨¨¥§Ÿ¤§ª¨§¨¥§©£¦

¯ ,íâtäå Ceìëlä.dyxeyae ytpa eyrpyäúéî éáiça ïëå ©¦§§©§¨§¥§©¨¥¦¨

¯ :(äåLa ílk ïéîâBt ïéà úøëåixg` ,mipt lk lr ,j` §¨¥¥§¦ª¨§¨¤
zxk xeqi` eilr oi`y `hga xaecnd m` - dxiard ziiyr

:f` - miny icia dzineúéîäaä úéðeiçä BLôð íb éøä£¥©©§©¦¦©§¥¦
àøçà-àøèqäî íéìBòå íéøæBç ,Bôeb ïëå ,Bôeâa úLaìîä©§ª¤¤§§¥§¦§¦¥©¦§¨¨¢¨

¯ ,Bæ ätì÷eecxi oda §¦¨
,`hgd ziiyr zrya
Lôð úMã÷ì íéáø÷úîe¦§¨§¦¦§ª©¤¤
íäa úLaìîä úéäìàä̈¡Ÿ¦©§ª¤¤¨¤

¯,sebae zindad ytpa
äðéîànä¯ytpd ©©£¦¨

cinz dpin`n ziwl`d
úòLa íâå .ãçà 'äa©¤¨§©¦§©
äðîàa äúéä àèçä©¥§¨§¨§¨§¨

¯ ,Cøaúé Bzà,oky ¦¦§¨¥
,zindad ytpd
ef `id ,sebd zervn`a
,dxiard z` zxaery
ziwl`d ytpd eli`e
,d"awdl dpn`p zx`yp
;`hgd ziiyr zrya mb

¯ äúéäL ÷øytpd ©¤¨§¨
,ziwl`dúeìb úðéçáa¦§¦©¨

Lôð CBz Lnî©¨¤¤
-àøèqî úéîäaä©§¥¦¦¦§¨
¯ äàéèçnä ,àøçà̈¢¨©©£¦¨

zindad ytpdóebä úà¤©
úàîè úçz ähî ähîì ìBàL é÷îòa dnò ezãéøBîe¦©¦¨§¦§¥§§©¨©¨©©ª§©

¯ .eðøîLé 'ä ,äøæ-äãBáò útì÷e àøçà-àøèqäixd ©¦§¨¨¢¨§¦©£¨¨¨¦§§¥
ytpd z`vnp - sebd z` d`ihgn zindad ytpdy drya
f` lret epi`y ,zelba `vnpy in enk ;zelba da ziwl`d
f` zlret ziwl`d ytpd oi` mb jk ,epevxk eizelert
ly dceara sebd lr ritydl `ed dpevx ixdy ,dzlert
miwxta xkfpy itk ,d"awd mr oxywle zeevne dxez
ytpd zelba z`vnp ziwl`d ytpdy iptn z`fe ,mincewd
ly xzeia wenrd medza `hgd zrya z`vnpd ,zindad

,`xg`Î`xhqde dtilwd¯ ,äfî ìBãb úeìb Eì ïéàåxy`n §¥§¨¨¦¤
,`heg mc`dy drya ziwl`d ytpd zelbäîø àøâàî"¥¦§¨¨¨

¯ ,"'eë,"xzeia wenr xeal - xzeia deab bbn" dcixid
wenrd medzl - dnypd z`vnp da xzeia dlrpd dbixcndn

,`xg`Î`xhqd ly xzeiaìéòì øàaúpL Bîëe13LøLc §¤¦§¨¥§¥§Ÿ¤
àeäå ,äàlò äîëçî àeä ìàøNé úéa ìk úBLôð øB÷îe§©§¨¥¦§¨¥¥¨§¨¦¨¨§

úé¯ .'eëå ãçà Búîëçå Cøadbixcna `id dnypdy ixd ¦§¨¥§¨§¨¤¨§
zebixcna zelbl cr ,dhnl zcxei `id myne ,xzeia dlrp
mc`dy drya ,`xg`Î`xhqe zetilw ly xzeia zezegpd

,`hegBãéøBîe Cìî ìL BLàøa æçBàä ìLîk àeäå§¦§©¨¥§Ÿ¤¤¤¦
¯ åéðt ïîBèå ähîì,jlnd lyàìî àqkä úéa CBúa §©¨§¥¨¨§¥©¦¥¨¥

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

íéøîà éèå÷éì
äùòî øçàìù àìà [àåä áåúëäàéä íà àèçä

ïéàù íéîù éãéá äúéîå úøë ïäá ïéàù úåøéáòî
éøîâì äúî úéäìàä åùôðíéäìàá äùøùî úúøëðå

äùøùá äúæéçàå äúå÷éáã úö÷ íâôðù ÷ø íééç
åùôð íâ éøä *äæ àèçá
'ùáåìîä úéîäáä 'éðåéçä

åôåâáíéøæåç åôåâ ïëå
åæ äôéì÷å à"ñäî íéìåòå
ùôð úùåã÷ì íéáø÷úîå
íäá úùáåìîä úéäìàä
íâå ãçà 'äá äðéîàîä

äúéäù ÷ø 'úé åúà äðîàá äúéä àèçä úòùá
ùôð êåú ùîî úåìâ 'éçááäàéèçîä à"ñî úéîäáä

úçú äèî äèîì ìåàù é÷îòá äîò åúãéøåîå óåâä úà
à"ñä úàîåèìåãâ úåìâ êì ïéàå åðøîùé 'ä æ"ò úôéì÷å

øå÷îå ùøùã ì"ùîëå 'åë äîø àøâéàî äæîìë 'åùôð
ãçà åúîëçå 'úé àåäå äàìéò äîëçî àåä ìàøùé úéá

æçåàä ìùîë àåäå 'åëåäèîì åãéøåîå êìî ìù åùàøá
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שבט  י"ז שישי יום
פרק כה  ,`l 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åäæå äë ÷øô,62 'nr cr.òãåðë åéìò

éôì ïk äNBò elôà ,äfî ìBãb ïBaìò Eì ïéàL ,äàBö¨¤¥§¤§¨¦¤£¦¤¥§¦
¯ ,äòLdnypd z` gwel icedi xy`ky ,eppipra enk ¨¨

zelba dze` cixene - "jln ly ey`x" d`lir dnkgny
wx `id ef dcixi ixd - "d`ev `iw" z`xwpd ,`xg`Î`xhqa

ziiyr zrya ,ipnf ote`a
ziiyr ixg` ,oky .`hgd
ytpd z`vei - `hgd
zelbdn ziwl`d
lkae - `xg`Î`xhqde

yi z`fef zipnf dcixia
,xzeia lecb oealr meynàøçà-àøèñå úBtìwäL¤©§¦§¦§¨¨¢¨

¯ :òãBpk ,"äàBö àé÷" úBàø÷ðdyrn ixg` wxy ,ixd ¦§¨¦¨©©
zrya eli`e ,dipyl zg` dxiar oia lcad miiw ,`hgd

zervn`a d"awdn micxtp - `hgd dyrnlk.dxiar
gekd `idy ,zxzeqn dad` yi icedi lkly xg`n ,`linn
yi - epnn cxtp zeidl `le d"awd mr cg`zdl ripnd

n rpnidl ezexyt`alkmiiwle dxiarlk.zeevnd
`ly eytp z` xeqnl onefne oken icedi lky ,xaec df wxta
`iany dn siqedl ie`xd on jkl xywda .dxfÎdcear cearl

,eizegiyn zg`a ,yhiee`aeiln ocrÎeznyp v"iixden iaxd
"mihqipehpw" zveaw lv` "wcv gnv"d ly eixewian cg`ay
mipy jynae ,mdixedn mzexirva ethgpy micedi miliig -
wzpl mirvn`d lk z` ehwpe ,`ava mze` ewifgd zeax
.zecdine micedin mze`
,mdl xn` "wcv gnv"de
dpen`d zxnd lry
xeqnl mikixv ,dlilg
xqiwd m` mbe ,ytpd z`
z`f zeyrl devn envr
iqexd xqiwd `a ,mipy dnk xeark .elewa renyl xeq` -
mipiihvn miliigdn micg` d`xe ,eipeni`a `avd z` xwal
cg`y ,el epryke ,mdizenyl xqiwd l`y .mipeni`a cgeina
ax fbex xqiwd fbxzd ,dyn iyilyde awri ipyd ,jexa eny

.olvilÎ`pngx mzc z` exiniy deeive,miliig mze` el epr
dfk oipr lry "wcv gnv"d iaxd mdl xn` mipy dnk iptly
z`f zeyrl deevn xqiwd m` mbe .ytpd z` xeqnl mikixv
z` exqne xdpd jez l` cin evtwe ,elewa renyl xeq` -

.myd yeciw lr mytp

.äë ÷øtwxta xiaqdl ligzd xy` z` ,owfd epax miiqi ,d"k wxta ¤¤
xacd jil` aexw ik" :weqtd z` ,g"ic`n- "ezeyrl jaalae jita

yc`ndylya wx `l ,zeevne dxez miiwl icedi lkl lwe aexw

jita" ly heytd yexitd edfy - ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

- "jita") "ezeyrl jaalae

- "jaala" ,xeaica ,jly dta

- "ezeyrl"e ,daygn ,ala

mb `l` - (dyrn ,zeyrl

,"jaala" ly iniptd yexita

,ald zeybx mr :epiide

.d"awdl d`xiae dad`a

oi`y ,ep` miyge miyibxn dxe`kl :f"i wxta owfd epax jk lr l`y

iciÎlry ,owfd epax xiaqde ?'d zad` mc`l didzy lwe aexw jkÎlk

,mxa .'d zad` ly ybxd ea xxerzn - d"awd zlecba mc`d zeppeazd

,ixd ,'d zlecba dwenr zeppeazd ixg` wx `eal leki df xacy xg`n

aexw" dfy xnel xyt`Îi` `linn xakyc`n,zeppeazd myl ik ,"

ick ,jkl mini`zn eidi alde gendy mbe d"awd zlecba drici zyxcp

g"i wxta owfd epax xiaqd okl - 'd zad` ekeza xxerl mc`d lkeiy

dad` ly ybxa ,zeevne dxez miiwl icedi lr cvik sqep ote` miiwy

.d"awdl l`xyin cg` lka dpyiy ,"zxzeqn dad`" iciÎlr :d"awdl

dad`efote`a z`vnp `id ik ,zeppeazd iciÎlr xevil jxevd on oi`

dad` ly dpipre dzernyn xiaqd owfd epax .icedie icedi lka irah

dyxey mr cg`zdl zicedid dnypd ly dkiynde dti`yd :ef

xg`l .ytp zexiqn jkl dyexc m` mb ,epnn cxtp zeidl `le ,iwl`d

lk iciÎlre ,d"awd mr icedi cg`zn devn meiw iciÎlry ,xaec okn

envr z` rpen icedi did ,jky oeikne :d"awdn cxtp `ed dxiar

dqknd zindad ytpd ly "zehy gex"d `leli` ,d"awd cbp `ehgln

`ly znxebe ,ezad` lr

ilg cxtp `ed cvik yibxidl

.dxiard iciÎlr d"awdn

micner ep`y ,d"k wxta

owfd epax miiqi ,dzr cenll

leki dry lkay ,ezxaqd

z` envrn xiqdl icedi

d`ayky ,jk ,zxzeqnd dad`d z` ekeza xxerle ,"zehy gex"d

- ecil dxiaryegienvr z` wzpn `ed dxiard iciÎlry ,cin

,cin xekfi - ecil devn d`ayke ;dzeyrln rpni `linne ,d"awdn

`ed dciÎlr ik ,devnd z` miiwl el daizkn d"awdl ezad`y

.d"awd mr cg`zn

áeúkL eäæå1éìà áBø÷ ék" :¯ ,"'Bâå ãàî øácä Emiiwl §¤¤¨¦¨¥¤©¨¨§Ÿ§
,'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" zeevne dxezìëáe úò ìëaL¤§¨¥§¨

¯ úeèL çeø øéáòäì àeä BúeLøáe íãà ìL Bãéa äòL̈¨§¨¤¨¨¦§§©£¦©§
,d"awdn cxtp `ed dxiar iciÎlry ,ezeyibx z` ddwnd

¯ äçëMäåeilr dllba xy`e ,d"awdl dad` ea zniiwy §©¦§¨
gex" xiqdl leki `ed - d"awd mr cg`zdl ick ,zeevn miiwl

ef "zehyúøzñîä ,ãçà 'äì Búáäà øøBòìe økæìå ,Baøwî¦¦§§¦§Ÿ§¥©£¨©¤¨©§ª¤¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïåáìò êì ïéàù äàåö àìî àñëä úéá êåúá åéðô ïîåèå
ìåãâà"ñå úåôéì÷äù äòù éôì ïë äùåò 'éôà äæî

:òãåðë äàåö àé÷ íéàø÷ð

åäæå äë ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë áåúëù
ìù åãéá äòù ìëáå úò ìëáù 'åâå

àåä åúåùøáå íãàåáø÷î äçëùäå úåèù çåø 'éáòäì
éàãåá úøúåñîä ãçà 'äì åúáäà øøåòìå øåëæìå
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יד.1. לב, דברים



צט hay f"i iyiy mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ .÷ôñ íeL éìa Bááìa éàcåamey ila xacd xexa ixd §©©¦§¨§¦¨¥
lwe ryx mb ,xen`k ,oky .d"awdl dad` eala zniiwy ,wetwt

.d"awdl zxzeqn dad` eala dpyi milway:áeúkL eäæå§¤¤¨
¯ ."Eááìáe"ealay dad`a zeevne dxez miiwl leki icediy ¦§¨§

wx `le - .d"awdl
meiwa ,oky :'d zad`a
xeq" mb epyi zeevne dxez
,zexiarn rpnidl ,"rxn
,'d z`xi zyxcp jk lre
oiivn ,okl .d"awdn cgtd
ef dad`y ,cin owfd epax

zllek,d`xi mb dkeza
ecia ef d`xi cvne
.dxiar zeyrln rpnidl

¯ da ììëðå,ef dad`a §¦§¨¨
¯ ,eìéçc íb,d`xieðéäc ©§¦§©§

¯,cgtde `xendàlL¤Ÿ
Bãeçiî ïôà íeLa ãøtì¦¨¥§Ÿ¤¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
¯ ,Lnî Lôð úøéñîa¦§¦©¤¤©¨

,d"awdn cxtp zeidl `ly ick eytp z` xeqnl ul`ii m` mb
¯ âOî ìëNå íòè íeL éìa,eytp z` xeqnl eilr recnàlà §¦©©§¥¤ª¨¤¨

¯ .éäìà òáèajynpd ,xpd xe` lyna ,h"i wxta xaqedy itk §¤©¡Ÿ¦
dyxeyl irah ote`a dnypd zkynp jk - eyxeyl irah ote`a
jk .dpadn dlrnly ,iwl` "rah" meyn jka yi dabl ,iwl`d
ly dkynd dze`y - irah cgte dcxg mb zllek `id
jxhvi jk llba m` mb ,wzepz `l - d"awd mr zecg`zd

,eytp z` xeqnléøeqiî älwä ,úBåàzä úøéáLa ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©©©£©©¨¦¦¥
¯ ,äúéîi`ceey ixd - eytp z` xeqnl mb oken ixd `ede ¦¨

,xacdúðéçáa ïä ,øöiä Laëì øúBé øácä åéìà áBøwL¤¨¥¨©¨¨¥¦§Ÿ©¥¤¥¦§¦©
¯ ,"òøî øeñ",zexiar ziiyrn rpnidläl÷ äøáòî elôà ¥¨£¦¥£¥¨©¨

¯ ,íéøôBñ éøác ìLon xeqi` `le ,cala opaxcn xeqi` `idy ¤¦§¥§¦
,envra helyl ezlkia dfa mb - dxezdBðBöø ìò øáòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©§

¯ ,Cøaúé,`ehgl `le¯ da ãøôpL øçàî,`hgi m`Bãeçiî ¦§¨¥¥©©¤¦§¨¨¦¦
¯ .äNòî úòLa ,Lnî äøæ-äãBáòa Bîk ,Búecçàådrya §©§§©£¨¨¨©¨¦§©©£¤

,`heg `edy dryay ,mcewd wxta xaqedy itk ,`heg `edy
drya ,epnn cxtp `edy itk dcn dze`a ,d"awdn cxtp `ed
,eytp z` xqen mb didy xg`ne ,dxfÎdcear caer `edy
mb rpnidl eilr dcn dze`a - dxfÎdcear cearl `ly calae

dxiarnef,dyrn zrya ,cxtp `ed ,ef dxiar iciÎlr mb ixdy ,
zexiar oial ,dxfÎdcear oia lcad miiw z`f lka ,j` .d"awdn

y onfl qgia z`fe - xzei zelwixg`Îdceara :dxiard ziiyr
dxfmb d"awdn cxtp x`yp `ed ,ixg`ldxiara lykpy

d"awdn zecxtidd ,xzei zelwd zexiara eli`e ;ef dlecb
xirn owfd epaxy `l` - cala dxiard revia onfl wx zlaben
`ly ,dxfÎdceara mb dvr zniiw xac ly ezin`ly ,cin

mb ritydl dciay daeyz iciÎlr :`ide - d"awdn cxtp x`yi
`l `edy mi`ex ep` okÎitÎlrÎs` .dxfÎdcear ly dxiara
cxtp zeidl `ly calae ,eytp z` xqen `l` ,ef dvrl drey
eze`y ixd .dxfÎdcearl d`egzydd zrya mb d"awdn
ick mb dti egek - lewiy
zexiar ziiyrn rpnidl
mby xg`n ,xzei zelw
zrya cxtp `ed ,ociÎlr
jk lr .d"awdn dyrn
:oldl owfd epax xne`
äøæ-äãBáòa íb éøäå©£¥©©£¨¨¨
äáeLz úBNòì ìBëé̈©£§¨

¯ Ck-øçà,gihazy ©©¨
ixg`y,dxiard ziiyr

.d"awdn cxtp didi `l
l`yizy xyt` ,jk
mb ,mpn` :dl`yd
oexzt el yi dxfÎdceara
cxtp zeidl `ly
ziiyr ixg` d"awdn
"daeyz" lr efk zeknzqd lr ,mxa .daeyz iciÎlr - `hgd
aey`e `hg` xne`d" :l"f epizeax exn` xak ,jk xg` dyriy

"daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi` -2,dxfÎdcearl qgiay ixd ,
,jk xg` dyriy "daeyz"d lr y`xn jenql leki `ed oi`

cxtp x`yii `ly ick ,eytp z` xqen `ed jk meyneicinz
oi` dxiard ziiyr ixg` ixd ,zxg` dxiara eli`e .d"awdn
lr jnzqdl ilan ,d"awdn cxtp ,`linn jxca ,x`yp `ed
`edy myky ,zepwqta xnel xyt` ,`eti` ,cvik - "daeyz"
dxiar lkn rpnidl leki `ed jk - dxfÎdcearn rpnidl leki
oi`" mixne` l"f epinkgy dn :daeyzd d`a jk lr ?zxg`
epnn milhepy dpeekd oi` ,"daeyz zeyrl ecia miwitqn
:cala z`f wx `id dpeekd .daeyz zeyrl zlekid z` ixnbl

oi`mixferzeyrl mi`znd rbxd z` el miwtqn oi` ,jka el
gece un`zn `ed m` j` .daeyz- daeyz dyere envr z` w

lr jnzqdl ecia yi ok`y ,jk .zlawzne dliren ezaeyz
`ed z`f lkae - dxfÎdcear ceariy ixg` dyriy "daeyz"d

d"awdn cxtp didi `ly calae jkn rpnpdyrn zrya.óàå]§©
¯ ,"'eë ïé÷étñî ïéà ¯ áeLàå àèçà øîBàä"Lecia ¤¨¥¤¡¨§¨¥©§¦¦

,daeyz zeyrlúòL Bì úBéäì Bãé íé÷éæçî ïéàL eðéä©§¤¥©£¦¦¨¦§§©
¯ ,äáeLz úBNòì øLkämc`l mipzep ixd ,llk jxcay ©Ÿ¤©£§¨

in j` ,daeyza xefgl ze`pd onfd z`e gekd z` dlrnln
- daeyza xefgi okn xg`ly jk lr `hgd zrya jneqy`l

mixferjka dlrnln el`le.jkl zepncfdd z` el mipzep
ãîBòL øác Eì ïéà ¯ äáeLz äNòå äòMä ÷çc íà ìáà£¨¦¨©©¨¨§¨¨§¨¥§¨¨¤¥

¯ .[äáeLzä éðôaÎdceara mby ixd .cinz zxfer daeyz ¦§¥©§¨
cxtp didi `l `hgd xg`ly jnzqdl leki did dxf
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íéøîà éèå÷éì
éìá åááìáíâ äá ììëðå êááìáå ù"æå .÷ôñ íåù

åúåãçàå åãåçéî ïôåà íåùá ãøôéì àìù åðééäã åìéçã
âùåî ìëùå íòè íåù éìá ùîî ùôð úøéñîá 'éôà êøáúé

úååàúä úøéáùá ù"ëå éäìà òáèá àìàéøåñéî äì÷ä
'éçáá ïä øöéä ùåáëì øúåé øáãä åéìà áåø÷ù äúéî

äøéáòî 'éôà òøî øåñàìù íéøôåñ éøáã ìù äì÷
åúåãçàå åãåçéî äá ãøôðù øçàî 'úé åðåöø ìò øåáòì

æ"òá åîëìåëé æ"òá íâ éøäå äùòî úòùá ùîî
áåùàå àèçà øîåàäù óàå .ë"çà äáåùú úåùòì

ïéàúòù åì úåéäì åãé íé÷éæçî ïéàù åðééä 'åë ïé÷éôñî
÷çã íà ìáà äáåùú úåùòì øùåëääùòå äòùä

ë"ôòàå .äáåùúä éðôá ãîåòù øáã êì ïéà äáåùú
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ב.2. פה, יומא



hayק g"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  י"ח קודש שבת יום
,62 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äùòå 'éçáá ïäå,al 'nr cr.'åë íéîìåòì

.dyriy "daeyz"d iciÎlr ,d"awdnìk ,ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨
àlL ,'ä úMã÷ ìò BLôð øñîì ïnæîe ïëeî ìàøNé Léà¦¦§¨¥¨§ª¨¦§Ÿ©§©§ª©¤Ÿ
äáeLz úBNòìå äòL éôì ålôà äøæ-äãBáòì úBåçzLäì§¦§©£©£¨¨¨£¦§¦¨¨§©£§¨

¯ ,Ck-øçà`ed :xnelk ©©¨
mb ,eytp z` xeqni
eze` ul`l evxiyk
dxfÎdcearl zeegzydl
,cala zg` dipyl
lkei - ef dipy xg`le
ixd f`y ,daeyza xefgl
didi cinzy iptn df oi`

,d"awdn zecxtid ly ef zccea dipy mb `l` ,d"awdn cxtp
dyrn zryaÎdcearl zeegzydl `ly ,el dwitqn - `hgd

?gek dfi`ae ?dnl jk lke .dxf¯ eðéäå,df ixdøBà éðtî §©§¦§¥
¯ íLôða Laìîä 'ä,l`xyi ipa lyìéòì økæpk3BðéàL , ©§ª¨§©§¨©¦§¨§¥¤¥

¯epi` df 'd xe`äìòîì àlà ,ììk äòLå ïîæ úðéçáa¦§¦©§©§¨¨§¨¤¨§©§¨
ìLBîe èélLå ,ïîfäî¥©§©§©¦¥

¯ ,åéìò,onfd lr ¨¨
òãBpk4¯ .xen`d lk ©©

ji` ,dl`yl xywa `ed
zxzeqnd dad`d zpzep
helyl gekd z` icedil
rpnidle ely rxd xvia
xeq" - dxiar zeyrln
dyre"a zxzeqnd dad`d ly dzlert xaqez oldl ."rxn

:zeevnd meiw ly ziaeigd dxeva ,"aeh

¯ ,"áBè äNòå" úðéçáa ïäådgek z` lvpl mc`d zlekia §¥¦§¦©©£¥
ick ,zxzeqnd dad`d lyõîàå äøeáâa éøàk øabúäì§¦§©¥¨£¦¦§¨§Ÿ¤

¯ ,øöiä ãâð álä,rxdåéìò ìétîe Bôeb úà ãéaënä ©¥¤¤©¥¤©©§¦¤©¦¨¨
¯ ,äìöò(zelvrd) `idyLôpaL øôòä ãBñé úðéçaî ©§¨¦§¦©§¤¨¨¤©¤¤

¯ ,úéîäaäepcnly itk ©§¥¦
,oey`xd wxtaçéøèälî¦§©§¦©

éðéî ìëa úeæéøæa Bôeb¦§¦§¨¦¥
àOî úãBáòå çøèŸ©©£©©¨
da LiL ,'ä úãBáòa©£©¤¥¨
ìîòì :ïBâk ,ìîòå çøèŸ©§¨¨§©£Ÿ
¯ ätáe ïeiòa äøBza©¨§¦©¤
ote`a dxez ixac xacl

lydéîet ÷éñt àì̈¨¦¥
¯ ,àñøbîwqet `l eit ¦¦§¨

yxecy xac ,cenlln
.dnevr dribiøîàîëe§©£©

ì"æø5íéNé íìBòì" : ©©§¨¨¦
éøác ìò Bîöò íãà̈¨©§©¦§¥
ìòì øBLk äøBz¨§§Ÿ
ïëå ,"éBàNîì øBîçëå§©£§©§§¥

¯ äðeëa älôúìdidzy ¦§¦¨§©¨¨
,dribi jeznBçk ìëa§¨Ÿ

'ä úãBáòa ïëå ,Lnî©¨§¥©£©
,ïBîîaL øáãa àéäL¤¦§¨¨¤§¨
¯ ;ä÷ãvä úãBáò Bîkdyly - mixac dyly o`k miiepn §£©©§¨¨

`id dlitzy) dcear ,dxez" :cner mlerd mdilry micenrd
."micqg zelinb ,(zepaxw mewna¯ elàa àöBiëåminec mipipr §©¥§¥

,'d zcearaíãàä Lôð øø÷ì ,åéúBìeaçúå øöiä úBîçìnî¦¦§£©¥¤§©§¨§¨¥¤¤¨¨¨
¯ BðBîî øé÷ôäì àlLÎxvid xxwn ,dwcv zece` xaecnyk ¤Ÿ§©§¦¨

,jkl etqk z` fafai `ly ,eze` dztne mc`d z` rxd
¯ ,Bôeb úeàéøáezribi zeyxcp ea ,'d zcear ly oipra §¦

.sebd zevn`zdeãîòlL¤©£Ÿ
¯ Bcâðdfd rxd xvid cbp ¤§

ìà ãàî áBø÷ ¯ BLáëìe§¨§¨§Ÿ¤
,Baì ìà íéNiLk ,íãàä̈¨¨§¤¨¦¤¦
,äæ ìëa øöiä çvðlL¤§©¥©©¥¤§¨¤
úBNòìå ,äfî øúBéå§¥¦¤§©£

¯ Lnî Bëôäzeyrl ¨§©¨
Îxvid ly epevxn jtidd
eteba od un`zdle ,rxd
zcear ipipra epenna ode

df lk ixd ,'dãàî ì÷©§Ÿ
'ä ,äúéî éøeqiî¦¦¥¦¨
'ä ,äúéî éøeqéå .eðøîLé¦§§¥§¦¥¦¨
ìa÷î äéä ,eðøîLé¦§§¥¨¨§©¥

¯ ïBöøáe äáäàa,calae §©£¨§¨
Bãeçiî ãøtì àlL¤Ÿ¦¨¥¦¦
elôà ,Cøaúé Búecçàå§©§¦§¨¥£¦
úBçzLäì äòL éôì§¦¨¨§¦§©£
,íBìLå-ñç äøæ-äãBáòì©£¨¨¨©§¨

¯icedi lky ,epcnly itk
`ly ick z`fe ,dxfÎdcear cearl `ly eytp z` xqen did

.dlw dryl `l elit` 'd zecg`n cxtp zeidlLiL ïkL-ìëå§¨¤¥¤¥
¯ ïBöøáe äáäàa ìa÷ì Bìx`y mbe sebd zevn`zd z` mb §©¥§©£¨§¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïîåæîå ïëåî ìàøùé ùéà ìëúùåã÷ ìò åùôð øåñîì
úåùòìå äòù éôì 'éôà æ"òì úååçúùäì àìù 'ä

åðééäå ë"çà äáåùúíùôðá ùáåìîä 'ä øåà éðôî
ïîæäî äìòîì àìà ììë äòùå ïîæ 'éçáá åðéàù ì"ðë

èéìùå.òãåðë åéìò ìùåîå

áåè äùòå 'éçáá ïäå
øöéä ãâð áìä õîåàå äøåáâá éøàë øáâúäìãéáëîä

ùôðáù øôòä ãåñé 'éçáî äìöò åéìò ìéôîå åôåâ úà
úåæéøæá åôåâ çéøèäìî úéîäáä'ãåáòå çøåè éðéî ìëá

ìåîòì ïåâë ìîòå çøåè äá ùéù 'ä úãåáòá àùî
äôáå ïåéòá äøåúáì"æøàîëå àñøéâî äéîåô ÷éñô àì

ìåòì øåùë äøåú éøáã ìò åîöò íãà íéùé íìåòì
øåîçëåïëå ùîî åçë ìëá äðåëá äìôúì ïëå éåàùîì

úãåáò åîë ïåîîáù øáãá àåäù 'ä úãåáòáä÷ãöä
ùôð øø÷ì åéúåìåáçúå øöéä úåîçìîî åìàá àöåéëå

úåàéøáå åðåîî øé÷ôäì àìù íãàäåãâð ãåîòìù åôåâ
çöðìù åáì ìà íéùéùë íãàä ìà ãàî áåø÷ åùáëìå

øúåéå äæ ìëá øöéäì÷ ùîî åëôä úåùòìå äæî
áìåðøîùé 'ä äúéî éøåñéå åðøîùé 'ä äúéî éøåñéî ãàî

ìá÷î äéäåúåãçàå åãåçéî ãøôéì àìù ïåöøáå äáäàá
ùéù ù"ëå å"ç æ"òì úåçúùäì äòù éôì 'éôà 'úéåì

åðééäã ãòå íìåòì åá ä÷áãì éãë ïåöøáå äáäàá ìá÷ì
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יט.3. -4.פרק עליו. ומושל ושליט מהזמן, למעלה אלא וכו' "שאינו המלים ˘ËÈÏ"‡על ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ¯ÈÚ‰'ב בזה שאומר "וי"ל :
נצחי  עוקרתו) תשובה דלעו"ז שבענין אלא בקדושה. וכדלקמן דנצחיות, ענין בו יש דרגע (אפי' ענין כל הזמן מן למעלה מצד ענינים:

נוגע להיות יהפך שעה דלפי דענין אפשר עליו ומושל ושליט מצד ב) ארוך".ÂÈ˙¯הוא. דזמן ב.5.מזה ה, זרה עבודה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dxf dcear(iying meil)

áLéå Cìä`icxec oa xfrl` iaxíéøä ,øîà ,úBòáâe íéøä éðL ïéa ¨©§¨©¥§¥¨¦§¨¨©¨¦
éìò íéLwáî eðàL ãò ,Bì eøîà ,íéîçø éìò eLwa úBòáâeLwáð E §¨©§¨©©£¦¨§©¤¨§©§¦¨¤§©¥

eðîöò ìò,mingxl mikixv ep` mbyøîàpL(i cp diryi)íéøää ék' ©©§¥¤¤¡©¦¤¨¦
'äðéèeîz úBòábäå eLeîéaex mr mixdd xy` dxwi minrtly ± ¨§©§¨§¤¨

letpl ehpei zerabd oke ,yrx ici lr mnewnn ewzrie exeqi mwfg
.ux`a

e siqedeøîà ,íéîçø éìò eLwa õøàå íéîL ,øîà,eleðàL ãò ¨©¨©¦¨¨¤©§¨©©£¦¨§©¤¨
éìò íéLwáîeðîöò ìò Lwáð E,mingxl mikixv ep` mbyøîàpL §©§¦¨¤§©¥©©§¥¤¤¡©

(e `p diryi)'äìáz ãâak õøàäå eçìîð ïLòk íéîL ék'minydy ± ¦¨©¦¤¨¨¦§¨§¨¨¤©¤¤¦§¤
.cbak dlaz ux`de ,el jlede dlkd oyrk elki

e siqedeðàL ãò ,Bì eøîà ,íéîçø éìò eLwa äðáìe änç ,øîà̈©©¨§¨¨©§¨©©£¦¨§©¤¨
éìò íéLwáîeðîöò ìò Lwáð E,mingxl mikixv ep` mbyøîàpL §©§¦¨¤§©¥©©§¥¤¤¡©

(bk ck diryi).'änçä äLBáe äðálä äøôçå'§¨§¨©§¨¨¨©©¨
e siqedeðàL ãò ,Bì eøîà ,íéîçø éìò eLwa úBìfîe íéáëBk ,øîà̈©¨¦©¨©§¨©©£¦¨§©¤¨

éìò íéLwáîeðîöò ìò Lwáð E,mingxl mikixv ep` mbyøîàpL §©§¦¨¤§©¥©©§¥¤¤¡©
(c cl diryi).'íéîMä àáö ìk ewîðå'§¨©¨§¨©¨©¦

øîà,ok m` ,`icxec oa xfrl` iaxéa àlà éeìz øácä ïéà ¨©¥©¨¨¨¤¨¦
e daeyza xfg cin ,daeyza xefg`yäòâå åékøa ïéa BLàø çépä¦¦©Ÿ¥¦§¨§¨¨

ïa øæòìà éaø äøîàå ìB÷ úa äúöé .BúîLð äúöiL ãò äiëáa¦§¦¨©¤¨§¨¦§¨¨§¨©§¨§¨©¦¤§¨¨¤

.àaä íìBòä éiçì ïneæî àéãøBc©§¨§¨§©¥¨¨©¨
:dywne `xnbd zniiqn[úéîe äåä äøéáòa àëä àäå]iax ixde ± §¨¨¨©£¥¨£¨¦

ec oa xfrl`.zn ote` lkae zepinn `le dxiarn yxt `icx
:`xnbd zvxznàéîc úeðéîk àáeè da ÷éáàc ïåék énð íúäs` ± ¨¨©¦¥¨©£¦¨¨§¦¨§¨

ef dxiara weac didy oeik `icxec oa xfrl` iax ly dyrna
.zn ,dpnn yxte ayyk jkle ,zepink `id ixd daxd

:`ziixad ixaca `xnbd dkiynnBîìBò äðB÷ Lé ,øîàå éaø äëä¨©¦§¨©¥¤¨
`ad mlera ewlg z` biyn ±BîìBò äðB÷ Léå ,íéðL änëayie ± §©¨¨¦§¥¤¨

ewlg z` biyn.úçà äòLasiqedeéìòáì ïéic àì éaø øîàå §¨¨¤¨§¨©©¦Ÿ©¨§©£¥
,éaø ïúBà ïéøBwL àlà ïúBà ïéìa÷nL äáeLúlew zad epiide §¨§§©§¦¨¤¨¤¦¨©¦

.`ad mlerd iigl onefn `icxec oa xfrl` iax dxn`e d`viy
:zepef ziae dxf dcear zian dwgxd oipra dyrn d`ian `xnbd

àçøBàa éìæà÷ eåä ïúðBé éaøå àðéðç éaø,jxca mikldn eid ±eèî ©¦£¦¨§©¦¨¨£¨¨§¦§§¨¨
éìéáL éøz eäðäìipyl jxcd ea dlvtzdy mewnl eribd ± §©§§¥§¦¥

miliayíéáëBk úãBáòc àçúétà éöt ãçgztl gezt mdn cg` ± ©¨¥©¦§¨©£©¨¦
dxf dcear lyúBðBæ éác àçúétà éöt ãçågezt mdn cg`e ± §©¨¥©¦§¨§¥

.zepef zia ly gztlúãBáòc àçúétà ìéæéð ,déøáçì ãç déì øîà̈©¥©§©§¥¥¦©¦§¨©£©
íéáëBkdxf dcear ly gztl gezty liaya jlp ± ¨¦
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קי hay g"i ycew zay mei Ð dk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,epnn zeyxcpd zeievn`zdd¯ .ãòå íìBòì Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨§¨¨¤
gvpl edfe (a ,d"awd mr cg`zdl (` ick6.¯ ,eðéäc§©§

elv` didz ,gvpl d"awd mr zecg`zddBðBöø äNòiLk§¤©£¤§
¯ Bæ äãBáòa Cøaúézevn`zd epnn zyxcp jk mylyk mb ¦§¨¥©£¨

,zcgein¯ da älbúé¦§©¤¨
,ef dcearaïBöø úéîéðt§¦¦§

íéðt úðéçáa ïBéìòä̈¤§¦§¦©¨¦
øzñäa àìå áø éelâå§¦©§Ÿ§¤§¥

¯ .ììkepcnly itk §¨
oipray ,mincewd miwxta
- 'd zceare zeevnd
ly epevx zeinipt dxi`n
ly ote`a d"awd

lbzd.zeíeL ïéàLëe§¤¥
ïBöøa íéðt øzñä¤§¥¨¦¨¨
øác ïéà éæà ¯ ïBéìòä̈¤§£©¥¨¨
¯ ììëe ììk ãøôð¦§¨§¨§¨

,zewl`n¯ .Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäì,epcnly itk ¦§¥§¨¨¦§¥©§
xacle "yi"l ,mnvr z` yibxdl mileki mi`xapy dybxddy
.mlrda `id oeilrd oevx zeinipty jkn zraep - d"awdn cxtp
dlbzn f`y ,'d zcearle devn meiwl xacd ribnyk eli`e
`xapl znxebd daiqd `linn zniiw `l - oeilrd oevx zeinipt

.envr ipta "ze`ivn"le "yi"l envr z` yibxdl,úàæìe§Ÿ
¯ úéðeiçäå úéäìàä BLôð äðééäz,sebd z` digny ef ¦§¤¨©§¨¡Ÿ¦§©¦¦

¯ ïäéLeáìe,dyrne xeaic ,daygnúéìëúa úBãçéî ïlk §¥¤ª¨§ª¨§©§¦
.ìéòì økæpk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàå ïBéìòä ïBöøa ãeçiä©¦¨¨¨¤§§¥¨©¦§¨§¥

¯mr mc`d cg`zn ,zeevnd meiwe 'd zcear iciÎlry ,ixd
meiw iciÎlr xvepd cegidy xaqei oldl .cegid zilkza d"awd
`le ,cinzl `ed ,devnd
:devnd meiw zryl wx

¯ äìòîì äæ ãeçéådn §¦¤§©§¨
icedi ly eytpy
seqÎoi` xe` mr zcg`zn
ixd ,'d zcear iciÎlr
zenlera ,dlrnl

,mipeilrdéçöð àeä¦§¦
àeä ék ,ãòå íìBòì§¨¨¤¦
äìòîì BðBöøe Cøaúé¦§¨¥§§©§¨

¯ .ïîfäîmb `linn ¥©§©
d"awd mr zecg`zdd
,zigvp `id ,epevxe

,onfdn dlrnl¯ ïëå,ep` epnlera mb,BøeaãaL BðBöø éelb §¥¦§¤§¦
áeúkL Bîëe ,éçöð àeä ,äøBzä àéäL7eðéäìà øáãe" : ¤¦©¨¦§¦§¤¨§©¡Ÿ¥
"'eë íéîi÷å íéiç åéøáãe" ,"íìBòì íe÷é8éìçé àìå" ,àìå ó ¨§¨§¨¨¨¦§©¨¦§Ÿ©£¦§Ÿ

"'eë íéîìBòì Búc øéîé9¯ .ly epevx zelbzdy xg`ne ¨¦¨§¨¦
mb ,`linn ixd - zigvp `id ,dxezd ixaca d"awd
,jxazi epevxe d"awd mr icedi ly ytp ly dzecg`zd

.zigvp `id - zeevnd meiwe dxezd cenil iciÎlr
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íéøîà éèå÷éì
åæ äãåáòá 'úé åðåöø äùòéùëïåöø úéîéðô äá äìâúé

ïéàùëå ììë øúñäá àìå áø éåìéâå íéðô 'éçáá ïåéìòä
øúñä íåùììë ãøôð øáã ïéà éæà ïåéìòä ïåöøá íéðô

äðééäú úàæìå åîöò éðôá øáãå ùé úåéäì ììëååùôð
úéìëúá úåãçåéî ïìåë ïäéùåáìå úéðåéçäå úéäìàä

ñ"à øåàå ïåéìòä ïåöøá ãåçéääæ ãåçéå .ì"ðë ä"á
äìòîì åðåöøå 'úé àåä éë ãòå íìåòì éçöð àåä äìòîì

ïëå ïîæäîéçöð àåä äøåúä àéäù åøåáãáù åðåöø éåìéâ
íééç åéøáãå íìåòì íå÷é åðéäìà øáãå ù"îëåíéîéé÷å

éìçé àìå 'åë.'åë íéîìåòì åúã øéîé àìå ó
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כאן 6. מדובר א) - שכן" "כל המלה של הכפולה המשמעות בכך, בציינו וב), א) של ההבדל את כאן הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
˙Â˜·„·של באופן עדיין זה כאן ב) זרה). עבודה עלֿידי בלבד נפרד להיות לשלא (בהשוואה ÚÂ„להשי"ת ÌÏÂÚÏ לשלא (בהשוואה

זרה). בעבודה שעה לפי נפרד ח.7.להיות מ, שחרית.8.ישעי' חי".9.תפילת אֿל "יגדל פיוט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dxf dcear(iying meil)

áLéå Cìä`icxec oa xfrl` iaxíéøä ,øîà ,úBòáâe íéøä éðL ïéa ¨©§¨©¥§¥¨¦§¨¨©¨¦
éìò íéLwáî eðàL ãò ,Bì eøîà ,íéîçø éìò eLwa úBòáâeLwáð E §¨©§¨©©£¦¨§©¤¨§©§¦¨¤§©¥

eðîöò ìò,mingxl mikixv ep` mbyøîàpL(i cp diryi)íéøää ék' ©©§¥¤¤¡©¦¤¨¦
'äðéèeîz úBòábäå eLeîéaex mr mixdd xy` dxwi minrtly ± ¨§©§¨§¤¨

letpl ehpei zerabd oke ,yrx ici lr mnewnn ewzrie exeqi mwfg
.ux`a

e siqedeøîà ,íéîçø éìò eLwa õøàå íéîL ,øîà,eleðàL ãò ¨©¨©¦¨¨¤©§¨©©£¦¨§©¤¨
éìò íéLwáîeðîöò ìò Lwáð E,mingxl mikixv ep` mbyøîàpL §©§¦¨¤§©¥©©§¥¤¤¡©

(e `p diryi)'äìáz ãâak õøàäå eçìîð ïLòk íéîL ék'minydy ± ¦¨©¦¤¨¨¦§¨§¨¨¤©¤¤¦§¤
.cbak dlaz ux`de ,el jlede dlkd oyrk elki

e siqedeðàL ãò ,Bì eøîà ,íéîçø éìò eLwa äðáìe änç ,øîà̈©©¨§¨¨©§¨©©£¦¨§©¤¨
éìò íéLwáîeðîöò ìò Lwáð E,mingxl mikixv ep` mbyøîàpL §©§¦¨¤§©¥©©§¥¤¤¡©

(bk ck diryi).'änçä äLBáe äðálä äøôçå'§¨§¨©§¨¨¨©©¨
e siqedeðàL ãò ,Bì eøîà ,íéîçø éìò eLwa úBìfîe íéáëBk ,øîà̈©¨¦©¨©§¨©©£¦¨§©¤¨

éìò íéLwáîeðîöò ìò Lwáð E,mingxl mikixv ep` mbyøîàpL §©§¦¨¤§©¥©©§¥¤¤¡©
(c cl diryi).'íéîMä àáö ìk ewîðå'§¨©¨§¨©¨©¦

øîà,ok m` ,`icxec oa xfrl` iaxéa àlà éeìz øácä ïéà ¨©¥©¨¨¨¤¨¦
e daeyza xfg cin ,daeyza xefg`yäòâå åékøa ïéa BLàø çépä¦¦©Ÿ¥¦§¨§¨¨

ïa øæòìà éaø äøîàå ìB÷ úa äúöé .BúîLð äúöiL ãò äiëáa¦§¦¨©¤¨§¨¦§¨¨§¨©§¨§¨©¦¤§¨¨¤

.àaä íìBòä éiçì ïneæî àéãøBc©§¨§¨§©¥¨¨©¨
:dywne `xnbd zniiqn[úéîe äåä äøéáòa àëä àäå]iax ixde ± §¨¨¨©£¥¨£¨¦

ec oa xfrl`.zn ote` lkae zepinn `le dxiarn yxt `icx
:`xnbd zvxznàéîc úeðéîk àáeè da ÷éáàc ïåék énð íúäs` ± ¨¨©¦¥¨©£¦¨¨§¦¨§¨

ef dxiara weac didy oeik `icxec oa xfrl` iax ly dyrna
.zn ,dpnn yxte ayyk jkle ,zepink `id ixd daxd

:`ziixad ixaca `xnbd dkiynnBîìBò äðB÷ Lé ,øîàå éaø äëä¨©¦§¨©¥¤¨
`ad mlera ewlg z` biyn ±BîìBò äðB÷ Léå ,íéðL änëayie ± §©¨¨¦§¥¤¨

ewlg z` biyn.úçà äòLasiqedeéìòáì ïéic àì éaø øîàå §¨¨¤¨§¨©©¦Ÿ©¨§©£¥
,éaø ïúBà ïéøBwL àlà ïúBà ïéìa÷nL äáeLúlew zad epiide §¨§§©§¦¨¤¨¤¦¨©¦

.`ad mlerd iigl onefn `icxec oa xfrl` iax dxn`e d`viy
:zepef ziae dxf dcear zian dwgxd oipra dyrn d`ian `xnbd

àçøBàa éìæà÷ eåä ïúðBé éaøå àðéðç éaø,jxca mikldn eid ±eèî ©¦£¦¨§©¦¨¨£¨¨§¦§§¨¨
éìéáL éøz eäðäìipyl jxcd ea dlvtzdy mewnl eribd ± §©§§¥§¦¥

miliayíéáëBk úãBáòc àçúétà éöt ãçgztl gezt mdn cg` ± ©¨¥©¦§¨©£©¨¦
dxf dcear lyúBðBæ éác àçúétà éöt ãçågezt mdn cg`e ± §©¨¥©¦§¨§¥

.zepef zia ly gztlúãBáòc àçúétà ìéæéð ,déøáçì ãç déì øîà̈©¥©§©§¥¥¦©¦§¨©£©
íéáëBkdxf dcear ly gztl gezty liaya jlp ± ¨¦
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היום יום . . . קב

ה'תש"גיב שבטיום שני

חומש: בשלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: כי התהוות . . . כו ודקות יותר.

ב, ְועֹוָלם רֹוֵתַח ּוְמֹבָהל. ְוֹזאת ִהיא ֲעבֹוַדת  ָ ֵני עֹוָלמֹות ֵהם: עֹוָלם ַקר ּוְמֻיּשׁ ֲעלּות ׁשְ ֶכל ְוַהִהְתּפַ ַהּשֵׂ
ל  ׁשֶ ים  ַחּיִ ּבְ ֶרְך  ּדֶ ֶכל – ְלמֹוֶרה  ְוַהּשֵׂ ִאיָפה,  ִלׁשְ ֶכת  ֶנְהּפֶ ָהָלה  ַהּבֶ ְוָאז  ַלֲאָחִדים.  ִלְהיֹות  ָרם  ְלַחּבְ ָהָאָדם, 

ֲעבֹוָדה ּוֹפַעל.

*

ה'תש"גיג שבטיום שלישי

חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אבל עשר . . . עניני העולם.

יָתה. בּוָרה ָרחֹוק ִמּיֹום ַהּמִ ּיֹום ַהּקְ ׁשֶ ָנה ִראׁשֹוָנה, ַוֲאִפּלּו ּכְ ׁשָ יָתה ֲאִפּלּו ּבְ יֹום ַהּמִ ָנה[ - ּבְ ָ יָאְרַצְייט ]=יֹום ַהּשׁ

ְוִיְתרֹון  ַהֶחֶסד  ַבע:  ׁשֶ ֶבן  ּכְ ְהיֹותֹו  ּבִ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ַלֲאֹדִני  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ַעל  הֹוֵלְך  ׁשֶ ֲהַגם  ּדַ ְזקּוָפה הּוא,  קֹוָמה  ּבְ ִלְהיֹות הֹוֵלְך  ר  ָיׁשָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ ָהֱאלִֹקים  ר  ֲאׁשֶ ֲעָלה  ַהּמַ

א ֶאת ָהָאֶרץ. ֵאינֹו רֹוֶאה ֶאּלָ ע, ּדְ הֹוֵלְך ַעל ַאְרּבַ ַמִים, לֹא ֵכן ּבְ ָ ל־ָמקֹום הּוא רֹוֶאה ֶאת ַהּשׁ ָהָאֶרץ, ִמּכָ

ה'תש"גיד שבטיום רביעי

חומש: בשלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: פרק כא. והנה . . . 52 נבואתם.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

בא כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, איז, לבד דער ענין פון התעוררות רחמים 
אויף די מקושרים, געווען א עבודה פון דערמָאנען בינו לבין עצמו די מקושרים, און 
אריינטראכטען בענין אהבתם והתקשרותם כמים הפנים, ווָאס דָאס איז מעורר די כחות 
פנימים פון דעם ווָאס מ'טרַאכט וועגען עם, ווי מיר זעהען במוחש, אז מ'קוקט שטַארק 
אויף איינעם מוז ער אקוק טָאן, ווייל די הבטה פנימית איז מעורר דעם עצם הנפש, 

און אזוי איז אויך אין דעם כח המחשבה.

ל ִהְתעֹוְררּות ַרֲחִמים ַעל  ַבד ָהִעְנָין ׁשֶ ּלְ ּמִ ׁשֶ ים, ֲהֵרי  דֹוׁשִ ַרּבֹוֵתינּו ַהּקְ ת ֲאבֹוֵתינּו  ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ ֵאֶצל 
ִעְנַין  ּבְ ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ק  ּוְלִהְתַעּמֵ ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ִרים  ַהְמקּוׁשָ ַרת  ַהְזּכָ ל  ׁשֶ ֲעבֹוָדה  ָהְיָתה  ִרים,  ַהְמקּוׁשָ
ָעָליו,  ִבים  חֹוׁשְ ׁשֶ ֶזה  ל  ׁשֶ ים  ִניִמּיִ ַהּפְ ַהּכֹחֹות  ֶאת  ְמעֹוֵרר  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנים,  ַהּפָ ִים  ּמַ ּכַ רּוָתם  ְ ְוִהְתַקּשׁ ַאֲהָבָתם 
ָטה  י ַהַהּבָ ּכִ ט,  ב ְלַהֲחִזיר ַמּבָ ָחְזָקה ַעל ָאָדם, הּוא ַחּיָ ּבְ יִטים  ר ַמּבִ ֲאׁשֶ ּכַ מּוָחׁש ׁשֶ ָאנּו רֹוִאים ּבְ ִפי ׁשֶ ּכְ

ָבה. ֲחׁשָ ֹכַח ַהּמַ ם ּבְ ֶפׁש, ְוֵכן הּוא ּגַ ִניִמית ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ֶעֶצם ַהּנֶ ַהּפְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קג היום יום . . . 

ה'תש"גטו שבטיום חמישי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והרי . . . כז במציאות.

הֹות  ַהּגָ ָנם  ֶיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ְלַהֲחִסיִדים,  נֹוַדע  ָבר  ּכְ  – אֹור"  ַה"ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ִני  ׁשֵ ֵחֶלק  יס  ְלַהְדּפִ ׁשּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲאָמִרים,  ַהּמַ ִעם  יֵסם  ַיְדּפִ ר  ֲאׁשֶ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ּבְ ְפִצירּו  ַוּיַ ֲאָמִרים.  ַהּמַ ַעל  ֶצֶדק"  ַמח  ֵמַה"ּצֶ ּוֵבאּוִרים 
ל־  יָסם. ִמּכָ ׁשֹו ְלַהְדּפִ רֹו ּוְמַבּקְ א ְלַבּקְ ֵקן ּבָ ר ְזֵקנֹו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֲחלֹם ֲחלֹום, ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק". ַוּיַ ַוְיָמֵאן ַה"ּצֶ
ים  ִהְסּכִ ְוָאז  ַלֲאִביֶהם,  רּו  ַוְיַסּפְ ה  ַהּזֶ ָניו ָחְלמּו ַהֲחלֹום  ִמּבָ ה  לֹשָׁ ׁשְ ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ָבר, ַעד  ַהּדָ ֶהְעִלים  ָמקֹום 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ׁשֵ ְקְראּו לֹו ּבְ ִני, ַוּיִ ֵ הֹוָתיו ּוֵבאּוָריו ַלֵחֶלק ַהּשׁ ם ַהּגָ יס ּגַ ְלַהְדּפִ

ה'תש"גטז שבטיום שישי

חומש: בשלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וכל הצמצומים . . . חשיב ממש.

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גָאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי 
ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלַאם פייער, לערנען און דאוונען בעדארף מען 

מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.

י ה'  תּוב: "ּכִ ה ְמֹאד. ּכָ ּקָ ה ּדַ ָנּה ְמִחּצָ ין ְקִרירּות ִלְכִפיָרה ֶיׁשְ "ּב[ ָאַמר: ּבֵ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ב,  ל ָצִריְך ִמּתֹוְך ִהְתַלֲהבּות ַהּלֵ ּלֵ ְלֶהֶבת ֵאׁש, ִלְלֹמד ּוְלִהְתּפַ ֱאלֶֹקיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא", ֱאלֹקּות ִהיא ׁשַ

ה. תֹוָרה ּוְתִפּלָ ְבֵרי ה' ּבְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה" ֶאת ּדִ "ּכָ ׁשֶ

ה'תש"גיז שבט, שבת שירהשבת
יָרה. ִ ֵעת ְקִריַאת ַהּשׁ עֹוְמִדין ּבְ

ה ְנִביָאה.  ָ  ַהְפטֹוָרה: ּוְדבֹוָרה ִאּשׁ
חומש: בשלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: פג־פז.
תניא: פרק כב. רק . . . תמיד.

עס איז א מנהג צו עסען שווארצע קַאשע.

חֹוָרה. ְייָסה ׁשְ ָנהּוג ֶלֱאֹכל ּדַ

"ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה".  ּבְ ס  ְדּפָ ַהּנִ י ה'"  ּכִ ֲאָמר "ְראּו  ַמח ֶצֶדק" ַהּמַ ַנת תרכ"א ָאַמר ַה"ּצֶ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ ׁשַ
ַנת תקס"ה ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי  ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ]ַמֲהַר"ׁש[: ׁשַ ְך ִלְבנֹו, ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ר ַאַחר־ּכָ ְוִסּפֵ
ְהיֹותֹו  ַנת תקכ"ט ּבִ ׁשְ ר ּבִ ר ִלי, ֲאׁשֶ ְך ָקָרא אֹוִתי ְוִסּפֵ ֲאָמר. ַאַחר־ּכָ ֵקן[ ֶזה ַהּמַ י ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ם־  ַעל־ׁשֵ ַנת תקט"ז ָאַמר ַהּבַ ח ׁשְ ּלַ ׁשַ ּבְ ת  ּבָ יד ְלַחְדרֹו ְוָאַמר לֹו: ׁשַ ּגִ מֶעְזִריְטׁש, ָקָרא אֹותֹו ָהַרב ַהּמַ ּבְ
ָנה  ַנת תקכ"א )ׁשָ ׁשְ ַמֲאַמר ַרַז"ל. ּבִ ם ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו" – ִלְתָנאֹו, ּכְ ב ַהּיָ ׁשָ סּוק "ַוּיָ טֹוב ַמֲאָמר ַעל ּפָ
ם־טֹוב(,  ַעל־ׁשֵ י )ַהּבַ יד – ַרּבִ ּגִ ָבָריו ָהַרב ַהּמַ יְך ּדְ ם־טֹוב( ָהָיה ֶאְצִלי – ִהְמׁשִ ַעל־ׁשֵ קּות ַהּבַ ּלְ ַאֲחֵרי ִהְסּתַ
ל ָמקֹום". ְוַהּיֹום ָהָיה ֶאְצִלי מֹוִרי  ָברֹו – ׁשֶ ין ְרצֹונֹו – ְולֹא ּדְ ִעְנַין "עֹוׂשִ אּור ּבְ ֲאָמר ְוהֹוִסיף ּבֵ ְוָאַמר ַהּמַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קד
ַנֲהָרא,  ַנאי  ּגִ ִעְנַין  ּבְ אּור  ּבֵ ְוהֹוִסיף  ֵקן,  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ִלְפֵני  ֲאָמר  ַהּמַ יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ְוָאַמר  ֲאָמר.  ַהּמַ ַלֲחֹזר 

ִעְנַין ְקִריַעת ַים סּוף. הּו ּכְ ּזֶ ׁשֶ

י  יד, ַוֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ּגִ ם־טֹוב, ָהַרב ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ַמח ֶצֶדק": ַהּיֹום ָהיּו ֶאְצִלי ַהּבַ ם ַה"ּצֶ ְוִסּיֵ
ִסְגנֹונֹו. – ֲאָמר ּבְ ֵקן[, ְוָכל ֶאָחד ָאַמר ִלי ַהּמַ ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ

ַעם,  ַהּפַ עֹוד  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ֶאת  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ָקָרא  עֹות  ׁשָ ֵאיֶזה  ֲעבֹור  ּכַ
ֲאָמר. אּור ַעל ַהּמַ ְוָאַמר ְלָפָניו ּבֵ

ה'תש"גיח שבטיום ראשון

חומש: יתרו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק כג. ועם . . . כח בעולמות.

"ּוַמְרֵאיֶהם  רּוׁש  ַהּדְ ר  ֲאׁשֶ ]ַמֲהַר"ׁש[,  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלְבנֹו  ר  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִמּמֶעְזִריְטׁש  יד  ּגִ ַהּמַ ָהַרב  ָאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  רּוׁש  ּדְ הּוא   – ִיְתרֹו  ת  ָרׁשַ ּפָ אֹור"  "ּתֹוָרה   – יֶהם"  ּוַמֲעׂשֵ
י ָהַרב ְמַנֵחם  ֵקן ִמּפִ נּו ַהּזָ ָמעֹו ַרּבֵ ר ׁשְ ִפי ֲאׁשֶ בּועֹות תקכ"א – ּכְ ָ יאּות – ַחג ַהּשׁ ׂשִ לֹו ֶאת ַהּנְ ַעת ַקּבְ ׁשְ ּבִ
י  ּפִ ַעל  רּוׁש  ַהּדְ ֵאר  ּבֵ נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַרק  ַמֲעָמד,  אֹותֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ  – ָהָאֶרץ'  ִרי  'ּפְ ַעל  ּבַ  – ֵמהָארָאדָאק  מֶעְנְדל 

ִסְגנֹונֹו.
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' א
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ה'תשע"ח  שבט י"ב ראשון יום המעשרות  מן פטור מתי ההפקר מן הזוכה

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà øé÷ônä©©§¦¤
èøôa áiç ¯ Bøöáe ,Bîöòì Ba äëæå ø÷aa íékLäå ,Bîøk©§§¦§¦©Ÿ¤§¨¨§©§§¨©¨§¤¤
àøB÷ éðà "Eîøë"å "EãN" éøäL ;äàôáe äçëLáe úBììBòáe§¥§¦§¨§¥¨¤£¥¨§§©§§£¦¥
ø÷ôää ïî äëæ íà ìáà .BlL àeä éøäå ,Bì äéäL éðtî ¯ Ba¦§¥¤¨¨©£¥¤£¨¦¨¨¦©¤§¥
øeèt Ck ïéáe Ck ïéáe .ìkä ïî øeèt äæ éøä ,íéøçà ìL äãNa§¨¤¤£¥¦£¥¤¨¦©Ÿ¥¨¥¨¨

.úBøNònä ïî¦©©©§
טוב ' יום מ"ה)ה 'תוספות פ"ה הרמב "ם(פאה דברי  את  ביאר 

רק אלא  הכרם  בקרקע  שזכה  הכוונה  שאין לעצמו ", בו "וזכה 

הרמב "ם פטרו  "למה  בכרם זכה  אם  כי  בפירות ,

זכה אם  "אבל הרמב "ם  דברי  המשך  זה , ולפי  מהמעשרות "?

ממתנות הן  הכול", מן פטור אחרים  של בשדה  ההפקר  מן

אבל  בלבד, בפירות זכה  אם  רק  הוא  ממעשרות, והן  עניים 

במעשרות . והן עניים  במתנות הן  יתחייב  בקרקע  גם  זכה  אם 

הר"ש  גם כתב מ"ו)וכך פ"א הירושלמי(פאה דברי (קדושין על

ה"ה) מיפ"א אשר  הפקר, שנכסיו יורשים  לו  ואין  שמת  בגר

והן עניים  במתנות  הן  חייב  בקרקעותיו  וזכה שתפס

את 'המפקיר שלפנינו  להלכה  סתירה  זו שאין  במעשרות ,

את המפקיר  כי המעשרות ', מן פטור  לעצמו ... בו  וזכה כרמו 

ממעשרות פטור ולכן בקרקע, ולא  בפירות  וזכה  חזר כרמו 

הזוכה ואילו וכרמך'), 'שדך שנאמר  חייב  עניים  (ובמתנות 

חייב . ולכן בקרקע  גם  החזיק הגר  בנכס 

השלחן' סקל"א)וה 'פאת ה "שדך (סי' הרמב "ם שמלשון כתב 

משמע שלו" הוא  והרי שלו  שהיה  מפני בו , קורא אני וכרמך 

במתנות (ורק המעשרות  מן  פטור זאת ובכל  בקרקע , גם שזכה 

פטור זה  "הרי  אחרים  של בשדה  זכה  ואם  כנ "ל) חייב, עניים 

התוספות  כתבו  וכך בקרקע . זכה  אם  גם  הכל ", א מן  ו, (תמורה

המפקיר) בוד"ה וזכה  כרמו במפקיר  עניים  במתנות  שהחיוב  ,

רק זכה דלא  היכא  אבל השדה , בגוף  "שזכה  משום  הוא 

מכולהו". פטור - בפירות 

בירושלמי, הנאמר  את  להלכה  הרמב"ם  הביא  לא  ולכן 

ובמעשרות , עניים  במתנות  חייב  הגר  של בקרקעותיו  שהתופס

הבבלי שיטת נגד היא  זו  הלכה שלפנינו)כי ההלכה שהזוכה(וזוהי ,

פטור - בקרקע  יזכה אם  גם  אחרים, של  בשדה  ההפקר  מן

הכל. מן 

ה'תשע"ח  שבט י"ג שני יום בצדקה  גם - להדיוט כמסירה לגבוה אמירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰éøä ,ä÷ãvä©§¨¨£¥
Bà ,'ä÷ãöì òìñ éìò éøä' :øîBàä ,Cëéôì .íéøãpä ììëa àéä¦¦§©©§¨¦§¦¨¨¥£¥¨©¤©¦§¨¨

.ãiî íéiðòì dðzì áiç ¯ 'ä÷ãö Bfä òìqä éøä'£¥©¤©©§¨¨©¨¦§¨¨£¦¦¦¨
בפיך" נדרת... כאשר  תשמור  שפתיך "מוצא  מהפסוק 

מיד ליתנה  חייב  צדקה ליתן  שהנודר א).למדים ו, ודייקו(ר"ה

הגמרא מדברי  ד"ה ראשונים שם ותוס' שם רי"ף ב.ראה לו, קמא (בבא

בלבד,יד) באמירה  בכסף  העניים  זכו  לעניים , צדקה שבנדרי 

(כלומר , להדיוט ' כמסירתו  לגבוה  ש 'אמירתו  בהקדש  כמו

במסירה ). קונה  שהדיוט כשם  באמירה להקדש  נקנה  החפץ 

העניים , בו  זכו  לא  לידו  בא לא  עדיין  הכסף  אם  אמנם,

לידי' יגיע  הכסף  כאשר  לצדקה  לתת  עלי 'הרי  אמר אם  ורק 

לתת חייב  -ecil ribiykנדר פ"ו משום  וחרמים ערכים הל' (ראה

.הל"ב).

נקנה הנודר  שברשות  כסף  שרק כאן, הרמב"ם  דעת  וכן

ד  ידי על בולעניים  זכו  לא  ברשותו, אינו  אם  אבל יבורו ,

רוכל העניים פג)(אבקת .סי'

נזר ' שטו)וה 'אבני סי' הרמ"א(יו"ד מתשובות  מח)הביא (סי'

ולכן, להדיוט ' כמסירתו  לגבוה  'אמירתו  אומרים אין שבצדקה 

נדרו לקיים  היורשים על  חובה  אין ומת  לצדקה  כסף  הנודר 

ואין נדר) משום  דבריו  לקיים בחייו  חייב  עצמו  שהנודר (אף 

ערוך' ב 'שלחן אך להדיוט. כמסירה  סי"ג)אמירתו  רנח סי' (יו"ד

וכן להדיוט'. כמסירתו לגבוה  'אמירתו  בצדקה  שגם  כתב,

שם  ס"ה)מבואר רנט חייבים(סי' לצדקה  שהנודר  הרמ"א  בדברי 

שיש בלשון נדר  אם  ורק  לעניים , הכסף  את  לתת היורשים  גם

ואין מוחזקים  היורשים  נקראים - לתת  כוונתו  אם  בו להסתפק

מספק . ממון  מהם  להוציא

נקטינן, רמ"א  כפסקי  ודאי  "לדינא  נזר ': ה 'אבני  וסיכם 

הסמ"ע  פסקו  וכן  כתשובותיו ". סקי"ט)ולא  ריב סי' והש "ך (חו"מ

הריטב"א) בשם סק"ב סו סי' להם(שם הקנה  לעניים  שהמקדיש 

באמירתו.

ה'תשע"ח  שבט י"ד שלישי יום הזה  בזמן וחלה תרומה הפרשת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà ,äìBãb äîeøz§¨§¨¥
eðúpL øeòMk àlà Léøôé àì ,älçzëìe ...äøBzä ïî øeòL dì̈¦¦©¨§©§¦¨Ÿ©§¦¤¨©¦¤¨§
Lé ,äàîhä éðtî äôøNì úãîBò àéäL ,äfä ïîfáe ;íéîëç£¨¦©§©©¤¤¦¤¤¦§¥¨¦§¥©ª§¨¥

.älçzëì àeäL ìk Léøôäì Bì§©§¦¨¤§©§¦¨
תרומה הפרשת  בין  הבדל יש  כי  נראה הרמב "ם  מדברי 

ההפרשה : בשיעור  הזה  בזמן חלה  להפרשת 

להפריש די  הזה שבזמן זו בהלכה  מבואר  תרומה , לגבי

נאכלת  אינה והתרומה  מאחר  טמאים)כלשהו , שכולנו (משום

לאיבוד. והולכת 

כתב  חלה לגבי  ה"ט)אך פ"ה ביכורים מפרישים(הל' שלעולם

מהעיסה)כשיעור  ושמונה מארבעים הבית(אחד זמן בין  מחלק  ואינו 

הזה . בזמן  נאכלת  אינה החלה  שגם למרות  הזה , לזמן

והביאור :

ואפשר שיעור  לתרומה  אין תורה  מדין זו, בהלכה כמבואר 

חלה , לגבי גם  וכן שיעור. תיקנו וחכמים  שהוא  כל לתרום

" הרמב "ם  כתב  תרומה לגבי אלאdligzklאך  יפריש  לא 
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ה'תשע"ח  שבט י"ב ראשון יום המעשרות  מן פטור מתי ההפקר מן הזוכה

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà øé÷ônä©©§¦¤
èøôa áiç ¯ Bøöáe ,Bîöòì Ba äëæå ø÷aa íékLäå ,Bîøk©§§¦§¦©Ÿ¤§¨¨§©§§¨©¨§¤¤
àøB÷ éðà "Eîøë"å "EãN" éøäL ;äàôáe äçëLáe úBììBòáe§¥§¦§¨§¥¨¤£¥¨§§©§§£¦¥
ø÷ôää ïî äëæ íà ìáà .BlL àeä éøäå ,Bì äéäL éðtî ¯ Ba¦§¥¤¨¨©£¥¤£¨¦¨¨¦©¤§¥
øeèt Ck ïéáe Ck ïéáe .ìkä ïî øeèt äæ éøä ,íéøçà ìL äãNa§¨¤¤£¥¦£¥¤¨¦©Ÿ¥¨¥¨¨

.úBøNònä ïî¦©©©§
טוב ' יום מ"ה)ה 'תוספות פ"ה הרמב "ם(פאה דברי  את  ביאר 

רק אלא  הכרם  בקרקע  שזכה  הכוונה  שאין לעצמו ", בו "וזכה 

הרמב "ם פטרו  "למה  בכרם זכה  אם  כי  בפירות ,

זכה אם  "אבל הרמב "ם  דברי  המשך  זה , ולפי  מהמעשרות "?

ממתנות הן  הכול", מן פטור אחרים  של בשדה  ההפקר  מן

אבל  בלבד, בפירות זכה  אם  רק  הוא  ממעשרות, והן  עניים 

במעשרות . והן עניים  במתנות הן  יתחייב  בקרקע  גם  זכה  אם 

הר"ש  גם כתב מ"ו)וכך פ"א הירושלמי(פאה דברי (קדושין על

ה"ה) מיפ"א אשר  הפקר, שנכסיו יורשים  לו  ואין  שמת  בגר

והן עניים  במתנות  הן  חייב  בקרקעותיו  וזכה שתפס

את 'המפקיר שלפנינו  להלכה  סתירה  זו שאין  במעשרות ,

את המפקיר  כי המעשרות ', מן פטור  לעצמו ... בו  וזכה כרמו 

ממעשרות פטור ולכן בקרקע, ולא  בפירות  וזכה  חזר כרמו 

הזוכה ואילו וכרמך'), 'שדך שנאמר  חייב  עניים  (ובמתנות 

חייב . ולכן בקרקע  גם  החזיק הגר  בנכס 

השלחן' סקל"א)וה 'פאת ה "שדך (סי' הרמב "ם שמלשון כתב 

משמע שלו" הוא  והרי שלו  שהיה  מפני בו , קורא אני וכרמך 

במתנות (ורק המעשרות  מן  פטור זאת ובכל  בקרקע , גם שזכה 

פטור זה  "הרי  אחרים  של בשדה  זכה  ואם  כנ "ל) חייב, עניים 

התוספות  כתבו  וכך בקרקע . זכה  אם  גם  הכל ", א מן  ו, (תמורה

המפקיר) בוד"ה וזכה  כרמו במפקיר  עניים  במתנות  שהחיוב  ,

רק זכה דלא  היכא  אבל השדה , בגוף  "שזכה  משום  הוא 

מכולהו". פטור - בפירות 

בירושלמי, הנאמר  את  להלכה  הרמב"ם  הביא  לא  ולכן 

ובמעשרות , עניים  במתנות  חייב  הגר  של בקרקעותיו  שהתופס

הבבלי שיטת נגד היא  זו  הלכה שלפנינו)כי ההלכה שהזוכה(וזוהי ,

פטור - בקרקע  יזכה אם  גם  אחרים, של  בשדה  ההפקר  מן

הכל. מן 

ה'תשע"ח  שבט י"ג שני יום בצדקה  גם - להדיוט כמסירה לגבוה אמירה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰éøä ,ä÷ãvä©§¨¨£¥
Bà ,'ä÷ãöì òìñ éìò éøä' :øîBàä ,Cëéôì .íéøãpä ììëa àéä¦¦§©©§¨¦§¦¨¨¥£¥¨©¤©¦§¨¨

.ãiî íéiðòì dðzì áiç ¯ 'ä÷ãö Bfä òìqä éøä'£¥©¤©©§¨¨©¨¦§¨¨£¦¦¦¨
בפיך" נדרת... כאשר  תשמור  שפתיך "מוצא  מהפסוק 

מיד ליתנה  חייב  צדקה ליתן  שהנודר א).למדים ו, ודייקו(ר"ה

הגמרא מדברי  ד"ה ראשונים שם ותוס' שם רי"ף ב.ראה לו, קמא (בבא

בלבד,יד) באמירה  בכסף  העניים  זכו  לעניים , צדקה שבנדרי 

(כלומר , להדיוט ' כמסירתו  לגבוה  ש 'אמירתו  בהקדש  כמו

במסירה ). קונה  שהדיוט כשם  באמירה להקדש  נקנה  החפץ 

העניים , בו  זכו  לא  לידו  בא לא  עדיין  הכסף  אם  אמנם,

לידי' יגיע  הכסף  כאשר  לצדקה  לתת  עלי 'הרי  אמר אם  ורק 

לתת חייב  -ecil ribiykנדר פ"ו משום  וחרמים ערכים הל' (ראה

.הל"ב).

נקנה הנודר  שברשות  כסף  שרק כאן, הרמב"ם  דעת  וכן

ד  ידי על בולעניים  זכו  לא  ברשותו, אינו  אם  אבל יבורו ,

רוכל העניים פג)(אבקת .סי'

נזר ' שטו)וה 'אבני סי' הרמ"א(יו"ד מתשובות  מח)הביא (סי'

ולכן, להדיוט ' כמסירתו  לגבוה  'אמירתו  אומרים אין שבצדקה 

נדרו לקיים  היורשים על  חובה  אין ומת  לצדקה  כסף  הנודר 

ואין נדר) משום  דבריו  לקיים בחייו  חייב  עצמו  שהנודר (אף 

ערוך' ב 'שלחן אך להדיוט. כמסירה  סי"ג)אמירתו  רנח סי' (יו"ד

וכן להדיוט'. כמסירתו לגבוה  'אמירתו  בצדקה  שגם  כתב,

שם  ס"ה)מבואר רנט חייבים(סי' לצדקה  שהנודר  הרמ"א  בדברי 

שיש בלשון נדר  אם  ורק  לעניים , הכסף  את  לתת היורשים  גם

ואין מוחזקים  היורשים  נקראים - לתת  כוונתו  אם  בו להסתפק

מספק . ממון  מהם  להוציא

נקטינן, רמ"א  כפסקי  ודאי  "לדינא  נזר ': ה 'אבני  וסיכם 

הסמ"ע  פסקו  וכן  כתשובותיו ". סקי"ט)ולא  ריב סי' והש "ך (חו"מ

הריטב"א) בשם סק"ב סו סי' להם(שם הקנה  לעניים  שהמקדיש 

באמירתו.

ה'תשע"ח  שבט י"ד שלישי יום הזה  בזמן וחלה תרומה הפרשת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà ,äìBãb äîeøz§¨§¨¥
eðúpL øeòMk àlà Léøôé àì ,älçzëìe ...äøBzä ïî øeòL dì̈¦¦©¨§©§¦¨Ÿ©§¦¤¨©¦¤¨§
Lé ,äàîhä éðtî äôøNì úãîBò àéäL ,äfä ïîfáe ;íéîëç£¨¦©§©©¤¤¦¤¤¦§¥¨¦§¥©ª§¨¥

.älçzëì àeäL ìk Léøôäì Bì§©§¦¨¤§©§¦¨
תרומה הפרשת  בין  הבדל יש  כי  נראה הרמב "ם  מדברי 

ההפרשה : בשיעור  הזה  בזמן חלה  להפרשת 

להפריש די  הזה שבזמן זו בהלכה  מבואר  תרומה , לגבי

נאכלת  אינה והתרומה  מאחר  טמאים)כלשהו , שכולנו (משום

לאיבוד. והולכת 

כתב  חלה לגבי  ה"ט)אך פ"ה ביכורים מפרישים(הל' שלעולם

מהעיסה)כשיעור  ושמונה מארבעים הבית(אחד זמן בין  מחלק  ואינו 

הזה . בזמן  נאכלת  אינה החלה  שגם למרות  הזה , לזמן

והביאור :

ואפשר שיעור  לתרומה  אין תורה  מדין זו, בהלכה כמבואר 

חלה , לגבי גם  וכן שיעור. תיקנו וחכמים  שהוא  כל לתרום

" הרמב "ם  כתב  תרומה לגבי אלאdligzklאך  יפריש  לא 



v"ndqeקו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

כל  הפריש  אם שבדיעבד , ומשמע חכמים", שתיקנו  כשיעור 

כתב חלה  הפרשת  לגבי  אך באכילה , מותרת  העיסה  שהוא ,

ב) הלכה שם, ביכורים אחד (הל' שמפרישים ... סופרים  "ומדברי  :

שזו ומשמע  לכתחילה , רק  שזהו  כתב ולא  וארבעים" משמונה

טבל  היא  העיסה זה , בשיעור הפריש  לא  ואם  גמורה  חובה 

מדרבנן.

בתרומה הזה: בזמן  הפרשה  לגבי  ההבדל טעם  גם  וזה 

והתבואה בדיעבד  יצא  שהוא  כל הפריש  אם  הבית בזמן שאף 

מאחר לכתחילה אף  כן לעשות  הזה  בזמן מותר  מותרת ,

והעיסה מעכב  שהשיעור בחלה  אך לאיבוד , הולכת  והתרומה 

– חז"ל שתיקנו כשיעור  ממנה  הופרש  לא  עוד  כל אסורה

הזה . בזמן  גם  כן לעשות  חובה 

(b ze` ,ux` ipcrn)

ה'תשע"ח  שבט ט"ו רביעי יום שליחותו? עושה שליח

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ì øîBàäàö' :BçeìL ¨¥¦§¥
àáe ,íøz àì Bà íøz íà òãBé Bðéàå ,íøúì Cìäå ,'éì íøúe§Ÿ¦§¨©¦§Ÿ§¥¥©¦¨©Ÿ¨©¨
ïéøeqàa ïéøîBà ïéàL ;íeøz Bú÷æç ïéà ¯ íeøz Béøk àöîe¨¨¦§¨¥¤§¨¨¤¥§¦§¦¦

L ú÷æçànL LLBçå ;øéîçäì àlà ,ì÷äì BúeçéìL äNBò çéì ¤§©¨¦©¤§¦§¨¥¤¨§©§¦§¥¤¨
.úeLøa àlL íøz øçà©¥¨©¤Ÿ¦§

נחמן כרב  א)הלכה סד, גיטין גם וראה ב. לא, אין(עירובין שלהקל

ששלח  אדם  כגון  שליחותו '. עושה  שליח 'חזקת  על סומכים 

שליח ע "י לאשתו `mixneגט oi`את עשה  שהשליח

האומר כגון  להחמיר , אבל להינשא , מותרת  והאשה  שליחותו 

הנשים בכל אסור - השליח ומת  אשה לי  וקדש  צא  לשלוחו

מי ידוע  ולא  שליחותו עשה  שהשליח חזקה  כי שבעולם,

שקידש . האשה 

החזקה על סומכים בדרבנן אבל תורה , בשל זה  וכל 

על  סומכים  תחומין  בעירובי ולכן, שליחותו . עושה  ששליח

לקנות רצה  שמשלחו  במקום  העירוב את  שהניח השליח

הכ"ב)שביתתו פ"ו עירובין .(הל'

כאן  הרמב "ם  פסק  התורה, מן שהיא  ר"ת ובתרומה דעת (וכן

א) לב, עירובין שליחותו.בתוס' עושה שליח חזקה  אומרים  שאין 

אחר שמא  ספק  נתרמה , שהתבואה מצא  שהשולח ואף 

תרומה  תרומתו ואין  ברשותו שלא  התרומה  את  (לעיל הפריש 

.ה"ב)

למלך' ה 'משנה  ה"א)והקשה  פ"ד בכורות בדרבנן(הל' מדוע :

בלי אף  הרי  שליחותו ', עושה שליח 'חזקת על לסמוך צריך

היא  הלכה  א)החזקה, לד, לקולא'?(שבת דרבנן  ש 'ספיקא

ותירץ :

אבל  בדיעבד, רק  אמור  לקולא ' דרבנן 'ספיקא  הכלל א.

לסמוך  אפשר  החזקה  על ואילו זה , על לסמוך  אין  לכתחילה 

לכתחילה .

עשה אכן  אם  לברר  ואפשר לפנינו נמצא  השליח אם ב.

דבר כי דרבנן ', 'ספיקא  משום  להתיר  אין  שליחותו את 

עושה שליח 'חזקת ואילו  ספק , אינו  לבררו שאפשר

וודאי. בגדר  הינה  שליחותו'

היתר פעולת נעשתה אם  רק  סומכים  דרבנן' 'ספיקא  על  ג.

להתיר ), שיועיל  (באופן  כהלכה  נעשתה אם  יודעים  שלא  אלא

לקולא , הולכים  אין כלל , נעשתה  הפעולה  אם כשספק  אך

אם גם  סומכים  שליחותו ' עושה  ש 'שליח החזקה על ואילו 

נעשתה . שהשליחות  ידיעה  כל אין

ה'תשע"ח  שבט ט"ז חמישי יום לוקה? אינו מדוע טמאה, תרומה שאכל טמא כהן

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ìëàì øeñà àîè ïäkŸ¥¨¥¨¤¡Ÿ
áiç ¯ äøBäè äîeøz ìëBàäL ...äøBäè ïéa äàîè ïéa ,äîeøz§¨¥§¥¨¥§¨¤¨¥§¨§¨©¨
äàîè äîeøz ìëàL àîèå ...ä÷Bì Cëéôìe ,íéîL éãéa äúéî¦¨¦¥¨©¦§¦¨¤§¨¥¤¨©§¨§¥¨

.Lã÷ dðéà éøäL ,ä÷Bì Bðéà ¯ åàìa àeäL ét ìò óà ¯©©¦¤§¨¥¤¤£¥¥¨Ÿ¤
ואינו מיתה חייב  אינו טמאה  תרומה  שאכל טמא כהן

תרומה  אכילת  על כי נאמר(טהורה)לוקה , טמא  כהן ידי  על

יחללוהו' כי  בו  ט)'ומתו כב, שאכל (ויקרא לכהן  פרט : ודרשו .

על הוא  העונש  כי  טמאה , התרומהlligyתרומה  את 

כבר היתה  טמאה  תרומה  ואילו  טמא , בהיותו באכילתה 

מקודם ב)מחוללת  קיג, .(חולין

התוספות  בנטמא)ומבארים  ד"ה א קא, 'אין(שם מדין שזהו

תרומה אכילת  איסור כלומר , איסור '. על  חל z`nehaאיסור 
sebd(ומלקות שמים בידי מיתה איסור(שעונשו על לחול  יכול אינו 

d`nhאכילת  dnexz(ומלקות מיתה עונש עליו ואין 'עשה' איסור .(שהוא

התרומה אם  רק  ומלקות  ממיתה פטור  הוא  הרי זה  ולפי 

יכול שiptlנטמאה  אינו  השני  האיסור  כך  כי נטמא , הכהן 

שנטמאה לפני נטמא  הכהן  אם אך  הראשון, האיסור  על לחול

התרומה אכילת  הוא  עליו שחל הראשון  האיסור  התרומה,

נטמאת . כשהתרומה  נפקע  ואינו הגוף  בטומאת

אינו טמאה  תרומה  שאכל  טמא כהן הרמב "ם  לדעת אבל

ש 'אינו משום אלא  איסור' חל איסור  ש 'אין משום נענש 

הוא הגוף  בטומאת  תרומה אכילת על  העונש  כלומר , קדוש '.

טמאה תרומה ובאכילת  הקודש , את  חילל  באכילתו  כאשר רק

הקודש  חילול  ועומדת")אין  .("שמחוללת

ואיסור התרומה , שנטמאה לפני נטמא הכהן אם  גם  ולכן 

על  נענש  אינו  – קודם  חל הגוף  בטומאת  תרומה  אכילת

באכילתו הקודש  את  חילל לא  שהרי  טמאה  תרומה אכילת

קודם) נטמאה שהתרומה או קודם נטמא הכהן אם בין חילק לא הרמב"ם .(ואכן,

למלך' ה 'משנה  שאכל (כאן)והנה, טמא  בכהן  הסתפק 

טמאה  כיוןopaxcnתרומה  האם  ,dxezd onyהיא זו תרומה 

מחוללת , כבר  היא  שמדרבנן  כיון  או  חיללה כי  ייענש  'קודש '

'חילול'. באכילתו אין

ש 'אינו כיון נענש  שאינו - הרמב"ם  לשיטת רק  ואכן ,

מדרבנן קדוש ' 'אינו אם  שגם ולומר  להסתפק יש  - קודש '

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נענש שאינו  - התוספות  לשיטת  אבל אכילתו, על נענש  אינו

דאורייתא איסור כי נענש  ודאי – איסור ' על חל  איסור  'אין כי

הגוף) בטומאת דרבנן(אכילה איסור  על לחול  תרומה יכול (אכילת

מדרבנן) של טמאה שיעור ' 'חצי  על  לחול יכול שאיסור כמו  ,

אחר ה"ז)איסור  פ"ה שבועות הל' .(רמב"ם

(cere c"`a d"c ` ,`w oileg sqei y`x)

ה'תשע"ח  שבט י"ז שישי יום תרומה? לענין 'אכילה' מהי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰åéða úà ìéëànä©©£¦¤¨¨
ïéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL ïéé äúLå ââML øéæðå ...íépèwä©§©¦§¨¦¤¨©§¨¨©¦¤§¨¨¥§©§¦

.Lîçä úà ïéîlLî ïðéàå ,ïøwä úà¤©¤¤§¥¨§©§¦¤©Ÿ¤
ה 'כסף כתב  חומש , משלם  אינו שהנזיר  הדבר  ובטעם 

עליו אסור חולין, הוא של  אם  גם  שהיין, משום שהוא משנה '

תרומה לענין  'שתיה' נחשבת  שתייתו  אין  ולכן  הנזירות . מצד 

הכהן) הפסד משום לשלם עליו הקרן .(ואת

ספר ' כאן)וב'קרית ביאר :(להמבי"ט,

נלמד  וחומש  קרן משלם בשגגה  תרומה שאכל שזר  זה דין

כי "ואיש  ycwמהכתוב  lk`i" עליו חמישיתו ויסף  בשגגה 

יד) כב, קודש(ויקרא איסור  אלא זו באכילה  שאין ומשמע ,

אחר .(תרומה) איסור  עליו שחל לנזיר  ביין ֿ כן  מה ֿשאין ,

אחרונים  ועוד)והקשו  רפא מ' מנ"ח ז. אות פ"ב פסחים רע"א :(תוס'

הכיפורים(ה"ז)לעיל ביום  תרומה  שהאוכל הרמב "ם  כתב

יום דיני  שמצד נאמר  לא  ומדוע וחומש . קרן משלם  בשוגג

אסורה תרומה  איסור  ללא  גם  שהרי  'אכילה ' זו אין הכיפורים 

הכיפורים ? ביום  האכילה 

חמדה ' ה'כלי ב)ומיישב  אות סוף :(אחרי

'תענו מהכתוב  נובע הכפורים  ביום  ושתיה אכילה  איסור 

אינו ושתיה  מאכילה להימנע התורה  וציווי נפשותיכם ', את 

הוא האיסור  ששורש  כיון  כי ו'משקה ', 'אוכל' מתורת  מוציאם 

שחייבים ו'משקה ' 'אוכל' בגדר  שהם בזה נכלל הגוף , עינוי 

מהם . להימנע

מלכיאל' כז)וב 'דברי  סי' מבאר :(או"ח

המוכר ולכן  'אכילה ', נחשבת  אינה  בשוגג איסור אכילת 

צריך  בשוגג , ואכלו התורה מן באכילה האסור  דבר  לחבירו 

הדמים  את  לקונה  להחזיר  הי"ד)(הל'המוכר פט"ז אףמכירה כי

על  אותו ומצערת  ממנה קצה נפשו בשוגג, היתה  שהאכילה 

התורה  מן איסור  על סק"ד)שעבר  רלד סי' חו"מ .(סמ"ע

ממש  באיסור  רק  נאמרה  זו שהלכה  דאיסורא')ונראה  ,('חפצא

שאכלו אלא  באכילה  שמותר  במאכל שהאכילהonfaאבל 

חייב יהא  הכפורים , ביום  ואכל שהטעוהו  כגון בו, אסורה

שאכל. מהאוכל  קצה אדם  של  נפשו  נאמר לא  כאן  כי לשלם 

כי 'אכילה ' נחשבת  הכפורים ביום  תרומה  אכילת  ולכן ,

תרומה , של יין  ששתה  בנזיר  אבל  המאכל, בעצם  אינו האיסור 

אינה ולכן ממנו, קצה  ונפשו  אסור  עצמו  היין לגביו הרי

'שתיה '. נחשבת 

ה'תשע"ח  שבט י"ח קודש שבת ככהן? כהן עבד

:·Î ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìëBàä ìk̈¨¥§¨
ìëàì eðeöå ,ïøäà ìL BúMã÷a eðLc÷ øLà' ...Cøáî ¯§¨¥£¤¦§¨¦§ª¨¤©£Ÿ§¦¨¤¡Ÿ
.õøàì äöeç úlça elôà ,ïéëøáî íeðéàøe eðìa÷ Cëå .'äîeøz§¨§¨¦©§§¦§¨§¦£¦§©©¨¨¨¤
מברכים תרומה  האוכלים  הכהן של ועבדו  אשתו גם  האם 

בעצמו ? הכהן רק  או אכילתה  קודם המצוות ברכת 

ראשונה ' מ"א)ה 'משנה  פ"ח, הרמב "ם(תרומות מלשון  הוכיח

'lk כל' ולא מברך ', תרומה אשתodkהאוכל שגם  האוכל',

מברכים . ועבדו  כהן

'אשר  בנוסח לברך יוכלו אם  לדון  יש  כי הוסיף , epycwאך
'oxd` ly ezyecwa.אהרן מזרע  אינם  שהרי  ,

פיינשטיין ג)והגר "מ  יז, סי' קדושין משה אפשרות(דברות העלה 

קידש  'אשר תברך ilraשהאשה z`'אהרן של בקדושתו

קדש  'אשר יברך  `ipecוהעבד  z` אך אהרן'... של  בקדושתו

שיברכו מסתבר  אלא חדש , נוסח לחדש נראה  שאין הסיק 

במצוותיו קדשנו 'אשר  המצוות ברכת  של הרגיל בנוסח

תרומה '. לאכול וציוונו

ידי שעל משום  בתרומה אוכלת  כהן  שאשת  שנקטו  יש  אך

מקבלת האישות  חיבור ידי  על  כי ככוהנת , נעשית  הנישואין 

הכהונה  קדושת  את  קסח)מבעלה  א, האוצר שהוסיפו(בית ויש  .

נעשה האדון ידי על שבקנייתו  עבד, לגבי אפילו כן  לחדש 

עבד  גם  יוכל זה ולפי להכהונה , שייכות  ומקבל אליו מקושר 

אהרן' של  בקדושתו  קדשנו  'אשר  לומר  סי'כהן גיטין אליהו (דברי

ג) .כב,

כלל  מקיימים אינם  ועבדו  כהן  שאשת  סוברים יש  מאידך,

את מקיים  אותם המאכיל האדון אלא  תרומה , באכילת  מצוה 

ומה כלל. יברכו לא  ולכן בהמתו, את המאכיל  כמו  המצוה 

' הרמב "ם  לרבותlkשכתב  כוונתו אין  מברך' תרומה  האוכל 

שמבאר וכפי חו"ל תרומת  לרבות  אלא  ועבדו, כהן  אשת 

ההלכה  אמונה)בהמשך  .(דרך



קז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

נענש שאינו  - התוספות  לשיטת  אבל אכילתו, על נענש  אינו

דאורייתא איסור כי נענש  ודאי – איסור ' על חל  איסור  'אין כי

הגוף) בטומאת דרבנן(אכילה איסור  על לחול  תרומה יכול (אכילת

מדרבנן) של טמאה שיעור ' 'חצי  על  לחול יכול שאיסור כמו  ,

אחר ה"ז)איסור  פ"ה שבועות הל' .(רמב"ם

(cere c"`a d"c ` ,`w oileg sqei y`x)

ה'תשע"ח  שבט י"ז שישי יום תרומה? לענין 'אכילה' מהי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰åéða úà ìéëànä©©£¦¤¨¨
ïéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL ïéé äúLå ââML øéæðå ...íépèwä©§©¦§¨¦¤¨©§¨¨©¦¤§¨¨¥§©§¦

.Lîçä úà ïéîlLî ïðéàå ,ïøwä úà¤©¤¤§¥¨§©§¦¤©Ÿ¤
ה 'כסף כתב  חומש , משלם  אינו שהנזיר  הדבר  ובטעם 

עליו אסור חולין, הוא של  אם  גם  שהיין, משום שהוא משנה '

תרומה לענין  'שתיה' נחשבת  שתייתו  אין  ולכן  הנזירות . מצד 

הכהן) הפסד משום לשלם עליו הקרן .(ואת

ספר ' כאן)וב'קרית ביאר :(להמבי"ט,

נלמד  וחומש  קרן משלם בשגגה  תרומה שאכל שזר  זה דין

כי "ואיש  ycwמהכתוב  lk`i" עליו חמישיתו ויסף  בשגגה 

יד) כב, קודש(ויקרא איסור  אלא זו באכילה  שאין ומשמע ,

אחר .(תרומה) איסור  עליו שחל לנזיר  ביין ֿ כן  מה ֿשאין ,

אחרונים  ועוד)והקשו  רפא מ' מנ"ח ז. אות פ"ב פסחים רע"א :(תוס'

הכיפורים(ה"ז)לעיל ביום  תרומה  שהאוכל הרמב "ם  כתב

יום דיני  שמצד נאמר  לא  ומדוע וחומש . קרן משלם  בשוגג

אסורה תרומה  איסור  ללא  גם  שהרי  'אכילה ' זו אין הכיפורים 

הכיפורים ? ביום  האכילה 

חמדה ' ה'כלי ב)ומיישב  אות סוף :(אחרי

'תענו מהכתוב  נובע הכפורים  ביום  ושתיה אכילה  איסור 

אינו ושתיה  מאכילה להימנע התורה  וציווי נפשותיכם ', את 

הוא האיסור  ששורש  כיון  כי ו'משקה ', 'אוכל' מתורת  מוציאם 

שחייבים ו'משקה ' 'אוכל' בגדר  שהם בזה נכלל הגוף , עינוי 

מהם . להימנע

מלכיאל' כז)וב 'דברי  סי' מבאר :(או"ח

המוכר ולכן  'אכילה ', נחשבת  אינה  בשוגג איסור אכילת 

צריך  בשוגג , ואכלו התורה מן באכילה האסור  דבר  לחבירו 

הדמים  את  לקונה  להחזיר  הי"ד)(הל'המוכר פט"ז אףמכירה כי

על  אותו ומצערת  ממנה קצה נפשו בשוגג, היתה  שהאכילה 

התורה  מן איסור  על סק"ד)שעבר  רלד סי' חו"מ .(סמ"ע

ממש  באיסור  רק  נאמרה  זו שהלכה  דאיסורא')ונראה  ,('חפצא

שאכלו אלא  באכילה  שמותר  במאכל שהאכילהonfaאבל 

חייב יהא  הכפורים , ביום  ואכל שהטעוהו  כגון בו, אסורה

שאכל. מהאוכל  קצה אדם  של  נפשו  נאמר לא  כאן  כי לשלם 

כי 'אכילה ' נחשבת  הכפורים ביום  תרומה  אכילת  ולכן ,

תרומה , של יין  ששתה  בנזיר  אבל  המאכל, בעצם  אינו האיסור 

אינה ולכן ממנו, קצה  ונפשו  אסור  עצמו  היין לגביו הרי

'שתיה '. נחשבת 

ה'תשע"ח  שבט י"ח קודש שבת ככהן? כהן עבד

:·Î ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰äîeøz ìëBàä ìk̈¨¥§¨
ìëàì eðeöå ,ïøäà ìL BúMã÷a eðLc÷ øLà' ...Cøáî ¯§¨¥£¤¦§¨¦§ª¨¤©£Ÿ§¦¨¤¡Ÿ
.õøàì äöeç úlça elôà ,ïéëøáî íeðéàøe eðìa÷ Cëå .'äîeøz§¨§¨¦©§§¦§¨§¦£¦§©©¨¨¨¤
מברכים תרומה  האוכלים  הכהן של ועבדו  אשתו גם  האם 

בעצמו ? הכהן רק  או אכילתה  קודם המצוות ברכת 

ראשונה ' מ"א)ה 'משנה  פ"ח, הרמב "ם(תרומות מלשון  הוכיח

'lk כל' ולא מברך ', תרומה אשתodkהאוכל שגם  האוכל',

מברכים . ועבדו  כהן

'אשר  בנוסח לברך יוכלו אם  לדון  יש  כי הוסיף , epycwאך
'oxd` ly ezyecwa.אהרן מזרע  אינם  שהרי  ,

פיינשטיין ג)והגר "מ  יז, סי' קדושין משה אפשרות(דברות העלה 

קידש  'אשר תברך ilraשהאשה z`'אהרן של בקדושתו

קדש  'אשר יברך  `ipecוהעבד  z` אך אהרן'... של  בקדושתו

שיברכו מסתבר  אלא חדש , נוסח לחדש נראה  שאין הסיק 

במצוותיו קדשנו 'אשר  המצוות ברכת  של הרגיל בנוסח

תרומה '. לאכול וציוונו

ידי שעל משום  בתרומה אוכלת  כהן  שאשת  שנקטו  יש  אך

מקבלת האישות  חיבור ידי  על  כי ככוהנת , נעשית  הנישואין 

הכהונה  קדושת  את  קסח)מבעלה  א, האוצר שהוסיפו(בית ויש  .

נעשה האדון ידי על שבקנייתו  עבד, לגבי אפילו כן  לחדש 

עבד  גם  יוכל זה ולפי להכהונה , שייכות  ומקבל אליו מקושר 

אהרן' של  בקדושתו  קדשנו  'אשר  לומר  סי'כהן גיטין אליהו (דברי

ג) .כב,

כלל  מקיימים אינם  ועבדו  כהן  שאשת  סוברים יש  מאידך,

את מקיים  אותם המאכיל האדון אלא  תרומה , באכילת  מצוה 

ומה כלל. יברכו לא  ולכן בהמתו, את המאכיל  כמו  המצוה 

' הרמב "ם  לרבותlkשכתב  כוונתו אין  מברך' תרומה  האוכל 

שמבאר וכפי חו"ל תרומת  לרבות  אלא  ועבדו, כהן  אשת 

ההלכה  אמונה)בהמשך  .(דרך

נשמתו של אדם הוא החבל המקשרו באלוקות, דכמו חבל שראשו אחד קשור למעלה וראשו השני קשור למטה, כך מקשרת הנשמה 
את האדם הנמצא למטה עם שורשו ומקורו למעלה.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyhay g"iÎa"i -g"ryz

ה'תשע"ח  שבט י"ב ראשון יום

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר

הנוטל  עומר. שם ושכח חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין
שעומריה  שדה או הרביעי, ושכח ושלישי ראשון עומר
ותבואה  הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח. מעורבבין
מאמצע  לקצור שהתחילו שנים קטנות. אגודות שקצרוה
לפניהם  ושכחו לדרום, וזה לצפון פניו זה השורה
שתי  ושכח. למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם.
העומרים  כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
האילנות, בין אילן שכח ושכחו. קבין מד' ואחד קב קב
זית  נטופה. זית שדהו כל היה מסויים. בלתי או מסויים
בעריס. שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע העומד

בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר

.‡ÏÚa BÁÎL ‡ÏÂ ÌÈÏÚBt e‰eÁÎML ¯ÓÚ‰»…∆∆¿»¬ƒ¿…¿»««
„O‰‰2,ÌÈÏÚBt e‰eÁÎL ‡ÏÂ ‰„O‰ ÏÚa BÁÎL , «»∆¿»«««»∆¿…¿»¬ƒ

ÔÈ‡B¯Â ÔÈ¯·BÚ ÌÈ¯Á‡ ÌL eÈ‰Â el‡Â el‡ e‰eÁÎL¿»≈»≈¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÁÎL dÈ‡ - e‰eÁÎML ˙Úa Ô˙B‡3„Ú , »¿≈∆¿»≈»ƒ¿»«

Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ¯ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי  שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני הוא 4)שדרך כן
פני  בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.·ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡Â ¯ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ¯ÓÚ eÁÎL6‰Ê È¯‰ - »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk ¯Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡ - ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
B¯wÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰ - ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È¯‰ - ÁeÎL ÛBq·Ïe ¯eÎÊ elÙ‡ ,¯ÈÚa Ï·‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11¯ÈÚa ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף שסוף אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו
כך. אחר הוא ששכח פי בצד 11)על עומד שאינו שכיוון

כן  שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,
שכחה. זו הרי הוא גם שכוח 12)שכח - בשדה כלומר,

שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל שכחה, זו הרי מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ¯ÎBÊ15¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe17Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ¯˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21- BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי באו זה ידי ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, ידי על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי מפורש 16)הקש כן

נמי". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי

ובית  שמאי בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי עזריה בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי

.„B¯·Á Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ¯ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ -23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

ואף 22) העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
כיוון  - שמעון רבי לדעת שם אמורים שהדברים פי על
מה  על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי
אינו  זה הרי בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר
בזוכר  אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה":
של  וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את
נמצא  העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר,
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון

להוליכו 23) שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, אבל
לעיר.

.‰ÁÎLÂ B¯·Á ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áe¯a ÂÈ¯ÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
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.E„O· E¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡ - ¯ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆
¯ft Ì‡ Ï·‡24BÊ È¯‰ - ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈ¯ÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈

.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא

.Â:ÈÚÈ·¯‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ ÔÈ‡ - ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…

ÈLÈÓÁ‰26„·Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ - «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈
ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ È¯‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג
אלא  שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי,
שורה  שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו חילק

שני. מצד שלושה כך ואחר זה, בצד 27)מצד נשארו שלא
שיתחיל  סברא ואין שורה, מהווים שאינם שניים רק שני

בשלושה. כדלעיל שני על 28)מצד משדלג כלומר,
שכחה. על המוכיח הזמן זהו לחמישי והלך הרביעי

.ÊdÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ÔÈ·a¯ÚÓ ÌÈ¯ÓÚ ÈL¿≈√»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈»
‰ÁÎL29.ÂÈ˙B·È·Ò Ïk ˙‡ ÏhiL „Ú ƒ¿»«∆ƒ…∆»¿ƒ»

שכחה 29) זו והרי העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת
בטמון? שכחה יש הרי עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת

.ÁÛel‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰Â «¿«¿«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ı¯‡a ÔÈeÓË Ô‰L31¯ˆBw‰ .‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ∆≈¿ƒ»»∆≈»∆ƒ¿»«≈
‰Ó˜ ÁÎLÂ ‰ÏÈla32,¯ÓÚ ÁÎLÂ ‰ÏÈla ¯ÓÚL B‡ , ««¿»¿»«»»∆»«««¿»¿»«…∆

‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ÁÎML ‡Óeq‰ ÔÎÂ33‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«»∆»«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»
Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ¯ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34- «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««

‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ¯ˆB˜ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»
ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ - Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z -37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ". מתחתית לשכוח.32)מהן לו גרמה שהחשיכה

מפני 33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק בוודאי סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי שאמרה:
לקחתו". תשוב לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש

הו  שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה א שישכח
שאינה  לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים,
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב מה על
אמרה  התורה כי ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי ושכח קצר שאם

.Ëd¯ˆwL ‰‡e·z38‰¯Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ d¯ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈ¯ÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ ¯În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô¯b Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם
הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ [ולא] לאלומות אותה ויחלוק כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר,
אחריו  שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.ÈÁÎLÂ ‰¯eM‰ L‡¯Ó ¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ¯ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
- ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL - ÂÈ¯Á‡ ÏL :ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡ - BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈

k‰ ‰Ê .ÂÈ¯Á‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ¯·ÚiL „Ú ‰ÁÎL:ÏÏ ƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ï·a BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL - ·eLz Ï·a ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡ - ·eLz»≈ƒ¿»

.‡ÈÂÈt ‰Ê ,‰¯eM‰ ÚˆÓ‡Ó ¯ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»
:Ô‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB¯„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

‰ÁÎL - Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆
B¯·Á ÏL ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43¯ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆

BÈ‡ - epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰È¯BÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
Á¯Ên‰ ÔnL ˙B¯eM‰ ÌÚ ·¯ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,·¯ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈
eÏÈÁ˙‰Â ,Ô¯bÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈ¯ÓÚ ÏL ˙B¯eM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ¯ÓÚ eÁÎLÂ ,‰¯eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰¯eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡ - Ô‰È¯BÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,Á¯ÊÓÏ ·¯ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
כאיש 43) הם והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

היה  חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד,
לקחתו". תשוב "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
שהוא  כל הכלל "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי
הראשונה  הבבא על גם מוסב זה שכחה", תשוב בבל
כששניים  השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד

לפניהם. (רדב"ז).44)שכחו ו"הקמה" צריךֿלהיות:
העומר 45) שורות, "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן

שהתחילו  שניים שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע
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הרי  שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח,
כדי  בכוונה הניחוהו וודאי אלא האמצעי, העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב. ממזרח שורה שתהיה
בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו

כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.·È¯ˆBw‰46- ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ - ÌÈ¯ÓÚ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ¯ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,Ô¯bÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
ÌÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡ƒƒ»»√»ƒ¿»∆¿«¿»»¿»»»

‰pÙiLÎe ,‰ÁÎL BÏ LÈ -48¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜nÓ ≈ƒ¿»¿∆¿«∆ƒ»∆¿«
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ49ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡Â ; ¿»»«…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»»√»ƒ

,‰ÁÎL BÈ‡ - ÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿«¿»»¿»«≈ƒ¿»
BÏ LÈ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‰pÙiLÎe¿∆¿«∆ƒ»∆≈¿«¿»»«…∆≈

.‰ÁÎLƒ¿»

ולכומסאות 46) לכובעות "המעמר ח: משנה ה פרק שם
שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר
לו  יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל הכלל: זה
גמר  שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה,
שאין  שכחה, לו יש ולגורן ממנו שכחה. לו אין מלאכה

עימור. אחריו שאין בעימור אלא מפרש 47)שכחה כן
ולכומסאות  "לכובעות (שם) במשנה שאמרו מה רבינו
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה"

שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי  לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈ¯ÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ô¯b‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈ¯ÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈ¯k ÈzL52˙BÏc·n‰53,‰ÁÎL - BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÌÈ¯ÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡ - LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL -ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË- ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ È¯eaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆
ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL54- ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב
דמיירי  לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.ÊË˙BÏÈ‡‰ ¯‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL - ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡ - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.¯bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa¯‡ ÏL „Á‡Â ·˜ ·˜ ÏL ÌÈ¯ÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - BÁÎLe ÔÈa˜56- ‰Úa¯‡‰ ÏÚ ¯˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת
אלא  בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי"

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ¯ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È¯‰ -62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

¯˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף:61)שהרי רוקח מעשה בכתבֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡ - »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk¯‡Â ˙B‡È¯a Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡ - dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ ¯Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»

ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי על אף
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
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קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה"
כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת

בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,

.Î‰¯e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰¯e˜Ú ‰‡e·z ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ù·e ÌÈÏˆ··e68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜¯wa69ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈL·e LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
לפי  האילן", "ובפירות וכתב: שינה ורבינו באילן", "וכן
סאתיים  בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו
שכאן  לומר האילן", "ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי
שבאופן  מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר
כל  את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח אם זה

לקרקע.69)האילן]. מחוברים כלומר,

.‡Îˆa ¯ÓÚ ÁÎBM‰‰Ów‰ „70‰ÁeÎL dÈ‡L71- «≈«…∆¿««»»∆≈»¿»
¯ÓÚ ;¯ÓÚ zÁÎLÂ ¯ˆ˜˙ Èk :¯Ó‡pL .‰ÁÎL dÈ‡≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿…¿»«¿»…∆…∆

¯Èˆ˜ ÂÈ˙B·È·qL72ÂÈ˙B·È·qL ¯ÓÚ Ï·‡ ,‰ÁÎL - ∆¿ƒ»»ƒƒ¿»¬»…∆∆¿ƒ»
‰Ó˜ „ˆa ‰Ó˜ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÁÎL dÈ‡ - ‰Ó»̃»≈»ƒ¿»¿≈ƒ»«»»¿«»»

„Á‡ ÁÏ˜ elÙ‡ ,‰ÁeÎL dÈ‡L73˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ∆≈»¿»¬ƒ∆«∆»¬≈«∆∆
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .dzÁ˜Ï ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰ÁeÎM‰ ˙‡∆«¿»¿ƒ¿∆À»¿«¿»¬»ƒ»«
Ba ‰È‰ elÙ‡ ,ÁeÎL BÈ‡L ¯ÓÚ „ˆa ‰Ó˜ B‡ ¯ÓÚ…∆»»¿«…∆∆≈»«¬ƒ»»

ÌÈ˙‡Ò74.ÌÈiÚÏ ÁeÎM‰ È¯‰Â ,d˙B‡ ÏÈvÓ BÈ‡ - »«ƒ≈«ƒ»«¬≈«»«»¬ƒƒ
˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ B¯·Á ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈ¯BÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.¯ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה

עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא
אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא

כן 74) פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח. את מציל אינו

.·Î‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙B¯t ÔÈ‡Ò75Ô‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי על שאף
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב

.‚ÎÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒ¯ÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆ¯t‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ

B‡ ,‰a¯‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»

zÁÎLÂ :¯Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ¯ÓÚ - ‰„Oa ¯ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»
‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡¯˙Â ·eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï B¯ÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒ¯ÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני או 77)ידיעתו זיתיו לרוב ידוע
שמנו. כן 78)לרוב ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא

.„ÎBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒ¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ - »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰ - Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê - ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ - ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÒ¯ÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ï·‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב שהרי 81)שהוא שם,
במקום. וידוע הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא

שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי
כולו.84) חשיבותו,85)ושכחו בטלה בו שהתחיל שכיוון

שאם  ח, משנה ג פרק בערלה ששנינו למה דומה זה והרי
חשיבותן. בטלה החביות בו 86)נתפתחו שהתחיל שכיוון

יזכרנו. זה 87)ודאי הרי - סאתיים בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה,

.‰ÎLÏLÂ Bc·Ï ˙B¯eM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙B¯eL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰¯eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙B¯eM‰ È¯‰L ,‰ÁÎL BÈ‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰e¯ÈzÒ‰88e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .89„·Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡a ·eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב וזה

אין 91) יוסי רבי ולדעת הזיתים. שהחריב אדריאנוס בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.ÂÎÒÈ¯Úa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk - ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ì¯k·e .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ¯·ÚiMÓ - ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ

ÌÈÙb‰95Ï˜„·e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„¯iMÓ - «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
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epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈
Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na98Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ

Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ¯ˆ·iL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡ - BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆
.ÂÈ·È·Ò Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי היינו
על 96) או גדולים עצים גבי על המודלית גדולה גפן והיא

אחרים. אילנות עליו 97)גבי לעלות הדרך היה שכן
בכל 98)ולבצרו. לפרש צריך זה ולפי שם. תוספתא

"משיעבור", לפשוט", יכול שאינו "כל למעלה האמור
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד"

יותר.99) בו להיזכר עלול הוא שאז

.ÊÎBa ‰ÎÊÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ,BÓ¯k ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿ƒ«…∆¿»»
‰ÁÎL·e ˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa ·iÁ - B¯ˆ·e BÓˆÚÏ¿«¿¿»«»¿∆∆¿≈¿ƒ¿»

Ba ‡¯B˜ È‡ 'EÓ¯Î'Â 'E„O' È¯‰L ;‰‡Ù·e100ÈtÓ , ¿≈»∆¬≈»¿¿«¿¿¬ƒ≈ƒ¿≈
¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÊ Ì‡ Ï·‡ .BlL ‡e‰ È¯‰Â BlL ‰È‰L∆»»∆«¬≈∆¬»ƒ»»ƒ«∆¿≈
Ck ÔÈ·e .Ïk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰„Oa¿»∆∆¬≈ƒ¬≈∆»ƒ«…≈»

.¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt - Ck ÔÈ·e≈»»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈

"תעזוב"100) שכתוב ממה זאת למדו שם קמא בבבא
אבל  וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר
דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב פאה עזב ולא וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב"
מ"שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני, מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני מיודעו. או קרובו לעני ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני. מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני. ומעשר ופאה שכחה בלקט מותר אם

עני. ממעשר חוב פורעים ואם והעני. ופירות קרקע

.‡˙ÈML ˙¯Á‡ ‰zÓ2,ı¯‡‰ Ú¯Êa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL ¯OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט, למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ
(רדב"ז). ועוללות פרט

.·Ú¯Ê ¯ˆBwL ¯Á‡ :˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ¯„Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«
BzÎ‡ÏÓ ¯Ób˙Â ıÚ‰ È¯t ÛÒB‡ B‡ ı¯‡‰3LÈ¯ÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ

ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óe¯z ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»
‰ÏB„‚5˙ÈL‡¯ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ

¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â .E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»

B˙BÂ ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‰¯OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈
Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»

Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ"ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני אבל
מהלכות  בפ"ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות

שם). ובהוספה ח הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא
ב). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ"ג כן נקראת

בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת
תקס). והערה קכו, (עשה בפ"א 6)המצוות גם כתב כן

בדמאי  המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות
ד. משנה שם.7)פ"ז מעשר בהלכות ראה

.‚¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â8‡e‰Â ,‰¯OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚ·Ï ‡e‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .B¯OÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח.

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰La ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
Úe·M‰10Ï·‡ .˙ÈLÈÓÁ·e ˙ÈÚÈ·¯·e ‰iM·e «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈ¯ÙnL ¯Á‡ ,Úe·M‰ ÔÓ ˙ÈMM·e ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ ¯Á‡ ¯OÚÓ ¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿
ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ el‡11:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«
E˙‡e·z ¯OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡·e EÈ¯ÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע תכלה "כי שנאמר
ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת

יב:). השנה (ראש עני" מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:
לגר  ללוי ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך

ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óe¯z ‡Ï da ÔÈ‡Â ,¯˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
¯OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡¯ ‡Ï ,ÏÏk ˙B¯OÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜¯˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e .14- »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔÈLÈ¯ÙÓ15·‡BÓ·e ÔBnÚ·e16¯OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡¯17ÈÚ ¯OÚÓe18˙B·B¯˜ el‡ ˙Bˆ¯‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈ·Ma20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
¯‡a ÌÈLÈ¯ÙÓ.˙ÈÚÈ·Ma ÈÚ ¯OÚÓ ·‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ

¯ÚL ı¯‡a Ï·‡22¯OÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»¿∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÈL23ÌÈM‰ ·¯ ¯„Òk ,24. ≈ƒ¿≈∆…«»ƒ

כח).13) יד, (לדברים ראה פרשת מהלכות 14)ספרי פ"ד
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כהֿכז. הלכות ויובל, הראשונים 15)שמיטה שהחכמים
מהלכות  (פ"א ומעשרות תרומות בה נוהגות שיהיו התקינו

ג). משנה פ"ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות
והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב בעמון

א  כלל, נוהגת קרקע שמיטת אין ובהן מצרים, עמון עולי בל
קרקע  שמיטת - מצרים עולי וכבשום בסיחון שטיהרו ומואב
הלכות  שם ויובל שמיטה הלכות עיין מדרבנן, בהן נוהגת
המשנה  בפירוש שכתב ממה כאן רבינו בו וחזר כזֿכח.
בפאת  ראה סיחון, של ומואב בעמון שהמדובר שם, בידים
שם. תרומות והלכות כז, ס"ק כג סימן השולחן

רבינו 17) למדו אבל עני, מעשר אלא נזכר לא שם במשנה
מעשר  אין שבהן השנים, משאר שינו לא שוודאי הסברא מן

רדב"ז. ועיין ראשון, מעשר בלי כדעת 18)עני שם, משנה
בן  אלעזר כר' ודלא יהושע, ורבי ישמעאל רבי טרפון, רבי

הנ"ל.19)עזריה. מהארצות וארץ ארץ כל על
שם.20) טרפון רבי אני 21)מדברי "מקובל שם: במשנה

הלכה  עד מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי, בן יוחנן מרבן
וכתב  בשביעית". עני מעשר מעשרין שעמון מסיני, למשה
מן  זה שאין דוקא, לאו מסיני למשה שהלכה שם הר"ש
כסףֿמשנה. ועיין מסיני. למשה כהלכה אלא התורה,

ומעשרות 22) תרומות הפרשת בה תיקנו שנביאים בבל היא
שם). תרומות מהלכות ופ"א שם, שהיא 23)(ידים לפי

ישראל. מארץ שם.24)רחוקה משנה

.Â„Á‡ epnÓ LÈ¯ÙÓ - ÈÂl‰ Á˜lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ∆»««≈ƒ«¿ƒƒ∆∆»
.¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ô‰kÏ B˙BÂ ‰¯OÚÓ≈¬»»¿¿«…≈¿«ƒ¿»¿««¬≈

.¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ¿»»∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈

.ÊÌL BÏ ‰È‰Â ,ÌÈiÚ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ‰„O‰ ÏÚa25 «««»∆∆»¿»»¬ƒƒ¿»»»
ÈÚ ÏÎÏ Ô˙B - ÈÚ ¯OÚÓ26ÔÓ ÂÈÏÚ ¯·ÚiL «¿«»ƒ≈¿»»ƒ∆«¬…»»ƒ

BÚ·O È„k ¯OÚn‰27EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ««¬≈¿≈»¿∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆
eÚ·OÂ28. ¿»≈

בבית.25) המתחלק עני מעשר בדין יב להלן וראה בשדה.
הנאה 26) טובת בו אין שבגורן עני שמעשר אףֿעלֿפי

י) הלכה (להלן בעלֿכרחו ונוטלים באים והעניים לבעלים,
הלכה  פ"ב (למעלה אותה בוזזים שהעניים כפאה אינו -
בה  נאמר לא שהרי להם, ומחלק מניח הבית בעל אלא טו),
הגמרא  לשון וכן "והנחת", אלא בפאה, כמו "תעזוב"
(וכן  הגרנות" בתוך המתחלק עני "במעשר פד:): (נדרים
(משנה  מתחלק הוא שאף הרי - י) הלכה להלן רבינו לשון

ה 27)ראשונה). משנה על ד, הלכה פ"ח פאה ירושלמי
היינו  יב) כו, (לדברים כיֿתבוא פר' בספרי הוא וכן שם.
(תפארת  כדלהלן סעודות, שתי - אחד יום של שביעה כדי

ודאי 28)ישראל). אבל שם. ובספרי בירושלמי הוא [כן
ואכלו  "בשעריך כט) (יד, בדברים אחר לפסוק הכוונה
בדברים  הפסוק ואילו שבשדה. עני במעשר המדבר ושבעו"
שבבית. עני במעשר מדבר ושבעו" בשעריך "ואכלו יב כו,

ראשונה]. משנה ועיין יב. הלכה להלן גם לומר צריך וכן

.ÁÌÈhÁ‰ ÔÓ Ì‡ ?‰nk BÚ·O È„k29‡Ï - Ô˙B ¿≈»¿«»ƒƒ«ƒƒ≈…
·˜ ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ30˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‡Â . ƒ¿…≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…ƒ¿…

ÔÈÓqk‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ31·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -32ÔÓe . ƒ«¿ƒƒ«À¿ƒ…ƒ¿…ƒ«ƒ
˙B¯‚B¯b‰33‰Ï·c‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -34- «¿»…ƒ¿…ƒ«¿ƒƒ«¿≈»

ÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ï˜LnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï35ÔÓ Ì‡Â . …ƒ¿…ƒƒ¿«»≈¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ
‡Ï - ÔÓM‰ ÔÓ Ì‡Â .‚Ï ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈi‰««ƒ…ƒ¿…≈¬ƒ…¿ƒƒ«∆∆…

˙ÈÚÈ·¯Ó ˙ÁÙÈ36·w‰ Ú·¯ - Ê¯‡‰ ÔÓ Ì‡Â .37Ô˙ . ƒ¿…≈¿ƒƒ¿ƒƒ»…∆…««»»«
‡¯ËÏ Ï˜LÓ BÏ Ô˙B - ˜¯È BÏ38Ï˜LÓ ‡e‰Â , »»≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈa˜ ‰LÏL - ÔÈ·e¯Á‰ ÔÓ .¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ39. ¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ∆»ƒ¿»«ƒ
‰¯OÚ - ÌÈÊB‚‡‰ ÔÓ40ÔÓ .‰MÓÁ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰ ÔÓ . ƒ»¡ƒ¬»»ƒ»¬«¿¿ƒ¬ƒ»ƒ

¯‡MÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â .„Á‡ - ‚B¯˙‡ .ÌÈL - ÌÈBn¯‰»ƒƒ¿«ƒ∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
Ô‰ÈÓ„a ÁwÈÂ Ì¯kÓiL È„kÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙B¯t‰«≈…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆

˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ41. ¿¿≈¿À

שם.29) פאה והלוג 30)משנה לוגים, ארבעה הוא הקב
קב  וחצי ביצים, וארבע עשרים הקב נמצא ביצים, ארבע
סעודות, שתי מזון שינכה ואחרי ביצים, עשרה שתים

פב:). (עירובין מחמשת 31)כדלהלן והיא מדברית, חיטה
שם). המשנה (פירוש דגן וחצי 32)מיני "קב שם: במשנה

וצ"ע. שם).33)כוסמין". המשנה (פירוש יבשים תאנים
(שם).34) אחד גוף שנעשו עד זה עם זה הנדבקים תאנים
היא 35) המנה כי הך, והיינו דבלה" "מנה שם: במשנה

עשרים  מנה נמצא דינרים, ארבעה והסלע דינרים, מאה
סלעים. המשנה).36)וחמשה (פירוש לוג של

כט.38)ירושלמי.37) עירובין בבבלי וכן ירושלמי.
נזכרו 40)ירושלמי.39) וכן שם, עירובין ובבלי ירושלמי

ואתרוג. רימונים אפרסקים, ושם וראה 41)שם שם. משנה
עירובי  שלענין ז. סעיף תט סימן אורחֿחיים בשולחןֿערוך

מזונו. לפי ואחד אחד לכל חושבים תחומין

.ËËÚeÓ ¯·„ BÏ ‰È‰42È„k Ba ÔÈ‡Â ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰Â »»»»»¿»¬ƒƒ¿Àƒ¿≈¿≈
Á‡ ÏÎÏ ÔzÏÔ‰Â Ì‰ÈÙÏ Ô˙B - ¯eÚMk „Á‡Â „ ƒ≈¿»∆»¿∆»«ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

.Ì‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ¿«¿ƒ≈≈∆

ו.42) משנה שם

.È‰‡‰ ˙·BË Ba ÔÈ‡ - Ô¯ba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ ¯OÚÓe«¿«»ƒ«ƒ¿«≈«…∆≈«¬»»
ÌÈÏÚaÏ43.BÁ¯k ÏÚ ÔÈÏËBÂ ÌÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â44Ï·‡ . «¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒƒ»¬»
ÌÈÏÚaÏ ‰‡‰ ˙·BË BÏ LÈ - ˙Èaa ˜lÁ˙n‰45 «ƒ¿«≈««ƒ≈«¬»»«¿»ƒ

‰ˆ¯iL ÈÚ ÏÎÏ B˙BÂ46. ¿¿¿»»ƒ∆ƒ¿∆

נאמרה 43) ולא "והנחת", כח) יד, (דברים בו שנאמר לפי
פד:). (נדרים נתינה פ"ב 44)בו פאה בתוספתא הוא כן

והיינו  עהרפורט) כתבֿיד לפי 72 84 עמוד ליברמן (הוצאת
אבל  טובה. לו יחזיק למען אחר לעני לתתו זכות לעני שאין
להלן. וראה שירצה, מי לכל ליתן יכול בבית, במתחלק

לגר 45) ללוי "ונתתי יב): כו, (שם בו שנאמר קלא. חולין
שם). (נדרים ֿ 46)וגו'" בעל מידו להוציא אפשר ואי

שבישראל  עני "ואפילו שם: בחולין שאמרו ומה כרחו.
כמו  אלא למעלה, כמו פירושו אין מידו", אותו מוציאין
המעשרֿעני, את לעצמו לוקח העני שאין קלא: שם שפירשו
להלן  רבינו שכתב במה נכלל וזה אחר. לעני נותנו אלא

כפשוטה). (תוספתא יד הלכה
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.‡ÈÔ¯ba ¯OÚÓ BÏ ‰È‰47B·B¯˜ ÈÚÏ BzÏ ‰ˆ¯Â »»«¬≈«…∆¿»»ƒ¿¿»ƒ¿
ÈˆÁ‰Â ,BÏ BzÏ ‰ˆÁÓ LÈ¯Ù‰Ï LÈ - BÚcÈÓ B‡¿À»≈¿«¿ƒ∆¡»ƒ¿¿«¬ƒ

.e¯Ó‡L ¯eÚMk ¯·ÚiL ÈÚ ÏÎÏ B˜lÁÓ¿«¿¿»»ƒ∆«¬…«ƒ∆»«¿

מחצה",47) ונותן מחצה נוטל מציל, "היה שם: במשנה
עני  מעשר לו כשיש שם, בירושלמי יונה רבי של וכפירושו

שם. המשנה בפירוש כתב וכן מכשיעור. יותר

.·ÈÈ„k ‡l‡ ÈÚÏ Ô˙B BÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈≈∆»ƒ∆»¿≈
‰„Oa ?BÚ·O48- ˙Èaa ¯OÚn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¿«»∆¬»ƒ»»««¬≈««ƒ

˙ÈÊk ˙ÈÊk elÙ‡ ÌÈiÚ‰ ÏÎÏ B˜lÁÓ49‰eˆÓ BÈ‡L . ¿«¿¿»»¬ƒƒ¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿À∆
ÌL ‡ˆBÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰„Oa ‡l‡ BÚ·O È„k ÔzÏƒ≈¿≈»¿∆»«»∆∆¬≈≈≈»

eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÁwÏ50. ƒ«∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

(48.(5 65 עמוד ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
ואין 49) נתינה, בו כתוב הבית בתוך המתחלק עני שמעשר

המקדש  כלי מהלכות ופ"א ו: (כריתות מכזית פחות נתינה
שהוא", כל "נותן שם: ובתוספתא משנהֿלמלך). - י הלכה
להוציא  בא אלא כזית, צריך שהרי דוקא, לאו שהוא וכל

(משנהֿלמלך). שביעה ז 50)שיעור הלכה למעלה [ראה
"והאלמנה  כט: יד, בדברים לפסוק הכוונה כי כז, הערה
אבל  בגורן. במתחלק המדבר ושבעו" ואכלו בשעריך אשר
לתת  הבית בתוך במתחלק גם נתחייב לא למה קשה, עדיין
ושבעו". בשעריך "ואכלו נאמר בו גם שהרי שביעה , כדי

ה]. משנה לפ"ח ראשונה במשנה ועיין

.‚Èe‡a51˙ÈaÏ ‰M‡Â LÈ‡52‰lÁz ‰M‡Ï ÔÈ˙B - »ƒ¿ƒ»««ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
B·e ·‡ .LÈ‡Ï ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈ¯ËBÙe53, ¿ƒ»¿««»¿ƒ»ƒ»¿

„Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ,ÔÈÁ‡ ÈL ,B·B¯˜e LÈ‡ƒ¿¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»»∆»
BlL ÈÚ ¯OÚÓ ¯Á‡‰ BÏ Ô˙B - ÈÚ Ô‰Ó54. ≈∆»ƒ≈»«≈«¿«»ƒ∆

ק.51) שחולקין,52)יבמות "ובמקום שם מפורש כן
הכי  קאמר? מאי אותה, ופוטרין תחילה לאשה נותנין
הב"ח) גרס (כן הבית בתוך המתחלק שני מעשר קאמר:
שבשתה  זילותא" משום טעמא מאי תחילה. לאשה נותנין
[ונראה  ו). הלכה סנהדרין מהלכות (פכ"א מרובה אשה של
בשדה  אבל לבית, כשבאה אלא מרובה בשתה שאין
כל  בושה אינה לייחוד) חשש ואין אדם בני בה (כשמצויים

שם]. במאירי נראה וכן תוספתא 53)כך, לב. קידושין
ד. הלכה פ"ה פאה וירושלמי ד, פרק שני ֿ 54)מעשר אף

כן  ולמדו שלו, עני מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי
"לא  י) יט, (ויקרא בלקט נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט,
כן  כמו יב.), (גיטין שלו את ילקט לא עצמו שהעני לעני"
לעני  אסור "לגר", יב) כו, (דברים בו שנאמר עני מעשר

קלא:). (חולין שלו עני מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL56‰Ê - ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
B¯·ÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ B¯·Á¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ"ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס, ההוא בענין השותף ושם הארץ, בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק אותה לעבוד הארץ

והעני 57) הבית, כבעל נעשה שהאריס אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂË¯ˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯eÒ‡ - «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
dÚÈ·¯ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»

B¯ÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«
M¯ˆ˜zM ‰Ó ÚÈ·¯ B‡ ElL ‡e‰ „·Ïa ¯ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…

¯ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È¯‰ -60¯Èˆw‰ ˙ÚL·e , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ
¯eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
¯Á‡ ‡l‡ ÈÚ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ ¯OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

¯ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È¯‰Â ,¯ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית
יהודה  וכרבי שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי ולפרש אמיתי, בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰62˙B¯Ùe Ú˜¯˜63ÈÚ‰Â64- «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ¯eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי

קורא  אני זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני זה ואצל שדך,

יא. הלכה פ"ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אףֿעלֿפי אותה קנה אלא

לא, והערה ח הלכה מכירה מהלכות בפ"א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף מעות) נתינת בלי קונה בלבד שחזקה
הרי  השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני.הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט אסור ובוודאי
אותם 66) לאחר, שחייב כיון עשיר, אינו זה באופן שאף

יג. הלכה פ"ט להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ ¯OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ -68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL ¯·„ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈe·L Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈ·LBL Ba ÔÈOBÚ74¯·„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙·BËa ¯ÈÚ ¯·ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ı¯‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡Â ,EÈ¯ÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
עהרפורט. בו 68)כתבֿיד לפרוע רשאי אינו העני כלומר,

מהלכות  בפ"ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
הלכות  באורֿזרוע (הובא הראבי"ה שכתב כמו ומתנה, זכיה
יד  הלכה שם ומתנה זכיה בהלכות [וראה יא) סימן צדקה
והערה  טו הלכה עבדים מהלכות ובפ"ג נז, נוספת והערה
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לו 69)קיג]. מחזיר והוא עני, מעשר לו נתן חבירו שאם
כפשוטה). (תוספתא טובה כתשלום יד 70)עכשיו בכתבי

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ו להלן הוא וכן שם.

כא. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ג כלומר,71)וראה
גמול.נותנו לתשלום ציפיה ובלי חסד, בתור אחר לעני

(פאתֿהשולחן 72) גמול לתשלום ממנו מצפה שאינו שיידע
לחוצה  מהארץ להוציאו שלא שיידע ועוד ביתֿיוסף). בשם
ובהלכות  שם, שני מעשר בהלכות וראה כדלהלן. לארץ,

שם. ויובל העני,73)שמיטה של לצרכו אלא ניתן שלא
שושבינות 74)כנ"ל. לו יחזיר חבירו שגם שהכוונה

במעות  שרק [ואףֿעלֿפי ב) הלכה שם ומתנת זכיה (הלכות
אלא  זה אין - בֿטו) הלכות שם (עיין בפירות ולא כן, הדין
למתנת  דעתו בפירות אף הנותן עני אבל הנותן, בעשיר
נז]. נוספת והערה טו הלכה שם ראה להחזיר, עלֿמנת

בזיון 75) זה ואין כמתנה העיר לרב אותו נותנים כלומר,
שם  (אורֿזרוע לו הוא גנאי צדקה לו לשלוח אבל התורה,
כג). ס"ק רנא סימן ביו"ד והגר"א ברדב"ז וראה כו, סימן

יב).76) כו, (לדברים ראה פר' ספרי

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעני.1) שראוי מה כפי צדקה לעני ליתן שמצותֿעשה יבאר

ואם  השקל. משלישית עצמו אדם ימנע לא לעולם ודין
עניי  עם גויים עניי ומכסין מפרנסין אם העני. אחר בודקין
למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני ישראל.
אם  ליתן. רוצה שאינו ומי צדקה, ליקח רוצה שאינו עני
מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי קודמים ביתו עניי

הכנסת.

.‡ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿»»»¬ƒƒ¿ƒ«∆»
Á˙t :¯Ó‡pL .˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚÏ∆»ƒƒ»¿»««≈«∆∆∆∆¡«»…«
·LB˙Â ¯b Ba z˜ÊÁ‰Â :¯Ó‡Â .BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz3 ƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :¯Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»

עניי 2) גם מפרנסים שלום דרכי שמשום ה"ז, להלן ראה
ישראל. עניי עם ומתנה 3)גויים זכיה מהל' בפ"ג ראה

להחיות. מצוה תושב גר שגם הי"א,

.·‡ÏÂ epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚ‰Â Lw·Ó ÈÚ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ¿»»∆»ƒ¿«≈¿∆¿ƒ≈»ƒ∆¿…
˙‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ‰˜„ˆ BÏ Ô »«¿»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…

.ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿≈»ƒ»∆¿

.‚ÈÚ‰ ¯ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ4Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ
- ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ - ˙eÒk BÏ ÔÈ‡≈¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒ

‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏ ÔÈB˜5Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ‰M‡ ‰˙È‰6‰È‰ elÙ‡ . »¿»ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»

Bk¯„7,ÂÈÙÏ ı¯ „·ÚÂ Òeq‰ ÏÚ ·k¯Ï ÈÚ‰ ‰Ê ÏL «¿∆∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»
„·ÚÂ ÂÈÏÚ ·k¯Ï ÒeÒ BÏ ÔÈB˜ - ÂÈÒÎpÓ „¯ÈÂ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ¿»«ƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆
.BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯ÒÁÓ Èc :¯Ó‡pL ;ÂÈÙÏ ıe¯Ï»¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«

BB¯ÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡ ‰eˆÓe8‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿À∆«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆
.B¯MÚÏ¿«¿

ב.4) סז, וכן 5)כתובות אשה, זו לו, יחסר] "[אשר שם:
כנגדו". עזר לו אעשה אומר: וראה 6)הוא שם. במשנה,

הט"ז. פ"ח שם.7)להלן שם.8)כתובות,

.„‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È9˙Èa BÏ ÔÈ¯ÎBO - »∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck ¯Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

שם.9)

.‰˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â B¯BÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B -10˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ . ≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ

‰ÂˆÓ - ÂÈÒÎ11ÂÈÒÎa ‰¯OÚÓ „Á‡Â ;¯Á·n‰ ÔÓ ¿»»ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»
ÈBÈa -12ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú¯ ÔÈÚ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; ≈ƒ»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿«

Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓ BÓˆÚ13˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La «¿ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»
Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ‰fÓ14ÔÓ ƒ∆…ƒ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ

.¯Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ ·iÁ - ‰˜„v‰«¿»»«»ƒ≈¿»»¿«≈

מתנה 10) אלא לי אין תתן, "נתון ב: לא, בבאֿמציעא
מרובה  מתנה ליתן לו איֿאפשר (אם מועטת מתנה מרובה,
מלך'). פני ('אור תתן" נתון לומר: תלמוד מניין? רש"י) -

יותר 11) יבזבז אל המבזבז התקינו: "באושא א. נ, כתובות
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' הוא וכן מחומש".

מכאן 12) ולמדו תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר
למעשר  עשר) ד"ה ט. תענית ב'תוספות' (הובא ב'ספרי'

א.13)כספים. ט, ב.14)בבאֿבתרא ז, גיטין

.ÂÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ ·Ú¯ :¯Ó‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ -15‡l‡ ,‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ≈¿ƒ«¬»∆»««∆»

„iÓ B˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ16- Èeqk :¯Ó‡Â Ì¯Ú ‰È‰ . ¿«¿¿ƒƒ»»»»…¿»««ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»««¿ƒ»«ƒƒ

„iÓ B„B·k ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈqÎÓ - B˙B‡17ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ
.ÂÈ¯Á‡«¬»

שם.15) ונאמר 16)בבאֿבתרא, רעב. צער לו יש שהרי
(שם). מיד פרוס - לחמך" לרעב "פרוס ז) נח, (ישעיה

"כי 17) שם: בבאֿבתרא ובבבלי ה"ו. פ"ח פאה 'ירושלמי'
מכירו. שאתה פירושו לך", כשייראה וכסיתו. ערום תראה

.Ê¯ÙÓÔÈqÎÓe ÔÈÒ18ÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
Ï‡¯OÈ ÈiÚ19ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,20ÏÚ ¯fÁÓ‰ ÈÚÂ . ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«

ÔÈ˙B Ï·‡ ,‰a¯Ó ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ21Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡Â . «»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«

˙Á‡ ˙¯‚B¯‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È¯22:¯Ó‡pL ; ≈»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«
.ÌÏÎ Cc ·LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

עניי 18) עם גויים עניי "מפרנסים א: סא, בגיטין ברייתא
פ"ח  פאה [וראה (רדב"ז). פרנסה בכלל וכסות ישראל",
וכסת, מיטה והיינו לינה", פרנסת לו נותנין "לן מ"ז:
ד"ה  מה. כתובות רש"י ועי' הסמוכה. בהלכה כדלהלן

דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע שם. בגיטין הברייתא לשון
ה"ט. פ"א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה

היא. דאורייתא שלום" דרכי ש"מפני – ב ב"ב 21)נט,
אבל  צדקה, בגבאי שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.
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(רדב"ז). מחויב היחיד אף רבינו [ב'ירושלמי'22)לדעת
להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ"ח פאה
ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי אמר דבר. לכל

דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס רבינו כי ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23¯kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa ¯kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e¯‡a ¯·Îe .27ÔÈ˙B - ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔzÏ ˙ÒÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ ÚvÓ BÏ28, «»ƒ…»»¿∆∆ƒ≈««¿«¬»

˙ÈË˜Â ÔÓLÂ29˙·L Ì‡Â .30LÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙B - ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»
˜¯ÈÂ ‚„Â ,˙ÈË˜Â ÔÓLÂ ,˙BcÚÒ31ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»«ƒƒ

B˙B‡32B„B·Î ÈÙÏ BÏ ÔÈ˙B -33. ¿ƒ¿ƒ¿

מ"ז.23) פ"ח מעה.24)פאה עשרים 25)חצי שהם
קבין. קב 26)וארבעה ונמצא מעות, וארבע עשרים שהוא

אבל  מעה). חצי =) בפונדיון קב וחצי במעה, נמכר חיטים
ככר  אלא בפונדיון מוכר אינו שכרו, מנכה שהחנווני מאחר
פ"ו  למעלה ראה סעודות. שתי מזון דהיינו הקב, רובע של

יבֿיג].27)ה"ח. הלכות עירובין מהל' [בפ"א
ומפרשת 28) לינה", פרנסת לו נותנים "לן, שם: במשנה

וכסת. מצע שהם שם, בבבאֿבתרא תוספתא 29)הסוגיא
שמן  לינה, פרנסת (57.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד  פאה
כנ"ל, וכסת מיטה שהוא לינה, מפרנסת חוץ היינו וקטנית.
כפשוטה'). ('תוספתא וקטנית שמן גם לו נותנים

שם.30) שם.31)במשנה, בן 32)תוספתא, עני שהוא
אשר 33)טובים. מחסורו מ"די כן ולמדו ב. סז, כתובות

ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ - ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35¯ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

·ÈÚ¯n‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰¯ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו

מאיר). שמעון.36)כרבי רבי כדעת שם,

.È‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa - BÏ Èe‡¯M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL È·¯Úa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב.37) ח, בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב אכפיה "רבא שם:
אףֿעלֿפי  לצדקה". זוזי מאה ארבע מיניה ושקיל אמי,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ"ה, סוף בבאֿבתרא ה'ירושלמי' וכדעת חֿי).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן
שיש  הט"ו, ממרים מהל' בפ"ה רבינו פסק וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב ביזוי על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב כיבוד שגם אףֿעלֿפי שראוי, מה כפי
קמא, בחולין מפורש וכן יב). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי  מצות על שהלקו - שכרה ב מתן היא שגם הקן, לוח

שכפוהו  בזה - ב קי, שם שאמרו ומה ז). כב, (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב כיבוד על
שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי' קנין לספר מיימוני (תשובות שם ב'ירושלמי' שאמרו

מח,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ¯ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ·˙Ï ¯eÒ‡ - Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú - epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.·È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a¯‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈe·L44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
¯zÓ - ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰a¯Ó ¯·„ ‡Ï Ï·‡ ,ËÚeÓ ¯·c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«
ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰·b ‰a¯Ó‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»

Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ ¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט, עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ"ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי"ג). =) "הני שם: בסוגיא הוא כן
מחוזא  שבני נינהו", מועט דבר מחוזא, לבני זהב) ושרשרות
מועט. דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈB·B¯˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ - »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ B¯ÈÚ ÈiÚ .B¯ÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ¯‡a EÈ·‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ¯ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי ז) טו, (דברים הפסוק על ראה, פרשת ב'ספרי'
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף ועי' אחרת", עיר ליושבי קודמין עירך יושבי

[ראה 50)ורדב"ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ"ה]. פ"א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י כפירוש ודלא

.„ÈCÏ‰L ÈÓ51‰¯BÁÒa52ÂÈÏÚ e˜ÒÙe53¯ÈÚ‰ ÈL‡ ƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L54. ∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ

ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡Â55,ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒ¯ÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈
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¯ÈÚ ¯·ÁÏ ‰ezÈ - ¯ÈÚ ¯·Á ÌL LÈ Ì‡Â .Ì¯ÈÚ56, ƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
.BÏ ‰‡¯iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

א.51) כז, לישיבת 52)מגילה ולא עראי לישיבת [כלומר,
להשתקע  דעתו שאם ה"ח), מלכים מהל' בפ"ה (ראה קבע
אותה  לעניי ההיא שבעיר הצדקות בכל הוא חייב שם,
ב'חושן  ועי' ס"ה, רנו סי' יו"ד בשו"ע כמפורש העיר,

להלן]. וראה ס"ב, קסג סי' שמן 53)משפט' [אףֿעלֿפי
שלשה  שם ישב שלא זמן כל עליו לפסוק איֿאפשר הדין

הי"ב]. פ"ט להלן לפחות, פסקו 54)חדשים שכר שכיון
יכול  ואינו העיר, אותה לגבי הוא בטל יחיד, והוא עליו
להלן. ברבים כמו עירו, לעניי ולהביא בחזרה מהם לתבוע

(רדב"ז).55) העיר אותה אנשי רוב ֿ 56)היינו לתלמיד
שם). (רש"י ציבור בצרכי המתעסק חכם

.ÂË¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez :¯ÓB‡‰57B‡ ,˙Òk‰ ˙È·Ï »≈¿»«ƒƒ»¿≈«¿∆∆
˙Òk‰ ˙È·Ï ezÈ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ‰¯Bz ¯ÙÒ ez¿≈∆»¿≈«¿∆∆ƒ¿¿≈«¿∆∆

Ba ÏÈ‚¯ ‡e‰L58ezÈ - ÌÈLa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â . ∆»ƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿«ƒƒ¿
Ô‰ÈLÏ59ezÈ - ÌÈiÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez ¯ÓB‡‰ . ƒ¿≈∆»≈¿»«ƒƒ»ƒ»¬ƒƒƒ¿

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ60. «¬ƒ≈»»ƒ

עמ'57) צוקרמנדל (הוצאת פי"א בבאֿקמא תוספתא
ס"ד).58)..370). רנח סי' יו"ד (שו"ע שם דר שהוא בעיר

(59 ֿ ובספר סק"ו). שם וש"ך (רדב"ז לזה וחצי לזה חצי
(רדב"ז). מה זמן ואלו מה זמן אלו בו יקראו תורה

סתם 60) שאמר שכיון ס"ה). שם יו"ד (שו"ע בה דר שהוא
ולא  בלבד קרובים לעניים דעתו שאין ודאי "לעניים",

(רדב"ז). לאחרים

ה'תשע"ח  שבט י"ג שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בצדקה.1) והמתפיס הנדרים, בכלל היא שהצדקה יבאר

הנדבה. לשנות מותר ואם נדר, כמה ידע ולא צדקה הנודר
לבדק  שנדר וגוי בפרהסיא. הגוי מן צדקה מקבלין אם
דבר. לכל וקודמת שבויים, כפדיון רבה מצוה לך אין הבית.
עבד  אותם. מבריחין ואם משוויין. ביותר השבויים פודין אם
יתום  אחת. למצוה מומר שנעשה שבוי וישראל שנשבה
לאיש  שקודמת באשה למי. קודם מי להשיאם שבאו ויתומה

למי. קודם מי ובאנשים דבר, לכל

.‡:¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯„p‰ ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰˜„v‰«¿»»¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÈÏÚ È¯‰2BÊ ÚÏÒ È¯‰ B‡ ,‰˜„ˆÏ ÚÏÒ3·iÁ - ‰˜„ˆ ¬≈»«∆«ƒ¿»»¬≈∆«¿»»«»

¯Á‡z Ï·a ¯·Ú - ¯Á‡ Ì‡Â .„iÓ ÌÈiÚÏ dzÏ4; ƒ¿»»¬ƒƒƒ»¿ƒ≈«»«¿«¿«≈
ÌL ÔÈ‡ .Ô‰ ÔÈÈeˆÓ ÌÈiÚÂ ,„iÓ ÔzÏ B„Èa È¯‰L∆¬≈¿»ƒ≈ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ≈≈»

ÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ - ÌÈiÚ5Ì‡Â .ÌÈiÚ ‡ˆÓiL „Ú ¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ ‡ˆÓiL „Ú ÔzÈ ‡lL ‰˙‰ƒ¿»∆…ƒ≈«∆ƒ¿»»ƒ≈»ƒ

LÈ¯Ù‰Ï6B‡ ‰˜„ˆa ¯„pL ‰ÚLa ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»¿»»∆»«ƒ¿»»
dÙ¯ˆÏe d˙BpLÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ab‰ eÈ‰iL B˙B‡ ·c˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿««»ƒ«»ƒ¿«»¿»¿»

·‰Êa7.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿»»¬≈≈À»ƒ

הפריש".2) ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר לשון 3)לשון
הקריב. ולא הפריש והיינו בקרבנות, תדור 4)נדבה "כי

לשלמו". תאחר לא - יכול 5)נדר שאינו פי על שאף
"בל  עבירת והרי ההפרשה. את לפחות יקיים הנתינה, לקיים
נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר"

קיים.6) רשאים.7)שתנאו אינם התנה, שאלמלא

.·?„ˆÈk .ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,·iÁ - ‰˜„ˆa ÒÈt˙n‰««¿ƒƒ¿»»«»ƒ¿»«¿»ƒ≈«
LÈ¯Ùn‰ .‰˜„ˆ BÊ È¯‰ - BÊk BÊ ÚÏÒ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆«»¬≈¿»»««¿ƒ
:¯Ó‡Â ‰iL ÚÏÒ Á˜ÏÂ ,‰˜„ˆ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÚÏÒ∆«¿»«¬≈¿»»¿»«∆«¿ƒ»¿»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜„ˆ ‰iL È¯‰ - BÊÂ8. »¬≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆…≈≈

שם:8) שאמרו שכיוון יד, משום צדקה זו הרי לצדקה, וזו
הבעיא. נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי "אם

.‚¯Ó‡iL „Ú ÔzÈ - ¯„ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ ‰˜„ˆ ¯„Bp‰«≈¿»»¿…»««»»«ƒ≈«∆…«
Èzek˙ CÎÏ ‡Ï9. …¿»ƒ¿««¿ƒ

אמר:9) שאם קו: דמנחות בתרא בפרק ממשנה כן למד
יהא  פירשתי, מה יודע ואיני למקדש) זהב (נדרתי "פרשתי
לנדרי  הדין והוא נתכוונתי", לכך לא שיאמר עד מביא

צדקה.

.„È¯‰' ¯ÓB‡‰ B‡ ,'‰˜„ˆ BÊ ÚÏÒ' ¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈∆«¿»»»≈¬≈
B˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BLÈ¯Ù‰Â '‰˜„ˆÏ ÚÏÒ ÈÏÚ»«∆«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒƒ»»¿«

¯Á‡a10¯eÒ‡ - È‡ab‰ „ÈÏ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â .¯zÓ - ¿«≈À»¿ƒƒ∆ƒƒ«¿««««»
Ï ÌÈ‡ab‰ eˆ¯ Ì‡Â .B˙BpLÏÛ¯ˆ11Ô˙BOÚÏÂ ˙BÚn‰ ¿«¿ƒ»««»ƒ¿»≈«»¿«¬»

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc12ÌÈiÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ»ƒ≈»«»ƒ∆»ƒ≈»¬ƒƒ
ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÙ¯ˆÓ - ˜lÁÏ13. ¿«≈¿»¿ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»

אבל 10) במקומו, אחר ולפרוע זה סלע ללוות כלומר:
אסור. אחרת למצוה להם 11)לשנותו שאין צדקה "גבאי

עניים  להם אין אם שרק הרי וכו'". פורטין לחלק עניים
אסור. עניים להם יש אם אבל לפרוט, שמא 12)מותר

ביוקר. הדינרים ויקנו יפרטו שמא רש"י ולפירוש יחסרו,
בזול.13) שפרטו או בצירוף מעט שהחסירו יחשדום שמא

.‰È„k È‡ab‰ „Èa ˙BÚn‰ ·ekÚa ‰‡‰ ÌÈiÚÏ ‰È‰»»»¬ƒƒ¬»»¿ƒ«»¿««««¿≈
˙BOÚÏ14¯zÓ È‡ab‰ B˙B‡ È¯‰ - ÔzÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¿««¬≈ƒƒ≈¬≈«««À»

‰˜„v‰L ;Ú¯BÙe ÌÈiÚ ÏL ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ˙BÂÏÏƒ¿»«»∆¬ƒƒ≈«∆«¿»»
.Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Lc˜‰k dÈ‡≈»¿∆¿≈∆»≈»

לעניים.14) לחלק מעות לו שאין להם שאומר לכוף.

.Â¯eÒ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯ B‡ ‰¯BÓ ·c˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»≈¿≈«¿∆∆»
d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ì‡Â .d˙BpLÏ15ÏÚ Û‡ , ¿«»¿ƒƒ¿«ƒ¿»À»¿«»««

:ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚÓ ‰ÈÏÚa ÌL ÚwzL ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿««≈¿»∆»≈»∆»∆»¿ƒ
ÌL ÚwzL Ì‡Â .ÈBÏt ÏL ¯ B‡ ‰¯Bn‰ BÊ«¿»≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿««≈
¯·„Ï elÙ‡ d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÈÏÚÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ≈»∆»À»¿«»¬ƒƒ¿«

˙eL¯‰16. »¿

לשנות.15) אסור הגבאי אבל העיר. בני דווקא והיינו
וכו'16) שהתנדב "גוי שם: הגמרא בסוגיית נראה כן

אפילו  - הרשות לדבר אילימא למאי? מותר. כו'' משנשתקע
הרשות. לדבר גם מותר נשתקע שאם הרי נמי", ישראל

.Ê;Ï‡¯OÈ ·c˙n‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿»≈

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



miiprקיח zepzn 'ld - mirxf xtq - hay b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d˙BpLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»≈»ƒ«»»¿«»
‰ÈÏÚa ÌL ÚwzLiL „Ú ‰ÂˆÓ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«ƒ¿»«∆ƒ¿««≈¿»∆»

‰ÈÏÚÓ17:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‡È ‡nL ; ≈»∆»∆»…«»≈»ƒ«»
e‰e¯ÎÓe ÌÈ„e‰È ÏL ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯·„ ÈzLc˜‰ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿∆∆∆¿ƒ¿»

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

הרשות.17) לדבר אפילו מותר ואז

.ÁÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ·c˙‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ≈
ÔÈ‡ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ epnÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ18B‡ ‰¯B˜ ÔB‚k ,ÌiÒÓ ¯·c‰ ‰È‰ .Ô·‡ «¬ƒƒ»»«»»¿À»¿»∆∆
ÌiÒÓ ¯·c Ô‰Ï ‡‰È ‡lL È„k ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -«¬ƒƒ¿≈∆…¿≈»∆»»¿À»

¯ÓB‚Â eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ;Lc˜na19˙È·Ï Ï·‡ . «ƒ¿»∆∆¡«…»∆»»¿≈¬»¿≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - ˙Òk‰20:¯Ó‡iL ‡e‰Â . «¿∆∆¿«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿∆…«

,‰ÊÈb ÔeÚË - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ÈzL¯Ù‰ Ï‡¯OÈ ˙Ú„k¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«»¿ƒ»
ÌÈÓMÏ BaÏ ‡nL21˙ÓBÁÏ Ì‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â . ∆»ƒ«»«ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆¿«

ÌÈÏLe¯È22ÌÎÏÂ :¯Ó‡pL ;daL ÌÈn‰ ˙n‡Ï ‡ÏÂ ¿»«ƒ¿…¿««««ƒ∆»∆∆¡«¿»∆
ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ˜ÏÁ ÔÈ‡23. ≈≈∆¿ƒ»ƒ»»ƒ

שהתנדב 18) גוי חדא "תני שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
מקבלין  אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית לבדק נדבה

בסוף". הא בתחילה הא קשיא לא בית 19)- "לבנות
"לא 20)לאלוקינו". שמהפסוק לפי מסויים. דבר אפילו

הוא  וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם
אם  אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב "גוי שם: בברייתא
גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא
בבית  המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, כמבואר

הכנסת. בבית אלא שאסור 21)המקדש הקדש, לשם
הבית,22)בהנאה. בדק כדין דינם כי הדבר וברור

מחזירים  ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, רבינו 23)דבר

וזיכרון  וצדקה חלק אין "ולכם נאמר: שם כי הפסוק, קיצר
בירושלם".

.ËÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡24ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÏhÏ »¿ƒ¿»≈ƒ…¿»»ƒ»¿≈»ƒ
ÏL ‰˜„ˆa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‡ÈÒ‰¯Ùa ˙BÏÊÓe«»¿«¿∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»»∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ dÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ»¿≈»ƒ

¯O B‡ CÏÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Úˆa ˙BÏÊÓe25ÔÓ «»¿ƒ¿»¬≈∆À»∆∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ ÁÏML ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»∆»«»¿ƒ¿»≈
ÌBÏL ÌeMÓ ,BÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰˜„ˆÏƒ¿»»≈«¬ƒƒƒ¿

˙eÎÏÓ26È„·BÚ ÈiÚÏ Ô˙pÈÂ ,epnÓ ÔÈÏËB ‡l‡ ; «¿∆»¿ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬ƒ≈¿≈
CÏn‰ ÚÓLÈ ‡lL È„k ,¯˙qa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk27. »ƒ«»«≈∆¿≈∆…ƒ¿««∆∆

פסולים 24) אחר דבר אוכלי נחמן רב "אמר כו: בסנהדרין
נמי  ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי הני לעדות.
מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני ליה דאיפשר אלא אמרן לא
ליה  איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי וקא בצינעה
ופירשו  היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל
רק  ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם
לקבל  להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים

מותר. מלכות שלום משום ורק שם.25)מהגויים,

מלכא. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה
קצירה 26) "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל

הגויים  של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה",
המתחיל 27)יישברו. דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.

גניבת  אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב סיימוה, דלא
נכרים  עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת,

ישראל". עניי עם גויים עניי "מפרנסין שאמרו: כמו

.ÈÌ„B˜ ÌÈÈe·L ÔBÈ„t28.Ô˙eÒÎÏÂ ÌÈiÚ ˙Ò¯ÙÏ ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»«¬ƒƒ¿ƒ¿»
È¯‰ Èe·M‰L ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ∆«»¬≈
„ÓBÚÂ ÌÈn¯Ú‰Â ÌÈ‡Óv‰Â ÌÈ·Ú¯‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»¬Àƒ¿≈

Ù ˙kÒa˙BL29‰Ê È¯‰ - BBÈ„tÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰Â . ¿«»«¿»¿««¿ƒ≈»ƒƒ¿¬≈∆
,E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ≈«…¿«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿

EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ30C¯Ùa epc¯È ‡Ï ÏÚÂ , ¿«…«¬…««≈∆¿«…ƒ¿∆¿∆∆
EÈÈÚÏ31,BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t ˙ÂˆÓ Ïh·e . ¿≈∆ƒ≈ƒ¿«»…«ƒ¿«∆»¿

EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â ,CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ ˙ÂˆÓe32Ïv‰Â , ƒ¿«¿≈»ƒƒ»¿»«¿»¿≈¬»¿«≈
el‡k ÌÈ¯·„ ‰a¯‰Â ,˙ÂnÏ ÌÈÁ˜Ï33‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â . ¿Àƒ«»∆¿«¿≈¿»ƒ»≈¿≈¿ƒ¿»

.ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰a«̄»¿ƒ¿¿ƒ

הרעבים 28) בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו סברת
נפשות. בסכנת עומד וגם קשה 29)והצמאים "שבי שם:

כל  בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם
לרעב. אם לחרב, אם למות, אם בסכנת 30)חפצו, שעומד

פרך.31)נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי כי
לחברו.32) אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... לחמך לרעב פרוס "הלא

.‡È‡·e ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈ·Ï ˙BÚÓ e·bL ¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈«¿∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·c Ô‰Ï34ÌÈ·‡ e˜ .˙BÚn‰ Ba ÔÈ‡ÈˆBÓ - »∆¿«ƒ¿»ƒƒ«»»¬»ƒ

ÔBÈ„ÙÏ ‡l‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ìe¯kÓÈ ‡Ï - ˙B¯B˜Â¿…ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿ƒ¿
Ìe¯„‚e ÌÈ·‡‰ ˙‡ e‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÈe·L35, ¿ƒ««ƒ∆≈ƒ∆»¬»ƒ¿»

ÔÈ¯ÎBÓ - ÔÈaÏ Ïk‰ eÈ˜˙‰Â ,ÌeÏÒÙe ˙B¯Bw‰ ˙‡Â¿∆«¿»¿ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»¿ƒ
- e¯Ó‚Â ea Ì‡ Ï·‡ .„·Ïa ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ Ïk‰«…¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¬»ƒ»¿»¿

˙Òk‰ ˙Èa ˙‡ e¯kÓÈ ‡Ï36ÔÓ ÔBÈ„ÙÏ ea‚È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆≈«¿∆∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
.¯eav‰«ƒ

בי 34) דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם
אונס  יארע שמא פשיעותא" משום - אחריתי כנישתא
(=גבו  מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו
מיתרמי  דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים

להו". ומפקי דמצוה להיות 35)מילתא צריך [אולי
שלהלן]. "ופסלום" כעין שם:36)"וגררום", הוא כן

שיש  ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו
מקדושת  גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי בדבר איסור
שכיוון  אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית
בית  את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר
מוכרים  הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת,

אותו.

.·ÈÔ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡37ÈtÓ , ≈ƒ∆«¿ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿≈
Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewzƒ»»∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈∆

Ì˙BaLÏ38Ôewz ÈtÓ ,ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈÁÈ¯·Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ¿≈ƒ
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ÌÏBÚ‰39Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎÓ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,40˙‡ »»∆…ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆∆
.Ô˙¯ÈÓLa ÌÈa¯Óe ÏÚ‰»…«¿ƒƒ¿ƒ»»

בשוק.37) הנמכר כעבד אותם הלשון 38)ושמים כפי
דוחק  משום ולא טפי". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה
בא  אם אפילו זה ולפי שם. הראשונה הלשון כפי הציבור
לו. מניחים אין דמיו, מכדי יותר לפדותו הקרובים מן אחד
פודה  הבעל שאין שנשבית, באשה נב. בכתובות נראה וכן

דמיה. בכדי אלא אם 39)אותה ואפילו קמא תנא כדעת
אחד. שבוי אלא כאן אחרים.40)אין שבויים על היינו

.‚È,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÂÈ·e BÓˆÚ ¯ÎnL ÈÓƒ∆»««¿»»¿¿≈»ƒ«»
:Ô˙‡ÂÏ‰a e‰e¯Ò‡ B‡ Ô˙B‡ e·LÂ Ô‰Ó ‰ÂlL B‡∆»»≈∆¿»»¬»¿«¿»»»
- ˙ÈLÈÏL ,Ô˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ
˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈa‰ ˙‡ ÔÈ„Bt Ï·‡ .Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ»¬»ƒ∆«»ƒ¿««ƒ«

Ô‰È·‡41Ì„iÓ B˙B‡ ÔÈ„Bt - B‚¯‰Ï e‰eL˜a Ì‡Â . ¬ƒ∆¿ƒƒ¿¿»¿ƒƒ»»
.ÌÈÓÚt ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»¿»ƒ

בחיי 41) אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו שלא
עליהם. שומר הוא אביהם,

.„È‰aLpL „·Ú42Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,43˙e„·Ú ÌLÏ ∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿
.‰aLpL Ï‡¯OÈk B˙B‡ ÔÈ„Bt - ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
elÙ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÈÓ‰L Èe·LÂ¿»∆≈ƒ«¬«»ƒ«»«¬ƒ
ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»««¿∆»»≈¿≈»¿«¿ƒ

B˙BcÙÏ ¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ44. ¿«≈»ƒ¿

מצוה 42) כך חורין בני לפדות שמצוה "כשם לז: שם
העבדים". את שמל.43)לפדות שהוא 44)לאחר

להרגו. ומצוה אפיקורוס,

.ÂËÏÈÎ‡‰Ï LÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰M‡‰45˙BqÎÏe »ƒ»∆∆»ƒ¿«¬ƒ¿«
,¯fÁÏ Bk¯c LÈ‡‰L ÈtÓ ;È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆»ƒ«¿¿«≈
‰È·Ma Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â .‰a¯Ó dzL·e ,‰M‡‰ ‡Ï…»ƒ»»¿»¿À»¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»

‰¯·Ú ¯·„Ï Ô‰ÈL eÚa˙Â46,˙BcÙÏ Ì„B˜ LÈ‡‰ - ¿ƒ¿¿¿≈∆ƒ¿«¬≈»»ƒ≈ƒ¿
.CÎÏ Bk¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿¿»

אבדה 45) ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש שנינו: שם
השבי". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה
להתפרנס  שבאו ויתומה "יתום אמרו: בכתובות ובברייתא
מפני  היתום, את מפרנסין כן ואחרי היתומה את מפרנסין
על  לחזור דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש

במ  שכסות הרי הדין הפתחים", והוא דווקא. לאו היא שנה
ואז  נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות

קודם. עומדים 46)האיש ששניהם "בזמן שם: במשנה
זכור. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה",

.ÊËÔÈ‡ÈOÓ - Ô˙B‡ ‡ÈO‰Ï e‡aL ‰ÓB˙ÈÂ ÌB˙È»ƒ»∆»¿«ƒ»«ƒƒ
.‰a¯Ó ‰M‡ ÏL dzLaL ÈtÓ ,LÈ‡Ï Ì„˜ ‰M‡‰»ƒ»…∆»ƒƒ¿≈∆»¿»∆ƒ»¿À»
¯Èc ÚÈ·¯e ÌÈ¯È„ ‰ML Ï˜LnÓ dÏ e˙ÁÙÈ ‡ÏÂ47 ¿…ƒ¿¬»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ ÏL ÒÈka LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë ÛÒk ÏL∆∆∆»¿ƒ≈«ƒ∆¿»»¿ƒ
.d„B·Î ÈÙÏ dÏ»¿ƒ¿»

חמישים 47) כלומר, זוז", מחמישים לה יפחתו "ולא
דינרים.

.ÊÈÔÈ‡Â ,‰a¯‰ ÌÈÈe·L B‡ ‰a¯‰ ÌÈiÚ eÈÙÏ eÈ‰»¿»≈¬ƒƒ«¿≈¿ƒ«¿≈¿≈
˙‡ ˙BcÙÏ È„k B‡ ˙BqÎÏ È„k B‡ Ò¯ÙÏ È„k ÒÈka«ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿«¿≈ƒ¿∆
,Ï‡¯OÈÏ ÈÂÏÂ ,ÈÂlÏ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ÔlkÀ»«¿ƒƒ∆«…≈«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

ÏÏÁÏ Ï‡¯OÈÂ48È˜e˙LÏ ÏÏÁÂ ,49È˜e˙Le , ¿ƒ¿»≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÈÙeÒ‡Ï50¯ÊÓÓÏ ÈÙeÒ‡Â ,51ÔÈ˙Ï ¯ÊÓÓe ,52ÔÈ˙Â , «¬ƒ«¬ƒ¿«¿≈«¿≈¿»ƒ¿»ƒ

‰M„˜a enÚ Ï„b ÔÈ˙p‰L ,¯‚Ï53„·ÚÏ Ì„B˜ ¯‚Â . ¿≈∆«»ƒ»«ƒ»ƒ¿À»¿≈≈¿∆∆
¯e¯‡ ÏÏÎa ‰È‰L ÈÙÏ ,¯¯ÁLÓ54. ¿À¿»¿ƒ∆»»ƒ¿«»

שנשא 48) כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל
ושתי  לחלל ישראל של זו וקדימה וזונה. חללה גרושה,
לא  לאסופי, ושתוקי לשתוקי חלל שלאחריה: הקדימות
בפירוש  כתב וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו
"לפי  שם: כתב לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת

ודאי".49) אביו את מכיר ואינו אמו את "שמכיר
אמו.50) את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק מן שנאסף
והאסופי)51) (=השתוקי והאחרים ודאי שהממזר "לפי

לחוטבי 52)ספק". יהושע שנתנם הגבעונים מן הוא נתין
בקהל  לבוא ואסרם עליהם גזר ודוד מים ושואבי עצים
בא  "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל.

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה אבות 53)מטיפה שהרי
נתגיירו. ועבד 54)אבותיו עבד, כשהיה שנשתחרר לפני

יהיה  עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא
לאחיו".

.ÁÈÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆»ƒ
ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓÎÁa55¯ÊÓÓe ı¯‡‰ ÌÚ ¿»¿»¬»ƒ»»…≈»«»»∆«¿≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz56ÏB„b‰ ÏÎÂ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz - «¿ƒ»»«¿ƒ»»≈¿»«»
‰ÓÎÁa57Ba¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - ¿»¿»≈∆¬≈¿ƒ»»∆»≈∆«

- ‰ÓÎÁa Ô‰Ó ÏB„b ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ B‡»ƒ««ƒ∆≈»»≈∆¿»¿»
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰L ÂÈ·‡ B‡ Ba¯58‡e‰L ‰ÊÏ Ì„B˜ «»ƒ∆«¿ƒ»»≈»∆∆

.‰ÓÎÁa Ì‰Ó ÏB„‚»≈∆¿»¿»

הדיוט.55) לכהן קודם שם.56)שהוא במשנה הוא כן
קודם  כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק וכנראה
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ, עם גדול לכהן

ועוקר 57) (=בקי) "סיני ששאלו: יד. בהוריות נראה כן
עדיף". מינייהו הי (=חריף) הוא 58)הרים זה שבאופן

לרבו. אפילו קודם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צדקה.1) גבאי מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר

נגבית  בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית ודין
זה  לפרוש רשאין אם צדקה גבאי ודין מתחלקת. ובכמה
עם  בצדקה מחשבין אם בשוק. מעות הגבאי מצא ואם מזה.
ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב מי צדקה. גבאי
מקבל  מי חוב. עליו הן והרי מעות בידו  שהיה מי צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי התמחוי. ומן הקופה מן
מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי המעות. לו

למכור. אותו

.‡„ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ da LiL ¯ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿
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˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ
·eˆw‰ ¯·„Â ÔzÏ Èe‡¯ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»

Â‰Ú·LÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙B¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»
.‰t˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי 3) לרבות "מנין ה: הלכה פ"ד קידושין בירושלמי
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב תלמודֿלומר
מלך). פני (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,

צדקה,4) של לארנקי פרוטה אדם יתן "לא י: בתרא בבא
פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח). הלכה פ"י ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח:5) שם

.·ÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙B¯t B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ¯ˆÁÂ ¯ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ·¯ÚÏ Èe·b‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ ·c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Ò¯t epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡¯˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.‚Ï‡¯OiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ - ÈeÁÓz Ï·‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ
˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»

צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי" גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב"ז). בדברי בסמוך להלן וראה מלך, פני

יב. קופה,8)הלכה תמחוי לעשות העיר בני רשאים שהרי
(רדב"ז). ז הלכה להלן כמבואר

.„˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È¯‰ - ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁv¯Ó ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙B¯t‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ e¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡ - «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי רעבים, העניים שנמצאו
שם). (רש"י כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.

דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים
לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.

התענית. אחרי

.‰ÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
¯zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ

Ï B¯BÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
·eˆ˜ ¯·„ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

"תמחוי 17)שם.16)שם.15) שם: בברייתא הוא כן
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות וכפירוש

.ÂÈeÁÓz‰18˙aL ·¯ÚÓ - ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»
ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ - ÈeÁÓz‰Â .˙aL ·¯ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈

.„·Ïa ¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

שם.18)

.Ê¯ÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M¯19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
¯eaˆ ÈÎ¯vÓ eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .e·bL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»
‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈ·Bb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿

È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««
.¯eaˆ ÈÎ¯vÓ BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני מותר ולשנותה)

יב).21) הלכה להלן וראה ב: מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי.22) רב של מעשה ט. בתרא בבא

.ÁL¯ÙÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ L¯Bt ‰ÊÂ ¯ÚMÏ L¯Bt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈ·B‚Â24. ¿ƒ

(רש"י 23) לגנוב דעתו יחידי, הגובה זה יאמרו שלא ח: שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.Ë˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï - »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙È·Ï ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י גונב

.È‰LB È‡ab‰ ‰È‰27- ˜eMa BÚ¯Ùe ,‰Ó B¯·Áa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙È·Ï ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡¯OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈

שם.27) כנ"ל.28)גמרא חדש, שם.29)משום
אחת 30) אלא מונה ואינו נוטל, הוא שתים יאמרו: שלא

שם). שלמעלה.31)(רש"י מה לכל מוסב זה כי יתכן

.‡È˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰˜„ˆ È‡ab32ÔÈÙ¯ˆÓ - «»≈¿»»∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿»¿ƒ
ÔÈ¯Èc ˙BÚn‰33ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï34È‡ab . «»ƒ»ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»«»≈

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



קכי miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - hay b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈeÁÓz35,ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÎBÓ - ˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L «¿∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
‰˜„ˆa ÌÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â .ÌÓˆÚÏ ÌÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â36ÌÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿»»ƒ

ÏÂ ,‰˜„ˆ È‡abC‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ Lc˜‰· ‡ «»≈¿»»¿…«∆¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆¡««
Ì‰ ‰eÓ‡· Èk ,Ì„È ÏÚ Ôzp‰ ÛÒk‰ Ìz‡ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒ»«∆∆«ƒ»«»»ƒ∆¡»≈

.ÌÈOÚ…ƒ

שם.32) לדינרים,33)גמרא הקטנות המעות פורטים
ד. הלכה פ"ח למעלה וראה יותר. גדולים פן 34)שהם

בזול. שפורטים שם.35)יחשדום בתרא שם 36)בבא
מהכספים  דיןֿוחשבון מהם מבקשים אין כלומר, ט.

שחילקו.

.·È‰È„na ·LiL ÈÓ37B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌBÈ ÌÈLÏL ƒ∆»««¿ƒ»¿ƒƒ
‰LÏL ÌL ·LÈ .‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰twÏ ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»«À»ƒ¿≈«¿ƒ»»«»¿»
‰ML ÌL ·LÈ .ÈeÁÓz‰ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈««¿»«»ƒ»
ÌÈqÎnL ˙eÒka ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈¿»»«¿∆¿«ƒ

¯ÈÚ‰ ÈiÚ da38ÔÈÙBk - ÌÈL„Á ‰ÚLz ÌL ·LÈ . »¬ƒ≈»ƒ»«»ƒ¿»√»ƒƒ
,ÌÈiÚ‰ ˙‡ da ÔÈ¯·BwL ‰¯e·wÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ƒ≈¿»»«¿»∆¿ƒ»∆»¬ƒƒ

.‰¯e·˜ ÈÎ¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ¿ƒ»∆»»¿≈¿»

פריז 37) וכתבֿיד מינכן כתבֿיב לפי ח. שם הוא כן
הביא  וכן לתמחוי", חדשים שלשה לקופה, יום "שלשים
בגמרא  ספרים שני בשם ברדב"ז) (ראה יז שורש מהרי"ק
פאה  בתוספתא הוא וכן רמ"ה. וביד ברי"ף הוא  וכן שם.
בשלשים  שדי קופה, לענין (82 75 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד
והטעם  ד. הלכה פ"א בתרא בבא בירושלמי והובאה יום,
לך  שאין התמחוי, מן יותר מוכרחת שהקופה מפני בזה
ראה  בתמחוי. נהגו שלא מקומות ויש קופה, בו שאין מקום

ו). הלכה למעלה משנה (כסף ג הלכה [גם 38)למעלה
למעלה  וראה הך. היינו כי בעיר, וסיים במדינה פתח כאן

ז]. הלכה

.‚È˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ BÏ LiL ÈÓ39ÏhÏ BÏ ¯eÒ‡ - ƒ∆≈¿¿≈¿À»ƒ…
ÈeÁÓz‰ ÔÓ40- ˙BcÚÒ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔBÊÓ BÏ eÈ‰ . ƒ««¿»¿«¿«∆¿≈¿À

‰tw‰ ÔÓ ÏhÈ ‡Ï41ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .42ÏÚ Û‡ , …ƒ…ƒ«À»»»«ƒ««
ÌÈMÓÁ BÏ LiL B‡] ,Ì‰a Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L Ètƒ∆≈≈¿≈»∆∆≈¬ƒƒ

[Ì‰a Ô˙BÂ ‡OBÂ ÊeÊ43Ë˜Ï ÏhÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿≈»∆¬≈∆…ƒ…∆∆
,¯Èc ¯ÒÁ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎLƒ¿»≈»«¿«»ƒ»»«ƒ»≈ƒ»

ÛÏ‡ elÙ‡44ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k BÏ ÔÈ˙B45. ¬ƒ∆∆¿ƒ¿∆»¬≈∆À»ƒ«
B„Èa eÈ‰46·BÁ ÂÈÏÚ Ô‰ È¯‰Â ˙BÚÓ47eÈ‰L B‡ »¿»»«¬≈≈»»∆»

BzL‡ ˙a˙ÎÏ ÌÈkLÓÓ48.ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À¿»ƒƒ¿À«ƒ¿¬≈∆À»ƒ«

ז.39) משנה ח פרק הוא 40)פאה סעודות ושתי הואיל
יום  בכל שיחלקו התמחוי מן יקח לא אחד, ליום מאכל

המשניות). שלש 41)(פירוש שיש שבוע, בכל שיקבצו
סעודות  שתי הנשארים, בימים עשרה ואחת בשבת, סעודות
סעודה  שבת ערב מלבד בלילה, ואחת ביום אחת יום, בכל
בשביל  אליה יצטרך לא מוצאיֿשבת וסעודת ביום, אחת
של  סעודות שלש השלמת והוא השבת, יום במנחה שאכל

המשניות). (פירוש ח.42)שבת משנה נוסף 43)שם
שם  ואמרו ט. במשנה שם והוא אחרים, ספרים לפי
(חסר  מאתים מן טובים (ריוח) העושים שחמשים בירושלמי

עושים. שאינם שבעת 45)שם.44)פרוטה) כיון
זוז. מאתים לו אין שם.46)הנתינה שהוא 47)משנה

אמר  בכתובה ורק ממושכנים, שאינם ומשמע לאחרים, חייב
לבעל  ממושכנים "היו אמרו: שם במשנה ואילו ממושכנים.
שאפילו  הרי יטול", זה הרי אשתו, לכתובת או חובו
דברי  [אבל עיון. וצריך ממושכנים. שיהיו צריך בבעלֿחוב
בעלֿחוב  שדין פו. בכתובות הסוגיא יסוד על בנויים רבינו
וראה  מקרקע, כתובתה לגבות האשה ודין ממעות, לגבות
רק  ממושכנים כתב ולפיכך ד, הלכה אישות מהלכות בפי"ז

בחוב]. ולא רק 48)באשה שתגבה אפותיקי, אותם שעשה
ג). ס"ק רנג סימן ביו"ד (ט"ז מהם

.„ÈBÏ eÈ‰ elÙ‡ ,˙Èa ÈÏÎe ¯ˆÁ BÏ LÈÂ CÈ¯vL ÈÚ»ƒ∆»ƒ¿≈»≈¿≈«ƒ¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk49˙‡ ¯kÓÏ ¿≈∆∆¿≈»»≈¿«¿ƒƒ¿…∆

ÔzÏ ‰ÂˆÓe ,ÁwÏ ¯zÓ ‡l‡ ,BLÈÓLz ÈÏk ˙‡Â B˙Èa≈¿∆¿≈«¿ƒ∆»À»ƒ«ƒ¿»ƒ≈
BÏ50‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .51 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»

ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚvÓe LeaÏÓe«¿«»¿«≈»∆¬»ƒ»¿≈∆∆
˙„¯‚Ó ÔB‚k ·‰Ê ÈÏÎe52ÈÏÚ B‡53- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»»¿«¿∆∆¡ƒ¿«≈»∆

˙eÁt Á˜BÏÂ Ô¯ÎBÓÔ‰Ó54ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .55? ¿»¿≈«»≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÚ‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÚÈbiL Ì„˜56‰·bL ¯Á‡ Ï·‡ ; …∆∆«ƒ«ƒ¿ƒ»»¬»««∆»»

‰˜„v‰57ÌÈ¯Á‡ ÁwÏÂ ÂÈÏk ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ - «¿»»¿«¿ƒƒ¿…≈»¿ƒ«¬≈ƒ
.ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ì‰Ó ÔÈ˙eÁt¿ƒ≈∆¿««»ƒ…

ח.49) משנה שם לו,50)פאה אין אם אדרבה, שהרי
(למעלה  תשמישו כלי וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין

גֿד). הלכות שכיון 51)פ"ז מהם, נהנה שהגוף דברים
מהם, לפחותים להסתגל יכול אינו חשובים, בכלים שנתרגל

סח.). (כתובת עליו מאוסים בה 52)והם שמגרדים
מאוסה. פשוטה שמגרדת לומר שייך לא שבזה במרחץ,

מיאוס.53) טענת אין בו ואף חיטים. בו שם.54)לכתוש
פפא.55) רב לדעת מן 56)שם, מתפרנס הוא אלא

כליו  למכור אותו מחייבין אין אז הגבאי, מיד ולא היחידים
יטול. שבא 57)אלא צדקה של מקופה שמתפרנס כלומר,

שם. הרי"ף פירש וכן גבאי. לידי

.ÂË¯ÈÚÏ Cl‰Ó ‰È‰L ˙Èa‰ ÏÚa58˙BÚn‰ BÏ en˙Â ««««ƒ∆»»¿«≈¿ƒ¿««»
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó ‰zÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca«∆∆¿≈«»«…«¬≈∆À»ƒ«
.‰˜„v‰ ÔÓ ˙B‰ÏÂ ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ¿≈»ƒ«¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B˙È·Ï ÚÈbiLÎÏÂ59‰È‰ ÈÚ È¯‰L , ¿ƒ¿∆«ƒ«¿≈≈«»¿«≈∆¬≈»ƒ»»
,¯ÈLÚ‰L ÈÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¿»∆∆¿»ƒ∆∆¡ƒ

.ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»¿«≈

ד.58) משנה פ"ה כחכמים.59)פאה שם,

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ60ÌÈza61ÌÈÓ¯Îe ˙B„O62Ì‡Â , ƒ∆»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ
Ô¯ÎBÓ63ÏBÊa Ô¯ÎBÓ ÌÈÓLb‰ ÈÓÈa64„Ú ÔÁÈp‰ Ì‡Â , ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒƒƒ»«

Ô‰ÈÂLa Ô¯ÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
¯kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ ¯OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰¯ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL ¯kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»

(60 ֿ (כסף שם הרי"ף דעת לפי ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח, משנה פ"ח בפאה כמפורש ביתו. למכור
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שהיו). מי ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה
בגמרא 62) מוכח שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים

להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי"ף, נוסחת לפי שם,
כאן  שגם לפי וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב"ז). שעה באותה עני שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק שלא לפי

שם). (רש"י ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק שיכול לפי
(שם). החורף כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף נכסיו, של השיווי חצי עד עני מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי לפעמים מוכר אדם שכן עני, במעשר לו

הר  ובדעת מזה. בפחות לו לא שנותנים מפרשים יש י"ף
נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי, מדה בלי עני יו מעשר

המחיר. בחצי

.ÊÈ‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,¯˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ¯‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
- „e¯ËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ ¯OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa ¯kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»

.¯kÓÏƒ¿…

עלמא,68) דכולי ארעתא דזול "אי שם: הרי"ף כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי ודיליה
דאייקור  ואלא זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר (הר
זלא  אזוזי ונפיק דעייל איידי ודיליה עלמא, דכולי ארעתא
את  רבינו והשמיט לה". ליספו נמי טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט לפי - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסףֿמשנה). עני מעשר נוטל שאינו

.ÁÈBÏ e·bL ÈÚ69e¯È˙B‰Â B¯BÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ¯˙BÓ .BlL ¯˙Bn‰ È¯‰ - CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
- Èe·L ¯˙BÓ .ÌÈÈe·LÏ - ÌÈÈe·L ¯˙BÓ .ÌÈiÚÏ -«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»

ÌÈ˙Ó ¯˙BÓ .Èe·L B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ -71˙n‰ ¯˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈL¯BÈÏ -73. ¿¿»

ה.69) משנה פ"ב סתם 70)שקלים מת לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת  לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.ËÈ‰Ëe¯t Ô˙pL ÈÚ74- ‰twÏ ‰Ëe¯t B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó -ÔÈ‡ - Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ"ד.74) פאה (פ"ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב הצדקה מן המתפרנס עני שאפילו ה), הלכה
לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי לו כשיש אלא זה  אין צדקה,

יא). ס"ק רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב הבגדים 76)אינו
שנשחקו. הישנים

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצוות.

למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
שאינו  ומי לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק מזו.

העם. את ומרמה ליטול צריך

.‡˙BˆÓ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï e‡ ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
‰OÚ2eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ú¯Ê ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .3; ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
‰˜„ˆ ˙BOÚÏ4Ï‡¯OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .5˙„Â ÔBk˙Ó «¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«

‰˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ ˙Ó‡‰»¡∆∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â .ÈBkz6:¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

.‰˜„ˆa ‰È·LÂ ,‰„tz ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

htyna oeiv xn`py ,dwcva `l` oil`bp l`xyi oi`"
."dwcva 'iaye dctz

ששם  א.) קלט, (שבת מהגמרא למקורו המפרשים וציינו
פריז  ובכת"י כו'", בצדקה אלא נפדה ירושלים "אין נכתב
וכן  במשפט". אלא נפדה ירושלים "אין היא הגירסא
שירושלים  היינו תפדה", במשפט "ציון מהפסוק משמע

הנפדית. היא
היא  הרמב"ם אצל מצוייה שהיתה שהגירסא לומר ויש
למעלת  בנוגע ולכן במשפט", אלא נפדה ירושלים "אין
כפשט  בצדקה" אלא נגאלין ישראל "אין כתב הצדקה
אבל  במשפט, הנפדית היא ציון שהיא שירושלים הכתוב

בצדקה. נפדין יהיו (ישראל) שבי'
('h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

(2 ֿ בבבא כמפורש המצוות, כל כנגד צדקה שקולה שהרי
מלך'). פני ('אור א. ט, דרשתו 3)בתרא בסוף [הרמב"ן

ב'מדרש  הלשון וכן אברהם". זרע "לצדיקי הביא: לקהלת,
מלך']. פני ב'אור ראה ז), יז, (בראשית לךֿלך פרשת הגדול'

הרחמנים 4) זו, באומה יש סימנים "שלשה א: עט, יבמות
את  יצוה אשר למען דכתיב כו' חסדים וגומלי והביישנים

וגו'". ט.5)בניו י, כה; ח, במלכיםֿא ראה מלכות. הוא
אלא 6) נפדה ירושלים אין עולא, "אמר א: קלט, שבת

ונראה  בצדקה". ושביה תפדה במשפט ציון שנאמר בצדקה,
שם) פיק (הגר"י נפדה ישראל אין שם גורס שרבינו
אלא  נפדה ירושלים "אין פריז כת"י לפי צח. [ובסנהדרין
ושביה  תפדה במשפט "ציון הפסוק לפי נכון וכן במשפט".

בצדקה"].

.·‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ú¯ ¯·c ÔÈ‡Â , ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
‰È‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜„v‰ ÏÈ·La ÏÏ‚ ˜f‰ ‡ÏÂ¿…∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»

ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰OÚÓ8ÔÈÓÁ¯Ó - ÌÁ¯Ó‰ Ïk . «¬≈«¿»»»»«¿«≈¿«¬ƒ
ÂÈÏÚ9ÏÎÂ .Ea¯‰Â EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; »»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆¿»

BÒÁÈÏ LeÁÏ LÈ - ÌÁ¯Ó BÈ‡Â È¯ÊÎ‡ ‡e‰L ÈÓ10; ƒ∆«¿»ƒ¿≈¿«≈≈»¿«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ˙ei¯ÊÎ‡‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿¿ƒ¿»∆»¿¿≈»ƒ
ÏÎÂ .eÓÁ¯È ‡ÏÂ ‰n‰ È¯ÊÎ‡ :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe«»∆∆¡««¿»ƒ≈»¿…¿«≈¿»
ÌÈa :¯Ó‡pL ,Ì‰ ÌÈÁ‡k - Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏp‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿∆¬≈∆¿«ƒ≈∆∆¡«»ƒ
- Á‡‰ ÏÚ Á‡‰ ÌÁ¯È ‡Ï Ì‡Â ;ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Ìz‡«∆«»¡…≈∆¿ƒ…¿«≈»»«»»
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קכג miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - hay b"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

?Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡OB Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÈÓÏe ?ÂÈÏÚ ÌÁ¯È ÈÓƒ¿«≈»»¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ≈≈∆
ÔÈÙ„B¯Â Ô˙B‡ ÔÈ‡BOL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ‰«¿¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»¿¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡l‡ ˙BÈeÏz Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‡‰ !?Ô‰È¯Á‡«¬≈∆»≈≈≈∆¿∆»«¬≈∆

עשר).7) ד"ה שם ו'תוספות' ט. (תענית מתעשר ואדרבה
שמח'). ('אור מחסור" אין לרש "נותן כז) כח, (משלי ונאמר

הצדקה 8) "ועבודת פסוק אותו של סופו על שסומך נראה
על  נדרש הצדקה" "מעשה שהרי עולם", עד ובטח השקט
בה"ו. להלן כמבואר ליתן, אחרים הכופה צדקה גבאי

ב.9) קנא, זו:10)שבת באומה יש סימנים ששלשה
למעלה  וראה שם, (יבמות חסדים וגומלי וביישנים רחמנים
על  מרחם שאינו מי "וכל ב: לב, בביצה הוא וכן ה"א).
פני  ('אור אבינו" אברהם של מזרעו שאינו בידוע הבריות,

מלך').

.‚‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¿ƒ≈»ƒ«¿»»¬≈∆ƒ¿»
ÏÚiÏa11˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜pL BÓk , ¿ƒ««¿∆ƒ¿»≈¬«»ƒ«»

‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú·e .ÏÚiÏaÌÈL‡ e‡ˆÈ :¯ÓB‡ ¿ƒ«««¬«»ƒ≈»¿¬»ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÓ·e ;ÏÚiÏ· Èa¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ≈»ƒ«¿»»≈
‡¯˜Â .ÏÚiÏ· E··Ï ÌÚ ¯·„ ‰È‰È Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆ƒ¿∆»»ƒ¿»¿¿ƒ««¿ƒ¿»
,‡ËBÁ ‡¯˜Â .È¯ÊÎ‡ ÌÈÚL¯ ÈÓÁ¯Â :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«¿«¬≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
LB„w‰Â .‡ËÁ E· ‰È‰Â ÈÈ Ï‡ EÈÏÚ ‡¯˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»∆∆¿»¿»»¿≈¿¿«»
˙ÚÂL :¯Ó‡pL ,ÌÈiÚ ˙ÚÂLÏ ·B¯˜ ‡e‰ Ce¯a»»¿«¿«¬ƒƒ∆∆¡««¿«

ÚÓL˙ ‰z‡ ÌÈiÚ12,Ì˙˜Úˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¬ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«¬»»
˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;Ì‰Ï ‰˙e¯k ˙È¯a È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿«

.È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ

קרחה,11) בן יהושע רבי של מאמרו את רבינו פירש כן
כאילו  הצדקה, מן עיניו המעלים "כל א: י, בתרא בבבא
בליעל  בני וגו' לך השמר הכא כתיב עבודהֿזרה, עובד

כתוב:12)וגו'". כח) (לד, באיוב אך במקרא, נמצא לא
"נשמת" השיר ברכת בנוסח והוא ישמע". עניים "וצעקת

בדפוסים). (הגהה הספרדים של

.„ÂÈÙe ˙BÚ¯ ÌÈt ¯·Òa ÈÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ Ïk»«≈¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»»
„a‡ - ÌÈ·e‰Ê ÛÏ‡ BÏ Ô˙ elÙ‡ ,Ú˜¯wa ˙BLe·k¿««¿«¬ƒ»«∆∆¿ƒƒ≈

B˙eÎÊ13˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa BÏ Ô˙B ‡l‡ ;d„ÈÒÙ‰Â ¿¿ƒ¿ƒ»∆»≈¿≈∆»ƒ»
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,B˙¯ˆ ÏÚ BnÚ ÔB‡˙Óe .‰ÁÓO·e¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«»»∆∆¡«ƒ…
BÏ ¯a„Óe .ÔBÈ·‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ·»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô¯‡ ‰ÓÏ‡ ·ÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È¯·„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי"ד להלן שהרי לגמרי, זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף משמע בעצב", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit - BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ¯·„a14ÈÚa ¯Ú‚Ï ¯eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È¯‰Â .‡k„Â ¯aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:¯ÓB‡Â .‰Ê·˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â ¯aL ·Ï :¯ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ·‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ·‡Ï ÈÎ‡ ·‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ÔÈa ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב.14) ט, "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי הוא כן

הקמח' ב'כד וראה גערה". שמע לא ורש עשרו, איש נפש
צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16B¯ÎO - Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈ¯Á‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ¯ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:¯ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט, צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב). ס"ק רמט סי' יו"ד (ט"ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח", שם)."השקט (מהרש"א מהם ל

ב.19) ח, שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê - ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆

:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :¯ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.C¯ËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי למעלה, ממטה מונה רבינו
גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י) - בה בוש העני (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È¯‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»
Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈

È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒ¯t˙Ó ÌÈ·BË23- ‰ÊÏ ·B¯˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆
‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿

ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èa¯k ‰¯eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„¯z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי לשמה, שלא עושה אם שגם אףֿעלֿפי
י:). (בבאֿבתרא מ"ו.22)גמור פ"ה שקלים

יודע.23) איש ואין בעצמם לוקחים ֿ 24)כלומר, בבא
שם. וראה 25)בתרא, אלא, ד"ה ב'תוספות' ועי' שם,

ה"א. פ"ט למעלה

.Ë‰fÓ ˙eÁt26Ú„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰27eÈ‰L , ∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»

.ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ¯˙qa ÔÈÎÏB‰¿ƒ«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰·BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰ÊÎÂ¿»∆»«¬«¬»»ƒƒ≈

.‰¯eMk ÔÈ‚‰B ‰˜„va ÔÈpÓÓ‰«¿Àƒ«¿»»¬ƒ«»

שם.26) סז,27)בבאֿבתרא, בכתובות וראה עוקבא. מר
א.

.È‰fÓ ˙eÁt28Ú„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«
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ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰29˙BÚn‰ ÌÈ¯¯Bˆ eÈ‰L , «≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»
ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡·e ,Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ

.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

שם.28) שם.29)בבאֿבתרא, בכתובות, וראה אבא, רבי

.‡ÈÌ„˜ B„Èa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt.Ï‡LiL »ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.·È.Ï‡LiL ¯Á‡ BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.‚È¯·Òa Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.„È.·ˆÚa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆

.ÂËÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b30Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëe¯t ÔÈ˙B eÈ‰ ¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆
˜„ˆa È‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

שם.30) בתרא, בבא - אלעזר רבי

.ÊËÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰31BÈ‡L «≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰¯Bz ÌÈ¯Îf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊe·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ‰¯LÈ C¯„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈

Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ˙BBÊÓ32‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -33. ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»
Ì„B˜ ·B¯w‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe34ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ . ¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ

‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
ÈÈÂ ‡¯˜z Ê‡ :¯Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»

‰ÚÈ35. «¬∆

בכתובות 31) הדברים ומקור (כסףֿמשנה). שנים משש יותר
צדקה  "עושה ג): קו, (תהלים שנאמר ממה זאת ולמדו א. נ,

עת". מחוייב 32)בכל אינו ואם, אב כיבוד מצות שמצד
מהל' בפ"ו רבינו שפסק כמו הם, מכספם אלא לפרנסם

ה"ג. אורו.33)ממרים ד"ה לב. קידושין ב'תוספות' ראה
הי"ג.34) פ"ז למעלה "אז 35)ראה יד): נח, (שם [וגומר

ה'"]. על תתענג

.ÊÈÌÈÓÎÁ eeˆ36ÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È· Èa eÈ‰iL , ƒ¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
ÌÈ„·Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ·ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈

‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa - ÌÈ„·Ú ‰a¯n‰ ÏkL .ÌÁ Ú¯Ê Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa - B˙È·≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ"ה.36) פ"א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ"ז: פ"ב באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â ¯Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .¯eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁC¯Ëˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈

˜ÒÚÈ - ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙Bi¯aÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ· ˙BÓ‰a ¯BÚ ËLÙÏ ·ËeÓ .˙Bi¯aÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎ·e .ÈeÒ¯t ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ È·ËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙B¯Bw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È·‡BLÂ43ÏÊ¯a‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,¯eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב, "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי' מ"ה. ב 42)פ"ד סז, בגיטין ששת, רב

ֿ 43)(כסףֿמשנה). (כסף א. קה, בכתובות הונא, רב
רש"י  אולם שם). אבות המשנה, בפירוש וראה משנה,

שלו. שדות משקה שהיה שם, יהושע,44)מפרש רבי
(כסףֿמשנה). א. כח, בברכות

.ËÈÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰n¯Óe ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ -45È¯‰Â .˙Bi¯aÏ C¯ËˆiL „Ú ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈

ÈÓ ÏÎÂ .Ì„‡a ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ ¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ
,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈
BzÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈ¯eqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÔB‚k¿»≈∆««ƒƒ≈ƒ«¿

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - ÏËB BÈ‡Â46,BLÙa ·iÁ˙Óe , ¿≈≈¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿
ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡ B¯Úˆa BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«¬∆»«»«¬»¿»ƒ
¯Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â ¯ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿ƒ≈¿»«∆«»»¿»»«≈««
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ - ¯eav‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«««ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»

BlMÓ ÌÈ¯Á‡ Ò¯ÙiL „Ú47‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ . «∆¿«¿≈¬≈ƒƒ∆¿»»¿«…«≈
.ÈÈa ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ Ce¯a :¯Ó‡ ‰Êa»∆∆¡«»«∆∆¬∆ƒ¿««»

מ"ט.45) פ"ח פאה ב'ירושלמי' המשנה כן 46)גירסת
שם. בר"ש ועי' שם. בר"ש,47)הוא ועיי"ש שם, משנה

לפרנסתו, להספיק יכול אינו אם בין כן, חילק הוא שאף
בכלל  שהוא להספיק, יכול אם לבין דמים, שופך שהוא

בה'". יבטח אשר הגבר "ברוך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  שבט י"ד שלישי יום

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÌÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿«ƒƒ¿¬≈¿≈
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z1‡lL (‚ .¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (· . ¿»¿»¿«¿ƒ¿««¬≈∆…
ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÌÈc˜È«¿ƒ¿««¿∆»∆∆»«¿ƒ«
ÏÎ‡È ‡lL (‰ .‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL („ .¯„q‰«≈∆∆……«»¿»∆……«
ÏÎ‡È ‡lL (Â .‰Óe¯z B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz elÙ‡¬ƒ«…≈¿ƒ¿»∆……«
(Á .‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (Ê .‰Óe¯z Ï¯Ú»≈¿»∆……«…≈»≈¿»
ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL2. ∆……«¬»»¿»¿…»ƒ«√»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

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



קכה zenexz zekld - mirxf xtq - hay c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
ארץ 1) היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר

ישראל, בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל
הקונה  ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
ישראל  בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה
ישראל  פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע לו שהיה
שיצאו  ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי
ועומד  לארץ שנוטה אילן ודין איפכא. או לארץ, לחוצה
אם  הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה

התורה. מן הנתינה.2)הם גם ההפרשה היינו 3)ובכלל
קלים. קדשים של ושוק חזה

.‡‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ˙B¯OÚn‰Â ˙BÓe¯z‰«¿¿«««¿≈»¬ƒƒ«»∆»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a4˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,5. ¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

eÈ˜˙‰ ÌÈ‡È·e6¯ÚL ı¯‡a elÙ‡ ˙B‚‰B e‰iL ,7, ¿ƒƒƒ¿ƒ∆¿¬¬ƒ¿∆∆ƒ¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓÒ ‡È‰L ÈtÓ8ÔÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈ ·¯Â ƒ¿≈∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰Â .ÌL ÔÈ·LÂ9eÈ‰iL ,eÈ˜˙‰ ¿»ƒ»¿«¬»ƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
·‡BÓe ÔBnÚ ı¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Û‡ ˙B‚‰B10ÈtÓ , ¬«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙B·È·Ò Ì‰L11. ∆≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

קרקע),4) חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל
בארץ". אלא נוהגת ישראל 5)אינה שכל בזמן ודווקא

נביאים".6)שם. מעשה "בבל ג: משנה ד פרק ידים 
ועמון 8)בבל.7) ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף

היא  סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב
אחרות]. מארצות יותר ישראל שם:במשנה 9)לארץ

ולפי  זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים
הנביאים. בה תקנו לא לשם, הולכים ישראל רוב היו שלא

בקדושת 10) מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא
ישראל. ישראל.11)ארץ לארץ קרובים כלומר,

.·˙Bˆ¯‡a ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡12 ∆∆ƒ¿»≈»¬»¿»»ƒ»¬»
Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔLakL13‡È· B‡14Ï‡¯OÈ ·¯ ˙ÚcÓ15. ∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ««…ƒ¿»≈

B‡ Ï‡¯OiÓ „ÈÁÈ Ï·‡ .ÌÈa¯ Leak ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¬»»ƒƒƒ¿»≈
ÔÓˆÚÏ eL·ÎÂ eÎÏ‰L Ë·L B‡ ‰ÁtLÓ16,ÌB˜Ó ƒ¿»»≈∆∆»¿¿»¿¿«¿»»

ı¯‡ ‡¯˜ BÈ‡ - Ì‰¯·‡Ï ‰zpL ı¯‡‰ ÔÓ elÙ‡¬ƒƒ»»∆∆ƒ¿»¿«¿»»≈ƒ¿»∆∆
˜lÁ ‰Ê ÈtÓe .˙Bˆn‰ Ïk Ba e‚‰iL È„k Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬»«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈
ÏÚ Û‡ ÌÈË·MÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk BÈc ˙È·e ÚLB‰È¿À«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ««
„ÈÁÈ Leak ‰È‰È ‡lL È„k ,‰LaÎ ‡lL Èt17 ƒ∆…ƒ¿¿»¿≈∆…ƒ¿∆ƒ»ƒ

.B˜ÏÁ LaÎÈÂ Ë·LÂ Ë·L Ïk ‰ÏÚiLk¿∆«¬∆»≈∆»≈∆¿ƒ¿∆¿

לאברהם.12) שניתנה הארץ גם אחרים 13)כולל בספרים
שופט". "או הנביא 14)נוסף ששמואל שמצאנו כמו

בפלשתים. למלחמה ישראל את שלא 15)הוציא אבל
כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב מדעת

כא. זרה בעבודה יוסי רבי רוב 16)וכדעת מדעת שלא
כשהלכו 17)ישראל. חלקו שבט לכל שחלקו [שכיוון

ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש,

.‚Ì¯‡ ÔB‚k ,ÔÚk ı¯‡Ï ıeÁ „Âc L·kL ˙Bˆ¯‡‰»¬»∆»«»ƒ¿∆∆¿««¿¬«
·ÏÁ‡Â ‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰18Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬«ƒ«¬«»¿«¿»¿«≈»∆««ƒ

‡e‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È· Èt ÏÚÂ ‡e‰ Ï‡¯OÈ CÏnL∆∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ«»

‰OBÚ19‰ˆeÁk ‡ÏÂ ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k ÔÈ‡ - ∆≈»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿…¿»
e‡ˆÈ ‡l‡ ;ÌÈ¯ˆÓe Ï·a ÔB‚k ,¯·c ÏÎÏ ı¯‡Ï»»∆¿»»»¿»∆ƒ¿«ƒ∆»»¿
‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô˙BÈ‰ÏÂ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏÏkÓƒ¿«»»»∆¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈…
ÈtÓ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÚnÓ e„¯È ‰Ó ÈtÓe .eÚÈb‰ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ«¬«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
‡l‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk LaÎiL Ì„˜ Ì˙B‡ L·kL∆»«»…∆∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
ÔÚk ı¯‡ Ïk ÒÙz el‡Â ;ÌÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ da ¯‡Lƒ¿«»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»«»∆∆¿««

˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ L·k Ck ¯Á‡Â ‰È˙BÏe·‚Ï20‰È‰ - ƒ¿∆»¿««»»«¬»¬≈»»
˙Bˆ¯‡‰Â .¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k Blk BLeakƒÀ¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿»¬»

.‡È¯eÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ „Âc L·kL∆»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»

הוריש 18) לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו יושבי את

ולמלחמת 19) הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי
של  הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין הרשות
מלחמת  שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים
רבינו  הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך אין מצוה

ישראל]. רוב אלא הקודמת דין 20)בהלכה בית פי על
מתקדש  אינו הגדול דין בית פי על שלא אבל הגדול,
היא  שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת
ולא  ישראל. רוב מדעת שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת

.„Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈ - ‡È¯eÒ21, ¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁk Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈÂ22da ‰Bw‰Â . ¿≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿»»»∆¿«∆»

˙BÓe¯z ÔÈÚÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰B˜k - Ú˜¯«̃¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È¯eÒa Ïk‰Â .˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe23. ««¿¿ƒƒ¿«…¿¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

לו 21) מותר הגוי, מן בית בה ושהקונה טהור שאווירה
תרומות  ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר

ושביעית. גט 22)ומעשרות והמביא טמא, שעפרה
ובפני  נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם.

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

.‰e˜ÈÊÁ‰L Ïk24‰M„˜ Lc˜˙Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ …∆∆¡ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿À»
‰M„wL ;Ô˙M„˜ ‰ÏËa eÏbL ÔÂÈk - ‰BL‡ƒ̄»≈»∆»»¿»¿À»»∆¿À»

„·Ïa Leak‰ ÈtÓ ‰˙È‰L ÈÙÏ ,‰BL‡¯25‰Lc˜ , ƒ»¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿«ƒ¿»
Èa eÏÚL ÔÂÈk .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Lc˜ ‡ÏÂ d˙ÚLÏƒ¿»»¿…ƒ¿»∆»ƒ»≈»∆»¿≈

‰ÏBb‰26ı¯‡‰ ˙ˆ˜Óa e˜ÈÊÁ‰Â27‰M„˜ ‰eLc˜ , «»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»¿À»
‡B·Ï „È˙ÚÏÂ d˙ÚLÏ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰iL28. ¿ƒ»»∆∆¿»ƒ¿»»¿∆»ƒ»

ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰L ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡ eÁÈp‰Â¿ƒƒ»«¿∆∆¡ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ
eÈ‰Lk Ï·a ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ29Ìe¯hÙ ‡ÏÂ , ¿…∆¡ƒ»∆≈»∆¿∆»¿…ƒ¿

˙B¯OÚn‰Â ‰Óe¯z‰ ÔÓ30Ì‰ÈÏÚ eÎÓÒiL È„k , ƒ«¿»¿«««¿¿≈∆ƒ¿¿¬≈∆
˙ÈÚÈ·Ma ÌÈiÚ31LB„w‰ ea¯Â .32Ô‡L ˙Èa ¯Èz‰ ¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«»ƒƒ≈¿»

Ï·· ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡Ó33. ≈»«¿∆…∆¡ƒ»∆≈»∆
ÔBÏ˜L‡ ÏÚ ‰Ó ‡e‰Â34˙B¯OÚn‰ ÔÓ d¯hÙe35. ¿ƒ¿»««¿¿ƒ¿»ƒ«««¿

בכיבוש.24) קנו הארץ 25)כלומר, שנלקחה "וכיוון
הכיבוש". בטל  עזרא.26)מידיהם ש"הרבה 27)בימי

בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים
עזרא 28) שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות
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בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה
בקדושת  ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך
הארץ  שנלקח פי על ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא
חזקה  כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו".
משנלקחה  כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח גדול
בכיבוש  שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ
פי  על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי
קונה  גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות
דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש הגוף קניין
הקנאה  אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב.
אלא  אינו שכיבוש הרי קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד,
שבאותה  ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין
את  להפקיע לגוי קניין שאין להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות.
הקדושה  מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ
שהיו  פי על ואף הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה
כמפורש  חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר
לקדש  נתכוונו לא - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין
הכיבוש  ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי,
אבל  הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין הכיבוש,

כ  בה היה שלא השנייה חזקה הקדושה אלא כלל, יבוש
פי  על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך ברשיון
אחד  כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה,
הקדושה  בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על מישראל ואחד
בקרקע  פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם
כמבואר  יחיד, קניין אלא אינו הזה שהקניין כיוון בה, שזכה
מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה,

קדשום.29) ולא כבשום לא מעשר 30)כלומר, כלומר,
-31)עני. מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף

העניים. בשביל עני ובמעשר בתרומה הוא 32)חייבים
הנשיא. יהודה רבי - כמו 33)רבי מעשרות, מן ופטרה

כך  כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני והיינו אשקלון.
כיבוש  של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו

בבל.34)שני". עולי כבשוה מפורש 35)שלא כן
המעשרות. מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי

.Âı¯‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓ ÔÈÚÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ˆÓƒ¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆
,‡È¯eÒÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ :˙B˜BÏÁÓ LÏLÏ ˙˜ÏÁ∆¡∆∆¿»«¬∆∆ƒ¿»≈¿¿»
Ïk :ÌÈLÏ ˙˜ÏÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡∆∆ƒ¿«ƒ…
e˜ÈÊÁ‰L ÏÎÂ ;„Á‡ ˜ÏÁ - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆≈∆∆»¿…∆∆¡ƒ
˙˜ÏÁ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ .ÈL ˜ÏÁ - „·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ≈ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆≈ƒ¿»»»∆∆¡∆∆

¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ :ÌÈLÏ36- ·‡BÓe ÔBnÚÂ ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«»
¯‡Le ;ÌÈ‡È·e ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ˙B‚‰B ˙Bˆn‰«ƒ¿¬»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿»

.Ô‰a ˙B‚‰B ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‡ - ˙Bˆ¯‡‰»¬»≈¿««¿¬»∆

וארך 36) בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת היא
שנער". בארץ וכלנה ואכד

.ÊÌ˜¯Ó ?ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ∆∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈∆∆
ÏB„b‰ Ìi‰ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ Á¯ÊÓa ‡e‰L37; ∆¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈««»«»

‡È‰L BkÚ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌB¯„Ï ‡È‰L ÔBÏ˜L‡Ó≈«¿¿∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈««∆ƒ
ÔBÙva38·ÈÊÎÏ BkÚÓ Cl‰Ó ‰È‰ .39ÏÚL ı¯‡‰ Ïk : «»»»¿«≈≈«ƒ¿ƒ»»»∆∆«

C¯c‰ Á¯ÊÓ ‡e‰L ,BÈÓÈ40‰ˆeÁ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ∆ƒ¿««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«»
ı¯‡Ï41ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰‡ÓËe ,42ÔÓ ‰¯eËÙe , »»∆¿≈»ƒ∆∆»«ƒ¿»ƒ

B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ¯OÚn‰««¬≈ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜n‰43,BÏ‡ÓO ÏÚL ı¯‡‰ ÏÎÂ ; «»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆∆«¿…

,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - C¯c‰ ·¯ÚÓ ‡e‰L∆«¬««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«∆∆ƒ¿»≈
¯OÚna ˙·iÁÂ ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰¯B‰Ëe¿»ƒ∆∆»«ƒ¿«∆∆««¬≈
‰ˆeÁ ÌB˜Ó B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆»»

ÌeÓ‡ È¯ehÓ „¯BÈÂ ÚÙBML ÏÎÂ .ı¯‡Ï44ÌÈÙÏÂ45 »»∆¿…∆≈«¿≈ƒ≈¬»¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ -46ıeÁÏÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ ;47‰ˆeÁ - ∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬»¿«»

ÌiaL ÌÈqp‰Â .ı¯‡Ï48ËeÁ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »»∆¿«ƒƒ∆«»ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „ÚÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ Ì‰ÈÏÚ Áe˙Ó49ÔÓ , »«¬≈∆ƒ≈¬»¿«««ƒ¿«ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ËeÁ‰50ıeÁÏÂ ËeÁ‰ ÔÓ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ -51- «¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿«
:d˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆¿ƒ»»

לכם 37) והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וגבול". הגדול על 38)הים עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

את  הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי
פי  על ואף הכנעני". בקרב האשרי וישב וגו' עכו יושבי
"ולא  כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש
אמרו  כן פי על ואף וגו'", שאן בית יושבי את מנשה הוריש
(כאן  רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין
מצרים, עולי גם כבשוה שלא נראה ט), הלכה ולהלן
(שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות
שלא  בעכו אבל כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם
עולי  ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר
(כדלהלן, מזרח לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים
חוצה  היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך
מצרים, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ),
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי ואילו

מעכו.39) צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא
הוי 40) ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך שכיוון

הדרך. מצרים.41)למזרח עולי גם כבשוה שלא
ירושלים.42) איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי תקנת היא
בבל.43) עולי גם בספר 44)שכבשוה הנזכר ההר הר הוא

שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני בגבולה במדבר
אומנים". למקומות 46)לדרום.45)"טוורוס [פרט

לארץ]. חוצה שהם לעכו, מזרח היינו 47)שבצפון
שבמערב.48)לצפון. הים ארץ 49)איי תחום והוא

מצרים". נחלה מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל,
אומרים  ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו
כתב  למעלה שהרי עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא

אשקלון. הוא הדרומי לדרום.51)לצפון.50)שהגבול

.ÁÌÈÙÏÂ ·ÈÊkÓ ?Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰ ÔÎÈ‰Ó52„‚k ≈≈»∆¡ƒ≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
Á¯Ên‰53·ÈÊkÓe .54ıeÁÏÂ55,ÌeÓ‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡ „Ú «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¬»»¿ƒ¬»

¯‰p‰ „ÚÂ56Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ ‡e‰Â ,57. ¿««»»¿««ƒ¿«ƒ…∆¡ƒ
.da e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - dÓˆÚ ·ÈÊÎe¿ƒ«¿»…∆¡ƒ»

שהחזיקו 52) "כל שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל לצד 53)עולי [היינו

מכזיב.54)מערב]. אבל לצפון.55)כלומר, היינו
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אלא 57)בדרום.56) בבל, עולי בו החזיקו לא כלומר,
מצרים. עולי

.Ë‰hÓÏe Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ?‡È¯eÒ ‡È‰ BÊ È‡58„‚k ≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿«»¿∆∆
ÔB‚k ,Ï·a „Ú ˙¯t „È Ïk ,‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰ Ì¯‡¬««¬«ƒ«¬«»»«¿»«»∆¿
.¯ÚL „Ú Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·bÓe Ô¯ÁÂ ·ÏÁ‡Â ˜Onc«∆∆¿«¿»¿»»«∆∆¿«≈»∆«ƒ¿»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ - BkÚ Ï·‡ .‡È¯eÒk ‡È‰ È¯‰ - ¯‰ˆÂ59, ¿««¬≈ƒ¿¿»¬»«»»»∆
ÔBÏ˜L‡k60.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈÓeÁz Ì‰Â , ¿«¿¿¿≈¿≈∆∆ƒ¿»≈

ישראל 58) שארץ לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל שם 59)גבוהה גיטין במשנה הוא כן

כצפון", "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו
כבשוה. לא מצרים עולי שגם שם:60)הרי במשנה

אפילו  כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון
התוספות  העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים, עולי
ואולי  אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק
חוצה  "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון שני היו
שהיא  יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ

זה. לו מניין עיון צריך לארץ, חוצה

.ÈÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÂˆn‰ ÔÓ dÚÈ˜Ù‰ ‡Ï -61‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , …ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿∆»¬≈ƒ

d˙M„˜a62- epnÓ dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈¿»»ƒ∆
„ÈÁÈ LeaÎk dÈ‡63˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»ƒ∆»«¿ƒ¿««¿

‰¯kÓ ‡Ï el‡k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ïk‰Â .ÌÈ¯eka ‡È·Óe≈ƒƒƒ¿«…ƒ«»¿ƒ…ƒ¿¿»
ÌÏBÚÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ64„·BÚÏ ÔÈ˜ LÈÂ . ¿≈»ƒ«»≈»¿≈ƒ¿»¿≈

‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk65˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï66ÔÓe »ƒ¿¿»¿«¿ƒ«ƒ«««¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·M‰.¯ «¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

מעשר.61) מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין שאין
מהם 62) להפריש הוא חייב מפירותיה הישראל קנה [שאם

התורה]. מן ומעשרות ואינו 63)תרומות כיבוש שאינו
התורה. מן במעשר שם תרומות 64)חייב [לעניין

ואפילו  הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות
תרומות  להפריש חייב ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם
המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות
ולקחה  ישראל "חזר רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים
פירות  הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו"
הקרקע. גוף גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל
הרי  ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן

התורה". מן ביכורים ממנה מביא בה 65)זה שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי קנה אם ולא בלבד, הפירות

הקרקע.

.‡È‰wL Ú˜¯wa eÏ„bL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙B¯t≈»≈»ƒ∆»¿¿«¿«∆»»
„·BÚ „Èa ÌzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ Ì‡ :Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿»¿«¿»¿«≈

ÔÁ¯Óe ÌÈ·ÎBk67ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰68; »ƒ≈¿»»≈»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‚c ‡ÏÂ - E‚c :¯Ó‡pL69ÔÁ˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿»¿¿…¿«≈»ƒ¿ƒ¿»»

Ô¯Ó‚e ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ eLÏ˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈««∆ƒ¿¿…∆∆ƒ»≈¿«¿»¿»»
Ï‡¯OÈ70‰Óe¯z LÈ¯ÙÓe .‰¯Bz‰ ÔÓ Ïka ÔÈ·iÁ - ƒ¿»≈«»ƒ«…ƒ«»«¿ƒ¿»

d¯ÎBÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,Ô‰kÏ d˙BÂ ‰ÏB„‚¿»¿¿»«…≈¿««¬≈¿»
Ô‰kÏ71¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ .BlL ‡e‰ ÔBL‡¯ ¯OÚÓe , «…≈«¬≈ƒ∆ƒ¿≈∆≈

ÁkÓ È˙‡a È‡ :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a Ô‰kÏÂ ¯OÚna ÈÂlÏ«≈ƒ««¬≈¿«…≈ƒ¿««¬≈¬ƒ»ƒƒ…«
‰Ó ÈtÓe .ÌeÏk epnÓ ÏhÏ ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ ÔÈ‡L LÈ‡ƒ∆≈«∆¿ƒƒ…ƒ∆¿ƒ¿≈»
‰Óe¯˙k Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï e¯Ó‡»¿…ƒ≈¿««¬≈«…≈ƒ¿»

‰ÏB„‚72eÁ˜˙ Èk :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡pL ÈÙÏ ? ¿»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿««¬≈ƒƒ¿
¯OÚn‰ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó73Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë ; ≈≈¿≈ƒ¿»≈∆««¬≈∆∆∆«»≈«

d˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰z‡ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈«»«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿¿»
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë Ï·‡ ,Ô‰kÏ«…≈¬»∆∆∆«»≈«ƒ»≈»ƒ
,epnÓ LÈ¯Ù‰L ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰kÏ Ô˙B ‰z‡ ÔÈ‡≈«»≈«…≈¿««¬≈∆ƒ¿ƒƒ∆

.‰ÈÓc Á˜BÏÂ Ô‰kÏ d¯ÎBÓ ‡l‡∆»¿»«…≈¿≈«»∆»

מלאכה.67) גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון
ביד  כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות
מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל

חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם לומר:69)הישראל רוצה
ולא  "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא
בתשובה  רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון
חכמים  שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מירוח "בעניין
בעלי  גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא עליו
מעשרות  רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין
דגן  הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום לגוי ויקנוהו
- המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל
שמרחו  עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי משום - חייב
לגמרי  הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי,
הדברים  אלו וכל וכו' גוי דגון ולא דגנך וכו' התם כדאמרינן
שהוא  זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים

תורה". כשהם 70)משנה נתמרחו אם דווקא [כלומר,
התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות
אינם  הישראל, ברשות כשהם גוי ידי על נתמרחו  אם אבל
ישראל  ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים
אלא  התורה מן במעשר חייבים אינם גוי ברשות כשהם
הוא  ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן.
חייב"]. הוא נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר

באכילה,71) לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא לפי
לכהן. מוכרה מוכרה.72)ולפיכך אלא בנתינה,

המעשר".73) מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר
בנתינה  דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל

לכהן.

.·ÈÔ‰Lk Ï‡¯OÈÏ BlL ˙B¯t‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ÎÓ»«»≈»ƒ«≈∆¿ƒ¿»≈¿∆≈
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡a ‡lL „Ú Ì‡ :Ú˜¯wa ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«ƒ«∆…»¿««««¿
˙BÓe¯z‰ Ô˙BÂ ,Ïka ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈«»ƒ«…¿≈«¿

ÌÈÏÚaÏ ˙B¯OÚn‰Â74˙BÚÏ e‡aL ¯Á‡ Ô¯ÎÓ Ì‡Â ; ¿«««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»««∆»¿«
Ô˙BÂ ,¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙B¯OÚn‰«««¿«¿ƒ¿««¬≈«¬≈¿≈

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÏÚaÏ Ô‰Ó75‰‡e·z Á˜Ï ?„ˆÈk . ≈∆«¿»ƒ¿ƒ∆¿≈«»«¿»
LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰Úe¯Ê¿»ƒ»≈»ƒ««∆≈ƒ»¿ƒ
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - Ï‡¯OÈ „Èa ‰¯Ó‚Â¿ƒ¿¿»¿«ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿
ÈLe ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÈLÈÏL ÈL Ô˙BÂ ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈¿≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ¿≈
.LÈÏM‰ BÏ ¯ÎBÓe ,Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈLÈÏL¿ƒ≈¿««¬≈«…≈≈«¿ƒ

ומקור 74) ללוי. והמעשר לכהן מעשר ותרומת התרומה
ירק  שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה
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שגם  הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד בסוריא
אם  מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא
ביד  נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל קנה
לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל.

שאם 75) אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם
הדין  והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא
כולה  נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל בארץ

לכהן.

.‚ÈÌ„˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÎnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈»¿≈»ƒ…∆
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô¯Ó‚e ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡B·iL∆»¿««««¿¿»»»≈»ƒ

˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt76¯Á‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿ƒ««
„·BÚ‰ Ô¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL∆»¿««««¿««ƒ∆¿»»»≈

Ì‰È¯·cÓ Ïka ·iÁ - ÌÈ·ÎBk77ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ . »ƒ«»«…ƒƒ¿≈∆¿≈»≈»ƒ
„·BÚ „Èa Ôeb„Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ˙B¯t ¯ÓbL∆»«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿«≈
‡l‡ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»«»ƒƒ¿»««¿∆»

Ô‰È¯·cÓ78. ƒƒ¿≈∆

מכלום.76) שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות שהם
עונת 77) בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי

חייבים  גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות,
כיסין.78)מדרבנן. בעלי גזירת משום

.„È¯Á‡ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎÓ»«≈»ƒ¿ƒ¿»≈≈¿À»ƒ««
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL79 ∆»¿««««¿≈¿»»≈»ƒ

;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ˙eL¯aƒ¿ƒ¿»≈≈»«»ƒƒ¿»««¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»¿««««¿ƒ¿≈»ƒ
˙eL¯a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe≈¿»»≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

עונת 79) בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
מכלום. שפטורים גוי, שמירחן המעשרות)

.ÂË‡È¯eÒa ‰„O ‰Bw‰80˙BÓe¯˙a ·iÁ - «∆»∆¿¿»«»ƒ¿
‰Bw‰ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ˙iL BÓk Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓe««¿ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«∆

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa81ÔÓ ˙B¯t ‰Bw‰ Ï·‡ . ƒ»«ƒ¿∆≈«¿¬»«∆≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82,ÌÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa ,‡È¯eÒa »≈»ƒ¿¿»≈¿ƒ≈¿À»ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL Ì„˜ elÙ‡¬ƒ…∆∆»¿««««¿««ƒ
.¯eËt - BlL Ú˜¯wÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÔÁ¯nL∆≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«¿«∆»

הגיעו 80) שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה
לעשר. חייב - המעשרות ד,81)לעונת הלכה [למעלה

כיוון  - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש שאף
זה  שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר
שהרי  מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא אינו
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל

בסוריא 82) ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
משום  טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'"
תרומות  מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו
במקומות  ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות

מעשרות]. בהם שמפרישים

.ÊË˙B¯Ùe ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«ƒ»≈»ƒ¿¿»≈

„Èa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ Ì‡ :da ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ»ƒƒƒ¿««««¿¿«
eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ…ƒƒ
- Ú˜¯w‰ ÌÚ Ì˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿ƒ¿»»»ƒ««¿«

.¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈

.ÊÈ- ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÒÈ¯‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»ƒ¿≈»ƒ¿¿»
Ûe‚a BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÂÈ˙B¯t≈»¿ƒƒ«««¿¿ƒ∆≈¿

ÌeÏk Ú˜¯w‰83‡È¯eÒa ÔÈ˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ LÈÂ , ««¿«¿¿≈¿≈»ƒƒ¿»¿¿»
¯ÎBÁ‰ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï¿«¿ƒ«ƒ«««¿¿∆≈«¿¿≈«≈

¯ÎBO‰Â Ïa˜Ó‰Â84‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ¿«¿«≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ¿¿»
.˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -»ƒ«¿ƒ«««¿

פירות.83) כקונה הוא קניין 84)והרי אינה ששכירות
הגוף.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ‡È¯eÒa Á˜lL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿¿»»∆ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL „Ú«∆…≈ƒ»¿ƒ¿»«¿»»¿≈»ƒ
dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡Ó85 ≈««∆≈ƒ»¿ƒƒ»«ƒ¿»≈¿»»

È¯‰L ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¬≈∆«»ƒ¿««¿∆¬≈
Ï‡¯OÈ „Èa ‰·iÁ˙86. ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»≈

הקרקע.85) לקח ישראל,86)כלומר, ביד שהקרקע כיוון
ולקח  חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם
כלוקח  זה שהרי לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע
אף  שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות

הישראל. שמירחם פי על

.ËÈ,ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Â ‡È¯eÒa Ú˜¯˜ BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»«¿«¿¿»¿ƒ»»ƒ
˙B¯t ÒÈ¯‡‰ BÏ ÁÏLÂ87‰ -È‡L ;ÌÈ¯eËt el‡ È¯ ¿»«»»ƒ≈¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ

ÈeˆÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÁ˜Ï ˜eM‰ ÔÓ :¯ÓB‡≈ƒ«¿»»¿∆ƒ¿∆«ƒ»
˜eMa88. «

מעושרין".87) אלו הרי "ואמר נוסף: שם בירושלמי
לקולא.88) דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש ואפילו

.Î˙BÓe¯˙a ˙·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÙzLÀ»»≈»ƒ«∆∆ƒ¿
eÁ˜lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ ?„ˆÈk .˙B¯OÚÓe««¿≈«ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆»¿

d˙Ó˜a ‰„O e˜ÏÁ elÙ‡ ,˙eÙzLa ‰„O89ÔÈ‡Â , »∆¿À»¬ƒ»¿»∆¿»»»¿≈
LÈ„‚ e˜ÏÁ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ90ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -91 »ƒ«ƒ»¿»ƒ¬≈∆∆¿Àƒ

,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˜ÏÁÓ ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎa ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿»∆«»∆«≈∆¿∆≈»ƒ
Ì·eiÁÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿»»≈»ƒ¿ƒ»

Ì‰È¯·cÓ92.e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

של 89) זה שחצייה למפרע הדבר שהוברר לומר מקום שיש
ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל

ברירה,90) שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה
השיבולים. נתערבו מירח,91)שהרי כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל לגמרי, פטור שלו כן ואם
חיוב 92) שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא

כמו  ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות
התורה. מן שהוא בדבר

.‡Î,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
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קכט zenexz zekld - mirxf xtq - hay c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ï·‡ ;‰¯¯a ÔÈ‡ ‰¯Bz ÏL·e ,‰¯Bz ÏL ˙B¯OÚn‰L∆«««¿∆»¿∆»≈¿≈»¬»
ÌL ˙B¯OÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È¯eÒa ‰„O eÁ˜Ï Ì‡ƒ»¿»∆¿¿»ƒ¿«««¿»
„·BÚ ÏL B˜ÏÁ - LÈ„b‰ e˜ÏÁ elÙ‡ ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ»¿«»ƒ∆¿∆≈

ÌeÏkÓ ¯eËt ÌÈ·ÎBk93. »ƒ»ƒ¿

שחלק 93) מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן
כאן  הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא  הגוי שלקח
גם  הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו
של  בפירות הגוי מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו
שחייבת  ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל

התורה]. מן

.·Îı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙B¯t94- ≈∆∆ƒ¿»≈∆»¿»»»∆
;˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓe ‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««»ƒ«¿ƒ«««¿
Ìz‡ ‰nL - ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
‡È¯eÒÏ e‡ˆÈ Ì‡Â .ÔÈ¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ,ÔÈ·iÁ«»ƒ¿»»»∆¿ƒ¿ƒ»¿¿¿»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ·iÁ -95eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈»»»∆∆ƒ¿¿
ı¯‡Ï96Ìz‡ ‰nL - ‰nL :¯Ó‡pL ;‰lÁa ÔÈ·iÁ - »»∆«»ƒ¿«»∆∆¡«»»»»«∆

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯Ùa ÔÈa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈¿≈»»∆≈¿≈»»»∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ Ì‡Â97Ï‡¯OÈ „Èa98eÒÎpL ¯Á‡ ¿ƒƒ¿¿¿«¬≈¿«ƒ¿»≈««∆ƒ¿¿

Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ı¯‡Ï99. »»∆«»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆

נתחייבו 94) אם אבל הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני
בחוצה  נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות

בסוריא 95)לארץ. פירות "המוכר יא: משנה ו פרק דמאי
לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל במעשרות 96)ואמר
הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני הדין 97)- והוא

לארץ.98)לחלה. בחלה.99)בחוצה ובין במעשר בין
התורה. מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם

.‚Î‰ÈÙÒa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚ100ÔÓÊa ,ı¯‡Ï ¬«»»»∆∆»ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿«
˙LLB‚ ‰ÈÙq‰L101·iÁ Ba ÁÓBv‰ È¯‰ - ı¯‡Ï ∆«¿ƒ»∆∆»»∆¬≈«≈««»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÓBˆk ˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»««¿¿ƒƒ«≈«¿∆∆ƒ¿»≈
.dÓˆÚ«¿»

לפי 100) כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, של
העץ. דרך עוברת -101)שהרטיבות וגוש בארץ "דבקה

עפר". כמו

.„Î,ı¯‡Ï ‰ËB BÙBÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈¿»»»∆¿∆»»∆
Ïk‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‰ËB BÙBÂ ı¯‡a „ÓBÚ B‡≈»»∆¿∆¿»»»∆«…

¯wÚ‰ ¯Á‡ CÏB‰102ı¯‡a ÂÈL¯L ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ≈««»ƒ»»ƒ¿»»»»»»∆
ÏÈc·Ó ÚÏÒ ÁÈÁˆ ‰È‰ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»»»»∆¬ƒ»»¿ƒ«∆««¿ƒ

Ô‰ÈÈa103‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -104. ≈≈∆¬≈∆∆¿Àƒ¿…»ƒ∆»∆

נוטה 102) שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
שאחר  פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ,
- התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני
ואם  גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
לארץ  לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר
תרומה  תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ דינו -
פטור  לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו

ומעשרות. מתרומות מחבירו.103)הוא מובדל אחד וכל
ובדבר 104) ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי

בשותפות  אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה מן שהוא
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי

.‰ÎLÈ¯L‰ ‡lL Ú¯Ê Ba ‰È‰L ·e˜ ıÈˆÚ105, »ƒ»∆»»∆«∆…ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ BÙBÂ ı¯‡a B¯wÚ ‰È‰Â¿»»ƒ»»»∆¿»»»∆¿ƒ««

.ÛBp‰«

השריש 105) שאם ישראל, ארץ קרקע בתוך לנקב חוץ
העיקר. אחר הולכים בוודאי

.ÂÎÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z‰«¿»«¿««∆«¬ƒ¿»∆∆¡ƒ≈
‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ dÈ‡ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡Â ,Ï·a»∆«¬ƒƒ≈∆¿»≈»ƒ«»∆»

Ô‰È¯·cÓ106ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z EÏ ÔÈ‡L . ƒƒ¿≈∆∆≈¿¿»∆»∆»¿∆∆
Èk :¯Ó‡pL ;ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ÔÓÊ·e ,„·Ïa Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«ƒ
BÓÎe ‰BL‡¯ ‰M¯Èa eÈ‰Lk ,ÌÎlk ˙‡Èa - e‡B·»̇ƒ«À¿∆¿∆»ƒÀ»ƒ»¿
eÈ‰Lk ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ‰M¯Èa ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‰L∆≈¬ƒƒ«¬…ƒÀ»¿ƒƒ…¿∆»
˙‡Èa ‰˙È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa ‰˙È‰L ‰iL ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ»∆»¿»ƒ≈∆¿»∆»¿»ƒ«
‰‡¯È ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·iÁ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒ»…ƒ¿»»ƒ«»¿≈≈»∆

˙B¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ107‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ∆«ƒ¿««¿∆≈«»ƒ«¿««∆
‰Óe¯zk Ì‰È¯·cÓ ‡l‡108. ∆»ƒƒ¿≈∆«¿»

דרבנן".106) הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו שהרי
סח.108) שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

רבינו  שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר
בפני  בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת
בבית  תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני שלא בין הבית

כולם. בביאת תלויים אבל המקדש,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) ופאה ושכחה לקט בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

אם  ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים
איפכא. או לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין

.‡Ì„‡ ÏÎ‡ Ïk2¯ÓLp‰ ,3ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,4- »…∆»»«ƒ¿»∆ƒ»ƒ»»∆
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ5˙ÈL‡¯ «»ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒƒ∆≈ƒ

Ôzz E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .Ô‰kÏ«…≈∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ∆
ÂÈÏec‚Â Ì„‡ Èa ÏÎ‡Ó - ¯‰ˆÈÂ LB¯Èz Ô‚c ‰Ó ;BÏ«»»ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈»»¿ƒ»
Ïk Û‡ ,'E‚c' ¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚa BÏ LÈÂ ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¡«¿»¿«…

Ô‰a ‡ˆBik6˙B¯OÚÓa ÔÎÂ ˙BÓe¯˙a ·iÁ7. «≈»∆«»ƒ¿¿≈¿««¿

נאמר:2) א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא
אמרו: סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל
ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל "מעשר

הפקר.3) ופיטריות,4)למעט כמהין למעט שם, מעשרות
שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) גדלים שאינם
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה

מזה 5) כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור חוץ כלומר:
רש"י  ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב

מדאורייתא. ד"ה מז: שכל 6)גיטין רבינו, דעת הרי
וראה  (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות
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ט. הלכה מעשר מהלכות פ"א בירושלמי 7)להלן
יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות
רבינו  כתב וכן זרעך". תבואת כל את תעשר "עשר כב):

עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש

.·ÔÈÈL¯k‰8Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÌÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9, ««¿ƒƒ««ƒ∆≈»«¬«»»
‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ÔB·Ú¯ ÈLa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿≈¿»«»ƒƒ¿»

˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ .˙B¯OÚÓe10ÔÚ¯fL ««¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ∆¿»»
Ì„‡Ï ‰lÁzÓ11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ»¿»»«»ƒ¿«¬≈¿≈…«≈

Ô‰a12·LÁÂ CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÚ¯Ê . »∆¿»»¿«¬«¿≈»««ƒ∆ƒ¿«¿»«
˙·LÁnL ;ÔÈ¯eËt - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»»¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ∆«¬∆∆

¯eaÁ13ÌeÏk dÈ‡14‡È‰ Ì‡ :¯ˆÁa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚ . ƒ≈»¿»≈¬≈∆∆»≈ƒƒ
‰È˙B¯t ˙¯nLÓ‰ ¯ˆÁ15ÔÓ˙qL ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - »≈«¿«∆∆≈∆»¬≈≈«»ƒ∆¿»»

ÔÈ¯eËt - ‰È˙B¯t ˙¯nLÓ dÈ‡ Ì‡Â ;Ì„‡Ï16. ¿»»¿ƒ≈»¿«∆∆≈∆»¿ƒ

בשלש 8) עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה ירושלמי
דוד. בימי הרעב אינם 9)שנות אדם בני מיעוט אף כלומר,

(להלן  כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם אותם, אוכלים
שם). מעשר מהלכות עשבים 10)פ"א הם אלו שלשה

(פירוש  אותם שיזרעו מבלי ובבתים בגנות שצומחים
ט). משנה פ"ג מעשרות נא.11)המשניות נדה

בהמה.12) למאכל וגם אדם למאכל גם הראויים מינים
לקרקע.13) מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב המחשבה
במעשרות.15)שם.14) וחייב "נשמר", זהו כן, ואם
הפקר.16) שהם

.‚‰p‚ ÈBÚ¯Ê17Ú¯ÊÂ ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k ,ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿∆«∆∆¿∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa Ú¯ÊÂ ÔBˆ18ÔÈ¯eËt -19ÔÓ ¿¿∆«¿»ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ

.Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰«¿»ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈»…∆»»
Áˆw‰ Ï·‡20·iÁ -21.˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ¬»«∆««»ƒ¿»¿««¿

הזרע 17) אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה כלאים מהלכות (פ"א אדם" זרע 18)מאכל

(שם). חציר וזרע ח.19)שומים משנה פ"ה מעשרות
וכמון".20) קצח "והפיץ כה: כח, בישעיה נזכר
ו.21) משנה פ"ג בעוקצין כביתֿהלל

.„˙B¯Óz22Ô·l‰ ÏBt ÏLÂ Ïc¯Á ÏLÂ ÔzÏz ÏL ¿»∆ƒ¿»¿∆«¿»¿∆«»»
ÛÏˆ ÏLÂ23ÔÈÒ¯Ùw‰Â24ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÛÏˆ ÏL ¿∆»»¿««¿≈ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈

È¯t ÔÈ‡L25?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .26ÔÚ¯fLa ∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯Ê Ï·‡ ;Ú¯ÊÏ¿∆«¬»¿»»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈

˙BBi·‡‰27.È¯t Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ·iÁ - ÛÏˆ ÏL »¬ƒ∆»»«»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ

שכשמתחיל 22) ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום נראה מין 23)לצמוח

שם). המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן
לו:).24) (ברכות הצלף לפרי השומר כלומר,25)הוא

"אין  שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם
שבא  רבינו וסובר פרי". שהן מפני אביונות אלא מתעשר
הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק
ר"ע  אמר זה ועל במעשרות, הם חייבים תנא ֿקמא שלדעת

הפרי. עיקר אלא מתעשר הלכה 26)שאין שם ירושלמי
(כסףֿמשנה). כנ"ל.27)ה הפרי, עיקר שהן

.‰¯aÒk28˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL29‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt À¿»∆¿»»¿∆«»»»ƒ«¿»
˙B¯OÚn‰ ÔÓe30˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ; ƒ«««¿¿»»¿»»«¿ƒ¿

Ú¯f‰ ÔÓe ˙B˜¯È‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe31˙·M‰ ÔÎÂ .32 ««¿ƒ«¿»ƒ«∆«¿≈«∆∆
˙¯OÚ˙Ó - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ;¯eËt d˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL∆¿»»¿∆«¿»»»¿»»¿»»ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯Ê ˙¯OÚ˙Ó dÈ‡Â ,˜¯ÈÂ Ú¯Ê33ÔÈ¯ÊÏ ‰Ú¯Ê .34- ∆«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆≈ƒ¿»»¿≈ƒ
ÔÓe ˜¯i‰ ÔÓe Ú¯f‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿»««¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ¯f‰35ÌÈÏÁM‰36¯b¯b‰Â37Ú¯ÊÏ ÔÚ¯fL38- «≈ƒ¿≈««¬«ƒ¿««¿≈∆¿»»¿∆«
?˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó „ˆÈk .˜¯ÈÂ Ú¯Ê ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ∆«¿»»≈«ƒ¿«¿ƒ¿∆«¿»»
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - BÏÎ‡Ï ˜¯i‰ ËwÏ Ì‡L∆ƒƒ≈«»»¿»¿«¿ƒ¿»««¿
- BlL Ú¯f‰ ÛÒ‡ÈÂ L·ÈiLÎe ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â¿««»…«¿∆ƒ«¿∆¡…«∆«∆

.Ú¯f‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«∆«

בתורה 28) הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם מעשרות
א). משנה פ"א בדמאי המשנה "ירקה".29)(פירוש צ"ל:

הנכרת  והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן
שם). המשנה (פירוש העלין לזרע,30)מן שזרעה שכיון

חשוב. הירק (ראה 31)אין אדם מאכל שהוא כנראה
ג). הלכה הנקרא 32)למעלה תבלין מין והוא שם, משנה

ודלא 33)"אנעס". חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
זירים. גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר'

שם.34) אינה 35)ירושלמי שהשבת כשם כלומר,
זירים, מתעשרים אינם שחלים כן כמו זירין, מתעשרת
לזרע. זרעם אם ירק, לענין שונה שדינם אףֿעלֿפי

חכמים.36) כדעת שם משנה ירק. מין שמו 37)הוא כן
שם). המשנה (פירוש בערבית שם.38)גם ירושלמי

.ÂÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜¯È‰«¿»««ƒ∆≈«¬«»»≈»«»ƒ
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ˙B¯OÚÓa39:¯OÚna ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿««¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¡«««¬≈

EÚ¯Ê ˙‡e·z40˙B˜¯È‰ Ï·‡ ;da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·z - ¿««¿∆¿»¿«≈»¬»«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .‰‡e·z‰ ÏÏÎa ÔÈ‡≈»ƒ¿««¿»¿≈≈»∆ƒ∆«ƒ

‰Óe¯za41- E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c :da ¯Ó‡ È¯‰L . «¿»∆¬≈∆¡«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
,Ì‰È¯·cÓ - ˜¯i‰ ˙Óe¯z Ï·‡ ;el‡Ï ‰ÓBc‰ Ïk»«∆¿≈¬»¿««»»ƒƒ¿≈∆

.¯OÚnk««¬≈

יב.39) השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות ירושלמי
שם.40) מפורש 41)ירושלמי זה הרי עיון: צריך

לתרומה  אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי
למעשרות  עקביא בן איסי דתני כהדא חשו לא גדולה
ירק  "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות

דרבנן".

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡42˜¯i‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿ƒ«»»
˙BÓB˜na elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa43e¯Ó‡L44 ¿»»»∆«¬ƒƒ¿∆»«¿

ÔÈLÈ¯ÙnL‰ˆeÁÓ ‡a‰ ˜¯È ÔÎÂ .˙B¯OÚÓ Ô‰a ∆«¿ƒƒ»∆««¿¿≈»»«»ƒ»
‰È¯wÚa ¯ÙÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï45È¯‰ - »»∆»»∆««ƒ∆≈»»¿ƒ»∆»¬≈

¯eËt ‰Ê46ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,47˙ÈËw‰Â ‰‡e·z‰ .48 ∆»¿…»¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ
˜¯i‰Â ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯fL∆¿»»¿»»»¿»«¿≈∆»»»¿«»»

.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ·iÁ Ú¯f‰Â ,¯eËt Ô‰lL∆»∆»¿«∆««»ƒ¿»««¿

שם.42) חלה עמון 43)ירושלמי מצרים, שנער, כגון
טו. הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב.
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א.44) הלכה גם בארץ.45)שם גידולין להוסיף וממשיך
סימן 46) ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא כן

יב). ס"ק לארץ 47)שלא, חוצה שפירות אףֿעלֿפי
- כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו

גזרו. לא שהנוסחא 48)בירק אלא פ"ב, שביעית תוספתא
"הפול  כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם
וירקן  חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים

פטור".

.ÁeL˜iLk Ì„‡ ÏÎ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÏz‰49, «ƒ¿»««ƒ∆≈…∆»»¿∆ƒ¿
Ô˙lÁ˙a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡‰ ·¯Â ÏÈ‡B‰50Ô‰ È¯‰ - ƒ¿…»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¬≈≈

¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ51. «»ƒƒ¿»«¬≈

הותרו 49) מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן
אדם" למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים
(פי"ב  להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור
ואינו  הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה
בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה הרי אדם, מאכל

ג). משנה פ"ב שני במעשר לא 50)(מקורו כן, לא שאם
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות אותה מחייבים היו

משתצמח"51) "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש
חייבות  אינן התלתן של שהתמרות ד הלכה למעלה (וראה
אלא  חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר
פ"ד  מעשרות בירושלמי הפנים (מראה הוקשו שלא זמן כל

פליגין). מה ד"ה ה, הלכה

.Ë‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â52:˙B¯OÚn‰ ÔÓe ¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿
‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰53˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰Â54elÙ‡ , «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆∆¿»≈¬ƒ

Ô‰Ó „ÈÓÚ‰55È¯k56- ‰„Oa Ô¯b Ô‰Ó ‰OÚ Ì‡Â . ∆¡ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»»≈∆…∆«»∆
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜‰57.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe , À¿¿¿««¿«¿ƒ≈∆¿»««¿

ÔÈ¯eËt - ¯ÈÚa Ô¯b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡58LÈ ÏB˜ È¯‰L ; ¬»ƒ»»«…∆»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
.‰‡t B‡ ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ,Ô‰Ï»∆∆«…¿ƒ∆≈∆∆ƒ¿»≈»

ג.52) משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל
במעשר  שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
- עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים

שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הפקר, הפרט 54)יצא
ממתנות  והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות
מהפסוק  ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש הרי עניים,
לעני  שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל

בהם. (כלאים 56)העני.55)חלק שבירושלמי אףֿעלֿפי
וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו
מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק - העין" מראית מפני
[רוצה  (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה
גמר  הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא לחייבו שאין לומר,
אם  אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה
שמן  למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי מירחו, ולא כרי העמיד
(פ"ג  ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין
שאולי  כאן, אין העין מראית - יג) הלכה מעשר מהלכות

למרחו]. עוד שהרואה 57)דעתו מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). סוטה (רש"י בשדהו שגדלו שם.58)חושב

.È‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰59ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‰‡t‰Â «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»∆≈»ƒ

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ˙BÏÊÓe60Ôk Ì‡ ‡l‡ , «»«»ƒƒ¿»««¿∆»ƒ≈
¯È˜Ù‰61ÌÈ˙Èf‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ .62LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿«≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ

?Ú„BÈ ÔÈpÓe .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -63 ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ≈«
˙ÁÓˆÓe dÚ¯BfL Ïk64.LÈÏL ‰‡È·‰L Úe„Èa - …∆¿»«¿««¿»«∆≈ƒ»¿ƒ

- LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ÌÈ˙ÈÊÂ ‰‡e·zÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ
‰Óe¯z dÈ‡65. ≈»¿»

ט.59) משנה פ"ד שכחה 60)פאה בלקט חייב הגוי שאין
ולא  לעניים כהפקר זה הרי לעניים השאירם ואם ופאה,
פירות  הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים,
אצלו, נתמרחו לא אם ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של
פ"א  (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי

יֿיא). הפקר 61)הלכות הוא ואז ולעשירים, לעניים
הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור

משיכניסו 62) והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה

ט. בהלכה בה שהתחיל הלכה 63)ומעשרות שם ירושלמי
צמיחה 64)ב. שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא

תלוי  הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר לא
ג  הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי"

ה]. סב:65)והלכה קידושין

.‡È¯eËt - ¯˜Ù‰‰ ÔÎÂ66ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿≈«∆¿≈»ƒ«¿»ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B¯È˜Ù‰ elÙ‡Â ,˙B¯OÚn‰«««¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

BÏ67·iÁ - ¯˜Ù‰ ‰„O Ú¯Bf‰ Ï·‡ .68‰Óe¯˙a ¬»«≈«¿≈∆¿≈«»ƒ¿»
.˙B¯OÚÓe««¿

א.66) משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א תרומות
משנה 67) (פ"ד בפאה מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר

נדר  כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט).
מצווה  ואינו נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים
זאת  ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו
צ"ל  ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר
אבל  יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו
כמפורש  המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר
הלכות  שם מעשר בהלכות ולהלן ו, משנה פ"א בפאה

והמדובר 68)כֿכא]. א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
אחת  שהיא הזריעה, ידי על בשדה לזכות נתכוין כשלא
בפ"ב  ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני
חייב  ואףֿעלֿפיֿכן א), הלכה ומתנה זכיה מהלכות

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר,

.·È‰Ó˜ ¯È˜Ù‰69‰pnÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·ÚÂ ,da ‰ÎÊÂ ƒ¿ƒ»»¿»»»¿»«¿ƒ¿ƒƒ∆»
‰Óe¯z70ÌÈÏaL ¯È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒƒ√ƒ

‰Â ¯·ÚÂ ,Ô‰a ‰ÎÊÂdÈ‡ - ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù ¿»»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈∆¿»≈»
‰Óe¯z71‰Óe¯z ·iÁ BÈ‡L ¯·cÓ LÈ¯Ùn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈»««¿ƒƒ»»∆≈«»¿»

·¯ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c .˙B¯OÚÓa ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ -≈»¿»¿≈¿««¿¿»ƒ∆≈∆∆…
ÔÓ Ô˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B„O·e ˙Bp‚a ÔÚ¯ÊÏ Ì„‡ Èa¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿»∆»∆¿»»ƒ
ÔB‚k .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿
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ÈÎa ÏÚa ÌeM‰72‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e ,73ÒÈ¯‚Â , «««∆ƒ»»∆ƒ¿»¿»ƒ
ÈÏ˜Ïw‰74˙Bi¯ˆn‰ ÌÈL„ÚÂ ,75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,76. «ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

שם.69) פטורה,70)ירושלמי היא הדין מין שהרי
שהמפקיר  כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש

המעשרות. מן פטור בו וזכה שם 71)כרמו בירושלמי
שלא  עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
תרומה  אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה
שלא  עד שבלים ראב"ד), - כלום הפקיע לא (וכשהפקירה
תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו
ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן אותם הפקיע - (וכשהפקירם
דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם
משום  והיינו בעיר, אפילו חייבים גורן מהם עשה שאם
שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל
הלכה  למעלה (וראה בעיר גם העין למראית חששו ולפיכך
תתחייב  המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט
שפטור, אףֿעלֿפי מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות
בשבלים  תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם
הפקיר  אבל קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן
הפרשת  של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים,
שאחר  ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה,
תרומתו  אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב המירוח
מפירות  תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה.

הישראל]. שמירחם לפני משנה 72)גוי ה פרק מעשרות
ואינם  מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח.
נקרא  ולפיכך דמעות, יורדות עיניו והאוכלן לאכילה, ראויים

להלן). (וראה בכי" לו 73)בעל שאין בצל ו"הוא שם.
מדמע  האדם עין אל כשיקרב מאד חריף אחד גלד אלא
רכפת  יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות
שם). (פיה"מ המקומות" מן למקום מיוחסים הם ואולי מיא,
שבעל  שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה
א]. ב, בשופטים "בוכים" דרך על מקום, שם בכי,

"ומן 74) שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
מיוחסים  מרובעין גדולים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים,

הקלקי". כגריס הידוע והוא העדשים 75)למקום, "הם
אינם  מדבריות, הם המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה
מן  פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים

(שם). במשנה 76)המעשרות" שם המנויים מינים עוד
א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא

יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח

.‚È,·iÁ BÈ‡L ¯·„a ‰Óe¯˙a ·iÁL ¯·c ·¯Ú˙ƒ¿»≈»»∆«»ƒ¿»¿»»∆≈«»
Ûew È˙ÈÊ ÔB‚k77˜ÈÒÓ È˙ÈÊa e·¯Ú˙pL78È·pÚÂ ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿¿≈≈»ƒ¿ƒ¿≈

˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ :¯Èˆa È·pÚa ˙BÏÏBÚ79- ≈¿ƒ¿≈»ƒƒ≈≈¬≈
ÔBaLÁ ÈÙÏ ·iÁ‰ ÏÚ ‡ÈˆBÓ80el‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ«««»¿ƒ∆¿¿ƒ≈∆»≈

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ -81el‡Îe , «¿ƒ¿»¿««¬≈««…¿ƒ
LÈ¯ÙÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ Ïk‰82ÈÙÏ ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ «…«»ƒ¿»«¿ƒ«¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ

·iÁ‰ ¯·c ÔBaLÁ83. ∆¿»»««»

הם 77) נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה פ"ג חלה
מלאכת  - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים
נקוף  וזיתי ב). נקף ערך בערוך, נראה וכן שם. שלמה

במעשרות". חייבים אינם הזיתים 78)העוללות "הם
וכו' בתים בעלי בלשון שמלקטים יקרא הזיתים לקיטת כי ,

(שם). מסיקה" המעורבות.79)חכמים אותן מלבד
בלבד.80) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
שעשה 81) לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

חיוב  וטיפה טיפה ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם
(ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור
להלן  וראה ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת

ד. הלכה המעורב.82)פי"ג בדבר שישאר ממה
בלבד"83) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה "לפי

ושני  ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
על  מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני
מעשר  לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו אבל הכל,
שהן  מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני

לכהן. - בהם המעורבים החולין גם הכל, נותן במיתה,

.„È‰‡ÓË ÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,Ô‰kÏ - ‰Óe¯z‰84elÙ‡ . «¿»«…≈≈¿»≈¿≈»¬ƒ
LÈ¯ÙiL Ì„˜ Blk LB¯Èz‰ B‡ Ô‚c‰ ‡ÓË85È¯‰ - ƒ¿»«»»«ƒÀ…∆∆«¿ƒ¬≈

;Ô‰kÏ dzÏÂ ‰‡ÓËa ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿À¿»¿ƒ¿»«…≈
˙Á‡ - È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ ˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿…»««
,ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ - ‰¯B‰h‰ .‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë¿»¿««¿≈»«¿»∆¡∆∆«…¬ƒ
ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ÔÓL ‰È‰ Ì‡ .d˙Ù¯Oa e‰È - ‰‡Óh‰Â¿«¿≈»≈»ƒ¿≈»»ƒ»»∆∆«¿ƒƒ

B˙B‡86˙‡ Ba ÔÈ˜ÈqÓ - B· ‡ˆBiÎÂ Ô‚„ ‰È‰ Ì‡Â ,¿ƒ»»»»¿«≈«ƒƒ∆
¯epz‰87. ««

כה.84) לפני 85)שבת שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
אין  - בטהרה להפרישה הכושר שעת לו שהיתה ההפרשה,
מהסוגיא  ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו

לג.). י.86)דפסחים משנה פי"א אבל 87)תרומות
הטמאה  התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור

ועל). ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה

.ÂË‡ÓË B‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÎÂ¿≈¿««¬≈ƒƒ¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚn‰88Ô‰kÏ ˙zÂ ,‰‡ÓËa ««¬≈«¿ƒƒ»¿À¿»¿ƒ∆∆«…≈

.d˙Ù¯Oa ˙B‰Ï≈»ƒ¿≈»»

המעשר.88) תרומת את

.ÊËÚÓ ˙Óe¯z B‡ ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰ Ïk- ¯O »««¿ƒ¿»¿»¿««¬≈
C¯·Ó89Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,LÈ¯ÙiL Ì„˜ ¿»≈…∆∆«¿ƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ«»

˙Bˆn‰90˙BÎ¯·a e¯‡aL BÓk ,91. «ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿»

והמקור 89) טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן ראה
פ"ו. ברכות לעשייתן.90)מהתוספתא פי"א 91)עובר

יב. והלכה ג הלכה

.ÊÈ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ı¯‡‰Ó ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»≈»»∆¿»»»∆
‰‡ÓË elÙ‡92ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¬ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»∆

ı¯‡Ï93ÏÎ‡z ‡Ï - ‡È·‰ Ì‡Â .94‡È‰L ÈtÓ , »»∆¿ƒ≈ƒ…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ˙ek‰ ı¯‡a ‰‡ÓË95:e¯Ó‡È ‡lL ,Û¯Oz ‡ÏÂ ; ¿≈»¿∆∆«ƒ¿…ƒ»≈∆……¿

¯ÊÁz ‡ÏÂ ;˙Ù¯O ˙‡ÓË ‡lL ‰Óe¯z eÈ‡»̄ƒ¿»∆…ƒ¿»ƒ¿∆∆¿…«¬…
‰ˆeÁÏ ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ :e¯Ó‡È ‡nL ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆∆»…¿ƒƒ¿»¿»

‡ÓhzL „Ú d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ .ı¯‡Ï96‰‡ÓË »»∆∆»«ƒƒ»«∆ƒ»≈À¿»
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ÁÒt‰ ·¯Ú ‡B·iL „Ú B‡ ,ÏkÏ ‰Úe„È97‰˙È‰ Ì‡ , ¿»«…«∆»∆∆«∆«ƒ»¿»
.Û¯O˙Â ,ıÓÁ»≈¿ƒ»≈

תהיה 92) ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת
אותם  ששורפים פסולים בקדשים שמצאנו כמו בארץ,
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם

לחוצה 93) ויצאו אחריה הכהנים ירדפו שלא ו. משנה שם
שם). (ירושלמי תחלת 94)לארץ פ"ד חלה ירושלמי

ה. טומאה.95)הלכה עליה לטמא 96)שגזרו [אבל
ורק  נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה
פי"ב  להלן כמפורש בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ

א]. שם.97)הלכה ירושלמי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התרומה 1) ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר

מעשרה  אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין הכהנים שאין
מקצת  או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה
מפריש  ומי מעשר תרומת אחר. מכרי ומקצת זה מכרי
מעשר  שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה,
בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או בשבלים, כשהוא ראשון
על  אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם
כאחד. מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה הכל.

.‡¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z2;‰¯Bz‰ ÔÓ ¿»¿»≈»ƒƒ«»
‡e‰L Ïk - E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL3‰hÁ elÙ‡ . ∆∆¡«≈ƒ¿»¿»∆¬ƒƒ»

‰lÁzÎÏe .È¯k‰ ˙¯ËBt ˙Á‡4‡l‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï ««∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒ∆»
˙„ÓBÚ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓf·e .ÌÈÓÎÁ e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ«¿««∆∆ƒ∆∆

‰Ù¯OÏ5‡e‰L Ïk LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ‰‡Óh‰ ÈtÓ ƒ¿≈»ƒ¿≈«À¿»≈¿«¿ƒ»∆
‰lÁzÎÏ6. ¿«¿ƒ»

ב.2) קלז, ה"ב.3)חולין סוף פ"ד תרומות 'ירושלמי'
שם.4) חולין, לידי 5)מדרבנן. לבוא עלולה כלומר,

ולכשתוכשר  הוכשרה, לא שעוד לפעמים שיש שריפה,
להלן). וראה שמח', ('אור כשיעור,6)תטמא יפריש שאם

רק  מפרישים לכן ולשרפה, תרומה לטמא אחרֿכך יבוא
כבר. ונטמאה הוכשרה הרי שנילושה חלה אבל כלשהו.
בפ"ה  כמפורש ממ"ח, אחד הזה בזמן גם מפרישים ולכן
תרומה  שהיתה ובזמן שמח'), ('אור ה"ט ביכורים מהל'
מששים, אחד להפריש בטמאה גם החמירו בישראל, טהורה

ה"ג. כדלהלן

.·- ‰ÙÈ ÔÈÚ ?ÌÈÓÎÁ e˙pL d¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ»∆»¿¬»ƒ«ƒ»»
ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡7‰Ú¯ ,ÌÈMÓÁÓ „Á‡ - ˙ÈBÈa‰Â , ∆»≈«¿»ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬ƒƒ»»

˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .ÌÈMMÓ „Á‡ -8.ÌÈMMÓ „Á‡Ó ∆»ƒƒƒ¿…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ

מ"ג.7) פ"ד שם.8)תרומות חולין,

.‚‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z Ïk9ÔB‚k , »¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿
ÔÈ·e¯Á‰ ˙BÓe¯z10ÔÈÒÈÏw‰Â11‰lÁzÎÏ ˙Ïh - ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ∆∆¿«¿ƒ»

ÔÈÏh el‡Â .ÌÈMMÓ „Á‡12˙Óe¯z :ÌÈMMÓ „Á‡ ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ∆»ƒƒƒ¿«
‰Óe¯z ÈÏecb13‰Óe¯z È·e¯ÚÂ14‰‡ÓË ‰Óe¯˙e ,15 ƒ≈¿»¿≈≈¿»¿»¿≈»

‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L16˙Óe¯˙e , ∆»¿»«À¿»¿…∆ƒ¿»»¿«
Lc˜‰17Áˆw‰ ˙Óe¯˙e ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e , ∆¿≈¿«»»»∆¿««∆«

˙BiÊÓb‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏw‰Â18ÔÈÒBÓ¯ez‰Â ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ıÈˆÚ ˙B¯Ùe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiÓB„‡ ÌÈ¯BÚOeBÈ‡L ¿ƒ¬ƒ¿«≈»∆≈»ƒ∆≈

·e˜19˙B¯t ÔÈÓ¯BzLk ,ÔÈÒtB¯ËBt‡‰ ÔÎÂ . »¿≈»«¿¿ƒ¿∆¿ƒ≈
ÌÈÓB˙È20.ÌÈMMÓ „Á‡ ÔÈÓ¯Bz - ¿ƒ¿ƒ∆»ƒƒƒ

פ"ה.9) תרומות בחרובים 10)תוספתא כאן מדובר
מהל' בפ"א כמפורש התורה, מן במעשרות שחייבים רגילים
על  מקפידים הכהנים אין ואףֿעלֿפיֿכן ה"ג, שני מעשר
אלא  במעשר חייבים שאינם צלמונה חרובי אבל זו, תרומה
שאינו  עציץ בכלל הם שהרי להשמיענו, צורך אין מדרבנן,

(משנהֿלמלך). שלמה'11)נקוב ('מלאכת קטניות מין
עיי"ש). מ"ד, פי"א שם.12)תרומות בתוספתא, זה כל

פי"א 13) (להלן תרומה הם הגידולים שכל גזרו חכמים
(שם  ובמעשרות בתרומה חייבים ואףֿעלֿפיֿכן הכ"א)
(ראה  בזול לו ונמכרים לכהן, הגידולים שכל ומכיון הכ"ז),
חכמים  חייבו לא מ"ד), פ"ט תרומות שם' אנשי 'תוספות
כפשוטה'). ('תוספתא מששים יותר גדולה תרומה להפריש

הסמוכה. בהערה בטבל.14)וראה שנתערבה תרומה
נראה  תרומה", "עירובי אלא "מדומע" אמרו שלא ומכיון
של  סאה במאה תרומה סאה נתערבה אם אפילו שהמדובר
ונותן  סאה מוציא אלא מדומע, איסור כאן שאין טבל,
('תוספתא  ומותר כדין ומפרישו גמור טבל והשאר לכהנים
כיון  אלא הראב"ד). דברי עלֿפי ארץ' ו'מעדני כפשוטה'
השבט  גזל משום לכהן, סאה להוציא חכמים שחייבוהו
גדולה  תרומה בהפרשת עליו החמירו לא ה"א), פי"ג (להלן

הקודמת. בהערה וראה מששים, למעלה 15)יותר ראה
הזה. בזמן הקילו.16)בתרומה לא - במזיד בנטמאה אבל

מ"ז. פ"ב חלה לאחר 17)וראה טבלו המקדיש כגון
והגזבר  ומעשרות, תרומות חיוב ממנו פקע שלא מירוח,
ה"א  פ"א תרומות ב'ירושלמי' שנראה כמו להפריש, חייב
הקילו  המפריש, הוא שההקדש ולפי כפשוטה'), ('תוספתא

מששים. אחד להפריש תאנים 18)חכמים = ) שקמים מין
ב. נה, בפסחים רש"י - בתרומה 19)רעים) חייב שאינו

הט"וֿטז. פ"ה להלן ראה מדרבנן, להם 20)אלא ויש
לתרום  רשאים אינם ואףֿעלֿפיֿכן נב.), (גיטין לכך רשות
יתומים  נכסי שהרי הקדש, של גזבר כמו מששים, אחד אלא

כפשוטה'). 'תוספתא – (שם כהקדש הם

.„ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡21BÊ ‰Óe¯z22Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï ≈¿ƒ¿»…¿ƒ»¿…¿ƒ¿»
¯eÚL da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ ,ÔÈÓa ‡ÏÂ23‡l‡ , ¿…¿ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«»ƒ∆»

„ÓB‡24ÌÈMMÓ „Á‡ BÓk BzÚ„a LÈ¯ÙÓe25Ï·‡ ; ≈«¿ƒ¿«¿¿∆»ƒƒƒ¬»
„e„n‰ ˙‡ ‡e‰ Ì¯Bz26‡ÏÂ .Èen‰ ˙‡Â Ïe˜M‰ ˙‡Â ≈∆«»¿∆«»¿∆«»¿…

‰Úe„È Ô˙cnL ‰t˜·e ÏÒa Ì¯˙È27‡e‰ Ì¯Bz Ï·‡ ; ƒ¿…¿«¿À»∆ƒ»»¿»¬»≈
,dÈˆÁ ‰‡Òa Ì¯˙È ‡ÏÂ .ÔLÈÏL B‡ ÔÈˆÁ Ô‰a»∆∆¿»¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ¿»∆¿»

dÈˆÁL28.‰cÓ ∆∆¿»ƒ»

לתרום 21) אסור אם להלן, [וראה מ"ז. פ"א תרומות
אין 22)במדה]. מעשר תרומת אבל גדולה. תרומה

ה"יֿיא). (להלן במדה אלא אותה [מהלשון 23)מפרישים
להלן]. וראה איסור, שאין נראה, ב'ירושלמי'24)הזו

במדה  לא תורמין שאין מנין אומר: גימל בן אליעזר שם:
לכם  ונחשב לומר: תלמוד במנין? ולא במשקל ולא
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במדה  תורם אתה ואין תורם אתה במחשבה תרומתכם,
בתרומת  מדבר הכתוב שזה "ואע"פ ובמנין". ובמשקל
העיקר  בו נאמר כדלהלן], במדה, דוקא ניטלת [והיא מעשר
ענין  תנהו מעשר, לתרומת ענין אינו אם - אצלנו הידוע
בתרומת  הפסוק זה על נסמוך שלא ומה גדולה. לתרומה
שיעורה  על התורה והקפידה ידוע, ששיעורה לפי מעשר,
שם). המשניות' ('פירוש המעשר" מן מעשר ואמרה

וכן 25) מחמשים". "אחד כתוב הראב"ד, שהביא בציטטה
בינונית, עין שזוהי בכסףֿמשנה), (הובא קורקוס הר"י הגיה
דעת  כי [ויתכן רעה. בעין לא כבינוני לנהוג צריך אדם וכל
במדה, לתרום איסור שאין - ב יג, בביצה רש"י כדעת רבינו
ידי  יצא באומד לתרום רוצה ואם למדוד, צורך שאין אלא
חיטה  פחות ויתן כשיעור, יכוין לא אם אפילו שהרי חובתו,
וכן  א. לא, בגיטין גם כתב (וכן הכרי כל את פוטרת - אחת
להלן. וראה כן). שאומרים רבים בשם שם, הרמב"ן הביא
לתרום  שאסור ראיה אין וכו'", תורמין "אין שכתב וממה
צורך  אין לפרשה: ויש המשנה, לשון זוהי שהרי במדה,
שלפנינו  הגירסא לקיים יש זה ולפי וכנ"ל. במדה, לתרום
בעין  התורמים רק שלא בזה, והשמיענו מששים", "אחד
כנ"ל, יפחתו שמא לחשוש צריכים אינם בינונית ובעין יפה
בידו  יעלה שאם מששים, אחד רעה בעין התורם אפילו אלא
להשלים  כדי שניה פעם לתרום צריך מששים, פחות
לחשוש  צריך אינו תורם כשהוא - ה"ו) (כדלהלן השיעור

ש  לה אין התורה שמן כיון פוטרת כך, אחת וחיטה יעור,
אירע  שאם אלא שם). בביצה, רש"י כתב (וכן הכרי כל את
להפריש  במחשבה שתרם כיון מששים, פחות בידו שעלה
במדה, להשלים וצריך כמחשבתו לתרום נתחייב כשיעור,
רבינו, כתב שם המשניות' ב'פירוש אולם ה"ו. להלן ראה
ה'מאירי' נקט וכן במדה. גדולה תרומה להוציא שאסור

רבינו]. כדעת שם שהוא 26)בגיטין הדבר אותו שמודדים
באומד  ממנו ומוציאין עצמה] התרומה [ולא בתרומה חייב

שם). המשנה, שם.27)(פירוש רומי 28)משנה, בדפוס
נכון. וכן "שחציה",

.‰‰Óe¯˙a ‰a¯n‰29ÔÈlÁ ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ÏÈ‡B‰ ,30- ««¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»Àƒ
el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¬»ƒ»«»«≈»≈

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z31„Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙n‰ . ¿»…»«¿«ƒ¿«≈ƒ¿…∆»
‰¯OÚÓ32B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ , ≈¬»»¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ¿»
‰Óe¯z33B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,ÌÈMMÓ „Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙ . ¿»ƒ¿«≈ƒ¿…∆»ƒƒƒ¿»¿»¿»

‰Óe¯z dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ „Á‡34. ∆»≈¬ƒƒ≈»¿»

עקיבא.29) ורבי טרפון כרבי מ"ה, פ"ד תרומות
ולא 30) מראשית כא) טו, (במדבר יתעלה השם "למאמר

שם  ב'ירושלמי' והוא שם, המשנה (פירוש ראשית" כל
.31)ה"ד). . . תרומה גרני כל "האומר מ"ט: פ"א חלה

מקצת". שישייר עד כלום אמר תרומות 32)לא תוספתא
שיעור 33)פ"ה. בידו שעלה מחשבתו, נתקיימה שהרי

(כסףֿמשנה). מנה מאתים ובכלל שחשב, ממה פחות שהוא
ממה 34) יותר בידו עלה שהרי מחשבתו, נתקיימה שלא

(שם). שחשב

.ÂLÈ¯Ùn‰35„Á‡ elÙ‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ‰Óe¯z ««¿ƒ¿»¿»¿»¿»¬ƒ∆»
„Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿»¿»»«¿»¿»¿»∆»

ÌÈMMÓ36d˙B‡ - ‰Óe¯z ÌLÏ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ , ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿≈¿»»
Ô‰k‰ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ˙ÙÒBz‰«∆∆«∆∆¿««¿«¿ƒƒ∆»«…≈

Ì¯z .‰pÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ˙B¯OÚn‰37B„Èa ‰˙ÏÚÂ «««¿¿««»…¿∆»»«¿»¿»¿»
ÌÈMMÓ „Á‡38Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z BÊ È¯‰ - „Á‡Â ∆»ƒƒƒ¿∆»¬≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…

BzÚ„aL ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ‰iL ÌÚt39. ««¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿«¿
dLÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ ˙‡f‰ ˙ÙÒBz‰Â40B‡ ‰cÓa ¿«∆∆«…≈¿«¿ƒ»¿ƒ»

ÔÓ ‡l‡ ‰pLÈ¯ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿»¬»…«¿ƒ∆»∆»ƒ
Ûwn‰41‰BL‡¯k42. «À»»ƒ»

ב.35) צט, מ"ג.36)כתובות פ"ד בכוונה 37)תרומות
רבינו. בדברי כדלהלן חכמים, שאמרו כשיעור לתרום

שם.38) למוד".39)משנה, שהוא "כמות שם: במשנה,
מארבעים, אחד בו: רגיל שהוא השיעור כפי הר"ש: ופירש
והתוספת  רבינו. בפירוש ועיי"ש מששים, או מחמשים
ועלתה  המפריש של כהתוספת במעשרות, חייבת אינה הזאת
דעת  על תרם שהרי למעלה), (ראה מששים אחד בידו
('משנה  מכשיעור פחות בידו ועלה כשיעור, לתרום

שם).רא  שאףֿעלֿפי 40)שונה' להפרישה. צריך [כלומר,
בה  נאמר שלא לפי במדה, להפריש צריך אינו שבראשונה
לתרום  בכוונה הפריש שכבר כיון - ה"ד) (למעלה שיעור
לתרום  צריך ולפיכך כמחשבתו, לתרום נתחייב כשיעור,
המשנה  בפירוש אולם יפחות. שלא במדה, הזו התוספת
להוציא  אסור (שבראשונה שם דעתו לפי רבינו כתב שם,
במדה, זו תוספת להוציא לו שמותר במדה), גדולה תרומה

למעלה]. וראה שכתבנו, כמו יהודה,41)ולא כרבי דלא
הפרשת  דין אין מדה שבענין אףֿעלֿפי [כלומר, שם.
ב'כסף  וראה בראשונה, התרומה הפרשת כדין זו תוספת
לתרום  הצורך עיקר שכל ה"ו, מעשר מהל' בפ"א משנה'
תורם  זאת בכל - באומד שתורמים מאחר אלא אינו במוקף

כבראשונה]. המוקף גדולה 42)מן תרומה תורמין שאין
הי"ז). (להלן המוקף מן אלא

.Ê‰Óe¯z‰ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰43BÈ‡ ˙ˆ˜n‰ B˙B‡ - ««¿ƒƒ¿»«¿»«ƒ¿»≈
È¯k‰ ˜ÏÁk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Óe¯z44ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»«¬≈¿≈∆«¿ƒ¿««ƒ≈

LÈ¯ÙÈ ‡ÏÂ ,epnÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿…«¿ƒ
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ÂÈÏÚ45. »»ƒ≈¬≈

דומה 43) זה ואין עוד. להפריש בדעתו שהיה מ"א, שם
אחד  בידו ועלתה בתרם הקודמת) (בהלכה שכתב למה
היה  ולא פחות, בידו שעלה ידע לא ששם ואחד, מששים

תרומה. תרומתו ולכן להוסיף, בדעתו הוא 44)אז והרי
שם). המשנה, (פירוש לא 45)טבל "אבל שם: במשנה,

אחר", ממקום לא "אבל גרס: רבינו אבל אחר", למקום
קצת  שהוא לדעת הוציאו שהוציא, שזה "כיון ופירש:

הט"ו. מעשר מהל' בפ"א ועי' תרומה".

.Á‰Óe¯z ˙ˆ˜Óe ‰Ê È¯kÓ ‰Óe¯z ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BÈnÓ ¯Á‡ È¯kÓ46. ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¬≈∆…ƒ¿…ƒ∆«∆

¯ÓB‡‰47BBÙˆa :¯Ó‡ Ì‡ ,BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z : »≈¿««¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁÂ ,ÌL ‡¯˜ - BÓB¯„a B‡ƒ¿»»≈¿«»¿«¿ƒƒ∆

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÌB˜Óa Ôiˆ ‡Ï Ì‡Â ;B˙Óe¯z48. ¿»¿ƒ…ƒ≈¿»…»«¿

כרי 46) תרומת "מקצת על זה" כרי תרומת מ"מקצת היינו
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בהלכה  כמבואר והטעם ה"א. פ"ד תרומות 'ירושלמי' אחר",
ממנו. אלא אחרות, מפירות עליו יפריש שלא הקודמת,

מ"ה.47) פ"ג ד):48)שם יח, (דברים נאמר שבתרומה
לז:). (עירובין ניכרים שיריה שיהיו וצריך דגנך", "ראשית
ואיפה  התרומה איפה ניכר לא המקום, ציין לא ואם

=החולין). ) השיריים

.Ë¯Ó‡49‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z :50‰Êk ‰f‰ È¯k‰Â ,51- »«¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ«∆»∆
‰ÓizÒ ÌL ,ÔBL‡¯ ÏL B˙Óe¯z ‰ÓizÒpL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ»ƒ¿«¿»

.ÈL ÏL B˙Óe¯z¿»∆≈ƒ

ה"ג.49) פ"ג שם בצפונו 50)'ירושלמי' המקום את וסימן
(כסףֿמשנה). בדרומו או הכרי בדפוסים 51)של הוא כן

והיינו  והרדב"ז. משנה' ה'כסף נוסחת והיא חדשים,
השני), הכרי (של בתוכו השני הכרי תרומת את שהתפיס

הראשון. הכרי מקום בתרומת סיים שלא ואףֿעלֿפי
הראשון, הכרי כתרומת מקומה נסתיים השני, הכרי לתרומת
[ואףֿעלֿפי  נדרים). מהל' בפ"א (ראה בנדר מתפיס כדין
כלום  אמר לא - כתרומה עלי הללו הפירות הרי שהאומר:
חולין  של פירות במתפיס אלא אינו זה - הי"א) (שם
שם, רבינו שכתב כמו ובנדבה, בנדר באה שאינה בתרומה
זו  תרומה הפרשת של מקום סיום מתפיס הוא כאן אבל
בדברי  הנוסחא רומי, בדפוס אולם זו]. תרומה בהפרשת
פירש  זה, ולפי שם. ב'ירושלמי' הוא וכן "בזה", רבינו
ותרומת  תרומתו הראשון בכרי שקובע שם, הפנים' 'מראה
שנסתיימה  בדרום) או (בצפון מקום ובאותו השני, הכרי
נסתיימה  ידו, על כרי, באותו במקום, בו הזה, הכרי תרומת

השני. הכרי תרומת גם

.È‡l‡ ,„Ó‡a d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈≈«¿ƒƒ»¿…∆∆»
d¯eÚLa ˜c˜„Ó52d¯eÚL È¯‰L ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â , ¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ«¿««∆∆¬≈ƒ»

.‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»

עיי"ש),52) בה"ד, למעלה (הובא ה"ד פ"א שם 'ירושלמי'
גמלא, בן אלעזר כאבא ודלא מ"ו. פ"ד שם המשנה לפי

א. לא, גיטין

.‡È- Ï˜Lp‰ ¯·„Â ,„„BÓ - „cÓÏ Bk¯cL ¯·c»»∆«¿ƒ¿…≈¿»»«ƒ¿»
¯LÙ‡ ‰È‰ .‰BÓ - B˙BÓÏ ¯LÙ‡L ¯·cÂ ,Ï˜BL≈¿»»∆∆¿»ƒ¿∆»»∆¿»
„„Bn‰Â ,ÁaLÓ ‰Bn‰ - B„„ÓÏe BÏ˜LÏe B˙BÓÏƒ¿¿»¿¿»¿«∆¿À»¿«≈

Ô‰ÈMÓ ÁaLÓ Ï˜BM‰Â ,epnÓ ÁaLÓ53. ¿À»ƒ∆¿«≈¿À»ƒ¿≈∆

ב'ירושלמי'53) ואמרו משלשתן". "משובח שם: בתרומות,
משניהם" "משובח והיינו בשלשתן", "משובח ה"ה שם

רבינו. שכתב

.·Èd˙B‡ LÈ¯ÙiL - ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÂˆÓ54ÈÂÏ Ôa ƒ¿«¿««¬≈∆«¿ƒ»∆≈ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B¯OÚnÓƒ«¿¿∆∆¡«¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈∆

LÈ¯Ù‰Ï Ï‡¯OÈÏ LÈÂ .¯OÚn‰55dzÏÂ d˙B‡ ««¬≈¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
epnÓ LÈ¯ÙiL ¯Á‡ ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÔzÈÂ ,Ô‰kÏ«…≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ««∆«¿ƒƒ∆

.¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ‡È‰L ,B˙Óe¯z¿»∆ƒ«¬≈ƒ««¬≈

מעשר.54) - התרומות רשות 55)את לישראל שיש היינו
אלעזר  אבא וכדעת הלוי. על מוטלת המצוה אבל להפריש,
בתרומת  שנאמר ממה כן שלמד שם, גיטין במס' גמלא בן

מן  כדגן תרומתכם לכם "ונחשב כז): יח, (במדבר מעשר
הוקשה - שיש הגורן" "כשם גדולה, לתרומה מעשר תרומת

רשות  לו יש כך גדולה, תרומה לתרום הבית לבעל רשות לו
שלדעת  ואףֿעלֿפי מעשר", תרומת לתרום הבית לבעל
ואין  באומד, הפרשה בענין גם הוקשו גמלא, בן אלעזר אבא
לישראל  רשות לענין - ה"י) למעלה (ראה כמותו הלכה
כמותו, סובר בתרא, שהוא אשי, שרב לפי כמותו, הלכה

(רדב"ז). שם בגמרא

.‚È¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L Ï‡¯OÈ56‡e‰Lk ÔBL‡¯ ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿∆
B˙e ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÈÂ Le„iL Ì„˜ ,ÌÈÏaLƒ»ƒ…∆∆»¿«¿ƒ¿»¿»¿»

ÔÈ‡ - ÈÂlÏ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÈÂl‰ «≈ƒ≈«≈ƒ«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿»
„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ ,epLe„iL ¯Á‡57Ì‡ Ï·‡ . ««∆¿∆∆»¿««¬≈ƒ¿«¬»ƒ

Ï‡¯OÈ Lc58Ì„˜ Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰Â »ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬≈ƒ«»»…∆
ÈÂl‰ ·iÁ - ÈÂlÏ B˙e] ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ¿»¿»¿»«≈ƒ«»«≈ƒ
;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e [‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒ∆¿»¿»¿««¬≈
˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ,‰Óe¯˙a ·iÁ˙ Ô‚„ ‰OÚpL ¯Á‡Ó≈««∆«¬»»»ƒ¿«≈«¿»∆∆¡«≈ƒ

E‚c59. ¿»¿

א.56) מז, (שם,57)ברכות שנאמר ממה כן למדו שם
"מעשר  המעשר", מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם כו):
מעשר  ותרומת גדולה תרומה ולא לך, אמרתי המעשר מן

המעשר". רבינו 58)מן כתב וכן (כסףֿמשנה), מירח וגם
"אי  שם: בגמרא וכן מ"א. פ"ז בברכות המשנה בפירוש

וכו'". נמי בכרי הקדימו אפילו כן 59)הכי, למדו שם
[מתנותיכם] (מעשרותיכם) "מכל כט): (שם, שנאמר ממה
כל  את להפריש שחייב הרי - ה'" תרומת כל את תרימו
אחר  כשהפריש והיינו, בכלל. גדולה תרומה וגם התרומות,

המירוח.

.„ÈÌÈÏaL ¯OÚÓ Á˜lL ÈÂÏ Ôa60B˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï - ∆≈ƒ∆»««¬≈ƒ√ƒ…ƒ≈¿»
ÔÈÒB˜ ‡l‡ ,ÌÈÏaL Ô‰kÏ61˙B¯ÊÏÂ Le„Ï B˙B‡ «…≈ƒ√ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿

ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â ,Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒ««¬≈ƒ«»»¿≈«»ƒ≈
‰ˆÚ‰ B‡ Ô·z‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ62˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈ƒ«∆∆∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿«

Ô˙BÂ L˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙pL BÓk ÌÈÏaL ¯OÚÓ«¬≈ƒ√ƒ¿∆»¿¬≈∆≈¿≈
Ô·z‰ ˙‡Â Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰kÏ63e‰eÒ˜ ‰Ó ÈtÓe . «…≈∆«∆«¿∆«∆∆ƒ¿≈»¿»

?LzÎÏ64ÚÈ˜Ù‰Â ÌÈÏaL ¯OÚn‰ Á˜lL ÈtÓ ƒ¿ƒ¿≈∆»«««¬≈ƒ√ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ65. ƒ∆¿»¿»

מ"ו.60) פ"י תרומות ומשנה א. יג, ביצה את 61)ברייתא
לכהן  והפסיד הדישה קודם בשבילם מעשר שלקח הלוי
שם, המשניות' ('פירוש מעשר באותו שיש גדולה תרומה

שם). בביצה רש"י ועי' בסמוך. כתב משנה,62)וכן
את  להפריש צריך ואינו הזרע את "ומפריש שם: תרומות,
ומכיון  ומעשרות. בתרומות חייב ואינו אוכל שאינו העץ",
הם  הרי אלא לכהן, ליתנם חייב אינו מהם, מפריש שאינו

להלן. וראה יאמר 63)שלו, לא הפריש, "אם שם: משנה,
עם  העץ נותן אלא הזרע את ואתן העץ את ואטול אכתוש
לכהן" ליתנו צריך תרומה, שם עליו שקרא "שכיון הזרע",

שם). ש"קונסין 64)(רע"ב שלמעלה מה על מוסב זה
ולזרות". לדוש שם,65)אותו המשנה בפירוש כתב כן

למעלה. ראה
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.ÂËÈÂÏÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈ Ôa66:‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck : ∆ƒ¿»≈∆»«¿≈ƒ»»«ƒ«»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - È„Èa EÏ ¯OÚÓ«¬≈¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿««¬≈

BaL67e‰eˆ CÎÈÙÏe ,B˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ ÂÈ·‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
ÈÂl‰ ÈBÏÙÏ ¯OÚn‰ ‰fL68¯Ó‡ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆∆««¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«»»«

˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ - È„Èa EÏ LÈ ¯OÚÓ ¯Bk :‡a‡ ÈÏƒ«»«¬≈≈¿¿»ƒ¿ƒƒ¿«
BaL ¯OÚÓ69. «¬≈∆

אשי.66) רב של תירוצו לפי ב. ל, אין 67)גיטין כלומר,
גירסת  היא וכך מעשר. תרומת ממנו להפריש הלוי צריך
שם. בברייתא הוא שכן (כסףֿמשנה), שם בגמרא רבינו
הברייתא  להפך צריך שם, בגמרא נוסחתנו לפי ואילו

להפריש 68)(רדב"ז). צריך ואינו לפלוני כולו המעשר
(כסףֿמשנה). מעשר תרומת לו 69)ממנו שהזכיר שכיון

מעשר, תרומת הפריש לא שעוד מסתבר מעשר, כור מדה,
(שם). חשבון לפי הלוי ממנו שיפריש וכוונתו

.ÊË¯OÚÓ ˙Óe¯z70‰BÓMÓ „Á‡ da ‰È‰L ¿««¬≈∆»»»∆»ƒ¿»
˙ÈÈÓLa71BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ƒ¿ƒƒƒ»«…≈»ƒ»≈

dÙ¯BOÂ ¯e‡a dÎÈÏLÓ ‡l‡ ,dÎÈÏB‰Ï ÏthÓ72. ƒ«≈¿ƒ»∆»«¿ƒ»»¿¿»
ÔÓL·e ÔÈÈ·e73.Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ , ¿«ƒ¿∆∆¬ƒ»∆ƒ»«…≈

‰¯B‰Ëe ˙È‡cÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡‰zL „·Ï·e74Ï·‡ ; ƒ¿«∆¿≈¿««¬≈«»ƒ¿»¬»
‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡75È‡Óc ÏL ‰˙È‰L B‡76ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ»¿»¿≈»∆»¿»∆¿«ƒ≈

.dÙ¯BO ‡l‡ ,da ÏthÓ BÈ‡ - ¯eÚMk da»«ƒ≈ƒ«≈»∆»¿»

(70.(161 17ֿ19 עמ' ליברמן (הוצ' פ"י תרומות תוספתא
להלן. בתרומות 71)וראה המשניות' ('פירוש הלוג של

ומדובר  ישראל'). ('תפארת קורטוב והיינו מ"ח), פי"א
(ראה  ושמן ביין ולא פירות, שאר של מעשר בתרומת
ראה  מהן, היוצאין במשקין אלא עצמם בפירות ולא להלן),

מעשר 72)להלן. "בתרומת שם: בתוספתא הוא כן
למעלה  האמור =) הזה כשיעור יש אם הפירות, כל שבשאר
לאו  ואם לכהן, נותנה בשמינית) משמונה אחד דהיינו שם,
במים  שמדובר שכיון [ונראה ושורפה". לאור משליכה -
זיעה  אלא שאינם הראב"ד), כתב (וכן הפירות מן היוצאים
להפסידם  חששו לא ה"ב), פי"א להלן (ראה בעלמא

כזה]. מועט התורה.73)בשיעור מן שתרומתם
בתרומת 74) יהא "כמה :(160 14 (עמוד שם בתוספתא

בשמינית. משמונה אחד לכהן, ויוליכנה דמיי של מעשר
[ראה  דמיי בשל שיעור] שצריך =] אמורים דברים במי
אסור  זה הרי ודיי בשל אבל בתרומות], המשנה מן להלן
שאסור  =] אמורים דברים במי שהו], בכל אפילו [כלומר:
- שהו כל (אפילו בטמאה אבל בטהורה, שהו] בכל אפילו
אתה  וכן כפשוטה') 'תוספתא אלו, מלים גרס לא רבינו
כשיעור  יש אם הפירות, כל שבשאר מעשר בתרומת אומר
כאן  מפורשים הרי למעלה. וראה וכו'", לכהן נותנה הזה
ושמן, ביין מדברת התוספתא של הרישא רבינו: דברי כל
כל  שבשאר מעשר ("בתרומת דלהלן מהא נראה וכן
ראה  מ"ח, (פי"א תרומות מס' במשנה נראה וכן הפירות").
היא  ואם בכלשהו. אסור וטהורה, ודאי של היא ואם להלן),
אחד  שיעורה טמאה, והיא ודאי של אפילו או דמאי, של
הפירות. כל שבשאר מעשר כתרומת בשמינית, משמונה

כנ"ל.75) בסיפא, שם ברישא,76)תוספתא שם תוספתא

- ומיצה החבית) הטה =) "הרכינה שם: במשנה הוא וכן
דמאי  של מעשר בתרומת תהא וכמה תרומה, זו הרי
התחלת  מן ונראה לשמינית". משמונה אחד לכהן, ויוליכנה
כנ"ל, ושמן, יין של מעשר בתבואת שמדובר המשנה,
כנ"ל. שיעור, צריכה היא דמאי, של היא אם ואףֿעלֿפיֿכן

.ÊÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡77Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡78. ≈¿ƒ¿»¿»∆»ƒ«À»
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰Ê ˙È·a ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»¿«ƒ∆«¬ƒƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‡Ò ÈzL Ô‰Ó „Á‡Ó LÈ¯ÙÈ ‡Ï - ¯Á‡ ˙È·a¿«ƒ«≈…«¿ƒ≈∆»≈∆¿≈¿ƒ«
.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ‰Ê ÌB˜nÓ LÈ¯ÙÓ ‡ˆÓpL ,‰‡n‰«≈»∆ƒ¿»«¿ƒƒ»∆«»«≈

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL LÈ¯Ù‰ Ì‡Â79. ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ«À»¿»¿»
Èck ÔeÚË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÓL L¯Ùn‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«À¿»»¬»ƒ»»»«≈

ÔÈÈ80Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈ¯azLnL ‰‡¯Â ÔÓL B‡ «ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈≈
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - È˙È·aL ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z81. ¿»«≈∆¿≈ƒ…»«¿

מעשר.77) תרומת בדין ה"כ, להלן פ"א 78)ראה חלה
שם). (רע"ב וסמוך" קרוב מוקף, "ופירש כן 79)מ"ט.

נראה  וכן (כסףֿמשנה). שנשתברו בכדים דלהלן מהא נראה
בערב  לתרום התירו - א צג, וביבמות א. לב, בעירובין
אלא). ד"ה שם: ב'תוספות' (עי' המוקף מן שלא יוםֿטוב

תרומה. תרומתו שבדיעבד ב.80)הרי קטו, בבאֿקמא
בעולם,81) שאינם כמו הם הרי להשתבר, שעומדים שכיון

אם  לבין הדחק עלֿידי להציל יכול אם בין כאן חילקו ולא
שני  מעשר מהל' פ"ד להלן שחלקו כמו להציל, יכול אינו
עוד  נעשתה לא ששם לפי כנגדו, בא אנס ראה לגבי הי"ב
פעולת  נעשתה כבר כאן ואילו המעות, בגוף ההיזק פעולת

שני). ממעשר פ"א כפשוטה' ('תוספתא השבירה

.ÁÈÔÈ¯fÙÓ‰ ˙B¯t82˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ,˙Èa‰ CB˙a83 ≈«¿À»ƒ¿««ƒ¿≈¿
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - „Á‡ ˙È·aL84‰‡e·z ÈwO .85 ∆¿«ƒ∆»≈≈∆»««…«≈¿»

‰Ùw‰a eÈ‰ Ì‡ ,˙B¯‚B¯b ÏL ˙Bi·ÁÂ ‰Ï·„ ÈÏebÚÂ¿ƒ≈¿≈»¿»ƒ∆¿¿ƒ»¿∆≈»
˙Á‡86ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz -87„Ú : ««≈≈∆»««…»ƒ∆«ƒ«

Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô‰Èt ˙‡ Ì˙Ò ‡lL88; ∆…»«∆ƒ∆≈≈∆»««…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - Ì˙qMÓ89. ƒ∆»«≈ƒ»««¿««

פ"ג.82) תרומות שבבית 84)אוצרות.83)תוספתא
לזה. זה ומוקפים סמוכים כאילו הם הרי אחת, וברשות אחד
בעליה  מגורות "שתי כתוב: שם שלפנינו בתוספתא כי ואם
לו  היתה שרבינו כנראה - ואחת", אחת מכל תורם אחת,
יש  כי [ויתכן ורדב"ז). (כסףֿמשנה בתוספתא אחרת גירסא
עשויים  המגורות ושתי בו, שאוכלים בית בין לחלק
לא  ושם לאוצר, אלא משמשת שאינה עליה לבין להצטרף,
מקור  את רבינו שאב מהיכן צריךֿעיון אבל לעולם. יצטרפו

שלו]. (כסףֿמשנה).85)ההלכה שם תוספתא
לזה.86) זה סמוכים מי"ב.87)כלומר, פ"ג שני מעשר
שם).88) המשנה, (פירוש כמעורבות נחשבות שכולן
עצמה.89) בפני רשות נחשבת סתומה, חבית שכל

.ËÈËwÏÓ ‰È‰90˜¯È Ètb91Ì¯Bz - ‰pba ÁÈpÓe »»¿«≈«≈»»«ƒ««ƒ»≈
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó92„Á‡ ÔÈÓ ‡È·‰ .93Ì¯Bz - Ô‰ÈÈa ≈∆»««…≈ƒƒ∆»≈≈∆≈

‰a¯‰ ÔÈÈÓ ‡È·‰ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ94·e¯k ,‰t˜a ƒ»∆»¿∆»≈ƒƒƒ«¿≈¿À»¿
‡Ï - ÚˆÓ‡a ¯Á‡ ÔÈÓe ‰hÓlÓ ·e¯Îe ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿ƒ¿«»ƒ«≈»∆¿«…

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



קלז zenexz zekld - mirxf xtq - hay e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ Ì¯˙È95‰MÓÁ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»∆¿«««¿¿ƒƒƒ¬ƒ»
ÌÈ¯eaˆ96¯wÚL ÔÓÊa ,Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô¯ba ƒƒ«…∆≈≈∆»««…ƒ¿«∆ƒ«

Ìi˜ Ô¯b‰97Ìi˜ Ô¯b‰ ¯wÚ ÔÈ‡ ;98„Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - «…∆«»≈ƒ««…∆«»≈ƒ»∆»
„Á‡Â99. ¿∆»

שם.90) תרומות, ירק.91)תוספתא שכל 92)אגודות
הלכה  (פ"ב תרומות ב'ירושלמי' שאמרו כמו אחד, הגינה
אחד". הגרנות בית כל אחד, הגיתות בית "כל א):

ליברמן.93) הגר"ש - אחר" "מין לומר: צריך
שם.94) תרומות, מפני 95)תוספתא אחד, מין שהם אף

מפסיק. אחר כרבי 97)שם.96)שדבר מחברם. שהגורן
חכמים. דברי לפרש שבא שם, מן 98)יהודה פינה שכבר

צבורים. חמשה אלו ונשארו מן 99)הגורן, זה שאין
אחר. למקום אלה את גם לפנות שעתיד משום המוקף,

.ÎÔÓ ‡lL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈«¿ƒƒ∆…ƒ
Ûwn‰100eÓÈ¯z ÌÎÈ˙B¯OÚÓ ÏkÓ :¯Ó‡pL . «À»∆∆¡«ƒ…«¿¿≈∆»ƒ
‰Óe¯˙101BÊ ‰È„Óa „Á‡ ¯OÚÓ elÙ‡ ;102¯OÚÓe ¿»¬ƒ«¬≈∆»ƒ¿ƒ»«¬≈

ÏÚ „Á‡Ó ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa „Á‡∆»ƒ¿ƒ»«∆∆«¿ƒ¿»≈∆»«
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .Ïk‰103Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ «…¿«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»ƒ«À»

.¯OÚÓ ˙Óe¯z elÙ‡Â«¬ƒ¿««¬≈

מ"ה.100) פ"ב "תרימו 101)ביכורים כב. יח, במדבר
בפסוק. אין ה"א:102)תרומה" פ"ב תרומות ב'ירושלמי'

בגליל". ואחד ביהודה ועיי"ש 103)"אחד ב. ל, גיטין
נחשדו. וכי ד"ה ב'תוספות'

.‡ÎÈÂÏ Ôa104‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ BÏ ‰È‰L ∆≈ƒ∆»»«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰Â ,B˙Óe¯z epnÓƒ∆¿»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

BÏ·Ëa ‡e‰105ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -106Èk :¯Ó‡pL . ¿ƒ¿«∆»»»∆∆¡«ƒ
- ‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«¿»

.¯Á‡Ï ‰Óe¯z Blk ˙‡ ‰OBÚ ‡e‰L ,„nÏÓ¿«≈∆∆∆À¿»¿«≈

בתרומת 104) רבינו ומפרשה (כסףֿמשנה). זוטא 'ספרי'
"תרומה  בה שגרס מ"ה) פ"א (תרומות כהר"ש ודלא מעשר,

ולא 105)גדולה". בטבלו, כולו אותו שמניח כלומר,
עליו. גם בהפרשה כולו 106)התכוין להפרישו ויכול

אחר. מקום על מעשר כתרומת

.·ÎepnÓ LÈ¯Ù‰107Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯OÚÓ ˙Óe¯z ƒ¿ƒƒ∆¿««¬≈¿ƒ»¿««»
Blk ‰OÚiL „Ú CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈«∆≈»∆À

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - Ô‰kÏ BzÈÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z108. ¿««¬≈¿ƒ¿«…≈…»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„wL ÔÓÊa ;epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«∆»»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ∆¿»«¬≈ƒ≈»»»¿
˙B¯t ÁÈpn‰ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ BÈ‡≈∆¿»«¬≈ƒ¿≈««ƒ«≈
eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ì‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆ƒ¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈÏe·Ë109Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ÔÁÈp‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓÏ ÔÈÏe·Ë eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ¯OÚÓ110. «¬≈»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«¬≈

(כסףֿמשנה).107) שם לעשותו 108)'ספרי' יכול ואינו
אחר. על מעשר על 109)תרומת הפטור מן תורמין שאין

הי"ב). פ"ה (להלן הפטור 110)החיוב מן מעשרין שאין
ה"ז). מעשר מהל' פ"א (להלן החיוב על

.‚ÎÔ˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒ¿»«¬≈«¿ƒƒ»
‰lÁz ÌÈ¯eka LÈ¯ÙÓ ?„ˆÈk .¯„q‰ ÏÚ111,ÏkÏ ««≈∆≈««¿ƒƒƒ¿ƒ»«…

,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â¿««»¿»¿»¿««»«¬≈ƒ
ÈL ÌÈc˜n‰Â .ÈÚ ¯OÚÓ B‡ ÈL ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ¿««¿ƒ≈ƒ

ÔBL‡¯Ï112,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z B‡ ,‰Óe¯˙Ï ¯OÚÓ B‡ , ¿ƒ«¬≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ
.ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««…«¬∆«∆»»»

?‰OÚ˙ ‡Ïa ‡e‰L ÔÈpÓe113E˙‡ÏÓ :¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆¿…«¬∆∆∆¡«¿≈»¿
Èe‡¯L ¯·c ¯Á‡˙ ‡Ï - ¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈»»∆»

BÓÈc˜‰Ï114‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .115. ¿«¿ƒ¿≈ƒ«»∆

לתרומה?111) הבכורים שיקדמו "ומנין מ"ז: פ"ג בתרומות
אלא  וראשית? תרומה קרוי וזה וראשית, תרומה קרוי זה

ביכו  שהם ביכורים היא יקדמו לראשון ותרומה לכל, רים
בו  שיש לשני ראשון ומעשר רבינו ראשית, וכתב ראשית",

ד): יח, (דברים באמרו ראשית, התרומה השי"ת "קרא שם:
באמרו  תרומה וקראה ויצהרך", תירושך דגנך "ראשית
תרומותי", משמרת את לך נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר
"ולקחת  ב): כו, (דברים באמרו ראשית, הביכורים וקרא
יב, (שם באמרו תרומה, וקראם האדמה", פרי כל מראשית
ב'ספרי': ואמר ידך", תרומת ואת . . . שמה "והבאתם ו):
ראשית, בו יש ראשון מעשר - הביכורים אלו ידך, ותרומת
כו): יח, (במדבר השי"ת אמר שבו מעשר, תרומת ר"ל
התרומה  כי ביארנו וכבר ה'", תרומת ממנו "והרמותם

ראשית". מ"ו.112)נקראת  שם.113)שם
בכלל 114) והוא תרומה, זו ודמעך ביכורים, אלו "מלאתך

שם). (ר"ש תאחר" שהוא 115)לא משום ב. ד, תמורה
הסדר, על מחדש ולהפריש לתקן שיכול לעשה, הניתק לאו

עליו. לוקים אין - לעשה הניתק לאו וכל

.„ÎLÈ¯Ù‰Ï ‰ˆB¯‰116˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z »∆¿«¿ƒ¿»¿»¿«
ÌÈLÏLe ‰LÏMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - „Á‡k ¯OÚÓ«¬≈¿∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ

LÈÏLe117Ô‡k LiL ‰‡nÓ „Á‡ :¯ÓB‡Â118È¯‰ - ¿ƒ¿≈∆»ƒ≈»∆≈»¬≈
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰119; ¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬≈Àƒ

¯‡Lp‰Â120.Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‡e‰ - ÈzL¯Ù‰L ‰fÓ ¿«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»««…
el‡ ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L ¯OÚn‰Â121È¯‰ - ¿««¬≈∆»ƒ¿¿≈»Àƒ≈¬≈

ÏÚ ¯˙È ¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ;ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«
‰Óe¯z‰122˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ - ÈzL¯Ù‰M ‰nÓ «¿»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¬≈¿«

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ123. «¬≈««…

מ"ב.116) פ"ה ממאה,117)דמאי חלקים שלשה שהם
ותרומת  ממאה, חלקים שני שהם מחמישים, חלק שהתרומה

ממאה. אחד הוא 119)בכלל.118)מעשר הרי כלומר,
(ראב"ד). התרומה שיפריש עד החלקים.120)חולין שני

רדב"ז.121) ועי' שנים, מהם חסרו שהרי דוקא, לאו מאה
ממאה.122) האחד כסדרם:123)היינו מפריש ונמצא

מעשר. תרומת ואחרֿכך מעשר, ואחרֿכך תרומה,

ה'תשע"ח  שבט ט"ו רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הראוי 1) הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר
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ותרום  צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום.
חייבים  אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם יודע ואינו
שתרם  אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה,
לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב. הבית בעל ובא
ואמר  תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי
מה  הגורן את והתורם תנאי. על תרומה המפריש מעשר.

בלבו. שיכוון צריך

.‡˙BÓe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ∆»»»ƒ«¿«¿ƒ¿
˙Ba¯Ï - Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡pL ;˙B¯OÚÓe««¿∆∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈÏL ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈ƒ»ƒ«≈»ƒ«»
Û‡ ,˙È¯· Èa - Ìz‡ ‰Ó ;Ìz‡ Ìb :¯Ó‡pL∆∆¡«««∆»«∆¿≈¿ƒ«

.˙È¯· Èa - ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ok xn`py ,zexyrne zenexz el yixtdl gily mc` dyer"
."mkgely zeaxl ,mz` mb enixz

והפיכתו  חולין ענין לקיחת הוא תרומה מצות תוכן
ליהודי  הוראה והיא האדם. שיחיה ראוי שעל־ידו לקדושה,
קדושה. ענייני לעשות צריך שמכולם בחולין, ענייניו בכל
ישראל, באהבת הוראה ישנה תרומות מהלכות ובנוסף,
עם  מתאחד יהודי שכל הרי הקב"ה, ציווי על וכשמדובר
וכולם  ישראל נשמות ריבוא ששים שיש הגם אחר, יהודי
שהוא  שליח להיות יכול אחד כל אעפ"כ בדרגתם, שונים

המשלח. עם אחד דבר
בשווה, הדרגות ובכל אחד בכל הוא השליחות ענין עצם
עשרים  בן - אדם בני שבין ההבדלים שלמרות על־דרך
צד  בכולם יש זאת בכל כוחו"), (ש"תשש חמשים ובן לכח
גם  מתבטא זה וענין החיים. נקודת עצם היינו השווה,
כל  את דוחה ספיקו שאפילו פיקוח־נפש בדין בהלכה
או  יומו בן תינוק על מדובר אם הבדל ללא כולה, התורה
מן  ובטל ועבר מת ש"כאילו מאה בן או תשעים בן על

העולם".
דרגות  חילוקי ישנם אחד שמצד ברוחניות, הוא על־דרך־זה
לכל  התורה לימוד נוגע שני ומצד התורה, לימוד בחיוב
בין  עשיר "בין התורה בלימוד חייבים וכולם מישראל, אחד
בו  "והגית שנאמר כו'" יסורין בעל בין בגופו שלם בין עני,

ולילה". יומם
(`"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.·Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿≈¿»»
L¯Á‰ :‰Óe¯z2ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â ,ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â , ¿»«≈≈¿«∆¿«»»¿»≈»ƒ

B˙eL¯a elÙ‡Â Ï‡¯OÈ ÏL ˙‡ Ì¯zL ˙BÏÊÓe3, «»∆»«∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ‡lL BlL BÈ‡L ˙‡ Ì¯Bz‰Â4Ï·‡ . ¿«≈∆∆≈∆∆…ƒ¿«¿»ƒ¬»
‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ BlMÓ Ì¯Bz‰5Ôw˙Â «≈ƒ∆«∆¬≈ƒ¬≈¿»¿ƒ≈

BlL - ‰‡‰ ˙·BËÂ .Ì‰È˙B¯t6Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL , ≈≈∆¿«¬»»∆∆¿»¿»…≈
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פי 2) על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו

לזה  גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
שסיבת  "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו
ולא  אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות
אחר  החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע,
מדבר  שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע
שם  שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם
לומר  ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה

תרומה]. שליח.3)שתרומתו נעשה הגוי שאין
מהבעלים 4) דעת גילוי כך אחר היה כשלא והמדובר

למעשיו]. מסכימים הפירות,5)[=שהם לבעל היא שזכות
מטעם  שזכייה כשלוחו, הוא והרי פירותיו שמתקנים

התורם.6)שליחותו. של

.‚B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯iL B‡ ,˙eL¯a ‡lL Ì¯Bz‰«≈∆…ƒ¿∆»«¿¿≈¬≈
‡a Ì‡ :Ì¯˙Â ÌÁwiL È„k ˙eL¯a ‡lL ˙B¯t ËwÏÂ¿ƒ≈≈∆…ƒ¿¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ»
ÌL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÙÈ Ïˆ‡ Clk :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»««≈≈∆»ƒ»»
BÈ‡ È¯‰L ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯zM ‰nÓ ˙BÙÈ»ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈

„Èt˜Ó7B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙BÙÈ ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒ…»»»≈¿»
ÈeÁÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ,‰Óe¯z8‡a Ì‡Â . ¿»∆…»«∆»«∆∆ƒ¿ƒ»

ÔÈa Ô‰Ó ˙BÙÈ BÏ LÈ ÔÈa ,ÛÈÒB‰Â ËwÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈≈»≈∆≈
.‰Óe¯z B˙Óe¯z - BÏ ÔÈ‡≈¿»¿»

בעל 7) בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
כשלו  הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה תרומתו הבית

תרומה. תרומתו אילו 8)וממילא מחאה: דרך כלומר,
גוזלן. היית מאלו יפות מצאת

.„:‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿¿»»¿»
ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á9ÚÓBL BÈ‡L ÈtÓ , ≈≈¿«≈¿≈≈«ƒ¿≈∆≈≈«

‰Î¯a‰10,Ì¯Ú‰Â ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML ,Ìl‡‰Â ; «¿»»¿»ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈¿∆»…
C¯·Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ11¯BkM‰Â ;12,‡Óeq‰Â ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿«»

‰Ùi‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰Ïe ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ∆«»∆

חמישה:9) נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
השמיט  - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם
"בטלוה  כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל רבינו
יכול  כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא

לכתחילה. גם צריך 10)לתרום כולן הברכות ו"כל
אומר". שהוא מה לאזנו מדבר,11)שישמיע שאינו האלם

בך  ייראה ולא קדוש מחניך והיה שנאמר: משום והערום
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות

לשכרותו 12) הגיע לא אבל המלך. בפני לדבר יכול שאינו
כשוטה. הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם לוט, של

את 13) ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל

.‰ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜14‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ««ƒ∆…
- Ì¯z Ì‡ ,ÏB„‚ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿…«¬»»ƒ»«
ÏÈ‡B‰ ;‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a elÙ‡Â ,‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»«¬ƒƒ¿»∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓi˜ ÔLc˜‰Â Ô‰È¯„Â¿ƒ¿≈∆¿∆¿≈»«»ƒƒ«»¿∆≈«¿

.ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ

והוא 14) בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת
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קלט zenexz zekld - mirxf xtq - hay e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עשתי  בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה
אחד". ויום שנה עשרה

.ÂBÈ‡Â ,Ì¯˙Ï CÏ‰Â ,ÈÏ Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…ƒ¿»«ƒ¿…¿≈
Ìe¯z È¯k ‡ˆÓe ‡·e ,Ì¯z ‡Ï Ì‡Â Ì¯z Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ»«¿ƒ…»«»»»¿ƒ»
˙˜ÊÁ ÔÈ¯eq‡a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L .Ìe¯z B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ -≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆¿«
;¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï B˙eÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏL»ƒ«∆¿ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ

˙eL¯· ‡lL Ì¯z ¯Á‡ ‡nL LLBÁÂ15. ¿≈∆»«≈»«∆…ƒ¿

תרומה.15) תרומתו ואין

.ÊÏL BzÚ„k Ì¯Bz - Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…≈¿«¿∆
‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa16Ba Ú„BÈ17‰Ú¯ ÔÈÚ ÏÚa ‡e‰L ««««ƒƒ»»≈«∆«««ƒ»»

‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ -18LÙ ÏÚa «¿ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ»»««∆∆
‰Ú·O19-Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ ¿≈»«¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿ƒ≈≈«

Ôek˙ .ÌÈMÓÁÓ „Á‡ ,˙ÈBÈa BÏ LÈ¯ÙÓ - BzÚc«¿«¿ƒ≈ƒ∆»≈¬ƒƒƒ¿«≈
„Á‡ B‡ ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,˙ÈBÈ·Ï¿≈ƒ¿»¿»¿»∆»≈«¿»ƒ∆»

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ20ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â . ƒƒƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«
˙ÈBÈa‰21ÔÈ‡ - ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzÓ „Á‡ elÙ‡ Ì¯˙Â «≈ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

הבית.17)השליח.16) הבית.18)בבעל בעל
יפה.19) לעין מארבעים 20)ביטוי אחד תורם שיש כיוון

בכך  לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש
שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך.
תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו

בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע כשאינו

.Á;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ˙B·iÁ - ÔÈÙzM‰ ˙B¯t≈«À»ƒ«»ƒ¿»««¿
ÔÈÙzM‰Â .ÌÈL ÏL elÙ‡ - ÌÎÈ˙¯OÚÓ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿…≈∆¬ƒ∆¿«ƒ¿«À»ƒ

˙eL¯ ÏhÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡22Ì¯Bz‰ Ïk ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ≈»¿ƒƒƒ…¿∆ƒ∆∆»»«≈
ÈM‰ ‡·e ,Ô‰Ó „Á‡ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ô‰Ó≈∆¿»¿»»«∆»≈∆»«≈ƒ
Ì‡ :Ì¯z B¯·ÁL Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰iL ‰Óe¯z Ì¯˙Â¿»«¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆¬≈»«ƒ

ÔÈÁÓÓ eÈ‰23dÈ‡ ÈM‰ ˙Óe¯z - ‰Ê ÏÚ ‰Ê »¿«ƒ∆«∆¿««≈ƒ≈»
‰Óe¯z24ÔÈÁÓÓ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;25ÔBL‡¯‰ Ì¯˙Â , ¿»¿ƒ…»¿«ƒ¿»«»ƒ

Ì¯z ‡Ï ;‰Óe¯z ÈM‰ ˙Óe¯z ÔÈ‡) - ¯eÚMk«ƒ≈¿««≈ƒ¿»…»«
¯eÚMk ÔBL‡¯‰26‰Óe¯z Ô‰ÈL ˙Óe¯z - (27. »ƒ«ƒ¿«¿≈∆¿»

אלא 22) כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה
חבירו". רשות בלא אחד תורמין וממחין 23)"השותפין

כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא
חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שאילו 24)שכל

תורם. הוא היה לא תרם, שחבירו לא 25)ידע כלומר,
זה. על זה סומכים שהם שתרם 26)ידוע כשיעור כלומר,

השני,27)חבירו. של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
על  לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני אין בוודאי
נמצא  השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו,

חלקו. על מפריש ואחד אחד כל

.ËB˙Èa Ô·Ï B‡ BÙzLÏ ¯ÓB‡‰28Bc·ÚÏ B‡29B‡ »≈¿À»¿∆≈¿«¿
Ì„˜ B˙eÁÈÏL Ïh·e ,Ì¯˙Ï eÎÏ‰Â ,Ì¯˙Ï B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»ƒ¿…¿»¿ƒ¿…ƒ≈¿ƒ…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÁÈÏM‰ ‰pL ‡Ï Ì‡ :eÓ¯˙iL30; ∆ƒ¿…ƒ…ƒ»«»ƒ«¿»¿»
Ì¯˙Â ,ÔBÙv‰ ÔÓ Ì¯z :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿∆»«¿…ƒ«»¿»«

Ì„wÓ B˙eÁÈÏL Ïh·e ÏÈ‡B‰ ,ÌB¯c‰ ÔÓ31dÈ‡ - ƒ«»ƒƒ≈¿ƒƒ…∆≈»
.‰Óe¯z¿»

לתרומה,29)משמשו.28) שליח שנעשה כנעני, עבד
ברית. בן שהוא שלא 30)מפני עד אם "בטל שם: במשנה

תרומתו  ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם
פי 31)תרומה". על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

להקפיד  אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה
זה. על

.ÈÌ¯zL ÒÈ¯‡32„Ú Ì‡ :·kÚÂ ˙Èa‰ ÏÚa ‡·e , »ƒ∆»«»««««ƒ¿ƒ≈ƒ«
‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ·kÚ Ì¯z ‡lL33Ì‡Â , ∆…»«ƒ≈≈¿»¿»¿ƒ

ÔÈÒtB¯ËBt‡‰Â .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·kÚ Ì¯zMÓƒ∆»«ƒ≈¿»¿»¿»«¿¿ƒ
ÔÈÓ¯Bz34.ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

עבודתו.32) תמורת בתבואה, חלק לו ומה 33)שיש
שם  ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו
בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף:
נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו
ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף

חלקו. על את 34)אלא מאכילין שאין להאכילן, "כדי
כדי  יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים

מתוקנין". פירות להניח

.‡ÈÒp‡‰Â ÔÏÊb‰Â ·pb‰35‰Óe¯z Ô˙Óe¯z -36Ì‡Â . ««»¿««¿»¿»«»¿»»¿»¿ƒ
Ô‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰37Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - »«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆≈¿»»
.‰Óe¯z¿»

לו.35) לתת חבירו את רבינו 36)שהכריח שכתב ממה
המדובר  שכאן משמע רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך
גם  כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא
חולין, (=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש

תרומה. (=ועכשיו) שכיוון 37)והשתא שם. תוספתא
נתייאשו. לא וודאי אחריהם שרודפין

.·È‰Ó ÏÚ ÔÈÓ¯Bz - ‰M‡‰Â „·Ú‰Â ¯ÈÎO‰Â Ôa‰«≈¿«»ƒ¿»∆∆¿»ƒ»¿ƒ««
Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ïk‰ ÏÚ eÓ¯˙È ‡Ï Ï·‡ ;ÔÈÏÎB‡ Ô‰M∆≈¿ƒ¬»…ƒ¿¿««…∆≈»»
ÂÈ·‡ ÌÚ ÏÎB‡Lk Ôa‰ .BlL BÈ‡L ¯·c Ì¯Bz38 ≈»»∆≈∆«≈¿∆≈ƒ»ƒ

d˙qÚa ‰M‡‰Â39.˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ¯Bz - ¿»ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿

שהזכיר 38) והבן אביו. שולחן על סמוך שהוא היינו
סמוך  באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה

אביו. שולחן כלומר 39)על מעיסתה, שקמצה לפרש אין
רשות  צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן
והמדובר  הבית, של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל.
רשות  לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה,

מדעתו. שלא גם ומפרישה

.‚È˙ÚcÓ ‡lL Ì¯˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ≈»∆¿ƒ¿…∆…ƒ««
ÏÚa˙ba ÔÈÎ¯Bc‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰40eˆ¯È Ì‡L ; ««««ƒƒ«¿ƒ««∆ƒƒ¿

¯ÒnL ÈÙÏe ,„iÓ ÌÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÈi‰ ˙‡ ‡nËÏ¿«≈∆««ƒ¬≈≈¿«¿ƒƒ»¿ƒ∆»«
Ôk ÏÚ ÔÈÓ‡‰Â Ô‰Ï41ÔÈÁeÏLk Ô‰ È¯‰ -42Ì‡Â , »∆¿∆¡ƒ»«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z»¿¿»»¿»

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם שמותר
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יטמאו].41) שלא כך, על האמינם לתרום,42)[כלומר,
טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם

.„È,Ì¯˙e È¯‚ ÈÏ Òk :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«««««ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿…
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Òk Ck ¯Á‡Â Ì¯˙Â43. ¿»«¿««»»«¿»¿»

מקפיד 43) אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום
לו  אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
שאמר  נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל
שלא  פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו
נכנס  הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר

נתרם. כן אם אלא

.ÂË‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»
BlMÓ44ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Óe¯z dÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc - ƒ∆ƒ»∆≈»¿»¿ƒ∆≈»

e¯Êb Ô‰È¯·cÓe ;ÔÈ·iÁ45,‰Óe¯z B˙Óe¯z ‰È‰zL «»ƒƒƒ¿≈∆»¿∆ƒ¿∆¿»¿»
Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓn‰ ‰Ê ‰È‰È ‡lL ,ÔÈÒÈk ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈ƒƒ∆…ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿»≈

B¯ËÙÏ È„k ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚa B˙B‡ ‰Ï˙ÈÂ46. ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«»¿≈¿»¿
LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ∆»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰Óe¯z47Ï‡¯OÈ ˙Ú„a :¯Ó‡ Ì‡ :48- ‰ÈzL¯Ù‰ ¿»ƒ»«¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‰ÊÈ‚ ‰eÚË - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰kÏ Ô˙pz49BaÏa ‡nL , ƒ»≈«…≈¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»¿ƒ

ÌÈÓMÏ50;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰ˆeÁa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡¬»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ı¯‡Ï»»∆…»¿»∆»ƒƒ∆≈»ƒ

.ÏÏk ‰Óe¯z dÈ‡Â¿≈»¿»¿»

תרומה 44) אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
לעונת 45)כלל. והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

בתרומות  כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות
שמירחם  ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות.
ואמרו  כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי

תרומה. הגוי 46)שתרומתו תרומת שגם רואים שהרי
מירח  אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה.
ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי
מתרומות  לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם
לגוי  ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - ומעשרות

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם היינו:47)למרחם
למעלה. שכתב כמו שתרומת 48)משלו, "שלמקום

זו". תלך הולכת בהנאה.49)ישראל לשם 50)ואסורה
בהנאה. אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש.

.ÊË¯OÚÓ ,¯OÚÓ ¯Ó‡Â ‰Óe¯z ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»¿»««¬≈«¬≈
BaÏÂ ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z ¯Ó‡Â¿»«¿»…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ .ÔÈÂL»ƒƒ¿ƒ¿»¿«¬«¿¿…ƒƒ¿»»
ÌÎÏ ·LÁÂ :¯Ó‡pL ;‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌeÏk¿¬≈¿»∆∆¡«¿∆¿«»∆
‰È‰z „·Ïa ‰·LÁÓa - Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¬»»ƒ¿«ƒ¿∆

.‰Óe¯z¿»

.ÊÈ- È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ :È‡z ÏÚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿«≈«¿«
ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈»¿»¿≈

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰51‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÌÁÂ ««¿ƒ¿»««¿¿ƒ«¬≈∆¬≈∆

¯‡L BÏ ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÚt LÈ¯ÙiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ÔÈlÁ ¯ÊÁ˙Â ,ÌÈ¯„¿»ƒ¿«¬…Àƒ¿∆»¿»«∆«¿ƒ««

.˙B¯Á‡ ˙B¯t B‡ ‰lÁz LÈ¯Ù‰L d˙B‡ ‰iL¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈

אינו 51) - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא ועוד
עליהם. להישאל יכול

.ÁÈ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈÈ ÏL ¯Ba Ì¯Bz‰52ÏÚ ‰Óe¯z «≈∆«ƒ¿»«¬≈∆¿»«
¯·M‰ ÔÓ ÌÏL [‰ÏÚzL CÈ¯ˆ] - ÌÏL ‰ÏÚzL ˙Ó¿»∆«¬∆»≈»ƒ∆«¬∆»≈ƒ«∆∆

‰ÎÈÙM‰ ÔÓe53‰‡Óh‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,54‰¯aL Ì‡Â . ƒ«¿ƒ»¬»…ƒ«À¿»¿ƒƒ¿¿»
˙Ún„Ó dÈ‡ -55ÌL ¯·Mz Ì‡L ÌB˜Óa dÁÈp‰ . ≈»¿«««ƒƒ»¿»∆ƒƒ»≈»

¯BaÏ ÚÈbz ‡Ï ÏbÏb˙z B‡56,˙Ún„Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿«¿≈…«ƒ««¬≈¿«««
È‡z‰ Ìi˜˙ ¯·kL57. ∆¿»ƒ¿«≈«¿«

הבור.52) מן שמעלה יין על 53)דלי מעלה אדם שאלו
את  וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו

בבור. שנשארו ולא 54)החולין מצוייה אינה שטומאה
דעתו. על לפי 55)עלה בדימוע, אוסרת אינה כלומר,

התנאי. נתקיים לא שהרי תרומה אל 56)שאינה תיפול לא
הבור.57)הבור. מן עלה כבר נקרא שזה

.ËÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¬»
ÔÂÈk - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ¯znL ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙aƒ¿««¬≈∆À»ƒ¿…∆…ƒ«À»≈»

B‡z Ìi˜˙ ‰˙ÏÚL59Û‡Â ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡È‰ È¯‰Â , ∆»¿»ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿««¬≈¿«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÎtLpL B‡ ‰¯aLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ«

.˙‡ÓËpL∆ƒ¿»

המוקף.58) מן גדולה,59)שניטלת בתרומה רק כלומר:
את  להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת שאינה
במקום  תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי
היין  דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא
שתעלה  מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור,
ותתגלגל  תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם",
נתקיים  לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא
תורמים  חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו.
מן  שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה
היין  דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף,
לו  ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום
שלא  נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם
הבור  מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו הרי

.ÎB‡ ,ÔÈlÁ ‰hÓlLÂ ‰Óe¯z ‰ÏÚÓlL :¯ÓB‡‰»≈∆¿«¿»¿»¿∆¿«»Àƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰Óe¯z ‰hÓlLÂ ÔÈlÁ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»Àƒ¿∆¿«»¿»¿»»«»ƒ

ÈeÏz ¯·c‰L60Ì¯Bz‰ ˙Ú„a61. ∆«»»»¿«««≈

או 60) למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום לקבוע
(=אוצר 61)למטה. המנורה את בתורם שהמדובר [נראה

ממה  או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של
חוש  ואינו כמה שלמטה, שנתערבו פי על שאף לדימוע. ש

כנגדם  חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים
כאן  לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון -
שיפריש  שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על
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דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף,
ברירה. על סומכים

.‡Î‰È‰zL BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - Ô¯b‰ ˙‡ Ì¯Bz‰«≈∆«…∆»ƒ∆¿«≈∆ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈÚhwaM ‰Ó ÏÚÂ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ62‰Ó ÏÚÂ ¿»««¿ƒ¿««∆«À»ƒ¿««

ÔÈ„„vaM63Ô·z‰ CB˙aM ‰Ó ÏÚÂ64˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆«¿»ƒ¿««∆¿«∆∆«≈∆
·˜i‰65‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - «∆∆»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««

ÔÈpˆ¯ÁaM66ÔÈbfaM ‰Ó ÏÚÂ67ÏL ¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆««¿«ƒ¿««∆««ƒ«≈∆«∆
˙ÙbaM ‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - ÔÈÈ68. «ƒ»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««∆«∆∆

È‡zL ;Ïk‰ ¯ËÙ - Ì˙Ò Ì¯z ‡l‡ ,Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈∆»»«¿»ƒ¿««…∆¿«
‰lkÏk Ì¯Bz‰ .Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z‰L ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«¿»««…«≈«¿«»
el‡ È¯‰ - ‰lkÏk‰ „ˆa ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿«««¿«»¬≈≈

.Ïk‰ ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏaL ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿…««…

נידושו.62) שלא קטועות הכרי.63)שיבולים שבצידי
הנגלה 64) כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שאי

לתוכו.65)והנסתר. יורד שהיין הגת שלפני חיבור
של 68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66) פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תורם )1 אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר

מאימתי  הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין
על  הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא.
אם  הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין אם
המפריש  איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין
פירות  על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר תרומה
שתורמין  והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים.
בשלשה  מגולה. ונמצאת יין של חבית תרם זה. על זה
עליו. להפריש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים

.‡‰Ùi‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡2ÌÎÓÈ¯‰a :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ∆»ƒ«»∆∆∆¡««¬ƒ¿∆
ÔÓ Ì¯Bz - Ô‰k ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .epnÓ BaÏÁ ˙‡∆∆¿ƒ∆¿ƒ≈»…≈≈ƒ

Ìi˜˙n‰3.Ìi˜˙Ó BÈ‡L ‰ÙÈ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«≈««ƒ∆≈»»∆∆≈ƒ¿«≈
˙B¯‚B¯b‰ ÏÚ ÌÈ‡z Ì¯Bz ?„ˆÈk4ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e , ≈«≈¿≈ƒ««¿»¿»∆≈

ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯b Ì¯Bz - Ô‰k ÌL5ÏÈ‚¯ Ì‡Â .6 »…≈≈¿»««¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
˙B¯‚B¯b ÌÈ‡z ˙BOÚÏ7ÏÚ ÌÈ‡z‰ ÔÓ Ì¯Bz - «¬¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈ƒ«

ÌB˜Óa Ï·‡ .Ô‰k ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ ˙B¯‚B¯b‰«¿»¬ƒ¿»∆≈»…≈¬»¿»
Ô‰k Ba LiL8ÏÚ ˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ∆≈…≈≈¿ƒƒ«¿»«

L ÌB˜ÓÏ elÙ‡ ÌÈ‡z‰ÌÈ‡z ˙BOÚÏ Ôk¯c «¿≈ƒ¬ƒ¿»∆«¿»«¬¿≈ƒ
.˙B¯‚B¯b¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ealg z` mknixda xn`py ,dtid on `l` oinxez oi`"
."epnn

אינן  התורה דיני "רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם כתב
בהלכה  גם וכך המעשים", כל וליישר הדעות לתקן אלא...
הזמן  את שגם ה', בעבודת כללית הוראה ללמוד יש זו
ובשעות  קדושה, לענייני להקדיש יש ביום, מובחר היותר
משרתים  הם שגם החולין בענייני לעסוק - "יפות" הפחות

זה  עניין כשלעצמן. 'קדושה' שאינן הגם הקדושה, את
מיטה, היינו עריסה, מלשון "עריסותיכם" במילה גם מרומז
מהמיטה, הקימה זמן על מרמז עריסותיכם" "ראשית כי
יש  שאותן יפות, היותר השעות שהן הבוקר שעות היינו

וצדקה. תפילה תורה ללימוד להקדיש
ממנה  שהרי ישראל, אחדות על מלמדת בכלל, תרומה
לרבות  אתם, גם תרימו "כן ענין: בכל שליחות דין נלמד
מודגש  והטוב, היפה מן התרומה בעניין וגם שלוחכם".
שאינם  היום חלקי בין דווקא שמתבטא האחדות עניין
ובשיתוף  בצירוף דווקא כי הקב"ה, ברא ושאותם שווים,
האחדות  נגרמת במהותם השונים הדברים שבין

בשלימותה.
(b"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ד.2) משנה פ"ב כר'3)תרומות ולא שם, כתנאֿקמא
(פירוש  הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה.
את  "בהרימכם תורה שאמרה ואףֿעלֿפי שם). המשניות
תרומה  תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו"
הוא  שהרי הרעה, מן לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו

יבשות.4) מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים
יותר.שהגרוג 5) מתקיימות נה.6)רות ואם 7)מנחות

יתקלקלו. לא שם.8)כן,

.·ÌÏL Ïˆa ÔÈÓ¯Bz9Ï·‡ ;ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»»≈««ƒ∆»»¬»
ÌB˜Ó ÏÎa .ÏB„‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïˆa ÈˆÁ ‡Ï10 …¬ƒ»»««ƒ∆»¿»»

BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡11Ô‚ck :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡««»»
·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ12ÔÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â . ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»«≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

יהודה.9) כרבי ולא תנאֿקמא כדעת ה', משנה שם תרומות
"בכל 10) להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

בפירוש  הוא וכך מינו" שאינו על ממין תורמין אין מקום
למה  אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז.
בין  כהן, שיש בין כלומר מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה,
שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין
שהוא  לפי כהן שיש במקום בין יותר, שוה תנאֿקמא לדעת
וראה  מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו
בברכות  הגמרא סוגיית עם רבינו דברי יישוב קורקוס בר"י

ד.11)לט:). משנה שם דגן 12)תרומות תורמין כלומר,
על  אחד כל שלו, היקב מן יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן
ממה  זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו
תירוש  חלב וכל יצהר חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר
וראה  רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן"
הפנים  ומראה ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי

.‚˙eMw‰13„Á‡ ÔÈÓ - ÔBÙÙÏÓ‰Â14ÔÈÓ Ïk , «ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈhÁ15ÌÈ‡z ÔÈÓ Ïk ,„Á‡ -16- ‰Ï·„e ˙B¯‚B¯‚e ƒƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈»

ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,„Á‡17B¯·Áa ∆»¿≈ƒ∆«∆¿…∆ƒ¿«ƒ«¬≈
.Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï -…ƒ¿…ƒ∆«∆¬ƒƒ«»∆«»«
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‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ÔÈhÁ ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»ƒƒ«¬ƒƒ¿»
ÔÈ‡Ò ÈL Ïk‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Â ,„Á‡ ˙È·a ÌÈ¯BÚO¿ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ««…¿≈¿ƒ

‰Óe¯z ÔÈ‡ - ÔÈhÁ18- B¯·Áa ÌÈ‡Ïk BÈ‡L ÏÎÂ . ƒƒ≈»¿»¿…∆≈ƒ¿«ƒ«¬≈
;‰Ùi‰ ÏÚ Ú¯‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ Ì¯Bz≈ƒ«»∆«»«¬»…ƒ»«««»∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â19ÔÈef‰ ÔÓ ıeÁ .20ÏÚ ¿ƒ»«¿»¿»ƒ«ƒ«
Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈhÁ‰21. «ƒƒƒ¿≈∆≈»…∆»»

קישות 13) יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת ו, משנה שם
שם). (רע"ב בערבית "פאקוס" לענין 14)היא גם שכן

להלן. וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים
ד.15) משנה שם ולבנה. שם.16)שחורה משנה
ו.17) משנה על 18)שם אפילו תרומה אינם [כלומר,

תורמין  "אין ד: משנה פ"א בתרומות מפורש וכן החטים.
שמאי  בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים
תרומתן  אין אומרים הלל ובית בהם, עצמן תרומת אומרים
כאן  אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה".
לא  כאילו הוא והרי השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה
ו"נדר  נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם
לדעת  כה: בנדרים כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר
על  חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית
כאן]. ובחזוןֿאיש שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים

שנאמר 19) ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
חלבו  את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם,
ואם  חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני מין
ומפרש 21) אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות

אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל שאינם רבינו

.„BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡22¯·c ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»
‰¯Ó‚ ‡lL ¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»∆…ƒ¿¿»
¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»
;BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿«»»∆ƒ¿¿»¿«¿

¯Ó‡pL23ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck : ∆∆¡««»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆ƒ
‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â .¯eÓb‰ ÏÚ ¯eÓb‰24. «»««»¿ƒ»¿¿»»¿»

עיין 22) המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם
שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא כן

שלמעלה 24) ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה
על  ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
לענין  - בדיעבד אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו
שתרומתו  שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו מין
יו"ד  ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה,
מה  על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק שלא, סימן
אינה  קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו
(עיין  חלה חלתו שתהא מיוחד לימוד אין שם שגם חלה",

שם). שלמה ומלאכת ר"ש

.‰È˙ÓÈ‡Ó25¯¯·iMÓ ?Ô¯b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz26¯¯a . ≈≈»«¿ƒ∆«…∆ƒ∆ƒ¿…»«
ÒÈÎn‰ .¯e¯a BÈ‡L ÏÚ ¯e¯a‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒƒ«»«∆≈»««¿ƒ

ÌÈÏaL27‰Ê È¯‰ - ˙BÏÈÏÓ Ô˙BOÚÏ B˙Èa CB˙Ï ƒ√ƒ¿≈«¬»¿ƒ¬≈∆
Ì¯Bz28ÌÈÏaL ÔÓ29. ≈ƒƒ√ƒ

פ"ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י
 ֿ וכסף קורקוס (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה).
ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן משנה).
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. ביצה
מן.28) לבוא 29)צ"ל: סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו

להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, גורן לידי

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó30È˙L da eÎl‰iMÓ ?˙b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ≈≈»«¿ƒ∆««ƒ∆¿«¿»¿ƒ
·¯ÚÂ31eÚËiMÓ ?ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz È˙ÓÈ‡Ó .32. »≈∆≈≈»«¿ƒ∆«≈ƒƒ∆ƒ¿»

יקב 30) גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא
פ"א  (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים וזה וגת.
דבר  על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה
להלן  וראה בלבד". ויקב גורן אלא מלאכתו, נגמרה שלא
לעשותן  העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה

בה.31)צמוקים]. הקורה 32)לדרוך משישימו כלומר,
הזיתים. על

.Ê¯B‰h‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡33- Ì¯z Ì‡Â ;‡Óh‰ ÏÚ ≈¿ƒƒ«»««»≈¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z34ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .35ÏebÚL , ¿»¿»«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ

‰Ï·c ÏL36ÔÓ ‰lÁzÎÏ ÔÈÓ¯Bz - B˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ∆¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
BaL ‡Óh‰ ÏÚ BaL ¯B‰h‰37,„·Ïa ÏebÚ‰ ‡ÏÂ . «»∆««»≈∆¿…»ƒƒ¿«

˜¯È ÏL ‰c‚‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„Á‡ Ûe‚ ‡e‰L38elÙ‡ , ∆∆»∆»¬ƒ¬À»∆»»¬ƒ
ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú39ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - d˙ˆ˜Ó ‰‡ÓËpL , ¬≈»∆ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .daL ‡Óh‰ ÏÚ daL ¯B‰h‰«»∆»««»≈∆»¬»ƒ»¿≈
‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙BÓ¯Ú ÈzL B‡ ˙Bc‚‡ ÈzL B‡ ÌÈÏebÚƒƒ¿≈¬À¿≈¬≈««¿≈»
ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ Ì¯˙È ‡Ï - dcˆa ‰¯B‰Ë ˙Á‡Â¿««¿»¿ƒ»…ƒ¿…ƒ«»«

‰lÁzÎÏ ‡Óh‰40¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈÓ¯B˙Â .41ÔÓ «»≈¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈ƒ
BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈¿«¿ƒ»∆∆¡«∆ƒ¿¿

BaL Lc˜Ó‰ ÔÓ ÏË - epnÓ42. ƒ∆…ƒ«¿À»∆

ממה 33) כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
"מה  - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם "ונחשב שנאמר
טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן
משאיֿאפשר". אפשר למדין שאפשר, אףֿעלֿפי וזה

או  טמא כולו יהא שתרם מה כדי כלומר: טהור כולו
(ר"ש). הטמא על הטמא ומן הטהור על הטהור מן שיתרום
מן  ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל

ההלכה). (בסוף הטמא על שם.34)הטהור משנה
- תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי
ה'" תרומת ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו
הטהור  מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום -

הטמא. העגול 35)על אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
מקום  "וכל המשנה בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה של
ור"ש  ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר

ונקראת 36)שם. היבשים התאנים מן שעושים גדול "ככר
(פיה"מ). רבים,37)דבלה" מחלקים מחוברת שהיא "לפי

טומאה  ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף אותם נחשב לא
(שם). ידוע 38)כולה" שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם). האגודה" יותר 39)לכל שהיא חיטים של "כרי
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(שם). בדבוק" האגודה מן תרומתו 40)פחותה - ובדיעבד
ההלכה. בתחילת למעלה שכתוב כמו תרומה,

שם.41) מן 42)ירושלמי תקח שתמיד היינו שם, הוא כן
טמא. בו יש אם אף - שבו הטהור

.ÁÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡43¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ44:Ì¯z Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«»≈««»¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ‚‚BLa45˙‡ Ôwz ‡Ï - „ÈÊÓa ; ¿≈¿»¿»¿≈ƒ…ƒ≈∆

ÌÈ¯ÈM‰46‰Óe¯z - ÌÈ¯‰L ‰ÊÂ ,47Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,48. «¿»ƒ¿∆∆≈ƒ¿»¿«¬…¿ƒ¿…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na49‰‡Óha Ú„È ‡lL ?50Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««À¿»¬»

Ì¯˙Ï ¯znL ‚‚LÂ Ú„È Ì‡51¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ ƒ»«¿»«∆À»ƒ¿…ƒ«»≈««»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ÔÎÂ .„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -52. ¬≈«≈ƒ¿≈ƒ¿««¬≈

ההלכה.43) בסוף - מעשר תרומת ולענין גדולה. תרומה
ב.44) משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא

שנתלשה  בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר
הסוגיא  ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן
וראה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן לג. בפסחים

יד). הלכה פ"ב הטבל.46)למעלה מן 47)את שהרי
נתן  כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו תרומה, תרומתו התורה

אושעיא). השירים.48)ברבי את לתקן כדי
תרומה.49) תרומתו בתרומות 50)שבשוגג יהודה כר'

כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם.
דפוסים  ברמב"ם (הגהה יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה,

משנה).51)חדשים). (כסף א הלכה שם ירושלמי
מן 52) ניטלת מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

על  הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור
במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא

וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן שם:

.ËÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ«¿À»««»¿…ƒ
¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰53ÔÈLeÏz ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .54 «»««¿À»≈«»≈¿ƒ

el‡ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È el‡ ˙B¯t :¯Ó‡Â¿»«≈≈ƒ¿¿»«≈≈
ÌÈ¯aÁÓ‰55eLÏziLÎÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,56BÏ eÈ‰L B‡ ; «¿À»ƒ¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ»¿∆»

˙B‚e¯Ú ÈzL57eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡Â ¿≈¬¿»«≈¬»¿ƒƒ¿
ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z58:¯Ó‡L B‡ ; ¿»«≈¬»¿À»ƒ∆»«

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t≈¬»¿À»ƒƒ¿¿»«≈
ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú59‡Ï -ÌeÏk ¯Ó‡60Ì‡ Ï·‡ . ¬»¿ƒ…»«¿¬»ƒ

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡»«≈¬»¿ƒƒ¿¿»«≈
eLÏziLÎÏ BÊ ‰‚e¯Ú61B„È·e ÏÈ‡B‰ ,eLÏ˙Â , ¬»ƒ¿∆ƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»

- Ì‰ÈL eLÏziLÎÏÂ ,‰OÚÓ ¯qÁÓ BÈ‡ - ÔLÏ˙Ï¿»¿»≈¿À««¬∆¿ƒ¿∆ƒ»¿¿≈∆
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c62LÈÏL e‡È·iL ‡e‰Â .63.¯Ó‡L ˙Úa ¿»»«»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»«

(לבמדבר 53) קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א תרומות
"שלא  - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת למד כו) יח,
המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום
פי"א  להלן (וראה אין ד"ה סב. קידושין בתוספות ועיין

כו). ואילו 54)הלכה שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,
וראה  שלו, אינם מפריש, הוא שעליהם המחוברים, הפירות

עליהם 55)להלן]. ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש תרומה, תרומתו משלו,

והרי 56) לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
 ֿ בכסף קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה

מחוברים  "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח). משנה
בידו  - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על

תרומה]. ותרומתו ששתי 57)לתלשם [והיינו סב. קידושין
התלושה]. וגם המחוברת גם שלו, הן עכשיו 58)הערוגות

שיתלשו. מחוברים.59)לפני בעודם שכיון 60)עכשיו
כדבר  זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו

שם). (קידושין לעולם בא הכסףֿמשנה 61)שלא לדעת
פירות  שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים, זו ערוגה
בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו".
זו  הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד שניהם". "ולכשיתלשו
פירות  על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על
שתי  על נאמרה ע"ב ושם לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה

על 62)הבבות. שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
פ"ב  תרומות ותוספתא תלושים, על מחוברים האור:
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה

ומעשרות 63) מתרומות הם פטורים שליש, הביאו לא שאם
פ  תרומות (למעלה מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב

פרק  תחילת תרומות (ירושלמי קיימים דבריו אין ומעשרות,
אין  הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט).
שם, בקידושין יעקב בן אליעזר כר' ודלא לגמרם, בידו זה
אדם  שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר

לעולם. בא שלא דבר מקנה

.ÈL·i‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,L·i‰ ÏÚ Ál‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡64 ≈¿ƒƒ««««»≈¿…ƒ«»≈
ËwÏ ?„ˆÈk .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â ;Ál‰ ÏÚ«««¿ƒ»«¿»¿»≈«ƒ≈
ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ¯ÁÓÏ epnÓ ËwÏÂ ÌBi‰ ˜¯È»»«¿ƒ≈ƒ∆¿»»≈¿ƒƒ∆«
˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ÈL ¯nzL‰Ï Bk¯c Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Ê∆∆»ƒ≈«¿¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈»»
,˙BBÙÙÏÓ‰ ÔB‚k ,ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯nzL‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ¿«≈¿»»ƒ¿«¿»¿
ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,Û¯ËˆÓ - ÌÈÓÈ ˙LÏLa ËwlL Ïk…∆ƒ≈ƒ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ∆«
ËwÏÂ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ¯nzL‰Ï Bk¯cL ˜¯È .‰Ê∆»»∆«¿¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ≈

.‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯Bz - ·¯Úa ËwÏÂ ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿ƒ≈»∆∆≈ƒ∆«∆

פ"ד.64) שם תוספתא

.‡ÈBÊ ‰L ˙B¯tÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡65‰L ˙B¯t ÏÚ ≈¿ƒƒ≈»»«≈»»
.BÊ ‰L ˙B¯t ÏÚ ‰¯·ÚL ‰L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ ,‰¯·ÚL∆»¿»¿…ƒ≈»»∆»¿»«≈»»

‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â66‰L ‰L :¯Ó‡pL ;67. ¿ƒ»«≈»¿»∆∆¡«»»»»
ËwÏ68˜¯È69‰M‰ L‡¯ ·¯Ú70‰‡a ‡lL „Ú ƒ≈»»∆∆…«»»«∆…»»

ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - LÓM‰ ‰‡aL ¯Á‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈««∆»»«∆∆≈¿ƒ
ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .ÔLÈ ‰ÊÂ ,L„Á ‰fL ;‰Ê ÏÚ ‰fÓ71 ƒ∆«∆∆∆»»¿∆»»¿≈ƒƒ≈

‚B¯˙‡72‰‡a ‡lL „Ú Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ·¯Úa ∆¿¿∆∆¬ƒ»»»ƒ¿»«∆…»»
- LÓM‰ ‰‡aMÓ ¯Á‡ ‚B¯˙‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈∆¿«≈ƒ∆»»«∆∆
L‡¯ - È¯L˙a „Á‡L ÈtÓ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆«∆ƒ¿≈∆∆»¿ƒ¿≈…

˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰73‰MÓÁÂ , «»»¿«¿¿¿»¿ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»
Ë·La ¯OÚ74ÔÏÈ‡‰ ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ -75. »»ƒ¿»…«»»¿«¿¿»ƒ»

פ"ב.65) שם ותוספתא ה, משנה פ"א משנה 66)תרומות
השדה 67)שם. היוצא זרעך תבואת כל את תעשר "עשר

שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה
יב.68) השנה בראש והובאה שם, שבו 69)תוספתא

ד). הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים
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התבואה 70) למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד
(להלן). יד:71)והירקות השנה כירק 72)ראש שהוא

ה). הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין
ב.73) שם שם.74)משנה במשנה גם 75)כביתֿהלל

לענין  - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג
טו.). (שם כאילן דינו המעשר, שנת

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡76, ≈¿ƒ≈»»∆«≈»»»∆
‡ÏÂ] .ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ¿…ƒ≈»»»∆«≈»»∆¿…

‡È¯eÒ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ77‡È¯eÒ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ , ƒ≈»»∆«≈¿»¿…ƒ≈¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ [.ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ«≈»»∆¿…ƒ≈∆≈»«»ƒ

‰Óe¯˙a78‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÔB‚k ,79˙B¯t B‡ , ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»≈
‡ÏÂ ,‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯t ÏÚ Ô˙Óe¯z ‰Ó¯˙pL∆ƒ¿¿»¿»»«≈∆«»ƒƒ¿»¿…

Ët‰ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯tÓÌ‡Â .ÔÈ¯e ƒ≈∆«»ƒƒ¿»«≈«¿ƒ¿ƒ
.‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z»«≈»¿»

שם:76) המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות
(ויקרא  הארץ" מזרע הארץ מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם
יש  מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז,
אין  מעשר, בתרומת שבאו מהם ויש במעשר, שבאו מהם
שבאו  הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה
על  במעשרות שבאו ובפסוקים המעשרות, על בתרומות
מזה  שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות,
לארץ  באו אם שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה
התורה  מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני
פירות  על בהם תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה
(משנה  עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ

שם). פ"ב.77)ראשונה תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם שם.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰80‰Óe¯z81‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ««¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
B˙Óe¯z82ÈL ¯OÚnÓ B‡83ecÙ ‡lL Lc˜‰Â84ÏÚ ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿«

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈≈¿»»¿»

ראשון 80) ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות
ממעשר  ולא תרומתו, אחרים) ספרים (כנוסחת ניטלה שלא
וראה  אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני

גדולה.81)להלן. תרומה  תרומת 82)היינו היינו
לפני  הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר.
תרומה  גם ממנו להפריש שחייב גדולה, תרומה שהפריש
ומכיון  יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה
ממנו  להפריש יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה
והיא  וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה
יכול  מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת
וכסףֿמשנה  ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה שהפרישו 83)ופירוש
גדולה. תרומה שהפריש מן 84)לפני פטור שהקדש

מהלכות  (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות,
תרומה  מהם מפריש נפדו, אם אבל יז). הלכה שני מעשר

ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה,

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡85ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆«»ƒ«»«
Ô‰È¯·cÓ ·iÁÓ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,Ô‰È¯·cÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·c»»∆«»ƒƒ¿≈∆¿…ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆

Ì¯z Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ‰ ÏÚ86B˙Óe¯z - «««»ƒ«»¿ƒ»«¿»
‰Óe¯z87Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,88. ¿»¿«¬…¿ƒ¿…

ואינו 85) נקוב עציץ גבי יֿיא, משניות פ"ה מדמאי נלמד
 ֿ (כסף טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב,

ורדב"ז). כשתרם 86)משנה השני, הדין על רק מוסב זה
(כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן

להלן). להוציא 87)וראה צורך ואין לאכלה מותר שהכהן
אלא  אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה

שהרי 88)מדרבנן. התורה, מן בתרומה החייב על
שאינו  מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב
שהוא  מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש
- מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה מן בתרומה חייב
אבל  באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר תרומה, זו הרי
חייבת  שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה
ואינה  מדרבנן אלא אינה זו ותרומה התורה, מן בתרומה
הלכה  להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת

טז.

.ÂË·e˜ ıÈˆÚ89ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -90‡‰È ‰nÎÂ . »ƒ»¬≈»»∆¿«»¿≈
ÔË˜ L¯L È„k ?·˜pa91˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,92Ú¯Ê . «∆∆¿≈…∆»»¿»ƒ¿«ƒ»«

·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ‰‡e·z93¯Á‡Â ,LÈÏL ‰‡È·‰Â ¿»¿»ƒ∆≈»¿≈ƒ»¿ƒ¿««
‡e‰ È¯‰ - ·e˜ ‡e‰Â ‰‡e·z‰ ‰¯Ó‚Â B·w Ck»ƒ¿¿ƒ¿¿»«¿»¿»¬≈
‡È·iL Ì„˜ ep·wiL „Ú ,·e˜ BÈ‡La ÁÓBˆk¿≈«¿∆≈»«∆ƒ¿∆…∆∆»ƒ

.LÈÏL¿ƒ

י.89) משנה שם בארץ.90)דמאי הפרי צמח כאילו
י.91) משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה כן
(93 ֿ (כסף ב הלכה פ"ה מעשרות וירושלמי ע. מנחות

משנה).

.ÊËı¯‡a ÔÈÏ„b‰ ˙B¯tÓ Ì¯Bz‰94ÔÈÏ„b‰ ÏÚ «≈ƒ≈«¿≈ƒ»»∆««¿≈ƒ
ÔÈÏ„b‰ ÏÚ ·e˜ ıÈˆÚ ˙B¯tÓ B‡ ,·e˜ ıÈˆÚa¿»ƒ»ƒ≈»ƒ»««¿≈ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ı¯‡a95ÏÚ ·e˜ BÈ‡MÓ Ì¯z . »»∆¿»¿»»«ƒ∆≈»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜p‰96Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,97ÔÓ Ì¯z . «»¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…»«ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜ BÈ‡L ÏÚ ·e˜p‰98‡ÏÂ , «»«∆≈»¿»¿»¿…
ÏÎ‡z99ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ≈»≈«∆ƒ»∆»¿»««¿ƒ»

¯Á‡100. «≈

שם.94) התורה.95)דמאי מן צריך 96)ששניהם ואין
מפני  השניה, בהלכה כמו ומעשרות, תרומות עליה להוציא
(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן

שאינו 97) העציץ (שאין הפטור מן שהפריש לפי הנקוב, על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב

נקוב,98) שאינו ממה ולהפריש ולתרום לחזור צריך ואין
ביבמות  (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה

לאכול,99)פט:). לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי לכהן,
מן  בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל

המשניות). (פירוש שם,100)התורה ביבמות הוא כן
לחשוש  שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין
תרומה  כולה ובאמת השיריים, את זרים יאכלו שמא
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ממקום  ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן,
אחר).

.ÊÈÌ¯Bz‰101È‡Óc‰ ÏÚ È‡Óc‰ ÔÓ102È‡Óc‰ ÔÓe «≈ƒ«¿«««¿«ƒ«¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - È‡ce‰ ÏÚ103Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,104ÏkÓ ««««¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…ƒ»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡105Ì¯z .È‡Óc‰ ÏÚ È‡ce‰ ÔÓ ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ«««««¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z -106ÏÎ‡z ‡ÏÂ ,107‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ¿»¿»¿…≈»≈«∆ƒ»∆»

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z108. ¿»««¿

על 101) שהרי מעשר, תרומת והיינו יא. משנה שם דמאי
גזירות  עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה
(תפארת  א הלכה מעשר מהלכות פ"ט להלן כמפורש דמאי,

שם). ואפשר 102)ישראל פטורים, ששניהם שאפשר
מהם  ואחד פטור מהם שאחד ואפשר חייבים, ששניהם

הודאי"103)חייב. על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ממנו  (שהופרשו פטורה היא אם ממהֿנפשך: מותרת
היא  ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות
את  גם ותקנה תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת
כן  גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה הודאי
והשניה  חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת,
התורה  מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
שנקרא  כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים
כפי  לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם עליה
בדמאי  כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא
(תוספת  יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן ג, משנה פ"א

שם). זה 104)הגרע"א והרי פטורה, התרומה היתה שמא
החיוב. על הפטור ומן 105)מן הודאי, על הודאי מן

עליו. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי
טבל,106) הוא אם ממהֿנפשך: לאכילה מתוקן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי
שהפריש 108)לכהן.107) ונמצא פטור, הדמאי היה שמא

הלכה  (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב מן
בתורם  רק כי אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב).
שמא  עצמו, ממנו לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ
וזו  חייבת שזו יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו
חייבת  וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן,
יבואו  לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה
מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר
תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום אם ואדרבה
היא  אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי
(תוספות  וכו' אחר ממקום שוב עליה להפריש ויצטרכו ספק

חדשים).

.ÁÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡109ÌÈhÁ‰ ÏÚ ÌÈÏaL110ÌÈ˙ÈÊÂ ,111 ≈¿ƒƒ√ƒ««ƒƒ¿≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ ,ÔÓL ÏÚ112dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â .ÔÈÈ ÏÚ «∆∆«¬»ƒ««ƒ¿ƒ»«≈»

‰Óe¯z113LzÎÏÂ C¯„Ï Ô‰k‰ ÁÈ¯ËÈ ‡nL ‰¯Êb ;114. ¿»¿≈»∆»«¿ƒ««…≈ƒ¿…¿ƒ¿
ÔÓL ÔÈÓ¯Bz Ï·‡115ÔÈLaÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ116ÏÚ ÔÈÈÂ , ¬»¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«ƒ«

ÔÈ˜enˆ Ô˙BOÚÏ ÌÈ·Ú117Ì¯B˙Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈÓ ÈMÓ118ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ƒ¿≈ƒƒ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ«»∆«

Ú¯‰119L·k È˙ÈÊ ÏÚ ÔÓL È˙ÈfÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÎÂ .120, »«¿≈¿ƒƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆
L·k È˙ÈfÓ ‡Ï Ï·‡121BÈ‡L ÔÈiÓ .ÔÓL È˙ÈÊ ÏÚ ¬»…ƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆ƒ«ƒ∆≈

ÏM·Ó122ÏM·Ó‰ ÏÚ123ÏÚ ÏM·Ó‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿À»««¿À»¬»…ƒ«¿À»«
ÏeÏv‰ ÔÓ .ÏM·Ó BÈ‡L124Ï·‡ ,ÏeÏˆ BÈ‡L ÏÚ ∆≈¿À»ƒ«»«∆≈»¬»

ÏÚ ÌÈ‡zÓ .ÏeÏv‰ ÏÚ ÏeÏˆ BÈ‡MÓ ‡Ï…ƒ∆≈»««»ƒ¿≈ƒ«
˙B¯‚B¯b125ÔÈÓa126ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯bÓ , ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈ƒ
‰cÓa127‡ÏÂ ,‰cÓa ˙B¯‚B¯b ÏÚ ÌÈ‡z ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ»¬»…¿≈ƒ«¿»¿ƒ»¿…

ÔÈÚa ÌÏBÚÏ Ì¯˙iL È„k ,ÔÈÓa ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯‚¿»««¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿…¿»¿«ƒ
˙t‰ ÏÚ ÌÈhÁ ÔÈÓ¯B˙Â .‰ÙÈ128˙t‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , »»¿¿ƒƒƒ«««¬»…ƒ««

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈhÁ‰ ÏÚ129- Ì¯z Ì‡ ,el‡ ÏÎ·e . ««ƒƒ¿ƒ∆¿¿»≈ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z130. ¿»¿»

ד.109) משנה פ"א שנגמרה 110)תרומות לאחר
שומע  כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון מלאכתן.
שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני
המשניות  (פירוש הגמור" מן הגורן, מן כדגן תלמודֿלומר

לשמן.111)שם). מהן 112)העומדים לעשות העומדים
ביתֿהלל.113)יין. כדעת שם, ירושלמי 114)משנה

שלא  מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם.
תרומה  תרומתו מלאכתו, שנגמרה דבר על מלאכתו נגמרה
שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם -

ט.115) משנה שם ובמלח.116)תרומות במים השרויים
הפרד 117) תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי

פ"ג  להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים
יצחק  רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר מהלכות
שלא  דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן
הלכה  למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא מלאכתו נגמרה

סו.).118)ד. זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
"משנה 119) (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שתורמין

תיקון). צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה"
"זיתי 120) שם: המשנה בפירוש רבינו וז "ל מ"ו. פ"ב שם

הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן
למיעוט  לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים משמן וטוב
וחלבו  ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם,
הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שבו, והיפה הטוב הוא

שם).121) (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שזהו
שם.122) מן 123)משנה יותר טוב מבושל, שאינו שיין

(הוצאת 124)המבושל. פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן
שלפנינו  הנוסחאות לפי (10 123 עמוד ליברמן הגר"ש

בכסףֿמשנה). הלכה 125)(ועיין (למעלה כהן שם כשיש
וכן 126)א). ד, הלכה פ"ב תרומות וירושלמי נד: מנחות

תאנים  תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש
גדול  התאנים של שהנפח לפי כדלהלן, במדה, הגרוגרות על
[ואין  בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר

הדבר  את וגם התרומה את גם ומונה שמודד הנתרם,הכוונה
במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי
שמודד  אלא ד), הלכה פ"ג (למעלה במנין" ולא במשקל לא
ונמצא  הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה

באומד]. במדה 127)שתורם עולות יבשות שהן שגרוגרות
יפה. בעין תורם ונמצא לדעת 128)יותר, שם. תוספתא

פת, לגבי הן יפות שחיטים משום שהיינו הכסףֿמשנה
יותר  שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי
בניגוד  בתרומה, ממעט ואינו א). הלכה למעלה (וראה
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דלהלן. החיטים על הפת מן רבינו 129)לתורם בספרי
במעשה  הוא וכן (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים
(תוספתא  כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח
לפי  שתורם והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה).
הפת  של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון

יפה. בעין תורם ונמצא ועלה 130)עצמו, התורם שהרי
פ"ג  (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד בידו
תרומה  תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה

ג). הלכה (למעלה

.ËÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡131ÔÈLzÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÓL132, ≈¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ
˙BÎ¯„p‰ ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ ‡ÏÂ133Ì¯B˙Ï ‰ÓB„ ‰fL ;134 ¿…«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿»∆∆∆¿≈

‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»
¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â .BzÎ‡ÏÓ¿«¿¿ƒ»«¿»¿»¿«¬…

Ì¯˙ÈÂ135‰BL‡¯‰ .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿»¬»ƒƒ¿≈«¿»»ƒ»
˙Ún„Ó136dÓˆÚ ÈÙa137dÏÎB‡‰Â ,138‰ÈÏÚ ·iÁ - ¿«««ƒ¿≈«¿»¿»¿»«»»∆»

˙B¯eÓb ˙BÓe¯z ¯‡Lk139‰iM‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ;140. ƒ¿»¿¿¬»…ƒ«¿ƒ»

ח.131) משנה פ"א במכתש 132)תרומות שנכתשו היינו
מלאכתן. נגמרה ולא שמן, מהן שנדרכו 133)לעשות

מלאכתן. נגמרה ולא יין, רבינו 134)לעשות רצה בזה
על  ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל
כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות, ענבים
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין
אמרו  ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו מלאכתו,
לא  כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור
יודעים  הכל שהרי כן, לעשות יוסיף שמא חכמים חששו
הזיתים  אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין
מלאכת  בהם התחילה שכבר הנדרכות, והענבים הנכתשים
עליהם  ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן

ראשונה). (משנה מלאכתם כל שנגמרה משנה 135)לפני
למעלה. וראה שם 136)שם. ואין בחולין, נתערבה אם

ב. הלכה פי"ג להלן ראה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה
בפ"ג 137) שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

"אם  חומץ: של ונמצאת יין של חבית בתורם א, משנה שם
תרומה  לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק
וכן  וכו' עצמה בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור
התרומות  ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה"
עד  עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן
אבל  כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון
בפני  מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה התורה

כלל]. מדמעת אינה והשניה האוכלה.138)עצמה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא שאינה

.ÎÔÓL Ì¯zL ÈÓ141ÔÏÎ‡Ï BzÚcL ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ142, ƒ∆»«∆∆«≈ƒ∆«¿¿»¿»
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰ ÏÚ BzÚ„Â ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ B‡≈ƒ«≈ƒ¿«¿««…«¬ƒ»
ÏÚ ÌÈ·Ú B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰L ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ Ì¯zL∆»««ƒ«¬»ƒ∆≈«¬ƒ»¬»ƒ«

ÔÎ¯„Ï CÏÓÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰Â ÌÈ·Ú143C¯„Â , ¬»ƒ¿«…«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»¿»¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ÈÏÚ Ì¯z ¯·kL ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»«¬≈∆≈»ƒ

˙ÏÂ ¯ÊÁÏÌ¯144. «¬…¿ƒ¿…

ט.141) משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי

שמן. מהם להוציא רוצים שאין הזיתים 143)כיון שאותם
שם). (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו פעם 144)חזרו

נגמרה  מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי שניה,
(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן

.‡ÎÔÈÈ ÏÚ ıÓÁ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡145ÏÚ ÔÈÈ ÔÈÓ¯Bz Ï·‡ , ≈¿ƒ…∆««ƒ¬»¿ƒ«ƒ«
Ô‰ „Á‡ ÔÈÓ ıÓÁ‰Â ÔÈi‰L ;ıÓÁ146‰È‰) .147BaÏa …∆∆««ƒ¿«…∆ƒ∆»≈»»¿ƒ

dÈ‡ - ıÓÁ B„Èa ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈi‰ ÔÓ Ì¯˙Ïƒ¿…ƒ««ƒ«««ƒ¿ƒ¿»¿»…∆≈»
(.‰Óe¯z148ıÓÁ ÏÚ ıÓÁ Ì¯˙Ï BaÏa ‰È‰149, ¿»»»¿ƒƒ¿……∆«…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÔÈÈ Ì¯zL ıÓÁ‰ ‡ˆÓÂ150. ¿ƒ¿»«…∆∆»««ƒ¿»¿»

היפה 145) על הרע מן תורם שזהו פ"ד. תרומות תוספתא
ועיין  ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין

פד: בתרא וראה 146)בבא כרבי. ולא שם כחכמים
בכלאים. תלוי שהכל שם, אחרים 147)למעלה בספרים

שכתב  כמו הנכונה. הגירסה היא זו אבל זה. קטע אין
בבא  ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה,

צו. כיון 148)בתרא אחד, מין וחומץ שיין אףֿעלֿפי
היא  הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין
כתבו  וכן (כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה

וחומץ. יין ד"ה פד: שם הגירסא 149)התוספות היא "כך
שהיא  אלא בתוספתא, שם כן גם והוא רבינו, בדברי הנכונה

(כסףֿמשנה). בשיבוש" בלבו 150)כתובה שהיה כיון
והרי  הרע, על היפה מן בידו ועלה הרע, על הרע מן לתרום
רבינו  שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם
ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה
לתרום  נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין
מששים  אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין [ואם
למעלה  ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =)

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ מן בתרם

.·ÎÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì¯Bz‰151:ıÓÁ ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ «≈»ƒ∆«ƒ«««ƒ¿ƒ¿»…∆
dÈ‡ - dÓ¯z ‡lL „Ú ıÓÁ ‰˙È‰L Ú„BÈ Ì‡ƒ≈«∆»¿»…∆«∆…¿»»≈»

‰Óe¯z152BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓÁ‰ dÓ¯zL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»¿ƒ««∆¿»»∆¿ƒ»¬≈
‰Óe¯z153‰Óe¯z - ˜ÙÒ Ì‡Â ;154ÔÎÂ .Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿ƒ»≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…¿≈

‰¯Ó ˙‡ˆÓÂ ˙eM˜ Ì¯Bz‰155,Áe¯Ò ‡ˆÓÂ ÁÈh·‡ , «≈ƒ¿ƒ¿≈»»¬«ƒ«¿ƒ¿»»«
ÔÈ¯e˜ e‡ˆÓpL B‡156˙È·Á Ì¯z .157˙‡ˆÓÂ ÔÈÈ ÏL ∆ƒ¿¿¿ƒ»«»ƒ∆«ƒ¿ƒ¿≈

d˙BzLÏ ¯eÒ‡L ‰l‚Ó158Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z -159 ¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…
,dÓˆÚ ÈÙa ˙Ún„Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â .‰iL¿ƒ»¿≈««ƒ¿≈∆¿«««ƒ¿≈«¿»

.LÓÁ ·iÁ BÈ‡ - Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎB‡‰Â¿»≈««ƒ¿≈∆≈«»…∆

א.151) משנה פ"ג היתה 152)תרומות שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, נתכוין והוא הואיל בטעות,

יין.153) היה הרמה תרומה 154)שבשעת איסורי כל
עד  חומץ היתה שמא בזה, נתקן לא הטבל אך מספק, עליה

נתרמה. שדין 155)שלא רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
מרה  היתה שאם חומץ, ונמצא יין בתורם כמו להם, אחד
מדובר  שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד
שנעשית  או התרומה, הרמת בשעת מרה היתה אם בספק,
פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה
מרה  שהיתה בידוע אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה
שני  שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם,
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קישות  לבין תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות,
כך. כל טעות שאינה מרה ויש 156)ונמצאת נקב בו שיש

שם). (ירושלמי ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו
(157.(421 עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות תוספתא
ב).158) הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
אם 159) ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור לפי

מספק  ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים
ויתרום.ה  ויחזור תרומה היא רי

.‚ÎÔ‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙ ?„ˆÈk160dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ ÏÚ ≈«»¿»««≈∆««Àƒ≈»
˙Ún„Ó161dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iL ‰ÏÙ ; ¿«««»¿»¿ƒ»¿»«≈≈»

˙BÚn„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ô‰ÈzL eÏÙ ;˙Ún„Ó¿«««»¿¿≈∆¿»∆»¿«¿
Ô‰ÈzLaL ‰pËwa162- Ô‰ÈzL ¯Ê ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿«»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒ»«»¿≈∆

dLÓÁÂ Ô‰ÈzLaL ‰pËwa ÌlLÓ163‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆¿À¿»¿≈«
Ô‰k‰ ÔÓ ÏËBÂ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙B ?Ô‰ÈzLa ‰OBÚ∆ƒ¿≈∆¿»¿…≈∆»¿≈ƒ«…≈

‰ÏB„b‰ ÈÓc164. ¿≈«¿»

ב.160) משנה פ"ג בפחות 161)תרומות נפלה אם אפילו
מחולין. חלקים גדולה 162)ממאה האחת כו' היתה "אם

ובשניה  סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת  מן
שיעור  לדעת אלו צריכים בחולין סאין השלש ונפלו סאתים,
קטנה  והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן
במאה  תעלה סאין מאה חולין באותה היו ואם שבשתיהן,
המשנה  (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד,

ומשלם 163)שם). תרומה אופן בכל הקטן שהשיעור
הגדולה 164)חומש. את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן

הראיה. עליו מחבירו שהמוציא מספק,

.„Î˙È·Á‰ ˙‡ ˜„Ba‰165‰Óe¯z dLÈ¯Ù‰Ï dÁÈp‰Â «≈∆∆»ƒ¿ƒƒ»¿«¿ƒ»¿»
,Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰Óe¯z dlk ‰OÚzL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÏÚ«¬≈ƒ«∆≈»∆À»¿»¿ƒ¿∆»«…≈
‰lÁz d˜„aL ˙ÚÓ :ıÓÁ d‡ˆÓe d˜„a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿»»…∆≈≈∆¿»»¿ƒ»
Ô˙B‡ ·LÁL ÔÈÈ ÏÎÂ ,ÔÈÈ È‡cÂ - ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú«¿»»ƒ«««ƒ¿»«ƒ∆»«»
;Ôw˙Ó ‡e‰ È¯‰ - BÊ ˙È·Áa BlL ‰Óe¯z‰L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«¿»∆¿»ƒ¬≈¿À»

˜ÙÒ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ166‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ , ƒ»¿≈≈»≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
.‰iL¿ƒ»

רבי 165) וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, תוספתא
שם. שהפריש 166)יוחנן ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על החומץ מן תרומה

.‰ÎÌÈ˜¯t ‰LÏLa167˜c·Ï CÈ¯ˆ168ÔÈi‰ ˙‡ ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ¿…∆««ƒ
:Ô‰ el‡Â .ıÈÓÁ‰ ‡nL ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï BÁÈp‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ»»∆»∆¿ƒ¿≈≈

‚Á‰ È‡ˆBÓ ÏL ÌÈ„wa169¯„Óq‰ ˙‡ˆB‰·e ,170, «»ƒ∆»≈∆»¿»««¿»«
¯ÒaÏ ÌÈÓ ˙ÒÈk ˙ÚL·e171ÔÈLÈ¯ÙÓ - BzbÓ ÔÈÈÂ . ƒ¿«¿ƒ««ƒ«…∆¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ [„Ú] ÔÈÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÂÈÏÚ172. »»¿∆¿«∆«ƒ««¿»ƒ

במשנה.167) לא. תורמין 168)גיטין ואין החמיץ שמא
עליו  מפריש השנה ימות בשאר אבל היין, על החומץ מן

יין. שהוא חג 169)בחזקת במוצאי קדים רוח כשמנשבת
באשכול 170)הסוכות. נראים וענביו (ה)פרח "כתום

שם). (רש"י הערוך 171)כסדרן" כנוסחת שם, משנה
נכנסת  כשלחלוחית לומר: ורצה שם. ותוספות ורש"י
מהן  לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה

כותשים  היו אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל
חומץ  ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים

שם). (רש"י הוא 172)לטיבול וכן להיות. צריך כן
משום  והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, בתוספתא

(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו

.ÂÎ˙B¯t ÁÈpn‰173„Ú Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«
eOÚiL174ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z ∆≈»¿»««ƒ∆≈«¿ƒƒ

Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ175LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,176Ô‰ È¯‰ - ¿«¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒƒ¿ƒ¬≈≈
ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa177ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ . ¿∆¿««»ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

¯Á‡ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ‡nL ÔwzM ‰Ó«∆ƒ≈∆»…ƒ¿ƒ¬≈∆∆»««
‰iL ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ CÎÈÙÏ .e„·‡L178. ∆»¿¿ƒ»«¿ƒ¿»¿ƒ»

שם.173) למעלה 175)כולם.174)משנה ראה בסמוך,
יז. הלכה במ 176)פ"ג שאמרו [ומה שם:בדיעבד. שנה

שני  במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו עליהם", "מפריש
בתרומה  אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר
הלכה  (שם חכמים לתלמידי מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ"א  המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ),
שני  למעשר הדין שהוא ופשוט ו) הלכה מעשר מהלכות
פ"ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשר,1) ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

ולפסול. להאכיל והראוי

.‡ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z2ÔÈa , ¿»¿««¬≈∆¡∆∆«…¬ƒ≈
Ì‰ ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈≈

ÌÈÚk‰ Ì‰È„·ÚÂ3ÔzÓ‰·e4Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿≈∆«¿«¬ƒ¿∆¿»∆∆¡«¿…≈ƒ
Á¯aL Ô‰k „·Ú .¯ÓB‚Â BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È5˙L‡Â ƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿¿≈∆∆…≈∆»«¿≈∆

‰„¯nL Ô‰k6ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -7. …≈∆»¿»¬≈≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

oia milecb oia ,mipdkl zlk`p xyrn znexze dnexz"
dpwi ik odke xn`py ,ozndae miprpkd mdicare md ...miphw

."etqk oiipw ytp

אוכלין". אלו הרי שמרדה, כהן ואשת שברח "עבד ומוסיף:
כהן  נקרא שהקב"ה הוא העניינים בפנימיות ועניינו
מסיבה  אם גם ולכן כהן, עבד הוא יהודי וכל לט.) (סנהדרין
שברח", כהן "עבד של למצב והביאו יצרו תקפו כלשהי
אלו  "הרי זאת בכל עוד, אדונו תחת שאינו לו שנדמה עד
עוד  ולא הוא". ישראל שחטא, אע"פ "ישראל כי אוכלין"
הקדושה  שניצוצי גורם הקב"ה משל שאוכל שזה אלא
ובזה  הקודם. למצבו לחזור עליו ויפעלו יעוררוהו שבזה
בני  של אחדותם - שבתרומה האחדות עניין גם־כן מודגש

יהיו. שבו ומצב מעמד בכל הקב"ה עם ישראל
(c"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

(כסףֿמשנה).2) מקומות בכמה פרשת 3)פשוט 'ספרא'
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ה"א. פ"ה אלא 4)אמור לה הותר שלא אומרים יש
פ"ה  למעלה (ראה בהמה למאכל שעיקרם תרומה כרשיני
לבהמה. לתת אסור אדם, למאכל שעיקרו דבר אבל ה"ב),
הם  ביתו "ויליד הפסוק על ה"ו, שם ב'ספרא' הוא וכן
לא  יכול אוכלת, בהמה ואין אוכלים "הם - בלחמו" יאכלו
ורע"ב  ר"ש ועי' נפש". לומר: תלמוד בכרשינים? תאכל
להלן  וראה כאן. למלך' ב'משנה וראה מ"ט. פי"א בתרומות

הכ"ח. ופי"א ה"ז, תרומות 5)פ"ט ותוספתא ב. יב, גיטין
שם).6)פ"י. (גיטין, בעלה קנינו 7)על שהם בתרומה,

כהן. של

.·‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z8Ô‰k ‡l‡ d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿»∆»≈≈»∆»…≈
ÒÁÈÓ9‰˜ÊÁ È‰k Ï·‡ ;10ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ - ¿À»¬»…¬≈¬»»¿ƒƒ¿»∆

„·Ïa Ô‰È¯·c11‰Óe¯z ÔÈa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯˙e . ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿»≈¿»
ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈa ‰ÏB„‚¿»≈¿««¬≈≈∆»≈∆

ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰ÎÏ ‡l‡ ˙z dÈ‡ - Ô‰È¯·c12; ƒ¿≈∆≈»ƒ∆∆∆»¿…≈«¿ƒ»»
ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎÂ ,‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓƒ¿≈∆»∆¡…¿»¿≈»¿»«≈»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˙B CÎÈÙÏ .14ÏÎÏ ¿∆¿«À¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»¿»
‰ˆ¯iL Ô‰k15. …≈∆ƒ¿∆

התורה.8) מן להפרישה יוחסין 9)שחייבים עדי לו שיש
כד:). (כתובות ודאי כהן שהוא המתייחס כתב או

דבר 10) להוציא יכולים ביתֿדין ואין כהנים שהוחזקו
(רש"י  יחוס כתב ולא יחוס עדי לא להם אין אבל מחזקתו,

מדברי 11)שם). אלא בה חייבין שאין תרומה היינו
כה.). (שם להלן.12)סופרים ב:13)ראה קל, בחולין

שאין  מנין יונתן, רבי אמר נחמני בר שמואל  רב "אמר
לא, הימיםֿב (דברי שנאמר עםֿהארץ? לכהן מתנה נותנים
והלוים  הכהנים מנת לתת ירושלים ליושבי לעם "ויאמר ד):
מנת. לו יש - ה' בתורת המחזיק כל ה'", בתורת יחזקו למען
פ"ד  בחלה אבל מנת". לו אין - ה' בתורת מחזיק ושאינו
ושמן  וכו' והבכורות החרמים כהן, לכל ניתנין "ואלו מ"ט
(בחלת  הקודמת המשנה על שם וב'ירושלמי' שריפה",
חבר, לכהן "בין אמרו: - כהן" לכל "וניתנת לארץ) חוצה
כהן" לכל "ניתנין גם כן ואם עםֿהארץ", לכהן בין
עםֿהארץ. כהן בין חבר כהן בין היינו השניה, שבמשנה
אלא  מתנות נותנין אין שאמרו שמה רבינו, למד זה ומתוך
שיהיה  אבל והיפה, הטוב דרך על אלא אינו חבר, לכהן
שם. במשנה פירש וכן שמענו, לא הארץ, לעם לתתם אסור
בהם  שאין דברים רק שם המשנה שהזכירה זה  ומתוך
של  שמן היינו שריפה, שמן גם ובכללם וטהרה, טומאה
מעשר  תרומת גדולה, שתרומה רבינו למד טמאה, תרומה
יטמאם  שמא עםֿהארץ, לכהן לתתם אסור טהורות, וחלה

המשנה. בפירוש עיי"ש בטומאה, ויטמאנה 14)ויאכלם
 ֿ עם אין טמאה שתרומה [ואףֿעלֿפי יאכלנה. ואחרֿכך
מחזיק  אינו עםֿהארץ – להלן) (ראה לאכלה חשוד הארץ

שמח']. 'אור – להלן וראה לטמא, שם:15)עצמו בחלה,
של  שמן היינו שריפה", ושמן וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו
כהן  בין חבר כהן בין היינו כהן, וכל טמאה. תרומה
ודעתו  זה, על חולק והראב"ד למעלה. כמבואר עםֿהארץ,
 ֿ שעם ואףֿעלֿפי מנין. ד"ה שם בחולין ה'תוספות' כדעת
שאינו  לפי ידו, על שנטמאה טהורה תרומה אוכל הארץ

תרומה  לאכול חשוד אינו - למעלה) (ראה טמא שהוא סבור
שמח'). ('אור משנה' ב'כסף וראה ממש, טמאה

.‚˙ÈÏ‡¯OÈ16˙‡OpL17˙a ‰pË˜ elÙ‡ ,Ô‰ÎÏ ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈¿…≈¬ƒ¿«»«
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL18‰Óe¯˙a ÏÎ‡z -19‰ÊÁÂ »»ƒ¿∆»…«ƒ¿»¿»∆

˜BLÂ20‰¯Bz ÔÈ„Â .21È¯‰L ,‰Ò¯‡˙pMÓ ÏÎ‡zL »¿ƒ»∆…«ƒ∆ƒ¿»¿»∆¬≈
BÈ˜ ‡È‰22ÒkzL „Ú ÏÎ‡zL ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¬»»¿¬»ƒ∆…««∆ƒ»≈

ÏÈÎ‡z ‡nL ‰¯Êb ,‰tÁÏ23‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ‰Óe¯z «À»¿≈»∆»«¬ƒ¿»¿»ƒ»¿«∆»
.‰È·‡ ˙È·a ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»¿≈»ƒ»

ב.16) מד, נדה בהלכה 17)משנה, (ראה אביה עלֿידי
אישות  מהל' (פ"ג התורה מן איש אשת שהיא הסמוכה)

שם).18)הי"א). (נדה, ביאה ביאתה אין כן, לפני אבל
אביה.19) עלֿידי נישאה אם דאורייתא, בתרומה אפילו
לכהנים 20) נאכלים שהם השלמים, מקרבן המורמים

מעשה  מהל' ופ"י א. נה, זבחים (משנה ולעבדיהם ולנשיהם
ה"ה). ב.21)הקרבנות נז, (ויקרא 22)כתובות ונאמר

בו" יאכל הוא כספו, קנין נפש יקנה כי "וכהן יא): כב,
שם.23)(שם). עולא, כדעת

.„˙L¯Á24˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ‰ËBLÂ ≈∆∆¿»∆ƒ≈¿…≈≈»∆∆
‰Óe¯˙a25‰È·‡ d‡ÈO‰ elÙ‡ ,26‡OÈ ‡nL ‰¯Êb ; ƒ¿»¬ƒƒƒ»»ƒ»¿≈»∆»ƒ»

˙L¯Á Ô‰k L¯Á27‰pÏÈÎ‡ÈÂ28‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ , ≈≈…≈≈∆∆¿«¬ƒ∆»¿ƒ»»¿∆…
.ÏÏk Ï‡¯OÈ ˙a ˙L¯Á ÏÎ‡z…«≈∆∆«ƒ¿»≈¿»

א.24) קיג, בתרומה 25)יבמות ובין דרבנן בתרומה בין
(שם). התורה 26)דאורייתא מן גמורה איש אשת שהיא

הי"א). אישות מהל' תופשים 27)(פ"ג אינם חרש ונישואי
ה"ט). פ"ד (שם מדרבנן דאורייתא,28)אלא תרומה

שם  [ובגמרא שם). (יבמות, אוכלת היא דרבנן תרומה שהרי
[ו  הוא נבלות אוכל קטן "וליכול, זה: על מצווין הקשו אין

בפקחת". חרש יאכיל שמא "גזירה ומתרץ: להפרישו]",
אוכל  קטן שסובר למי שאף - א קיד, שם הסוגיא לפי אבל
אסור  בידים להאכילו להפרישו, מצווין ביתֿדין אין נבילות
אין  - הכ"ז) אסורות מאכלות מהל' בפי"ז רבינו פסק (וכן
הנישואין  עלֿידי שהרי הנ"ל, הגמרא לקושיית מקום
זה  והרי תרומה, אוכלת היא וחרשת לחרש חכמים שתיקנו
ועי' שם). ריטב"א (ועי' בידים לה נותנים חכמים כאילו

רוקח']. ו'מעשה משנה' 'כסף

.‰˙BÓe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ¯f‰29‡Ï ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL , «»»∆¡…¿∆∆¡«¿»»…
:¯Ó‡pL ,B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz ‰È‰ elÙ‡ .L„˜ ÏÎ‡È…«…∆¬ƒ»»«…≈¿ƒ∆∆¡«
¯ÈÎO ‰Ê - ·LBz .L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ Ô‰k ·LBz«…≈¿»ƒ……«…∆»∆¿ƒ

ÌÏBÚ30ÌÈL ¯ÈÎO ‰Ê - ¯ÈÎO ,31È¯·Ú „·ÚÂ .32È¯‰ - »»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
¯ÈÎOÂ ·LB˙k ‡e‰33‡È‰ È¯‰ - ¯f‰ ˙L‡ ˙‰ÎÂ . ¿»¿»ƒ¿…∆∆≈∆«»¬≈ƒ

¯Êk34BzL‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa - ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL ;35. «»∆∆¡«¿»»≈≈ƒ¿

ב.29) פג, עברי 30)סנהדרין עבד והיינו א. ע, יבמות
(פ"ב  בשש יוצא שאינו שנים, שש על ליתר עצמו שמכר

שמח'. 'אור – ה"ג) עבדים והיינו 31)מהל' שם. יבמות,
('אור  שנים שש בסוף שיוצא סתם, עצמו שמכר עברי עבד

עבדים 32)שמח'). הם שלמעלה ושכיר תושב [כלומר,
אותם  קראה שכן שמח'), ב'אור (ראה עצמם שמכרו עבריים
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לך  ונמכר עמך אחיך ימוך "וכי לטֿמ): כה, (ויקרא התורה
זה  הוא עברי" "עבד ואילו וכו'", כתושב כשכיר וגו'
"כי  ב): כא, (שמות התורה קראתו שכן ביתֿדין, שמכרוהו

עברי"]. עבד יותר 33)תקנה אצלו קבוע שהוא אףֿעלֿפי
אסור  עצמו שמכר שזה עצמם), שמכרו מעבדים =) מהם
מכרוהו  ואילו ה"ג) עבדים מהל' (פ"ג כנענית בשפחה
שמח'. 'אור – (שם) כנענית שפחה לו מוסר רבו - ביתֿדין

ב.34) פה, יבמות א.35)משנה, סח, שם

.ÂÔB„Êa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê36ÔÈa ‡ÓË ‰È‰L ÔÈa - »∆»«¿»¿»≈∆»»»≈≈
ÏÎ‡L ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÔÈa ,¯B‰Ë ‰È‰L∆»»»≈∆»«¿»¿»≈∆»«

‰‡ÓË37B· e˙Óe :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¿≈»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«≈
e‰ÏlÁÈ Èk38d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ .39ÌlLÓ BÈ‡Â . ƒ¿«¿À¿∆«¬ƒ»»¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÏÎ‡M ‰Ó ÈÓc40ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿≈«∆»«∆≈∆¿«≈¿ƒ»«
ÏÎ‡È Èk LÈ‡Â :¯Ó‡pL ;LÓÁ ÛÈÒBÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»ƒ…∆∆∆¡«¿ƒƒ…«

.¯ÓB‚Â B˙ÈLÓÁ ÛÒÈÂ ‰‚‚La L„…̃∆ƒ¿»»¿»«¬ƒƒ¿≈

א.36) פג, פ"ו:37)סנהדרין תרומות בתוספתא הוא [כן
וטהור  הטהור, את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
את  שאכל וטמא הטהור, את שאכל וטמא הטמא, את שאכל
"והאוכלה  מ"ג: פי"א בפרה הוא וכן במיתה". כולם הטמא,
ועיי"ש  האוכלה. זר והיינו מיתה", חייב טמאה) תרומה =)
דאכל, ד"ה - א נד, גיטין ברש"י ועי' שלמה'. ב'מלאכת

ה  שאכל ובגליון "וזר פ"א: כריתות ובתוספתא שם. ש"ס
זבחים  בתוספתא שהרי היא, וטעותֿסופר טהורה", תרומה
לעמוד  שם כפשוטה' 'תוספתא וראה "טהורה", ליתא פי"ב

.[137 קודש"38)24 יאכל לא זר "וכל נאמר: ואחריו
הראשון, הענין על מוסיפה "וכל" של וי"ו שם). (סנהדרין,
דוד' 'חסדי – זר לאכילת גם בו" "ומתו הפסוק את ומחברת
שם), (סנהדרין, שאמר כרב ודלא שם. כריתות, בתוספתא
הענין. הפסיק מקדשם" ה' ש"אני מפני מיתה, חייב שאינו
למדו  יחללוהו", כי בו "ומתו הנ"ל שמהפסוק ואףֿעלֿפי
(ראה  מיתה חייב אינו תרומה שאכל טמא שכהן (שם) חז"ל
מחוללת  היא טמאה שתרומה מפני ה"א), פ"ז להלן
טמאה  בתרומה גם הפסוק מאותו מיתה חייבו וכאן ועומדת,
ואוכל  קדוש שהוא כהן שלגבי לזר, כהן בין הבדל יש -
שאינו  זר אבל מחוללת, נקראת הטמאה זו טהורה, בתרומה
כאן, (רדב"ז מחוללת אינה טמאה תרומה גם לגביו קדוש,
שאמר  מה [וזהו ה"ב). סנהדרין מהל' בפי"ט ולחםֿמשנה
מפני  - מקדשם" ה' אני יחללוהו, כי בו "ומתו (שם) הכתוב
אינם  שם), ב'ספורנו' (וראה לכהנים מקדשם, ה' שאני
קדושה. אינה שלגבם מחוללת, תרומה על מיתה חייבים
ואפילו  תרומה, כל לגביו - קודש" יאכל לא זר "וכל אבל
מ"א, פ"ו בתרומות אמרו זה ומטעם קודש. היא טמאה,
משלם  - טמאה תרומה ואחד טהורה תרומה ש"אחד
יאכל  כי "ואיש בפסוק שגם ה"ב), פ"י להלן (ראה חומשה"
ב'משנה  ועיי"ש בכלל. טמאה תרומה בשגגה", קודש

שלדבריו 39)ראשונה']. אלא שם, בסנהדרין רב אמר כן
ראה  כמותו, הלכה אין ובזה שמים, בידי מיתה חייב אינו

קלג. ל"ת המצוות' ב'ספר וראה 'ירושלמי'40)למעלה.
שאינו  התראה בלי במזיד אכל אם אבל ה"א. פ"ז תרומות

ומיתה  ה"ה), פ"י (להלן הקרן את לשלם הוא חייב לוקה,
אבל  ב. ל, בכתובות רבא כדעת פוטרתו, אינה שמים בידי
לוקה  "אינו אמרו שלא מבואר שם שהרי עיון, צריך
כגון  אחת, בבת והממון המלקות כשבאו אלא ומשלם",
זאת  השמיט ורבינו הבליעה, בבית חבירו לו שתחב

(משנהֿלמלך).

.Êk Ô‰k ˙·e˙Óe¯˙a ‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ È «…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒƒ¿«
ÌÈÈÚ ÈL .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰41:‰Ê Â‡Ïa eÏÏÎ «√»ƒ……≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿¿»∆

ÏÚaz Ì‡L42‰BÊ ‰OÚ˙Â dÏ ¯eÒ‡Ï43‰ÏÏÁ B‡44, ∆ƒƒ»≈¿»»¿≈»∆»¬»»
‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45‡È‰ È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¬≈ƒ

,ÏÏÁ Ïk ÔÈ„k ,ÌÏBÚÏ ˙BÓe¯za ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡¬»∆¡…«¿¿»¿ƒ»»»
¯·c ÏÎÏ ¯Êk ÏÏÁ‰L46Ï‡¯OÈÏ ‡Opz Ì‡Â .47- ∆∆»»«»¿»»»¿ƒƒ»≈¿ƒ¿»≈

‡e‰L ,ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯ena ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¬»∆¡…«»ƒ«√»ƒ∆
˙Ó B‡ dL¯bL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ,˜BLÂ ‰ÊÁ48. »∆»¿»««ƒ∆≈¿»≈

ב.41) סח, שהיא 43)שם.42)יבמות לאדם נבעלה אם
איסורי  מהל' (פי"ח לכל השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). (שם 44)ביאה לכהן ונבעלה גרושה שהיהת כגון

ה"א). ושם.45)פי"ט במקדש,46)שם לעבודה פרט
מקדש  ביאת מהל' (פ"ו עבודתו מחלל אינו החלל שהרי
בין  חלל מנה שלא הט"ו, שם בפ"ט נראה וכן ה"י).
תהיה  כי לפי"ז: מתפרש והפסוק עבודה. פסולי שמונהֿעשר
בתרומה, - הקדשים בתרומת לפסול, תבעל כי - זר לאיש

תאכל. א.47)לא פז, שם ומשנה, שם. יבמות,
לחזה 48) חוזרת אינה ואףֿעלֿפיֿכן לתרומה, שחוזרת

כי  - לזר תהיה כי לפי"ז: מתפרש והפסוק תנשא ושוק.
לא  הקדשים, מן במורם - הקדשים בתרומת לישראל,

תאכל.

.ÁÏ·‡49Ï‡¯Oi‰ dL¯bL ¯Á‡ ˙ÏÎB‡ - ‰Óe¯z‰ ¬»«¿»∆∆««∆≈¿»«ƒ¿»≈
Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ;‰pnÓ Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,˙Ó B‡≈ƒ…ƒƒ«≈ƒ∆»∆∆¡««…≈
Ï‡ ‰·LÂ ,dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ‰È‰˙ Èkƒƒ¿∆«¿»»¿»¿∆«≈»¿»»∆

.ÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»ƒ¿∆»ƒ∆∆»ƒ»…≈

שם.49)

.Ëe„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50;ÌÁÏ Ïk ‡ÏÂ - ÌÁlÓ : ƒƒ«¿»»¿ƒ∆∆¿…»∆∆
.˜BLÂ ‰ÊÁÏ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ï ‡È‰ ˙¯ÊBÁ∆∆ƒƒ¿»¿…¿»∆»

לא 50) הקדשים "בתרומת מהפסוק גם כן למדו ושם שם.
ה"ז. למעלה רבינו שהביא תאכל",

.È˙ÈÏ‡¯OÈÂ ‰iÂÏ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ˙‰k‰ ‡ÏÂ51 ¿…«…∆∆ƒ¿«∆»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ
‰BÊ ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏ ¯eÒ‡Ï ‰ÏÚ·pL52‰¯eÒ‡ - ∆ƒ¿¬»¿»»ƒ¿«¬≈»¬»

Ú¯Ê dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»¿»¿««ƒ∆≈»∆«
.Ô‰kÓƒ…≈

א.51) סח, "חללה",52)שם גם כתב ה"ז, [למעלה
כאן]. השמיטה למה וצריךֿעיון

.‡È‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ ‰Èe·M‰ CÎÈÙÏ53ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ»«¿»≈»∆∆ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ˙Ó‡pL ‰Èe·L ÏÎÂ .È‡ ‰¯B‰Ë ˙¯ÓB‡L Ètƒ∆∆∆¿»¬ƒ¿»¿»∆∆¡∆∆«

È‡ ‰¯B‰Ë54„Ú dÏ LiL B‡ ,55˙¯zÓ ‰È‰zL È„k ¿»¬ƒ∆≈»≈¿≈∆ƒ¿∆À∆∆
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˙Úa¯p‰Â .‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï¿«¿»¬≈∆∆ƒ¿»¿«ƒ¿««
‰Ó‰·Ï56.˙ÏÎB‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡Ï - ƒ¿≈»…ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿∆∆

ב.53) לו, וכתובות מ"ו, פ"ג עדיות נטמאה. שמא
ויש 54) אוכלת, שבויה "יש שם: עדיות במשנה שנינו

נשביתי  שאמרה האשה כיצד? אוכלת. שאינה שבויה
ואם  שהתיר. הפה הוא שאסר שהפה אוכלת, - אני וטהורה
אוכלת". אינה - אני טהורה אומרת והיא שנשבית, עדים יש

לבעלה. להתירה - א כב, בכתובות שנינו אפילו 55)וכן
נטמאה, שלא אחד עד להאמין הקילו שבשבויה אחד, עד

הי"ז. אישות מהל' בפי"ח ב.56)כמבואר נט, יבמות

.·ÈÔ‰kÓ Ú¯Ê dÏ LiL ˙ÈÏ‡¯OÈ57ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ƒ¿¿≈ƒ∆≈»∆«ƒ…≈∆∆ƒ¿ƒ
ÌeËÓË elÙ‡Â ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa ,da¿»≈»»≈¿≈»«¬ƒÀ¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â58;ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ú¯f‰ Ú¯Ê elÙ‡Â , ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆««∆««»»»
dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«¿∆«≈»

ב.57) פו, שם שמאכיל 58)משנה, אמרו - א עב, שם
אמו. את שמאכיל והואֿהדין עבדיו, ודרשו 59)את

סוף  עד בן לה חפש כלומר, עליה", "עיין ע.) (שם חכמים
הסמוכה. בהלכה וראה הדורות, כל

.‚ÈÏ‡¯OÈ Ú¯fL ÌLk60d˙B‡ ÏÒBt ˙‰kÓ61Ck , ¿≈∆∆«ƒ¿»≈ƒ…∆∆≈»»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,d˙B‡ ÏÈÎ‡Ó ˙ÈÏ‡¯OiÓ Ô‰k Ú¯Ê∆«…≈ƒƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»¿««ƒ∆

ÏeÒt Ú¯Ê62B‡ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk . ∆«»≈««ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈
ÈÓ ˙a‰ ÏÚ ‡·e ,˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡¯OÈÏ ˙‰k…∆∆¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«»«««ƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,¯ÊÓÓÏ ˙‡OpL B‡ ‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡e‰L∆∆¿»»∆»∆ƒ»¿«¿≈≈»««

Ìi˜ ¯ÊÓn‰ È¯‰Â63Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a Bn‡ Ì‡ ‰˙È‰ . «¬≈««¿≈«»»¿»≈ƒ«ƒ¿»≈¿…≈
.ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z -…«ƒ¿»«…≈¿ƒ¿»≈……≈

כשם 60) לה, אין וזרע "שנאמר הקודמת: להלכה מחובר זה
(משנהֿלמלך). וכו'" ישראל ב.61)שזרע פו, שם משנה,

בת 62) (של זה שלימוד [ואףֿעלֿפי ב. סט, שם משנה,
פרשת  ב'ספרא' נדחה לישראל) כהן מבת לכהן, ישראל
את  שיאכיל לבן "מניין שם: אמרו שכן ה"ו), (פ"ה אמור
הזרע  את נעשה לפסול, כאב זרע אם הוא ודין בתרומה, אמו
שמדת  לפסול, כאב הזרע את עשה אם הין להאכיל, כאב
ביתו  ויליד יא) כב, (ויקרא לומר תלמוד וכו' מרובה הפסול
ביה  "קרי א: מד, בנדה גם הוא (וכן יאכיל" יאכלו] [הם
למדו  ביתו", מ"יליד למדו שכבר לאחר - בלחמו") יאכילו
הבדל  אין שבה שכשם כהן, בבת הנאמר לה" אין מ"זרע גם
וכן  ישראל, בבת כן כמו פסול, זרע לבין כשר זרע בין

ע.]. ביבמות במשנה,63)מפורש עי' אמו, אם את ומאכיל
שם.

.„ÈÏÚ Û‡Â dÚ¯Ê ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿««
Ï‡¯OÈ BÈ‡ elÙ‡Â ,ÏeÒt Ú¯f‰ B˙B‡L Èt64ÔÈ‡Â . ƒ∆«∆«»«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÓ ˙a dÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆ƒ»¿»»«ƒ…≈««ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‰‡eO ˙a‰L65‰ÏlÁ˙ elÙ‡Â ,66È¯‰ - ∆««¿»¿ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿»¬≈

.‰ÏeÒt‰ ˙a‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dn‡ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«««¿»

לנישאת 64) והכוונה ישראל", "מאינו לומר רוצה [אולי
אוכלת  אמה ואףֿעלֿפיֿכן בתרומה, מלאכול שנפסלה לגוי,

שם]. יבמות, ובמשנה ה"י, שם ב'ספרא' כמפורש עבורה,
אוכלת.65) אינה לכהונה.66)והבת פסול זרע ונעשית

.ÂËdÚ¯Ê ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡L ˙‰k‰ ,Ba ‡ˆBik«≈«…∆∆∆≈»∆∆ƒ¿≈«¿»
?„ˆÈk .ÌÈ‰k Ú¯f‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OinL∆ƒƒ¿»≈««ƒ∆«∆«…¬ƒ≈«

Ô‰k ˙a67˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL68, «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«
‰Ê È¯‰ - Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ˙a‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»««¿ƒ»¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¬≈∆

Bn‡ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ,ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï Èe‡¯69˙‡ ÏÒBÙe »ƒ¿…≈»«¬ƒ∆ƒ≈∆
Bn‡ ‰˙nL Èt ÏÚ Û‡Â ,Bn‡ Ì‡70˙‡ÊÂ .71:˙¯ÓB‡ ≈ƒ¿««ƒ∆≈»ƒ¿…∆∆

Èza Ô·k ‡Ï72.‰Óe¯z‰ ÔÓ ÈÏÒBt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k …¿∆ƒƒ…≈»∆≈¿ƒƒ«¿»

ב.67) סט, שם את 68)משנה, ופוסלת ישראלית שהיא
אביה. שמת אףֿעלֿפי הכהן.69)אמה אביו מות לאחר

שהרי 70) אמה, את פוסלת עצמה היא חיה, שהיא זמן שכל
ישראל. אמו.71)אביה "כבני".72)אם שם: במשנה,

רבינו. כלשון - א ע, שם בברייתא אבל

.ÊËÏÒBt BÈ‡ - „·Ú‰73.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â Ú¯Ê ÌeMÓ »∆∆≈≈ƒ∆«¿≈«¬ƒ
˙‡OpL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL ˙‰k ?„ˆÈk≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈

LaÎÂ Ôa‰ CÏ‰Â ,Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ô‰ÎÏ74ÏÚ ¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¿»««≈¿ƒ¿««
‰ÁÙM‰75„·Ú epnÓ ‰„ÏÈÂ76„·Ú‰ È¯‰Â Ôa‰ ˙Óe , «ƒ¿»¿»¿»ƒ∆∆∆≈«≈«¬≈»∆∆

Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a ‰Ê „·Ú ÏL ÂÈ·‡ Ì‡ ‰˙È‰ :Ìi«̃»»¿»≈»ƒ∆∆∆∆«ƒ¿»≈¿…≈
- Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ‰˙È‰ ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï -……«ƒ¿»»¿»«…≈¿ƒ¿»≈

ÒeÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú‰L ,Ú¯Ê ‰Ê ÔÈ‡L .ÏÎ‡z77. …«∆≈∆∆«∆»¬»ƒ≈»∆ƒ

ב.73) סט, שם מכבש,74)משנה, לשון ונדבק, נדחק
שם). (רש"י הוא גנאי הגויה 75)ולשון על וכלֿשכן

להלן.(רדב"ז), (רש"י).76)וראה כמותה שפחה שוולד
סח:). (קידושין גויה ולד ואינו 77)וכן פוסל אינו ולפיכך

"הכל  א: סב, ביבמות שאמרו למה כוונתו [ואין מאכיל.
מהל' בפט"ו רבינו כתב (וכן חיים" לו שאין בעבד מודים
אלא  כן אמרו שלא - יחוס"), לו אין "שהעבד ה"ו אישות
מתייחסים  בניו שנתגייר, בגוי ואילו שנשתחרר, בעבד
בא  אם ובין הגויה על בא אם בין - בישראל אבל אחריו,

אחריו]. מתייחסים הוולדות אין השפחה, על

.ÊÈÏ‡¯OÈ ˙a78,Ôa epnÓ dÏÂ ,˙ÓÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈»≈¿»ƒ∆≈
‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ79˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿ƒ¿»≈……«ƒ¿»≈

ÈtÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ôa epnÓ dÏÂ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈¿»ƒ∆≈……«ƒ¿»ƒ¿≈
Ï‡¯OinL da80ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - Ï‡¯OiÓ da ˙Ó . ¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»ƒƒ¿»≈∆∆ƒ¿ƒ

.ÔBL‡¯‰ da¿»»ƒ

ב.78) פו, יבמות לישראל,79)משנה, שנישאת מפני
הכהן. מזרע מכהן,80)ונותקה בן גם לה שיש אףֿעלֿפי

לישראל. נישואיה עם ממנו נותקה שהרי

.ÁÈÏ‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a81,Ôa epnÓ dÏ LÈÂ «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆≈
‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ82dÏÂ ˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿…≈…«ƒ¿»≈¿»

‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ôa epnÓ83‰¯eÒ‡ - Ô‰kÓ da ˙Ó . ƒ∆≈…«ƒ¿»≈¿»ƒ…≈¬»
- Ï‡¯OinL da ˙Ó .Ï‡¯OinL da ÈtÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»∆ƒƒ¿»≈
‡Ï ,‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡Â ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙È·Ï ˙¯ÊBÁ∆∆¿≈»ƒ»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»…

˜BLÂ ‰ÊÁa84. ¿»∆»

שם.81) הישראל.82)משנה, של מזרע שנותקה
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ממנו 83) נותקה שהרי ישראל, בן גם לה שיש אףֿעלֿפי
לכהן. נישואיה זֿט.84)עם בהלכה למעלה כמבואר

אסורה  אביה, לבית בחוזרת "דוקא משנה': ה'כסף וכתב
לאכול  חוזרת והיא מישראל בנה כשמת אבל ושוק, בחזה
מפורש  וכן ושוק, לחזה אף חוזרת - מכהן בנה בשביל

שם. בגמרא

.ËÈdÏ LÈÂ ‰lÁz Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈»
.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ ,Ôa epnÓƒ∆≈¿»¿»¿ƒ»¿…≈∆∆ƒ¿»
È¯‰L ,ÔB¯Á‡‰ da ÈtÓ ˙ÏÎB‡ - Ôa epnÓ dÏÂ ˙Ó≈¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿≈¿»»«¬∆¬≈

.ÂÈ·‡ dÏÈÎ‡‰L BÓk dÏÈÎ‡Ó ‡e‰«¬ƒ»¿∆∆¡ƒ»»ƒ

ה'תשע"ח  שבט ט"ז חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמשן.1) שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר

חוצה  ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין
ונשיהן  משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם לארץ
שפכה  וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן.
שנישאת  ישראל בת עבדים. להם שקנו וקטן שוטה וחרש

עבדים. לו והכניסה לכהן

.‡ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡ÓË Ô‰k…≈»≈»∆¡…¿»≈¿≈»≈
Úe¯ˆ ‡e‰Â Ô¯‰‡ Ú¯fÓ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë¿»∆∆¡«ƒƒƒ∆««¬…¿»«
ÔÈÏÎB‡L L„˜ e‰Ê È‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa ,·Ê B‡»«√»ƒ……«≈∆…∆∆¿ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô¯‰‡ Ú¯Ê Ïk B˙B‡2BÊ :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? »∆««¬…¿»ƒ¿≈¡≈≈
- ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ‡ÓË ÏkL ‡l‡ .‰Óe¯z¿»∆»∆»»≈»≈¿»¿»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ3‰˜BÏ CÎÈÙÏe ,4:¯Ó‡pL ; «»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿ƒ»∆∆∆¡«
‡ÓËÂ .‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡OÈ ‡ÏÂ Èz¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»≈¿¿»≈

¯z ÏÎ‡LBÈ‡ - Â‡Ïa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ‰Óe ∆»«¿»¿≈»««ƒ∆¿«≈
‰˜BÏ5L„˜ dÈ‡ È¯‰L ,6. ∆∆¬≈≈»…∆

כהונה,2) לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
בת  היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא
חוזרת  שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן

יחללוהו".3)אליהם. כי בו  "ומתו שכל 4)שנאמר
לוקים. שמים, בידי מיתות לאכול 5)חייבי יש איסור אבל

ופירש  איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י
עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו",

שמחוללת 6) לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ועומדת.

.·ÔLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ‡≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡ˆÈÂ7‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡8; ¿≈¿¿»»ƒ««¿ƒ«««»

ÔÓ ÚÈ˜¯‰ ¯‰ËiL „Ú - ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈«∆ƒ¿«»»ƒ«ƒ
¯B‡‰9.ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â , »¿««…«ƒ«√»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

e`vie ,myny aixriy cr dnexza oilke` mi`nhd oi`"
."'ek ..dngd zriwy xg` miakek dyely

את  קורין ש"מאימתי בברכות בגמרא הוא ההלכה ומקור

גברא", "טהר ולא יומא" "טהר הוא משמעו בערבית" שמע
לבאר  ויש שמש. בהערב תלויה הטמא של שטהרתו היינו
אותיות  ש'תרומה' בזהר, כדאיתא העניינים: בפנימיות זאת
תרומה  ואכילת יום. לארבעים שניתנה התורה מ', תורה
ואחד  אחד כל של מאכלו נעשית שהתורה משמעה
שהלחם  כמו הנפש... ומזון "לחם היא שהרי מישראל,
'כוכבים' כבשרו". ובשר דם להיות הגוף.... את זן הגשמי
נקרא  יהודי שכל בירושלמי כמובא ישראל, עם על קאי
של  בחינותיהם שלושת הם כוכבים ושלושה כוכב, בשם
כוכבים  ושלושה מישראל, ואחד אחד בכל שישנם האבות
אדם, כל "מדת שהיא ה"בינוני" דרגת על מרמזים בינוניים
ישנם  שכאשר להלכה, ונפסק ימשוך". אדם כל ואחריה
בתרומה  לאכול הכהנים יכולים בינוניים, כוכבים שלושה
של  בכחו יש ומצב מעמד ובכל גברא", ש"טהר לפני עוד
כבשרו, ובשר דם שנעשית באופן תורה ללמוד יהודי
להמתין  צריך אינו בינוניים כוכבים ג' אצלו שיש ומכיון
בתרומה  לאכול יכול אלא וכו') (טהרה מיוחדת לעבודה
יכול  שאז העבודה, לשלימות בא ועל־ידי־זה ומיד. תיכף
וכו' חטאת לקדשי־קדשים, ועד ממש, קדשים גם לאכול
- חטאת מי של והקדושה הטהרה שלימות עם הקשורים
מים  עליכם "וזרקתי - והקדושה הטהרה שלימות

טהורים".
(e"h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

אמרו:7) לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב
ולא  ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם
בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים

החמה.8) שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וזה
אינשי 9) כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

עבר, לשון "אדכי שם: וברש"י יומא". ואדכי שימשא איערב
השמש". מן העולם נתפנה

.‚,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ô‰k…≈»∆»«¿»¿≈»≈∆
‰OÚa ‡e‰L ÈtÓ10ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈∆«¬≈∆∆¡«¿««…«ƒ

ÏÎ‡iL ‡e‰ B˙M„˜a ‡e‰L ¯·cÓ - ÌÈL„w‰«√»ƒƒ»»∆ƒ¿À»∆…«
Èt ÏÚ Û‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ¯·c Ï·‡ ,¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«¬»»»»≈……«««ƒ

.‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;¯‰ËiL∆ƒ¿«¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

עשה.10) אלא לאו בו שאין מפני כלומר,

.„eÚÊÚcÊpL LÈb¯‰Â ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿
ÂÈ¯·È‡11‰n‡a ÊÁB‡ - Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï12ÚÏB·e ≈»»¿ƒƒ¿«∆«≈»«»≈«

.‰Óe¯z‰ ˙‡∆«¿»

מגופו.11) זרע שיבלע 12)שנעקר עד הזרע יצא "שלא
עד  מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את

לחוץ". טומאתן שתצא

.‰Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ‰ËBM‰Â L¯Á‰«≈≈¿«∆«¿ƒƒ»«¬ƒƒ»
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‡lL Ô˙B‡ ÔÈ¯nLÓe .ÔLÓL ·È¯Ú‰L ¯Á‡ ‰Óe¯z¿»««∆∆¡ƒƒ¿»¿«¿ƒ»∆…
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ÓË - eLÈ Ì‡L ;‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ eLÈÈƒ¿«««¿ƒ»∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆»ƒ

˙LÁ ÏL ÒÈk Ì‰Ï eOÚ Ôk13e‡¯È ‡nL ,.È¯˜ ≈»»∆ƒ∆¿∆∆»ƒ¿∆ƒ

של 13) ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
בכיס. ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת?

.ÂeÏaËiL „Ú ‰Óe¯za ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈlÓ‚ È·ÎB¯¿≈¿«ƒ¬ƒ∆¡…«¿»«∆ƒ¿¿
,ÌenÁ‰ ÈtÓ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰L ;ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ¿«¬ƒƒ¿»∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«ƒ

ÏÓb‰ ¯BÚ ÏÚ ‰·ÈÎ¯‰L14˙·ÎL ÏL ‰tË ‡ÈˆBÓ ∆»¿ƒ»««»»ƒƒ»∆ƒ¿«
.Ú¯Ê∆«

אוכף.14) בלא כלומר,

.Ê˙ÚLa ‰Ît‰˙ ‡Ï Ì‡ ,d˙hÓ ˙LnLÓ‰«¿«∆∆ƒ»»ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿«
LÈÓLz15Ì‡Â ;·¯ÚÏ ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - «¿ƒ∆∆¿∆∆«¿»»∆∆¿ƒ

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LÈÓLz‰ ˙ÚLa ‰Ît‰˙ƒ¿«¿»ƒ¿«««¿ƒ¬≈¬»∆¡…
ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk ‰Óe¯za16‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L ; «¿»»¿»»ƒ∆ƒ∆¿»»∆…

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰‡ÓË ‰È‰˙Â ËÏÙz17. ƒ¿…¿ƒ¿∆¿≈»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

והוא 15) בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
הלכה  אם אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה
שרבינו  ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה,
בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס
אין  זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת",

במטה. להטבילה עד 16)צורך אלא שלמים ימים ג' לא
השלישי. שלוש 17)היום אלא מטמאה שאינה כתב ושם

היא  שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות,
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה

.Á- Ô‰È¯·cÓ d¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆
‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰kÏ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ dÈ‡≈»¬»«¬ƒ»∆»¿…≈∆À¿»¿»
˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ô‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ - eÏ·hL ÔlÎÂ .˙B„ÏBÈÂ¿¿¿À»∆»¿À»ƒ«¬ƒ»««ƒ

ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL18˙B‡ÓË ÚbÓ È‡ÓË Ï·‡ .19- ∆…∆¡ƒƒ¿»¬»¿≈≈««À¿
epnÓ ¯‰hÏ ÌBi‰ eÏ ¯LÙ‡ È‡L ,˙Óa Ú‚pL ÔÈa20, ≈∆»«¿≈∆ƒ∆¿»»«ƒ»≈ƒ∆

‰ˆeÁ ˙Óe¯˙Ï ÏaËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯La Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆∆≈»ƒƒ¿…ƒ¿«»
.ı¯‡Ï»»∆

אלא 18) ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ראוי  הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר
מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה, לאחר
שני  אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה
בתרומת  שאוכל בלבד מגע כטמא אלא ואינה לטומאה,

לארץ. מגופן.19)חוצה יוצאה טומאה שאין 20)שאין
ושביעי. שלישי להזות פרה, אפר היום לנו

.Ë‰pË˜e È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜ Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ¿«»
‡Ïa „ÈÓz d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ‰c Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¬»«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿…

‰˜È„a21.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Ú ‰‡ÓË ‰‡ˆÈ ‡lL Ô˙˜ÊÁL , ¿ƒ»∆∆¿»»∆…»¿»À¿»¬«ƒ¬≈∆
ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï·‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ ¯B‰Ë - Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»

שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל
זה. לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן  פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש גבי עד על ששימש
אוכל  שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח".

מיוחס". זה הרי תורה של בתרומה

.ÈÈ¯‰L .‰¯Bz ÔÈcÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ï¯Ú Ô‰k…≈»≈»∆¡…ƒ¿»ƒƒ»∆¬≈
¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡Â ,‰Óe¯˙a ¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡∆¡«»¿»ƒƒ¿»¿∆¡«»¿»ƒ
¯eÒ‡ Ï¯Ú - ÁÒÙa ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz ‰Ó ;ÁÒÙa¿∆««»¿»ƒ»»¿∆«»≈»
.Ba ¯eÒ‡ Ï¯Ú - ‰Óe¯˙a ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz Û‡ ,Ba«»¿»ƒ»»ƒ¿»»≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â24CeLÓ .25ÏÎ‡Ï ¯zÓ ¿ƒ»«∆ƒ«»»À»∆¡…
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .Ï¯Úk ‰‡¯pL Èt ÏÚ Û‡Â ‰Óe¯˙aƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ

ÏBnÈL26.Ïe‰Ó ‰‡¯iL „Ú ‰iL ÌÚt ∆»««¿ƒ»«∆≈»∆»

התורה 24) מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
לחכמים  מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת
ולפיכך  התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו

תעשה. ללא רבינו את 25)מנאו וכסתה ערלתו שנמשכה
חכמים 26)העטרה. אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון

שייראה  כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול
כמהול.

.‡È‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - Ïe‰Ó „ÏBp‰27- ÌeËÓh‰Â . ««»≈ƒ¿»¿«À¿
- ÒBÈ‚B¯c‡Â .Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡≈≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿«¿¿ƒ

ÏÎB‡Â ÏÓ28. »¿≈

שאין 27) כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף
בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן
דם  הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה

נפשך:28)ברית]. ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין

הוא. כהן של זרעו

.·ÈÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ Ï¯Ú‰∆»≈¿»«¿≈ƒ««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·ÚÂ Ô‰ÈL - ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï29. ∆¡…ƒ¿»¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ

קדושת 29) בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שאף
כהונה.

.‚È‡kc Úeˆt30‰ÎÙL ˙e¯Îe31Ô‰È„·ÚÂ Ì‰ - ¿««»¿»¿»≈¿«¿≈∆
eÏÎ‡È ‡Ï Ô‰ÈLe ,ÔÈÏÎB‡32Ú„È ‡Ï Ì‡Â .33˙‡ ¿ƒ¿≈∆……¿¿ƒ…»«∆

‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt ‰OÚpMÓ BzL‡34È¯‰ - ƒ¿ƒ∆«¬»¿««»¿»¿»¬≈
BÊ È¯‰ - ÌÈ¯b ˙a ‡O Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È el‡≈…¿¿≈ƒ»»«≈ƒ¬≈

˙ÏÎB‡35. ∆∆

שלו.30) הביצים אינו 31)שנפצעו ושוב הגיד שנכרת
ושניהם  מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה

בקהל. לבוא בביאתם 32)אסורים חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות מלשון 33)מכיוון עליה, בא לא
אשתו". חוה את ידע המשנה 34)"והאדם לשון היא כן

שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה ומשמע
משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך
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אם  אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה עומדת, כלומר
אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר

יבוא 35) "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
ולא  ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע
ואינו  כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום

בה. אסור

.„È˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰k ˙a LcwL Ô‰k ‡kc Úeˆt36. ¿««»…≈∆ƒ≈«…≈≈»∆∆
‰nÁ ÒÈ¯Ò37ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·ÚÂ BzL‡Â ‡e‰ -38ÌeËÓË . ¿ƒ«»¿ƒ¿«¬»»¿ƒÀ¿

Ô‰È˙BL ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·Ú - ÒBÈ‚B¯c‡Â39. ¿«¿¿ƒ«¿≈∆¿ƒ¬»…¿≈∆

ופסולה 36) נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון
קידש  רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול
לאכול  שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה,
משום  דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה
הייתה  אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה
שעכשיו  פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על
שהכשירוה  הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה
אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה
ידי  על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל

אביה. מרשות יצאה שאז סריס 37)הקידושין, שנולד
וחום  הצהריים ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן

חזק. משקה ששתתה נסתרס 38)התנור שלא חמה שסריס
בקהל. לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי

ואנדרוגינוס 39) קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
אם  זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא

קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה,

.ÂËÔÈ‡ - ÌÈ„·Ú Ô‰Ï ewL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»∆»»∆¬»ƒ≈»
ÔÈÏÎB‡40ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔÈc ˙Èa Ì‰Ï e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»∆≈ƒ«¿

‰M¯Èa Ô‰Ï eÏÙpL B‡41.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ - ∆»¿»∆ƒÀ»¬≈≈¿ƒ

בית 40) ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
יאכל  הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין אפוטרופוס. או דין

נוחל.41)בו". שקטן

.ÊËÔÈa ,‰Óe¯z‰ ÔÓ ÏeÒÙÏ ÏÚ·pL ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»≈
ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ - B˙e·˜ C¯c ÔÈa B˙e¯ÎÊ C¯c∆∆«¿≈∆∆«¿ƒ¿«ƒ∆¡…

ÌÈLk ,‰Óe¯˙a42ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·Ú ÔÈ‡Â .43Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ
B˙‡È·a ÏÒBt ‡e‰L ¯Á‡ ÒBÈ‚B¯c‡Ï ÏÚ·ƒ¿«¿«¿¿ƒ«≈∆≈¿ƒ»

‰M‡Ï44.ÂÈ„·Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÏÎB‡ BÈ‡Â ,ÏÒÙ - ¿ƒ»ƒ¿«¿≈≈¿…«¬ƒ¬»»
B˙e·˜ C¯c B˙B‡ ÏÚ·iL ‡e‰Â45B˙e¯ÎÊ C¯c Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿«∆∆«¿¬»∆∆«¿

.‰p‰k‰ ÔÓ ¯ÎÊ ÏÒBt ¯ÎÊ ÔÈ‡ -≈»»≈»»ƒ«¿À»

(האנדרוגינוס)42) "נבעל ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
מן  לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל
נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה.
דין  מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
זכר  שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות
כשרה  ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל
בדרך  בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא.
בכדרכה  בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו

כדרכה. שלא הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי

פוסל.44) אינו - כשר הוא "רבי 45)שאם שם: ירושלמי
במינו  מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא
שבעלו  בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
דין  שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד
של  זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם
בעלו  אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה
פוסלת  זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך
ואת  כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד
ממה  אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל
ואם  זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך:

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם

.ÊÈBÈ‡ Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú∆∆∆¿≈À»ƒ∆»»∆»≈∆…≈≈
ÏÈÎ‡Ó46ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ „·Ú‰ ‰Ê È¯‰ -47ÏÎÂ . «¬ƒ¬≈∆»∆∆»∆¡…¿»

.˜BLÂ ‰ÊÁa ÏÈÎ‡Ó - ‰Óe¯˙a ÏÈÎ‡n‰««¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿»∆»

שאוכלים 46) כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
שאינו  פסול היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה

בתרומה]. עבדו לכהן 47)מאכיל "מניין שם: בירושלמי
בו, ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה
משמע  יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו

המאכיל. לכהן קנוי שכולו

.ÁÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
‚BÏÓ48ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa49eÏÎ‡È el‡ È¯‰ -50. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿

ewL BzL‡ È„·ÚÂ ÌÈ„·Ú ewL Ô‰k È„·Ú ÔÎÂ¿≈«¿≈…≈∆»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»
BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È Èk :¯Ó‡pL ;eÏÎ‡È - ÌÈ„·Ú¬»ƒ…¿∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿

ÔÈw‰ ÔÈ˜ elÙ‡ -51ÏÈÎ‡Ó - ÏÎB‡‰ ÔÈ˜Â . ¬ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»»≈«¬ƒ
ÏÎB‡ BÈ‡L ÔÈ˜Â ,(ÌÈ¯Á‡)52.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡ - ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆≈≈≈«¬ƒ

פירות.48) כאכילת בעבודתם משתמש שהבעל
עליו.49) אחריותם קיבל והבעל בנדונייא שהכניסה
מלוג 50) ועבדי ברשותו. שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

והמדובר  קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים
אלא  להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו

כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים 51)לכך
שקנו  אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו

אוכלת 52)עבדים). שאינה גדול לכהן אלמנה כגון
חללה. היא שהרי בתרומה,

.ËÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ‚BÏÓ53. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈……¿

ועבדי 53) הבעל. של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
ידי  על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג,

הישראל. עם נישואיה

.ÎÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡54‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,55Ô‰ÎÏ «¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈
˙‰k ÔÈa ,ËBÈ„‰56È·iÁ ¯‡L ÔÎÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ∆¿≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»«»≈

ÔÈÂ‡Ï57¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,- ÏÊ »ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…«¿∆
eÏÎ‡È ‡Ï ‚BÏÓ È„·Ú58·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈¿……¿««ƒ∆«»

ÏL Ì‰L ÈtÓ ,eÏÎ‡È ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ;Ì˙BBÊÓaƒ¿»¿«¿≈…«¿∆…¿ƒ¿≈∆≈∆
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ÏÚa59‰iL ‡O .60˙ÏÎB‡ ‡È‰ -61‚BÏÓ È„·ÚÂ , ««»»¿ƒ»ƒ∆∆¿«¿≈¿
eÏÎ‡È ‡Ï dlL62. ∆»……¿

ישראל,54) בבת גם כאן מדובר שהרי בנישואין, [והיינו
נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף

פי 55) על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון

נתחללה 56) אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
איסור. בנישואי מתרומה שיש 57)ונפסלה איסור נישואי

ונקט  בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם
תופסין  קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי

מאכיל,58)כלל. אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא

באחריותו.הכהן 59) שהם לפי לעריות,60), שנייה
בבת  המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל

וולדה 61) כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
מן  עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר".
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה.

ועבדיה 62) אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
כמו  בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם
הרי  אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו
ברזל  צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא

הבעל. של שהם אוכלים,

.‡Î‰ÓÏ‡ ˙‰k63B‡ ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL …∆∆«¿»»∆ƒ¿»¿»¿…≈»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰Le¯‚64˙B¯nLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,65‰‡È·Ï ¿»¿…≈∆¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ»

Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰ÏeÒt¿»∆»¬≈≈……¿¿≈ƒ
‰tÁ‰L ,˙BÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡ ‡Ïa ‰tÁÏ eÒÎ66 ƒ¿¿«À»¿…≈ƒ≈»¿∆«À»

ÔzÏÒBt67ÔÓ :eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙ .ÏÎ‡lÓ «¿»ƒ∆¡…ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
Ô¯LÎ‰Ï e¯ÊÁ - ÔÈÒe¯‡‰68ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ;˙BÏÎB‡Â »≈ƒ»¿¿∆¿≈»¿¿ƒ«ƒƒ

eÏlÁ˙ ¯·kL ,eÏÎ‡È ‡Ï -69. ……¿∆¿»ƒ¿«¿

ובת 63) בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
נישאה. כן אם אלא אוכלת אינה לכהן במשנה 64)ישראל

דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם
מדרבנן, אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב
כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה ולפיכך

לכך.65)שמותרת. עומדות כלומר בלא 66)מצפות,
כיוון 67)קידושין. - קונה אינה שחופה פי על אף

הי  הרי ביאה, לשם לחופה לביאה שנכנסה משתמרת א
עוד 68)פסולה. משמרות אינן ומעתה נבעלו, לא שהרי

פסולה. נכנסו 69)לביאה אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
נתחללו  לא - כבעולות שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה
את  ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן
שכן  [וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו
אלא  אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם

נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני

.·Î˙‰k70ÌÈÓ·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ Ô‰k dÏÚa ˙nL …∆∆∆≈«¿»…≈¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÏÏÁ‰ ˙wÊ ÈtÓ ÏÎ‡z ‡Ï - ÏÏÁ Ô‰a LiL71. ∆≈»∆»»……«ƒ¿≈ƒ«∆»»

¯Ó‡Ó ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡Â72ÔÈ‡L , «¬ƒ»»»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»∆≈
.¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»

כהן.70) ואשת כהן שזקוקה 71)בת כשם לו, גם שזקוקה
לחליצה. או לייבום האחים, כסף 72)לכל קידושי הוא

מקדשה. שהיבם

.‚Î‰¯Ò‡ È¯‰L ,˙‰k‰ BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ô‰k…≈∆»«≈ƒƒ¿«…∆∆∆¬≈∆∆¿»
‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ B˙wÊ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ73, »»«¬«ƒƒ»»∆»¬≈∆∆ƒ¿»

,Ô‰È¯·c ÏL ‰ÏeÒt ‰‡È·Ï ˙¯nLÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰Ó·È‰ ÏÒBt Ëb‰ ÔÈ‡L74 ∆≈«≈≈«¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…∆∆

‰Ò¯‡˙pL ‰iL B‡ ‰ˆeÏÁ75˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ76Ô‰k . ¬»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿…≈∆∆…≈
˙ÈBÏÈ‡ ‡OpL ËBÈ„‰77.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ∆¿∆»»«¿ƒ¬≈∆∆ƒ¿»

בת 73) אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת היינו
כהן. שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה לפי 74)ישראל

אינה  ישראל בת שהרי "כהנת" נקט באירוסין שהמדובר
באירוסין. פסולה 75)אוכלת לביאה משתמרות שהן

לביאה 76)מדרבנן. שהמשתמרת אביה, בית בתרומת
- שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה
מלוג  עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה.
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה

שכיוון 77) שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
לפי  הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר'

גדול. בכהן

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנים 1) תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

או  שוטה לכהן שנישאת מי מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום
ועדי  קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה,

.‡Ì·i‰Â ¯aÚ‰2L¯Á‰Â ÔÈÒe¯‡‰Â3ÌÈL ÚLz Ô·e »À»¿«»»¿»≈ƒ¿«≈≈∆≈«»ƒ
.ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿ƒ¿…«¬ƒƒ

בהלכות 2) אותם ומפרש והולך סז: ביבמות המשנה לשון
בפ"ד 3)הבאות. למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות ובפ"ב ב, הלכה

.·Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk ¯aÚ‰4Ô‰kÓ ˙¯aÚÓ‰5‡Ï - »À»≈««ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ…≈…
ÏÎ‡z6Ô‰k ˙·e .¯aÚ‰ ÏÈ·La7Ï‡¯OiÓ ˙¯aÚÓ‰8 …«ƒ¿ƒ»À»«…≈«¿À∆∆ƒƒ¿»≈

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ -9Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;¯aÚ‰ ÈtÓ ¬»∆¡…ƒ¿≈»À»∆∆¡«¿»»∆
˙¯aÚÓÏ Ë¯t - ‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa10. ≈»ƒ»ƒ¿∆»¿»ƒ¿À∆∆

שם.4) הבעל.5)גמרא "ילוד 6)ומת שם: בגמרא
יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל". אינו ילוד שאינו מאכיל,
בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד
שרק  הרי ה), הלכה ה פרשה אמור פר' וספרא מד. (נדה

שם). (רש"י מאכיל שם.7)ילוד הישראל.8)גמרא ומת
אביה.9) בית (רש"י 10)מתרומת לנעוריה דומה שאינה

שם).

.‚Ô‰k ˙a11Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ ‡aL12ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - «…≈∆»»∆»ƒ¿»≈≈¿ƒ
˙Ï·BË ‡l‡ ,‰¯aÚ˙ ‡nL13·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡Â14‰˙È‰ . ∆»ƒ¿«¿»∆»∆∆¿∆∆»∆∆»¿»
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‰‡eO15˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - dÏÚa ˙Óe Ï‡¯OÈÏ ¿»¿ƒ¿»≈≈«¿»∆∆¿∆∆
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú ·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a16d¯aÚ ¯k‰ Ì‡Â .17 ƒ¿»»∆∆««¿»ƒ¿ƒÀ«À»»

Ú¯ÙÓÏ ˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ -18ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú19ÏkL . ¬≈¿À¿∆∆¿«¿≈«««¿»ƒ∆»
ÌÏBÚa ÌÈÓ ‡l‡ ,¯aÚ BÈ‡ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰20‡e‰ »«¿»ƒ≈À»∆»«ƒ»»

.·eLÁ»

סט.11) יבמות זנות.12)משנה לענין 13)לשם שם:
"ואשה  יח): טו, (שם שנאמר משום להלן. ראה נישואין,
עד  וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר

שם). (רש"י נתעברה,14)הערב" שמא חוששים ואין
ופי"ג  לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי
יום  ארבעים לאחר ואפילו כב). הלכה גירושין מהלכות

להלן. ראה חוששת, סט:15)אינה שם בברייתא
אם 16) שאף להלן. ראה היתר, בכלל הארבעים ויום

אבל  להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה
נתעברה. שמא מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר

להלן.17) וראה שם. שתהא 18)ברייתא לענין היינו
קר  לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה וחומש,אסורה ן

שם). (רש"י תרומה האוכל זר לאחר 19)כדין כלומר,
(שם). יום שם.20)ארבעים הגמרא כלשון

.„Ï‡¯OÈ ˙a21˙Óe ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL22dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈≈¿ƒƒ»
‰È„·Ú eÏÎ‡È ‡Ï - ˙¯aÚÓ23a ‰Óe¯˙aÏÈ·L ¿À∆∆……¿¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÈ‡ - „BlÈ BÈ‡L ,ÏÈÎ‡nL ‡e‰ „Bli‰L ;¯aÚ‰»À»∆«»∆«¬ƒ∆≈»≈
ÏÈÎ‡Ó24CÎÈÙÏ .25ÏÒBt BÈ‡ - ÏÏÁ ¯aÚ‰ ‰È‰ Ì‡ , «¬ƒ¿ƒ»ƒ»»»À»»»≈≈

ÌÈ„·Ú‰26„Ú ,ÌÈ¯Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏÏ‚a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ , »¬»ƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»«¿≈ƒ«
.ÏÎ‡lÓ ÌÈ„·Ú‰ e¯Ò‡ÈÂ ÏÏÁ‰ ‰Ê „ÏeiL∆ƒ»≈∆∆»»¿≈»¿»¬»ƒƒ∆¡…

סז.21) חללים 22)שם הם הקרובים ושאר בנים, בלי
איש). מלוג,23)(חזון עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין

עבדי  גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת אינה היא שגם שכיון
ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג
שלה  מלוג עבדי גם - אוכלת עצמה שהיא כהן, בת שאילו

לעובר.24)אוכלים). קנין שאין שם, חכמים כדעת
אצל  קרובה אדם של "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי
- י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו",
(עיין  קנה לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה

כנ"ל.25)רדב"ז). קנין, לעובר שאין לפי כלומר,
מד.26) נדה

.‰?„ˆÈk Ì·i‰27Ï‡¯OÈ ˙a28Ì·ÈÏ ‰˜e˜f‰29Ô‰k «»»≈««ƒ¿»≈«¿»¿»»…≈
ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,LÙ ‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¬«ƒ

d‡˜ ‡Ï30‰¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈÏ ‰˜e˜f‰ Ô‰k ˙·e .31 …¿»»«…≈«¿»¿ƒ¿»≈¬»
‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;dÓ·È ÈtÓƒ¿≈¿»»∆∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»

Ì·È ˙¯ÓBLÏ Ë¯t -32. ¿»¿∆∆»»

א.27) הלכה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28) בנים.29)יבמות לה שאין להתייבם, זקוקה

ויום  שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו
סח.). (שם רחמנא,30)אחד אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". דאחיו קנין אביה.31)והאי בית בתרומות
היא 32) שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, הזקוקה היינו

שם). (רש"י ביבם קשורה

.ÂÔ‰k Ì·È33BzÓ·È ÏÚ ‡aL34,‰‚‚La B‡ Ò‡a »»…≈∆»«¿ƒ¿¿…∆ƒ¿»»
da ‰¯Ú‰L B‡35BÓk d‡wL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Ó‚ ‡ÏÂ ∆∆¡»»¿…»«««ƒ∆¿»»¿

ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL36‰Óe¯˙a dÏÈÎ‡Ó BÈ‡ -37 ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿»
ÔBˆ¯a ‰¯eÓ‚ ‰ÏÈÚa ÏÚ·iL „Ú38ÌÈ¯·c ‰na . «∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡39ÔÓ ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ¬»ƒ
BÊ ‰‡È·a ÏÎ‡z - ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eOp‰40. «ƒƒƒ¿»¿»∆∆…«¿ƒ»

נו.33) ישראל.34)שם העטרה 35)בת ראש שהכניס
י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד.

ג.36) הלכה חולק 37)פ"ב אין שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה,

שוגג]38) [ביאת רחמנא רבי "כי אמרו: שם ביבמות
לא  כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום לאוקמי
יבמה  =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה
להעמידו  אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג בין עליה, יבוא
הבעל  שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום
שבא  הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה ארוסתו מאכיל אינו
מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על
הלכה  פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת ארוסה התורה מן שהרי
שלא  שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג).
העראה, לענין גם רבינו כתבה בלבד, ביבום אלא נתרבתה
 ֿ (כסף הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן
(ראה  ואשה באיש גם קונה שהעראה [ואףֿעלֿפי משנה).
שעיקר  כיון - כז) והערה ה הלכה אישות מהלכות בפ"ג
הדין  מן היה לא ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום
ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה,
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם
עדיף  ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו
כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו,
כיון  שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, שקנה אףֿעלֿפי
כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה

כנ"ל.39) בתרומה, ארוסתו את מאכיל אינו הבעל שגם
היבם 40) את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

הכל, לדברי הראשון הלשון לפי שם, (יבמות הבעל במקום
עליו  שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי

מברייתא).

.Ê?„ˆÈk ÔÈÒe¯‡‰41- Ï‡¯OÈÏ ‰Ò¯‡˙pL Ô‰k ˙a »≈ƒ≈««…≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˜ da BÏ LÈ È¯‰L ;ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡42Ï‡¯OÈ ˙·e .43 ¬»∆¡…∆¬≈≈»ƒ¿»«ƒ¿»≈

;‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿…≈……««∆ƒ»≈«À»
e¯‡aL BÓk ,‰È·‡ ˙Èa È·Ï ÏÈÎ‡z ‡nL44. ∆»«¬ƒƒ¿≈≈»ƒ»¿∆≈«¿

א.41) הלכה למעלה מאכילים, ולא בגמרא 42)פוסלים
בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם:
תהיה  כי כהן ובת כדכתיב איפסלה, הויה "משעת ופירש"י

שם. תוספות ועיין זר". סח.43)לאיש למעלה 44)שם
ג. הלכה פ"ו

.Á¯Á‡ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :˙‰ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿…∆∆¬≈«¿¿À∆∆ƒ««
ÌBÈ ÌÈLÏL45Ïk ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈∆∆«¿»»

È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ò¯‡˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÏM‰«¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡46È¯‰ - «¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ¬≈
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„iÓ ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ47ÌÈ‡z‰ ¯‡L ÔÎÂ .48‡ˆBik ¬»∆¡…ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ«≈
.‰Êa»∆

מהלכות 45) (פ"ז יום שלשים אחר אלא מקודשת שאינה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה הוא 46)אישות שספק

מקודשת  היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי, זה אם בידינו
שלשים  אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע.

יב). הלכה (שם ונמצאת 47)יום תנאי זהו שמא מספק,
למפרע. ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת

זה,48) בדינר מעכשיו לי מקודשת את הרי לה שאמר כגון
זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם
פ"ו  (שם הקידושין משעת למפרע לו מקודשת היא שהרי

טז). הלכה

.Ë?„ˆÈk L¯Á‰49˙‰k50Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL51L¯Á «≈≈≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈≈≈
BÏ ewzL ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ‰B˜ È¯‰L ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆¬≈∆¿«»«¬»ƒ∆ƒ¿

ÔÈ‡eO52·e .‡Ï - L¯Á Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙ ƒƒ«ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈≈≈…
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜ BÈ‡L ;ÏÎ‡z53.˙Úc Ôa BÈ‡L , …«∆≈∆ƒ«»∆≈∆««

א).49) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל יבמות 50)הוא
כתב 51)סח. ז) הלכה (למעלה לישראל כהן [בבת

"נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה",
ואינם  תיקנו, לא לחוד "אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו

מדרבנן). אפילו אישות 52)קונים מהלכות ופ"ד קיב: שם
ט. והאי 53)הלכה רחמנא, אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו

.È‰Ò¯‡˙54Áwt Ô‰ÎÏ55dÒÎÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,56„Ú ƒ¿»¿»¿…≈ƒ≈«¿…ƒ¿ƒ¿»¿»«
˙ÏÎB‡ dÈ‡ - L¯Á˙pL57˙Ó .58Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ∆ƒ¿»≈≈»∆∆≈¿»¿»ƒ¿≈»»

L¯Á59˙ÏÎB‡ dÈ‡ - dÓaÈÂ60d‡O Ì‡ Ï·‡ . ≈≈¿ƒ¿»≈»∆∆¬»ƒ¿»»
˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - L¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk61˙Ó .62 ¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈

,˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÓaÈÂ L¯Á Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»ƒ¿≈»»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆∆
‰lÁza ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰63‰„ÏiL L¯Á ˙L‡Â . ƒ¿»¿»∆∆«¿ƒ»¿≈∆≈≈∆»¿»

da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - epnÓ64. ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿ƒ¿»

נו.54) ולא 55)שם חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא
כו). הלכה פ"ב (שם נישואין.56)שוטה בתורת לחופה

אלא 57) אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה
למעלה. כמבואר בתרומה, מאכילים ואינם מדרבנן,

שנתחרש.58) אלא 59)זה נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
מהלכות  (פ"ו התורה מן ביאה ביאתו יבום, לענין - מדרבנן

ג). הלכה וחליצה מן 60)יבום ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי
מאכילה  שאינה בשוגג, מביאה יותר טובה אינה - התורה
למעלה  כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה

שם). (יבמות ו בפקחותו.61)הלכה היו הנישואין שהרי
שנתחרש.62) לאוקמי 63)זה קונה חרש יבם שביאת

האכיל  שהבעל וכל כבעל, (גמרא היבם מאכיל היבם גם ,
שם.64)שם).

.‡È?„ˆÈk „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa65‰ÏÚ·pL ÈÓ66 ∆≈«»ƒ¿∆»≈«ƒ∆ƒ¿¬»
ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰Â dÏ ¯eÒ‡Ï¿»»¿∆≈«»ƒ¿∆»ƒ
ÏÎ‡lÓ ‰¯eÒ‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ - ‰‡Èa B˙‡È·eƒ»ƒ»ƒ¿¿»ƒ«¿À»«¬»ƒ∆¡…
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓ ,‰Óe¯˙aƒ¿»ƒ¿≈∆«¬≈»¬»»¿

e¯‡aL67ÛeÁL ‰È‰ elÙ‡ .68˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙·e . ∆≈«¿¬ƒ»»»«ƒ¿»≈∆ƒ»
B˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰ÎÏ¿…≈∆≈«»ƒ¿∆»««ƒ∆ƒ»
‰B˜ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔËw‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰‡Èaƒ»≈»∆∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ∆≈∆

ÏÈc‚iL „Ú69„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ .70 «∆«¿ƒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ô·Ï ˙‡O ;BÈ‡L ˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»¿∆¿∆¿≈»»¿

„Á‡71‡È·‰ ‡lL ˜ÙÒ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L ˜ÙÒ ,72 ∆»»≈∆≈ƒ¿≈¿»»≈∆…≈ƒ
.ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬»∆¡…

א).65) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל הוא
סח.66) שם כהן. בת ז.67)כלומר, הלכה בפ"ו למעלה
מוליד"68) ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה שם ועיין א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א
נישואין 69) לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו שקטן

קיב:). לה 70)(יבמות האסור זה כלומר, סז: שם משנה
סח.). פירש,71)(שם שם רש"י והנה שם. משנה

בתרומה  שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר
"נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
ברור  היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה
ישראל  בת כדין מאכילה, היה שערות, שתי שהביא
ש"חזקה  מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת
צריכה  אינה שנותיה, לכלל שהגיעה קטנה ש"כל דרבא"
אלא  אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה,
לקולא. לא אבל ד), הלכה גירושין מהלכות (פי"א לחומרא

יא).72) הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי

.·ÈÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌLk ,el‡ Ïk»≈¿≈∆≈«¬ƒƒƒ¿»∆
‰¯Êb ;Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ Ck ,‰¯Bz»»≈«¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿≈»

‰¯Bz ÏLa eÏÈÎ‡È ‡nL73. ∆»«¬ƒ¿∆»

קיג.73) יבמות

.‚ÈÔÈÏÒBt ‡Ï el‡Â74ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ75,ÒB‡‰ : ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒƒ»≈
‰zÙÓ‰Â76‡OpL ‰ËBM‰Â ,77Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰M‡ ¿«¿«∆¿«∆∆»»ƒ»∆»ƒ≈

‰¯eÒ‡ ‰˙È‰78,Ì˙‡È·a d˙B‡ ÔÈÏÒBt Ô‰L ,Ô‰Ï »¿»¬»»∆∆≈¿ƒ»¿ƒ»»
,‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓe¯‡aL BÓk79. ƒ¿≈∆«¬≈»«¬»»¿∆≈«¿

ישראלים.74) הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת את
כהנים.75) הם אם ישראל, בת לשם 76)את שבעלו כיון

אישות. לשם ולא נישואין 77)זנות, תיקנו לא שלשוטה
קיב:). סט.78)(שם שם הלכה 79)משנה פ"ו למעלה

ז.

.„È˙‡OpL ÈÓ80B‡ d˙B‡ Ò‡L B‡ ,‰ËBL Ô‰ÎÏ ƒ∆ƒ≈¿…≈∆∆»«»
da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ‰„ÏÈÂ ,Ô‰k d˙B‡ ‰ztL81. ∆ƒ»»…≈¿»¿»∆∆ƒ¿ƒ¿»

,‡È‰ ÔÈLec˜ ‡Ï·e ÏÈ‡B‰ ,˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«»»»≈ƒ¿…ƒƒƒ
‡aL ‰Ê ˙˜ÊÁa „Ïe‰ È¯‰ - ‰¯aÚ˙ ¯Á‡Ó ‡nL∆»≈«≈ƒ¿«¿»¬≈«»»¿∆¿«∆∆»

ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ÈÏÚ82‡l‡ ,¯Á‡ ÌÚ »∆»¿∆…»»»∆»ƒ«≈∆»
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Êa ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰83‡aL «…¿«¿ƒ«¬∆»¿∆«…≈¿≈…∆∆∆»

d˙B‡ ‰zt B‡ dÒ‡L B‡ ‰ËBL Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»≈∆∆¬»»ƒ»»
¯aÚ‰ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰¯aÚ˙Â84CzÁ˙ . ¿ƒ¿«¿»≈»∆∆ƒ¿≈»À»ƒ¿«≈

¯aÚ‰85.ÏÎ‡z BÊ È¯‰ - »À»¬≈…«

שם:80) כהן.81)משנה ולפי 82)שהוא כרבא שם,
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הראשון. שם.83)הלשון פוסל,84)משנה שעובר
ב. בהלכה למעלה שם.85)כמבואר משנה

.ÂËLÈ‡ ˙L‡86Èep˜ È„Ú ‰ÈÏÚ e‡aL87È„ÚÂ ≈∆ƒ∆»»∆»≈≈ƒ¿≈≈
‰¯È˙Ò88„Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¬≈¬»∆¡…ƒ¿»«

˙Ó .‰BÊ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL∆ƒ¿∆≈«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈
dÏÚa89ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ÔÓ ‰˙È‰L B‡ ,‰p˜LiL Ì„˜ «¿»…∆∆«¿∆»∆»¿»ƒ«»ƒ∆≈»
˙B˙BL90ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰a˙k ˙BÏËB ‡ÏÂ¿…¿¿À»¬≈¬»∆¡…

ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a91‰‡ÓË ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ ÏÎÂ . ƒ¿»¿»¿»≈∆…≈∆»¿»¿≈»
È‡92‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -93. ¬ƒ¬≈¬»∆¡…ƒ¿»

(86- בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה
שותה". איני לה 87)והאומרת שאמר שהעידו היינו

מהלכות  (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל
א). הלכה האיש 88)סוטה אותו עם שנסתרה שהעידו

ב). הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר
הוא 89) וכן הלל, בית כדעת כד. שם (משנה שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב ומנויות 90)שם במספר, הן עשרה חמש
ב. הלכה (רדב"ז).91)שם זונה ספק זניתי 92)שהן

נאמנת,93)תחתך. אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי
אישות  מהלכות ופכ"ד צ: (נדרים באחר נתנה עיניה שמא
והמדובר  שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה
וסתירה, קינוי היה שאילו (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא
בתרומה  מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה
ד"ה  שם בתוספות וראה לך" אני טמאה האומרת -

האומרת.

.ÊËÏ‡¯OÈ ˙a ‰pË˜94˙ÚcÓ ‡lL Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ¿«»«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈∆…ƒ««
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ‰È·‡ ÈÙa ÔÈa ,‰È·‡95Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ»≈∆…¿»»««ƒ

‰È·‡ dLcwL96‰ÁÓ Ì‡L ;‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ∆ƒ¿»»ƒ»≈»∆∆ƒ¿»∆ƒƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰¯Ê ‰OÚz -97ÒÚBk - ˜˙BLÂ ‰‡B¯L ‰ÊÂ , ≈»∆»»¿«¿≈«¿∆∆∆¿≈≈

BzÚ„Ï ‡lL ˙‡OpL ÈÙÏ ,‡e‰98. ¿ƒ∆ƒ»∆…¿«¿

מה:94) למדינת 95)קידושין הקידושין אחרי שהלך כגון
-96)הים. לדעת שלא היו הקידושין גם אם וכלֿשכן

להלן. ראה אוכלת, הנישואין 97)שאינה שבטלו מפני
נתקדשה 98)והאירוסין. א. פלוגתות: שלש שם בגמרא

לרב  ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת
וימחה. אביה יבוא שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, -
כרב  הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה
שלא  ונישאת כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי.
אינה  - הונא ולרב אוכלת, - אבא בר ירמיה לרב לדעתו,
ולפיכך  הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת,
בר  ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
מדעתו  שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא.
שלא  נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן, והוא
לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו)
נראין  עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה ולרב
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי

כסףֿמשנה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכלת 1) אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר

מי  בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה.
מת  אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד
כהן  תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר

.‡‰M‡‰2‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡3B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú »ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
‰Ïa˜Ï ‰˙OÚL dÁeÏL „ÈÏ4˜ÙÒ ‡È‰L ÏÎÂ . ¿«¿»∆»¿»¿«»»¿…∆ƒ¿≈

‰Le¯b5ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ -6ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰ . ¿»¬≈……«»ƒ»∆»¿»»ƒ«
„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - dhb dÏ Ïa˜Ï7Ì‡Â . ¿«≈»ƒ»¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»¿ƒ

Ïa˜ :‰¯Ó‡‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ »¿»«≈ƒƒƒ¿»¿ƒ≈»¬»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÈÏL ÚÈbiL „Ú8ÁÈÏL ‰ÁÏL . «∆«ƒ«»ƒ«¿»»¿»»ƒ«

‡È·‰Ï9dhb dÏ10Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - ¿»ƒ»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈
BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ .d„ÈÏ11˙Á‡ ‰ÚL Ch‚ ‰Ê È¯‰ : ¿»»»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈»»««

„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - È˙˙ÈÓÏ Ì„˜12. …∆¿ƒ»ƒ¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»

לכהן.2) שנישאת ישראל א.3)בת סה, גיטין משנה,
מהל'4) (פ"ו מתגרשת היא מיד לידו, הגט שמשיגיע

ה"א). קרוב 5)גירושין ספק הגט, הבעל לה שזרק כגון
שליח  שעשתה כגון או הי"ג). פ"ה (שם לה קרוב ספק לו
מיד, הגט קיבל שמא מיד, בתרומה לאכול שאסורה לקבלה,

(פי"ח 6)כדלהלן. במזונותיה חייב שבעלה אףֿעלֿפי
גרושה  שמא אסורה, תרומה באכילת - הכ"ה) אישות מהל'

קיבל 7)היא. כבר ושמא שליחותו, עושה שליח חזקה
לו  שתהיה מעת שהיינו ומובן שם). (גיטין, הגט את השליח

הגט. לקבל (משנה,8)שהות אליעזר רבי של כחכמים
שהאשה  מגורשת, אינה אחר במקום קיבל שאם שם),

מקום. באותו דוקא הגט שיקבל "שליח 9)מקפידה זהו
לידה 10)להבאה". גט כשהגיע אלא מתגרשת שאינה

ה"דֿה). גירושין מהל' א.11)(פ"ו כח, שעל 12)שם
הסמוכה  השעה היא זו שמא ספק יש ושעה, שעה כל
בהלכה  (ראה חששו לא מת ששמא שאףֿעלֿפי למותו,

שם). (גמרא חששו ימות, שמא - הסמוכה)

.·¯ÈÚ13‰eÙÈw‰L14ÌB˜¯k15˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe , ƒ∆ƒƒ»«¿¿ƒ»«ƒ»∆∆
Ìia16ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,17ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ -18; «»¿«≈ƒ¬≈≈¿∆¿««»ƒ

L¯ÙÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â19‡¯iLa ‡ˆBÈÂ20¯ÈÚ Ï·‡ . ¿≈»ƒ«¿»≈¿≈¿«»»¬»ƒ
‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ‰„·‡L ‰ÈÙÒe ,ÌBk¯k ‰eL·kL∆¿»»«¿¿ƒ»∆»¿»«»¿«≈≈»≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÈ„ ÈzaÓ21‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe ,22B‡ ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒƒ∆¿»««»
È¯ÓÁ BÏ ÔÈ˙B - ¯‰ BÙËL B‡ ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙ»¿»»»«…∆¿»»»¿ƒÀ¿≈
Ô‰k ˙a Ô‰È˙BL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈiÁ È¯ÓÁÂ ÌÈ˙Ó≈ƒ¿À¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈∆«…≈

eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a B‡ Ï‡¯OÈÏ23. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿…≈¬≈≈……¿
ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ Ï·‡24˙È·a e‰eÁÈp‰Â ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈

‰ÏÈ˜q‰25˙Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï26ÏÎ‡z ‡ÏÂ , «¿ƒ»≈»≈¬≈∆¿∆¿«≈¿……«
BzL‡27. ƒ¿

ב.13) שם, כבשוה.14)משנה, לא "מצור"15)אבל
שם). גיטין, (רש"י "כרקומין" אונקלוס תרגם כ) כ, (דברים

(שם).16) טבעה לא (שם).17)ועדיין נפשות בדיני
בתרומה.18) אוכלות נשותיהם - כהנים היו לים.19)ואם
בשיירה)20) והיוצא לים המפרש =) ששניהם למדברות.

הנ"ל. ככל בסכנה כלֿכך שוחד,21)אינם שמקבלים
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של  דינים בבתי ליהרג היוצא אבל בחיים, השאירוהו ושמא
השני  הלשון לפי שם, (גמרא מת בחזקת הוא הרי - ישראל

להלן. וראה יוסף), רב ה"ד.22)של פ"ג גיטין 'ירושלמי'
בתרומת 23) תאכל ולא חי הוא שמא לישראל, כהן בבת

מת. הוא שמא לכהן ישראל ובת ישראל.24)אביה, של
סב 25) אבל דין". "גמר אלא הזכירו לא שם, ור בגמרא

הדבר  אפשר הסקילה, בבית הניחוהו שלא שעד רבינו
– א כט, דף ועיי"ש (כסףֿמשנה). זכות לו שימצאו

אבל. ד"ה ֿ 26)ב'תוספות' (כסף חומרא מצד ולא ודאי
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈
Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈

ÏÎ‡z ‡Ï -30¯ÓB‡ „Á‡ .‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L ; ……«∆…¿ƒ¿ƒ»∆»≈
˙Ó31.ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ - ˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ≈¿∆»≈…≈¬≈……«

רבא.28) של מימרא א. כח, וראה 29)גיטין למות. עומד
צב. והערה הכ"ח גירושין מהל' אשת 30)בפ"ה כהנת

אשת  וישראלית מת. ולא המיעוט, מן הוא שמא - ישראל
ומת. הרוב, מן הוא שמא ב:31)כהן, קיז, יבמות משנה,

תנשא". לא זו הרי - מת לא אומר ועד מת, אומר "עד
(כסףֿמשנה). מספק בתרומה שאסורה והואֿהדין

.„d˙¯ˆ dÏ ‰¯Ó‡32ÌÈL LÓÁ‰Ó ˙Á‡ B‡ ,33 »¿»»»»»««≈∆»≈»ƒ
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa ˙nL ,d„ÈÚ‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡L∆≈»∆¡»¿«ƒ»∆≈«¿»ƒ¿≈»

‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - Ô‰Èt ÏÚ ˙‡O34˙˜ÊÁa ƒ≈«ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿»¿∆¿«
ÔÓ‡ ‡e‰L ÈÓ dÏ „ÈÚiL „Ú ,Ìi˜ dÏÚaL∆«¿»«»«∆»ƒ»ƒ∆∆¡»

.ÂÈt ÏÚ d‡ÈO‰Ï¿«ƒ»«ƒ

א.32) קיח, שם משנה, בעלה. של שניה כלומר,33)אשה
החמש. בכלל היא הצרה גם שהרי הנשים, מחמש אחרת או
ובת  חמותה קיז): (שם במשנה מנויות האלו הנשים חמש
מהל' בפי"ב וראה בעלה. ובת ויבמתה וצרתה חמותה

הט"ז. שרב 34)גירושין לפי שם. במשנה, טרפון כרבי
ראב"ד  ועי' כמותו, הלכה שם פסק שמואל, בשם  יהודה

וכסףֿמשנה.

‰.Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰35BÏ ‰kÊiMÓ -36¯e¯ÁL Ë‚a «¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿
‰Óe¯˙a ÏÎ‡lÓ BÏÒt37˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú ÏÎÂ . ¿»ƒ∆¡…ƒ¿»¿»∆∆∆»»«≈

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿À»≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÌÈ„·Ú38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ - ¬»ƒ««ƒ≈¬≈»∆¡…

‰Óe¯˙a39. ƒ¿»

כהן.35) שליח.36)והאדון גיטין 37)עלֿידי משנה,
רבו  מתחת שיוצא לעבד הוא ש"זכות חכמים וכדעת ב. יא,
נשתחרר  - הזוכה ליד הגט משהגיע ולפיכך לחירות",

ה"א. עבדים מהל' בפ"ו וראה ופ"ח 38)העבד. ה"ז, פ"ז
ואילך. יג אינו 39)מהלכה אם - ב מב, שם היא בעיא

שעודנו  מכיון שמא או כספו, קנין שאינו לפי בתרומה אוכל
הבעיא, נפשטה ולא כספו, כקנין הוא הרי שחרור, לגט זקוק

ש  ומה לחומרא. רבינו פסק -ולפיכך ב כד, בכריתות אמרו
אין  - בתרומה אוכל שחרור גט שמעוכב לקיש, ריש לדעת

מעוכב. ד"ה שם, גיטין 'תוספות' ועי' כן. הלכה

.Â¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk‰40¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ‰ÎÊÂ41, «≈¿»»¿«≈¿»»«¿≈«≈
ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â BÏ e˙pL ‰Ê ˜˙LÂ ,ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â¿»»∆¬»ƒ¿»«∆∆»¿¿««»»«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -42ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰Ê Ì‡ , ¬≈∆»≈ƒ∆∆»«ƒ««
B˙lÁz43‰Ê B‡ ,ÔBL‡¯ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ»«¬«ƒ…»¿≈¿ƒ∆

Ba ¯ÊÁ ˜˙ML ¯Á‡ ÁÂvL44ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»«««∆»«»«¿ƒ»≈¿ƒ
‰Óe¯˙a45Ô‰k ÔBL‡¯‰Â Ï‡¯OÈ ÈL Ba¯ ‰È‰L ÔÈa , ƒ¿»≈∆»»«≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ…≈

.Ô‰k ÈM‰Â Ï‡¯OÈ ÔBL‡¯ Ba¯ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…≈

ב.40) לט, וחולין א. קלח, בבבאֿבתרא ברייתא
כיון 41) קנה, ודאי - לעצמו לו הקנה שאם שם, גמרא

ושם). (שם, צווח שלבסוף אףֿעלֿפי פסק 42)ששתק, כן
שם  דבריו ומקור ה"ג. ומתנה זכיה מהל' בפ"ד גם רבינו

זה. בדבר חכמים הכריעו שלא רצה 43)ושם, שלא
כי  להסכמה, אות זה אין בתחילה ששתק ומה זו, במתנה
ושם). (שם, לידו באה שלא זמן כל לצווח לו מה

מתחילה 44) כבר שקנה כיון מועילה, אינה בדברים וחזרה
ראה  הפקר, של לשון בדבריו היה כשלא ומדובר כששתק.

ה"א. שייכים,45)שם העבדים למי ידוע שאינו מספק,
השני. לרבם או הראשון לרבם

.Ê¯ÎOL Ï‡¯OÈ46dÏÈÎ‡Ó - Ô‰kÓ ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ…≈«¬ƒ»
‰Óe¯z47Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙Ó‰a ¯ÎOL Ô‰ÎÂ ; ¿»¿…≈∆»«∆¡«ƒ¿»≈««ƒ

ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - ‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿∆»…«¬ƒ∆»¿»ƒ¿≈
BtÒk ÔÈ˜ dÈ‡L48. ∆≈»ƒ¿««¿

מ"ט.46) פי"א של 47)תרומות כספו קנין שהיא לפי
וכתב  תרומה". כרשיני "מאכילה שם: במשנה והנה כהן,
אוכל  שהם כרשינין, אלא אותה מאכילין שאין הר"ש, שם
למעלה  וראה אותה, מאכילין אין אדם אוכל אבל בהמה,

ה"א. זרה 48)פ"ו (עבודה קנין אינה ששכירות כהן, של
טו.).

.ÁdÓhÙÏ Ô‰kÓ ‰¯t ÌML Ï‡¯OÈ49˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»≈∆»»»ƒ…≈¿«¿»¿ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯˙a ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa Á·M‰«∆«≈≈∆…«¬ƒ∆»ƒ¿»««ƒ

dÁ·La ˜ÏÁ Ô‰kÏ LiL50Ô‰k Ï·‡ .51‰¯t ÌML ∆≈«…≈≈∆¿ƒ¿»¬»…≈∆»»»
˜ÏÁ Ï‡¯OÈÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÓhÙÏ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿»««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈≈∆
BÓˆÚ ÏÚ dÓL È¯‰L ,Ô‰kÏ dÙe‚Â ÏÈ‡B‰ ,Á·Ma«∆«ƒ¿»«…≈∆¬≈»»««¿

‰Óe¯z dÏÈÎ‡Ó ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆«¬ƒ»¿»

הכהן 49) מן הישראל אותה "שיקנה היינו שם. תרומות,
עד  (הישראלי) במזונותיה שיטפל עמו ויתנה ידועים, בדמים
- שירויחו מה וכל הפרה, ימכרו ואחרֿכך ידוע, זמן
- הדין מן לעשותו מותר שהוא כמו בשוה, אותו שיחלקו
אףֿעלֿפי  מכהן, קנאה הישראלי שזה ולפי - הריבית מצד
שאינה  לפי בתרומה תאכל לא בריוח, חלקו לכהן שנשאר
שאפילו  מדבריו, ונראה שם). המשניות' ('פירוש כספו" קנין
זה  שבאופן הבעלים, על אחר ואונס וזול יוקר אחריות אם
ולווה  מלוה מהל' בפ"ח כמבואר ריבית, משום אסור אינו
ב'משנה  וראה המקבל, של קנינו נקרא כן גם - הי"ב

שם. כנ"ל.50)ראשונה' לישראל, קנוי שהגוף
שם.51) כנ"ל.52)משנה, לו, קנויה שגופה לפי

.Ë¯BÎa ‰„ÏiL Ï‡¯OÈ ÏL B˙¯t53BÏÈÎ‡Ó - »»∆ƒ¿»≈∆»¿»¿«¬ƒ
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Ì„‡ ¯ˆB‡Â .ÌÈ‰kÏ ¯BÎa‰L ,‰Óe¯z54ÈÈL¯k ¿»∆«¿«…¬ƒ¿≈»»«¿ƒ≈
e‡B·È ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,BÎ·BL CB˙Ï ‰Óe¯z¿»¿»¿≈≈∆»»

BlL ÌÈBi‰55.Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ «ƒ∆¿…¿»

(כסףֿמשנה).53) פ"י תרומות [תוספתא 54)תוספתא
"ואוצר", וכתב רבינו, ושינה אדם". "נותן ושם: שם,
ראה  לאוצר, אלא היונים למאכל שם נתנם לא כי להורות

לחיה 55)להלן]. לבהמה, אלא להאכיל לכהן הותר [שלא
אבל  עליו, שמזונותיהם משום שם), (משנה, ולתרנגולים
שם', אנשי ('תוספת עליו מזונותם שאין הותר, לא לעופות
פרה  ששכר "וכהן שם: המשנה בלשון נראה וכן שם).
וכו'", יאכילנה לא - עליו שמזונותיה אףֿעלֿפי מישראל,
להאכילה  לו להתיר גורם הוא עליו" "שמזונותיה הרי
אסור  כד.), (ביצה עליו מזונותיהם שאין שובך ויוני תרומה.
לתוך  כרשינים אדם אוצר ואףֿעלֿפיֿכן תרומה, להאכילם
לפי  ויאכלו, שלו היונים יבואו שמא חושש ואינו שובכו
אינו  - מאליהם אוכלים שהיונים מה ועל לאוצר, שכוונתו
אותם  מאכילים שאין שביעית, בפירות גם מצינו וכן מצווה.
הלכה  אם ואףֿעלֿפיֿכן ה"ה), שמיטה מהל' (פ"ה לבהמה
אותו  מחייבים אין ואכלה, התאנה לתחת מאליה הבהמה

שם]. כפשוטה' ב'תוספתא וראה (שם). להחזירה

.ÈÁ˜ÏÂ Ï‡¯OÈÏ B˙¯t Ô‰k‰ ¯ÎÓ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««…≈»»¿ƒ¿»≈¿»«
Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰È¯‰ - Á˜Bl‰ CLÓ ‡ «»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»««≈«¬≈

˙BÚÓ ‰¯Bz ÔÈcL ;‰Óe¯z dÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¬ƒ»¿»∆ƒ»»
¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙BB˜56Ì‡Â . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

‡Ï - ÌÈÓc‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ Ï‡¯OÈ ¯ÎÓ»«ƒ¿»≈«…≈««ƒ∆»««»ƒ…
CLÓiL „Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z57. …«ƒ¿»«∆ƒ¿…

ה"א.56) שימשוך 57)פ"ג עד יקנה שלא תקנו שחכמים
שם). מכירה, (הלכות

ה'תשע"ח  שבט י"ז שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חייב.1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

אם  מעשר ותרומת ותרומה מצטרף. אם ואכל וחזר אכל אם
במזיד, או בשוגג בפסח חמץ תרומת האוכל מצטרפות.
לבניו  או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה
האשה  החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים,
קופות  שתי בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה
מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת
ואח"כ  תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל
תרומה  גזל ואם משלם. ממה תרומה האוכל לכהן. נישאת

אכלה. ולא גנבה או

.‡‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê2LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚La3. »∆»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆
,‰ÈÏÚ ¯‰ÊÓ ‡e‰LÂ ‰Óe¯z ‡È‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«∆ƒ¿»¿∆À¿»»∆»

‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ·iÁ Ì‡ Ú„È ‡Ï Ï·‡4BÊ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡ ¬»…»«ƒ«»»∆»ƒ»ƒ«¬≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓe ‰‚‚L¿»»¿«≈∆∆»…∆

קודש 2) יאכל כי "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק תרומות
המקדש  קדשי אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף בשגגה

כל  שהרי (=תרומה), הגבול קדשי אלא (=הקרבנות),
השמש  "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה
ובספרא  שמש. הערב אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר",
להלן  נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו
בקדשי  להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי
המקדש), בקדשי (ולא מדבר הכתוב שני) (=מעשר הגבול

כ  האמור קודש הכתוב אף (=תרומה) הגבול בקדשי אן,
שווה 3)מדבר"]. אכל אם כלומר, (=מחוץ), מלבר

[ואינו  מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה
שאם  חולין, מדמי פחותים שהם תרומה, דמי אלא משלם
חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל

השיווי. ערך לפי מזה, פחות וכרבי 4)אלא שמים. בידי
וכרבא  קרבן. לחייבו שגגה היא הרי כרת ששגגת יוחנן
ששגגת  כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי מיתה ששגגת

קרבן. מחייבתו כרת,

.·ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡‰ „Á‡5‰˙BM‰ „Á‡Â ,6 ∆»»≈»»∆«¿∆¡…¿∆»«∆
;CeÒÏ Bk¯cL ¯·c Cq‰ „Á‡Â ,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„»»∆«¿ƒ¿¿∆»«»»»∆«¿»
˙Ba¯Ï - Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«
‰‡ÓË B‡ ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ „Á‡Â .Cq‰ ˙‡7 ∆«»¿∆»»≈¿»¿»¿≈»
„Ú LÓÁa ·iÁ BÈ‡Â .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆¿≈«»¿…∆«

˙ÈÊk ÏÎ‡iL8ÔÈ‡Â ,‰‚‚La L„˜ ÏÎ‡È Èk :¯Ó‡pL ; ∆…«««ƒ∆∆¡«ƒ…«…∆ƒ¿»»¿≈
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡L ÌLÎe .˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆¬ƒ«¿»

˙ÈÊÎa ‰i˙L Ck ,˙ÈÊÎa9. ƒ¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

[ומקור 5) אכילה. חשוב לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז
של  יין "הסך ז: פרק תחילת תרומות בתוספתא דבריו
החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה

לסיכה. דרכו אין שיין אכילה.6)לפי בכלל ששתייה
משלם 7) טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים
כתב, מזיד גבי ה בהלכה להלן ורק בלבד, עצים דמי ולא
אלא  ראוייה שאינה מפני עצים, דמי אלא משלם שאינו
בשוגג  אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי - להסקה
בלבד, עצים דמי כשיווי ישלם אם תרומה, שהתשלומים
של  עצים דמי אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר
שלאחר  כזה, כשיווי החולין מן לשלם הוא צריך התרומה,
של  עצים לדמי שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה.
כמותה  נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
אם  ואף טמאה, תרומה תשלומי כן כמו טהורה), (=תרומה
אולם  טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם
תרומה  אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה
ואף  התרומה, של בשיווי אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה
עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי

פרוטה.8) שווה בו שיהא צריך פי 9)ואין על ואף
ושתה  וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב נזיר שלעניין
ולא  ברביעית ששתייה הרי לוקה", זה הרי וכו' יין רביעית
יין  "חומץ במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית
בה  נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ
כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה
ומביא  יין מלא כוס מביא - בכזית? משקין משער וכיצד
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בו  כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע לתוכו ונותן זית
חייב.

.‚LÈ Ì‡ ,‰˙LÂ ¯ÊÁÂ ‰˙L ,ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ÏÎ‡»«¿»«¿»«»»¿»«¿»»ƒ≈
È„k ‰B¯Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰ÏÈÎ‡ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈

Ò¯t ˙ÏÈÎ‡10ÛBÒ „Ú ‰BL‡¯ ‰i˙L ˙lÁzÓe , ¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«
˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ‰B¯Á‡ ‰i˙L11el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒ¬≈≈
.˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ביצים,10) שש של כיכר לחצי והכוונה חצי, הוא פרס
ביצים. שלוש שאף 11)דהיינו יג. בכריתות שאמרו ומה

ח  בפרק רבינו פסק וכן פרס, אכילת בכדי בעינן בשתייה
אמורים  הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות  מהלכות
ששיעורה  שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא

רביעית. שתיית בכדי מצטרפת מזה, בפחות

.„‰Óe¯z‰12ÏL ÔÈa È‡Óc ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e «¿»¿««¬≈≈∆¿«≈∆
˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â ,È‡cÂ««¿««»¿«ƒƒÀ»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ ·iÁÏ13‰Óe¯z e‡¯˜ ÔlkL ,LÓÁÂ14. ¿«≈¬≈∆ƒ»»…∆∆À»ƒ¿¿¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯z ÏÚ LÓÁ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓeƒ«ƒ»»∆≈«»ƒ…∆«¿««¬≈
BÓk ,BlL [ÈL] ¯OÚÓ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc ÏL∆¿«∆≈«»ƒ««¬≈≈ƒ∆¿
‰ÈÏÚ ·iÁ˙È ‡Ï Ì‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ï·‡ ;¯‡a˙iL15 ∆ƒ¿»≈¬»»¿¬»ƒƒ…ƒ¿«≈»∆»

da eÏÊÏÊÈ - LÓÁ16. …∆¿«¿¿»

גדולה.12) על 13)תרומה מוסב זה שאין הוא פשוט
מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי תרומת

ת 14) תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: רומה",בחלה
שהכוונה  חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים

התרומה.15)לביכורים. אלא 16)על  חששו ולא
שוודאו  שני, למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה

במיתה. אינו

.‰BÈ‡Â ‰˜BÏ - Ba e¯˙‰Â] „ÈÊÓa ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿≈
ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ :[Ba e¯˙‰ ‡Ï ;ÌlLÓ¿«≈…ƒ¿ƒ»¿»¿»¿«≈

LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡Â Ô¯w‰17‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡Â ; «∆∆¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ»¿»¿≈»
ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ -18‡l‡ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , ¿«≈¿≈≈ƒƒ¿≈∆≈»¿»∆»

ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez ˙Óe¯z ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï19 ¿«»»¿ƒ»ƒ»«¿«ƒ¿ƒƒ
Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt - e‡ÓËpL ¿«≈»∆∆ƒ¿¿»ƒ««¿ƒ

.‰˜q‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿ƒ¿«»»

שאכל 17) למי אלא בחומש יתברך השם חייב ש"לא
אבל  בשגגה", קודש יאכל כי "ואיש אמרו: והוא בשגגה,
יתכפר  ולא מנשוא, גדול עוונו כי חומש, חייב אין במזיד

דברי 18)בתשלומים". [ומפשטות תרומות. תוספתא
כתב  וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא
במזיד, באוכל זה דין העתיק ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא
לפי  בלבד, עצים דמי אלא משלם אינו שבשניהם פי על אף
אלא  האמיתי שוויה לפי לשלם הוא צריך שבשוגג
לדמי  כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים,

בלבד]. עצים דמי אלא לכתחילה הגירסא 19)משלם שם
שהרי  לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף אסור

להדלקה.20) ראוי שלהם המשקה שאין פירות, שאר

.ÂÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÁÒÙa ıÓÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰»≈¿«»≈¿∆«≈¿»≈
‰‚‚La21ÔÓ ¯eËt - ‰¯B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa , ƒ¿»»≈¿≈»≈¿»»ƒ

‰vÓ dLÈ¯Ù‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÏLz‰‰ˆÈÓÁ‰Â22- ««¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«»¿∆¿ƒ»
dÈ‡ È¯‰L ,ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈˆÚ ÈÓ„ elÙ‡Â .¯eËt»«¬ƒ¿≈≈ƒ≈¿«≈∆¬≈≈»
dÏ ÔÈ‡ ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ;‰˜q‰Ï ‰Èe‡¿̄»¿«»»ƒ¿≈∆ƒ¬»«¬»»≈»

.ÌÈÓc»ƒ

הוא 21) משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי
התורה. של שווייה לפי כלומר, דמים, ורוצה 22)לפי

אינו  ואכלה, מכהן בפסח חמץ תרומת גזל אם רק לא לומר:
אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף אלא לשלם, חייב

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם

.ÊÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‚‚BM‰ Ï·‡23B‡ ¬»«≈∆»«¿»¿«ƒƒ
‰¯e˜ ‰Óe¯z ÏÎ‡L24‰Óe¯z ÔÈÈ ‰˙BM‰Â , ∆»«¿»¿»¿«∆≈¿»

‰lb˙pL25„Á‡k ÔÓLÂ ÔÈÈ Cq‰Â ,26ÔÓL ‰˙ML B‡ , ∆ƒ¿«»¿«»«ƒ»∆∆¿∆»∆»»∆∆
ıÓÁÂ27ÒÒkL B‡ ,„Á‡k28ÌÈhÁ‰ ˙‡29˙‡ ÚÓ‚ B‡ »…∆¿∆»∆»«∆«ƒƒ»«∆

ıÓÁ‰30.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - «…∆¬≈∆¿«≈∆∆»…∆

יום 23) על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
ואינו  לוקה זה הרי - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים,

על 24)משלם. ואף הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
הדבר  הוברר הוזק, ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע

נחש.25) ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור
וחומץ 26) יין "הסך עהרפורט כתבֿיד לפי שם [בתוספתא

ושמן  יין "הסך שם גרס שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם
סוף  שם בתוספתא מפורש שהרי וחומש", קרן משלם כאחד

בסיכה]. דרכם אין וחומץ שיין ט, פי 27)פרק על שאף
עם  ביחד שתהו אם - חומש חייב אינו לבד שמן שהשותה

בכך. דרכו - מברכים 28)חומץ שהרי הוא, אכילה שדרך
האדמה. פרי בורא וכל 29)עליהם מבושלות. בלתי כשהן

"כוסס". הוא הרי אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא
חומץ 30) המגמע יוחנן ר' בשם אבהו "רבי שם: ירושלמי

אכלו  אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של
בשוגג.

.ÁÚ·O ‰È‰31BÚ·O ÏÚ ÛÈÒB‰Â BBÊÓa ı˜Â »»»≈«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿
:¯Ó‡pL ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡ - ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ«¿»≈¿«≈∆«…∆∆∆¡«

BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈfiL ‡Ï - ÏÎ‡È Èk32˙‡ ÒÒBk‰ ÔÎÂ . ƒ…«…∆«ƒ∆«¿¿≈«≈∆
.BÓˆÚ ˜Èf‰L ÈtÓ ,LÓÁ‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO‰«¿ƒ»ƒ«…∆ƒ¿≈∆ƒƒ«¿

שאכל 31) זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ: ביומא
את  משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה

למזיק". פרט יאכל, כי פירש:32)החומש, שם וברש"י
התרומה". את למזיק "פרט

.ËÚÏaL ¯Ê33¯Á‡ ‡·e ,Ô‡È˜‰Â ‰Óe¯z ÏL ÔÈÙÊL »∆»«¿»ƒ∆¿»∆¡ƒ»»«≈
Ô¯˜ ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ - ‰‚‚La ‡e‰ Ìb ÔÏÎ‡Â«¬»»«ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆∆

LÓÁÂ34ÔBL‡¯Ï ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ ÈM‰Â ,35. »…∆¿«≈ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»ƒ

אינם 33) והקיאם, וחזר ובלעם כססם שאם כסיסה. בלא
כלום. חייב השני ואין להסקה, אפילו שאף 34)ראויים

אכילה. דרך היא הראשון,35)בליעה שבלעה שכיוון

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



קסי zenexz zekld - mirxf xtq - hay f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ישראל  בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי נתחללה,
חבירו. ממון כמזיק אלא משלם ואינו עליה. מתעגל

.ÈÌÈÏÚBt‰ ÏÈÎ‡n‰36ÌÈÁ¯B‡‰ ˙‡Â37Ì‰ - ‰Óe¯z ««¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿ƒ¿»≈
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ38‡e‰Â ,ÔÈ‚‚BLk Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿ƒ∆∆»…∆ƒ¿≈∆≈¿¿ƒ¿

Ô˙cÚÒ ÈÓc Ì‰Ï ÌlLÓ39ÈÓcÓ ÔÈ¯˙È ÔÈlÁ‰ ÈÓcL ; ¿«≈»∆¿≈¿À»»∆¿≈«Àƒ¿≈ƒƒ¿≈
eÏÎ‡L ‰Óe¯z40Ì„‡ ÏL BLÙ ¯eÒ‡‰ ¯·cL , ¿»∆»¿∆»»»»«¿∆»»

epnÓ ‰˙BÁ41. ∆ƒ∆

חולין.36) להאכילם עמהם לתת 37)שפסק שנתחייב
חולין. של סעודה המאכיל.38)להם כלומר,39)ולא

להם. שנתחייב כמו חולין, של סעודה כשיווי מעות
התרומה 40) של השווי כפי חולין פירות שילמו שהם

שלמה  סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
התרומה. של השיווי ערך לפי מזה, פחות אלא חולין, של
כתנא  והיינו חולין. של סאה דמי להם מחזיר הוא, ואילו
את  משלם שהוא שאמר מאיר כרבי ולא שם במשנה קמא
החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה בדמי הקרן

פי 41) על אף איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו בדבר, יודע שאינו

.‡ÈÏÈÎ‡n‰42ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙‡43ÂÈ„·Ú ˙‡Â44ÔÈa ««¬ƒ∆»»«¿«ƒ¿∆¬»»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏÎB‡‰Â ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b45, ¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«»»»∆

˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰Â46‚‚ML ¯ÈÊÂ ,47 ¿»≈«∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆»«
ÔÓL ‰˙BM‰Â ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‰˙LÂ48ÔÈi‰ ˙‡ Cq‰Â ¿»»«ƒ∆¿»¿«∆∆∆¿«»∆««ƒ

.LÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ÌÈÓlLÓ el‡ Ïk -»≈¿«¿ƒ∆«∆∆¿…∆«…∆

חיוב.43)זר.42) בני מה 44)שאינם שכל הכנענים,
לשלם. מה להם ואין רבם, קנה - אלא 45)שקנו שאינה

כתב 46)מדרבנן. ורבינו "אכילה" רק נזכרה שם במשנה
בכזית. היא שאף שתייה, שכיוון 47)גם הוא, והטעם

אס  תרומה מאיסור -שחוץ נזיר שהוא מצד היין עליו ור
שהאוכל  פי על ואף זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית
זה  אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
נזיר  אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא
נזיר  בין מה מיושב לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא
מטעם  אסורה היא שאף הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה
עליה  חייבים כן פי על ואף תרומה, מאיסור חוץ הקדש

שמזיקו.48)חומש].

.·ÈÏ‡¯OÈÏ ‰‡eO ‰˙È‰L Ô‰k ˙a49‰ÏÒÙpL B‡50 «…≈∆»¿»¿»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»
˙‡ ‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ ˙ÓlLÓ - ‰Óe¯z ‰ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿»¿»¿«∆∆∆«∆∆¿…∆

‰M‡‰ .LÓÁ‰51e¯Ó‡Â ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L «…∆»ƒ»∆»¿»∆∆ƒ¿»¿»¿
CL¯‚ B‡ CÈÏÚa ˙Ó :dÏ52ÔÎÂ ;„·Ú‰53ÏÎB‡ ‰È‰L »≈«¬ƒ≈¿≈¿≈»∆∆∆»»≈

ÏÈÎ‡Ó BÈ‡L L¯BÈ ÁÈp‰Â Ea¯ ˙Ó :BÏ e¯Ó‡Â54B‡ , ¿»¿≈«¿¿ƒƒ«≈∆≈«¬ƒ
E¯¯ÁL B‡ ,BÏ E˙ B‡ Ï‡¯OÈÏ E¯ÎnL55Ô‰k ÔÎÂ ; ∆¿»¿¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿¿≈…≈

‰Le¯b Ôa ‡e‰L BÏ Ú„BÂ ÏÎB‡ ‰È‰L56Ôa B‡ ∆»»≈¿«∆∆¿»∆
„·Ïa Ô¯w‰ ÔÈÓlLÓ el‡ È¯‰ - ‰ˆeÏÁ57Ì‡Â . ¬»¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ

el‡ È¯‰ - ÁÒt‰ ·¯Ú ‰È‰Â ıÓÁ ˙Óe¯z ‰˙È‰»¿»¿«»≈¿»»∆∆«∆«¬≈≈
ÌlLlÓ ÔÈ¯eËt58Ïe‰a dpÓfL ÈtÓ ;59eÊtÁ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«»»∆¿¿

CB˙a ‰Óe¯z Ô‰Ï ‰˙È‰L ÔlÎÂ .e˜„a ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿…»¿¿À»∆»¿»»∆¿»¿

el‡ È¯‰ - ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L eÚ„iLk Ô‰Ètƒ∆¿∆»¿∆≈¬ƒ∆¡…¬≈≈
eËÏÙÈ60. ƒ¿…

משלמת 49) אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי על ואף
הקרן  אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את

חברו. גוזל כדין לה.50)משלמת לפסול שנבעלה כגון
לכהן.51) הנשואה ישראל לשלוחה 52)בת שאמרה וכגון

עד  בתרומה אסורה שאינה פלוני, במקום גיטי לי קבל
הגיע  שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח שיגיע

מקום. לאותו שאכל 53)השליח כהן של כנעני עבד
לישראל.54)בתרומה. שנישאת בתו בן על 55)כגון

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי
בתרומה.56) לאכול ואסור חלל, הוא חומש.57)הרי ולא

בתחילה. זרים ואינם מקודם, שאכלו לפי - והעבד האשה
כשרה  עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן
ולכך  כעבודה, היא שאף תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד,
לאכול  ראוי שאינו כיוון לשלם, חייב וקרן החומש. מן פטור

קרן.58)תרומה. ופטור 59)אפילו אונס זה והרי
קרן. אף בה.60)מלשלם שאסורים מאחר מפיהם, יוציאו

חוש  אנו להפסד.ואין שים

.‚È,‰Óe¯z‰ ˙‡ÓË B‡ ˙‡ÓË :BÏ e¯Ó‡Â ÏÎB‡ ‰È‰»»≈¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»
˙ÈÈ‰ ‡ÓË61‡e‰L Ú„B B‡ ;‰Óe¯z‰ ‰˙È‰ ‰‡ÓË B‡ »≈»ƒ»¿≈»»¿»«¿»«∆

¯OÚÓ B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ,Ï·Ë∆∆«¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»«¬≈
LtLt ÌÚË ÌÚhL B‡ ;ecÙ ‡lLLc˜‰Â ÈL62CB˙Ï ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿∆»«««ƒ¿≈¿

ÂÈt63eËÏÙÈ el‡ È¯‰ -64. ƒ¬≈≈ƒ¿…

באיסור.61) תחילה אדומים 62)ואכלת תולעים מין
העדשים. הרגיש 63)כצורת התרומה שאוכל בעת היינו

התרומה, גם מלאכול אותו מונע וזה בפיו. פשפש טעם גם
והמיאוס. הטינוף פי 64)מפני על אף התרומה, גם

תרומה. אוכלי שמאבד

.„È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»¿««≈∆¿≈»«¿≈

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ‰ÏÙ65ÔÈ‡ . »¿»¬≈ƒ≈¿∆¿»»¿»≈
- Ô‰Ó ˙Á‡ ¯Ê ÏÎ‡ ,‰Óe¯z ÏL ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È»«≈ƒ∆¿»»«»««≈∆

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰66B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ¬≈∆»ƒ««¿ƒ∆«ƒ≈¬≈
¯Á‡ ÏÎ‡ .‰Óe¯˙k da ‚‰B ‰iM‰Â ,‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»««≈
Ô‰ÈzL ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ .¯eËt ‡e‰ Û‡ - ‰iM‰ ˙‡∆«¿ƒ»«»»«∆»∆¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ÌlLÓ -67Ì‡Â ,Ô¯˜ - „ÈÊÓ Ì‡ ; ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ
.LÓÁÂ Ô¯˜ - ‚‚BL≈∆∆»…∆

היו 65) שאם פי על ואף שניהם. להתיר כדי לקולא ותולין
אלו  ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי
חולין  לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב אלו, לתוך
ואילו  דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו
על  החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה
נפלה  אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה,
רבינו  חילק לא כאן - ברוב שבטלה לפי חולין, לתוך תרומה
לא  אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע בזה,
שלא  שכאן, לפי להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו
בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה
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כבר  סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי בשנפלו אבל
חזקתם. הקרן 66)נתערערה שהרי החומש, מן והיינו

היא  השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי התרומה,
התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה

הראיה.67) עליו מחבירו שהמוציא

.ÂËÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‚‚La LÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡‰»≈∆«…∆ƒ¿»»¬≈∆ƒ»»
BLÓÁ68Ô¯˜k LÓÁ‰L ,69LÓÁ ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .¯·c ÏÎÏ À¿∆«…∆¿∆∆¿»»»¿≈ƒ…∆

ÌÏBÚÏ LÓÁ ÏÚ70È¯‰ - LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ Ïk . «…∆¿»»«¿«≈∆∆»…∆¬≈
¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯˙k ÔÈÓeÏLz‰71- eÚ¯Ê Ì‡L ‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»¿»»»∆»∆ƒƒ¿¿

ÔÈlÁ Ô‰ÈÏecb72BÈ‡ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ƒ≈∆Àƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈
ÏÁBÓ73È¯‰ - „·Ïa Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈¿»«¿«≈∆«∆∆ƒ¿«¬≈

.ÏÁBÓ - ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ,ÔÈlÁ ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒÀƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈

המקום 68) זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
על  חומש מוסיף שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף וחמישיתו

שווה.69)חומש". התרומה ודין שהתורה 70)דינו
אחת. לקרן הרבה חמישיות שהם 71)ריבתה פי על שאף

תרומה. נעשים הם מתוקנים, שם:72)חולין ירושלמי
הן  הרי תרומה תשלומי חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
פי  על שאף חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה
גזרו  לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי על חכמים שגזרו

תרומה. תשלומי על שהרי 73)כן כפרה, אלא ממון שאינו
כפרה  משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל אפילו
התשלומים  של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו

תרומה. נעשים

.ÊË‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L Ï‡¯OÈ ˙a74˙‡O Ck ¯Á‡Â «ƒ¿»≈∆»¿»¿»¿««»ƒ»
Ô‰ÎÏ75Ô‰k da ‰ÎÊ ‡lL ‰Óe¯z Ì‡ :76- ‰ÏÎ‡ ¿…≈ƒ¿»∆…»»»…≈»¿»

dÓˆÚÏ LÓÁÂ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ77‰ÎfL ‰Óe¯z Ì‡Â ; ¿«∆∆∆∆»…∆¿«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÌÈÏÚaÏ Ô¯˜ ˙ÓlLÓ - ‰ÏÎ‡ Ô‰k da78LÓÁÂ , »…≈»¿»¿«∆∆∆∆«¿»ƒ¿…∆

LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ‰ ÏkL .dÓˆÚÏ79Ô¯w‰ ÌlLÓ - ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆»…∆¿«≈«∆∆
k ÏÎÏ LÓÁ‰Â ,ÌÈÏÚaÏ.‰ˆ¯iL Ô‰ «¿»ƒ¿«…∆¿»…≈∆ƒ¿∆

עצמה.74) משל באכילת 75)שהפרישה מותרת היא והרי
לכהן.76)תרומה. עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם

מחוייבת  הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו תרומה.
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי לכהן, ליתן לכהן 78)עתה

בה. במשנה 79)שזכה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
קרן  משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני שם:

שירצה". מי לכל וחומש לבעלים

.ÊÈÌlLÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Ï80ÔÈ·e Ck ÔÈa - ‰L¯b˙pL „Ú …ƒ¿ƒ»¿«≈«∆ƒ¿»¿»≈»≈
Ck81˙‡O ‡lL ÈÓk ‡È‰ È¯‰Â ,dÓˆÚÏ ˙ÓlLÓ dÈ‡ »≈»¿«∆∆¿«¿»«¬≈ƒ¿ƒ∆…ƒ»

.ÌÏBÚÓ Ô‰ÎÏ¿…≈≈»

שאילו 80) התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי בעלה תחת בעודה בין 81)הפרישה

הכהן. בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה

.ÁÈ„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk82- »»≈¿»≈¿≈≈¿≈ƒ
Ô‰Ó e‡ÈˆB‰L ÌÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»ƒ«Àƒ«¿À»ƒ∆ƒ≈∆

˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z83ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓ ÔÈÓlLÓe . ¿««¿¿«¿ƒƒ«∆∆ƒ

¯˜Ù‰‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰84ÔBL‡¯ ¯OÚnÓe , «ƒ¿»ƒ«≈»ƒ«∆¿≈ƒ«¬≈ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL85‰Ïh ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»

¯OÚn‰ ÌÈc˜‰ Ì‡ Ba LiL ‰ÏB„‚ ‰Óe¯¿̇»¿»∆≈ƒƒ¿ƒ««¬≈
‰Óe¯˙Ï86,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL ¯OÚnÓ ÔÈÓlLÓe . ƒ¿»¿«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿

‰ÎÏ‰k ‡lL ecÙpL Èt ÏÚ Û‡Â87ÏÚ L„Á‰ ÔÓe , ¿««ƒ∆ƒ¿∆…«¬»»ƒ∆»»«
ÔLi‰88:¯Ó‡pL ;BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ‡Ï Ï·‡ . «»»¬»…ƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡«

.ÏÎ‡L L„wk - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈∆«…∆«…∆∆»«

תשלומיו 82) במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק
פירות  הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין,
מה  מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים
לו  והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך

מעות"]. "התשלומין לומר לכהן 83)לתנא "ונתן שנאמר:
דבר  כלומר, קודש", להיות הראוי "דבר - הקודש" את
קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי
עליו" חמישיתו "ויסף הפסוק מן שנלמד לחומש, הדין והוא

הקרן. כמו שהוא עליו, מתרומה 84)- פטורים שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי מעשר.85)ומעשר, תרומת

מתרומה 86) פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,
שאינו  משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא אבל גדולה.

החומש,87)מתוקן. את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
כתב: שם המשניות בפירוש רבינו אבל פדוי. הוא שבדיעבד
על  שנפדה וההקדש אסימון ידי על שנפדה שני מעשר
אפילו  פדויים אינם אלו באופנים שהרי עיון וצריך הקרקע.

שעברה.88)בדיעבד. השנה של וישן זו שנה של חדש

.ËÈ˙ÈÚÈ·L ·¯Ú ÏL ÔÈ‡eM˜ ÏÎB‡‰89ÔÈzÓÈ - »≈ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ
BÈ‡L ;Ô‰Ó ÌlLÈÂ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÔÈ‡eMwÏ«ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«≈≈∆∆≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ B·BÁ ÌlLÏ ÏBÎÈ»¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

של 89) קישואים מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית.

.ÎÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡»«¿»¿≈»¿«≈Àƒ≈¿≈ƒ
ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa90ÔÈlÁ ÌlLÓ - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡ . ≈¿ƒ»«¿»¿»¿«≈Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë91ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÌlL Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒƒ≈Àƒ¿≈ƒ≈¿≈≈
„ÈÊÓa92ÔÈÓeÏLz ÂÈÓeÏLz -93ÔÓ ÌlLÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿≈ƒ«¿»«¿ƒ¿«¬…ƒ«≈ƒ

ÔÈ¯B‰h‰94. «¿ƒ

תרומה 90) שבאוכל ב, בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי
טמאה, תרומה נעשים טהורים חולין אף בשוגג, טמאה
ובין  טהורים חולין בין שמשלם מה היטב הדברים מוסברים

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי טמאים, כמו 91)חולין
שאכל. ומזיד 92)התרומה לשוגג הכוונה ריב"ן ולדעת

שאמר: מאיר רבי על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת
שאכל  ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
לו  ומשלם טומאתו, בימי לו ראוייה שאינה תרומה ממנו
שלדעת  טומאתו", בימי לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים
כן  ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה ששילם,
שהמדובר  נפרש אם אבל טומאתו, בימי עוד ראויים  אינם
אין  במזיד שהרי כלל, קשה לא האכילה, בעת  במזיד
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תרומה. תרומה 93)תשלומיו נעשים והם שבשוגג ומשמע
כהן.94)טמאה. של הפסדו להשלים

.‡Î¯·Á ˙Óe¯z ÏÎ‡95˙Óe¯z ÏÎ‡ .BÏ ÌlLÓ - »«¿«»≈¿«≈»«¿«
Ô˙BÂ epnÓ ‰ÈÓc ÏËBÂ ,¯·ÁÏ ÌlLÓ - ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆¿«≈¿»≈¿≈»∆»ƒ∆¿≈

ı¯‡‰ ÌÚÏ96˙B¯‰Ë ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ;B˙Óe¯z ÏÎ‡L97 ¿«»»∆∆»«¿»∆≈¿ƒ¿»
.ı¯‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆

חבר.95) שכתבנו 97)לפייסו.96)כהן פי על [אף
חולין  ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה,
כאן  גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים,
טמאה, תרומה שהיא הארץ, עם תרומת עבור כשמשלם
הארץ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי כמותה, התשלומין
עם  ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי ייתכן -
ועכשיו  טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ,

בידו]. ייטמאו

.·ÎCk ¯Á‡Â ,dÏÎ‡Â Ô‰k Bn‡ È·‡Ó ‰Óe¯z ÏÊb»«¿»≈¬ƒƒ…≈«¬»»¿««»
BÓˆÚÏ ÌlLÓ BÈ‡ - Bn‡ È·‡ ˙Ó98L¯BÈÏ ‡l‡ , ≈¬ƒƒ≈¿«≈¿«¿∆»¿≈

È·‡Ó ‰Óe¯z BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .Ë·M‰ ¯‡MÓ ¯Á‡«≈ƒ¿»«≈∆¿≈ƒ»¿»¿»≈¬ƒ
B·BÁa ‰Óe¯z ‰·bL ·BÁ ÏÚ·e ,dÏÎ‡Â Bn‡ƒ«¬»»««∆»»¿»¿
LÓÁÂ Ô¯˜ ÔÈÓlLÓ - ‰eÏÎ‡Â d˙a˙Îa ‰M‡‰Â¿»ƒ»ƒ¿À»»«¬»»¿«¿ƒ∆∆»…∆

¯·Á‰Â ,¯·Á Ô‰ÎÏ99ÌÈÓc Ì‰Ï Ô˙B100eÈ‰L ¿…≈»≈¿∆»≈≈»∆»ƒ∆»
da ÔÈ¯ÎBÓ101.eÏÎ‡L BÓk ‰Óe¯z‰ d˙B‡ ¿ƒ»»«¿»¿∆»¿

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי
הקרן.100)הכהן.99) התרומה 101)דמי את שהיורש

שגבו  והאשה הבעלֿחוב וכן התרומה, את למכור רשאי
באה  שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם,
מפני  כן, אמרו לא כהן אמו מאבי תרומה בגזל אבל לידם,

לידו. באה שבאיסור

.‚ÎÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - dÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ·Bb‰«≈¿»¿…¬»»¿«≈«¿≈∆∆
ÌÈÏÚaÏ102‰Óe¯z ÈÓcÓ ÌlLÏ BÏ LÈÂ .103d·b . «¿»ƒ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»¿»»

ÔÓ - LÓÁÂ Ô¯˜ ;LÓÁÂ ÔÈ¯˜ ÈL ÌlLÓ - dÏÎ‡Â«¬»»¿«≈¿≈¿»ƒ»…∆∆∆»…∆ƒ
ÔÈlÁ‰104Ô¯˜Â ,105‰Óe¯z ÈÓcÓ elÙ‡ -106. «Àƒ¿∆∆¬ƒƒ¿≈¿»

ולפיכך 102) בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
כפל. תשלומי בו בשיווי 103)אין מעות משלם כלומר,

קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה
גם  נוהג שזה התרומה, בשיווי רק שמשלם חידוש כאן ואין
ולא  מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל

גנובה,104)פירות. הייתה לא אפילו בה חייב שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו כפל.105)ולפיכך

התרומה.106) בשיווי מעות

.„Î˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Óe¯z‰ ‰˙È‰107d·‚e »¿»«¿»∆¿≈¿∆∆««ƒ¿»»
ÈÓeÏLz ÔÈ‡L ;ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - dÏÎ‡Â«¬»»≈¿«≈«¿≈≈∆∆≈«¿≈

Lc˜‰a ÏÙÎ108ÌlLÓ Ï·‡ .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , ≈∆«∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»¿«≈
ÌÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜109,‰Óe¯z ÏÎ‡ ÌeMÓ LÓÁ : ∆∆¿≈√»ƒ…∆ƒ…∆¿»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓ LÓÁÂ110?ÌlLÓ ÈÓÏe . ¿…∆ƒ∆∆¡»ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈
ÌlLÓ - ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡Â ˙ÈÊk da ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿«ƒ¿≈»»∆¿»¿«≈

ÌÈ‰kÏ111da LiL ÔÈa ,‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡Â ; «…¬ƒ¿ƒ≈»»∆¿»≈∆≈»
˙ÈÊk112˙ÈÊk da ÔÈ‡L ÔÈa113.Lc˜‰Ï ÌlLÓ - ¿«ƒ≈∆≈»¿«ƒ¿«≈¿∆¿≈

הבית.107) לבדק ברשותו שהיא כהן שהפרישה
לרעהו 108) לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר

להקדש". בו 109)ולא יש אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית הנהנה 110)גם אצלנו העיקר "כי

מן  שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן
חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה חומש 111)ההקדש

אבל  בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום
שווה  בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום

אכילת 112)פרוטה. משום אחד חומשים, שני ומשלם
הקדש. הנאת משום ואחד חומש 113)תרומה ומשלם

לבד. הקדש הנאת משום אחד

.‰Î¯eq‡ ÏÚ Lc˜‰ ¯eq‡ ÏÁ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ∆¿≈«ƒ
‰Óe¯z‰114˙¯zÓe ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡ ‰Óe¯z‰L ÈtÓ ? «¿»ƒ¿≈∆«¿»¬»¿»À∆∆

da ÛÒB CÎÈÙÏ ,Ô‰k‰ ÏÚ ‰¯Ò‡ - dLÈc˜‰ ,Ô‰ÎÏ¿…≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»««…≈¿ƒ»«»
˙BÎÏ‰a e¯‡aL C¯c ÏÚ ,Ï‡¯OÈ ÏÚ Û‡ ¯eq‡ƒ««ƒ¿»≈«∆∆∆≈«¿¿ƒ¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡Â ˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èaƒ¬¿ƒ≈«¬»

איסור.114) על חל איסור אין הרי

.ÂÎdÏÎ‡Â ‰Óe¯z ÏÊBb‰115LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - «≈¿»«¬»»¿«≈∆∆¿…∆
LÓÁ‰L ,„Á‡È„È Ba ‡ˆÈ ‰Óe¯z ÌeMÓ Ba ·iÁL ∆»∆«…∆∆«»ƒ¿»»»¿≈

BÏÊ‚116·iÁ BÈ‡ - L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ¿≈∆∆¡«¿»««…≈∆«…∆≈«»
„·Ïa L„˜ ÏL LÓÁ· ‡l‡117dÏÈÎ‡‰Â dÏÊb . ∆»«…∆∆…∆ƒ¿«¿»»¿∆¡ƒ»

¯Á‡Ï118ÌB˜Ó Ïk .LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ ÏÎB‡‰ - ¿«≈»≈¿«≈∆∆»…∆»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ Ì‡ ,LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆»…∆ƒ»«»∆«¿»»

‰MÓÁ ‰ÂL ÌlLÓ -119ÏÎ‡L ÔÈnÓ120ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«≈»∆¬ƒ»ƒƒ∆»«¿»»
‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,ÔÈLÓÁ ÈLe Ô¯˜ ÌlLÓ e¯Ó‡L∆»«¿¿«≈∆∆¿≈√»ƒ»«»∆«¿»»
ÈL ÌlLÓ e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰ML ÌlLÓ -¿«≈ƒ»¿»»∆»«¿¿«≈¿≈
ÈÓc ÌlLÓ - ‰Úa¯‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,„Á‡ LÓÁÂ ÔÈ¯¿̃»ƒ¿…∆∆»»«»∆«¿»»¿«≈¿≈

‰ÚLz121ÌÏBÚÏe .122ÌÈÓ„ ÈÙÏ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ ƒ¿»¿»≈¿«≈∆»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ‰ÂL ‰˙È‰L123˙ÚLa ‰ÏÊe‰L ÔÈa , ∆»¿»»»ƒ¿«¬ƒ»≈∆¿»ƒ¿«

.‰¯˜e‰L ÔÈa ÔÈÓeÏLz«¿ƒ≈∆¿»

שחייב 115) הודה, כך ואחר ונשבע תרומה כשגזל והיינו
חומש. הגזל.116)לשלם בשביל חומש משום בו יוצא

אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה והאחר
מלבר.119) חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן
אחד.121) מקרן אלא משתלם אינו אפילו 122)שהחומש

בשוגג. תרומה אכל את 123)אם אכל ובשוגג הואיל
משעת  אלא התרומה, את שלקח משעה גזלן אינו התרומה,

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל כגזלן, הוא אכילה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהו 1) ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

אם  מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן
פירות  אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
ערל. חשוב אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם
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חופפת  אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת
וגרעיני  תרומה של תאנים עוקצי ודין אחריה. הישראלית
אם  לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג
גידולי  או תרומה גידולי כנסיות. בבתי שריפה שמן מדליקין

דינו. מה תרומה והזורע גידולין.

.‡˙z ‰Óe¯z‰2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï3; «¿»ƒ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈq‰L4¯Ó‡pL ,5Ba¯˜a ÌÈnÎ ‡·zÂ : ∆«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆∆¡««»…««ƒ¿ƒ¿

‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰Â ,ÂÈ˙BÓˆÚa ÔÓMÎÂ6ÏÎ‡Ï . ¿«∆∆¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»∆¡…
ÏÎ‡Ï Bk¯cL ¯·c7,˙BzLÏ Bk¯cL ¯·c ˙BzLÏÂ , »»∆«¿∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CeÒÏÂ8Ï·‡ ; ¿»»»∆«¿»…»«ƒ»…∆¬»
‡Óh‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ,¯B‰h‰ ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ9. »∆«∆∆«»«¿ƒ∆«»≈

‰Ù¯O ÔÓL ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ10.ÌB˜Ó ÏÎa ¿∆«ƒ¿»∆∆¿≈»¿»»

הוצאת 2) ט, פרק תרומות (ותוספתא ב משנה פ"ח שביעית
.(54 851 עמ' אסור 3)ליברמן להדלקה אבל בלבד,

שם). בשביעית (משנה טהורה בשבת 4)בתרומה משנה
לדבר".5)פו. זכר לדבר, ראיה שאין "אע"פ נוסף: שם
עו.6) לאכול 7)יומא דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה

הלכה  שמיטה, מהלכות בפ"ה וראה אכילה. זו שאין אסור,
שם).8)ג. (תוספתא בסיכה דרכם לא 9)שאין אבל

שמותר, בטמא ולהדליק למעלה. שביארנו כמו הטהור,
תהא, "שלך - לך" נתתי "ואני הפסוק מן כה. בשבת למדו

תבשילך". תחת י,10)להסיקה משנה פי"א תרומות
ועוד. כד: ושבת

.·ÔˆaÁÏ ¯zÓ - ‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯Óz11Ôˆa˜Ïe ¿»ƒ∆¿»À»¿«¿»¿«¿»
‰Ï·c‰ ÏebÚk12¯ÎL Ì‰Ó ˙BOÚÏ ¯eÒ‡Â ,13ÔÎÂ . ¿ƒ«¿≈»¿»«¬≈∆≈»¿≈

L·c ÌÈ¯Óz ÔÈOBÚ ÔÈ‡14‡ÏÂ ,ÔÈÈ ÌÈÁetz ‡ÏÂ , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿…«ƒ«ƒ¿…
Â˙q‰ ˙B¯t15Ó ÔÈ‡ ˙B¯t‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ .ıÓÁÔÈpL ≈«¿»…∆¿≈¿»»«≈≈¿«ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,‰Óe¯za Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡16. »ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«
e‰˙BL ‰Ê È¯‰ - ‰˜LÓ ÏÎ‡‰ ‰OÚÂ ¯·Ú17¯ÊÂ .18 »«¿»»»…∆«¿∆¬≈∆≈¿»

‰‚‚La Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz ÔÈÈÂ ÌÈ¯Óz L·c ÏÎ‡L∆»«¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -19B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«≈¿ƒ»«¿≈ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ20. «««¿

גבינה.11) חביצי כמו ולהקשותם שאינו 12)להדקם
לח.). (ברכות מברייתם אותם משנים 13)משנה שאין

(שם). מברייתן תרומה ג.14)פירות משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור

החורף.15) השי"ת 16)פירות "למאמר שם . משנה
ודגן", תירוש חלב וכל יצהר, חלב "כל יב) יח, (במדבר
ראשית  הכתוב וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש
ולפיכך  בתרומה, אותה וחייב ראשית, הביכורים שקרא כמו
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר

ולאבדה.17) תרומה להפסיד ב.18)שאסור משנה שם
והנה 19) שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי

"פטור  שם רבינו ופירש פוטר", יהושע "ר' שם: בתרומות
גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב שקרן ומשמע החומש", מן

הראב"ד. שכתב כאן,20)כמו אין התורה מן מלקות אבל
כנ"ל. בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי

.‚‰Ï·c ÔÈ˙B ÔÈ‡21ÒÈ¯en‰ CB˙Ï ˙B¯‚B¯‚e22, ≈¿ƒ¿≈»¿»¿«¿»

Ô„a‡Ó ‡e‰L ÈtÓ23CB˙Ï ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ˙B Ï·‡ ; ƒ¿≈∆¿«¿»¬»¿ƒ∆««ƒ¿
ÒÈ¯en‰24ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ ÔÈ‡Â .25‡e‰L ÈtÓ , «¿»¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿≈∆

‰ÁLÓ ÔÓL e‰OBÚÂ ˙BÏÎ‡Ó ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ26Ï·‡ ; ƒƒ¿««¬»¿≈∆∆ƒ¿»¬»
ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ÔÈ·¯ÚÓ27.ÔÏÎ‡Ï el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»≈¿»¿»

א.21) משנה שם).22)שם (ר"ש מלוחים  דגים ציר
להשליכן 23) ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן שהדרך

פ"ט). התוספתא ע"פ המורייס 24)(שם את למתק
טעמו. תרומה 25)ולהשביח של שמן מרקחין אין כלומר,

טוב. שריחם טעם 26)בדברים משנים הדברים "שאלו
במדרגת  אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים

שם). ובשבת 27)המשנה שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
(ובפירוש  "אנומלין" רבינו, כדברי ופירשוהו קראוהו קמ.
ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב שהוא רבינו, כתב המשנה
כאן: רבינו בדברי ספרים נוסחת שהביא בכסףֿמשנה וראה

ודבש"). ושמן יין מערבין "אבל

.„ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡28‡e‰L ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿»ƒ¿≈∆
BËÚÓÓ29ÌÈÏˆa ÔÈL·Bk ÔÈ‡ .30ıÓÁa ‰Óe¯z ÏL ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ∆¿»¿…∆

ıÓÁ‰ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰Óe¯z ÏL31ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ . ∆¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«…∆≈¿»¿ƒ
‰‡e·z32‰fÓ ‰Ê L¯t˙iL ¯·c ÏÎÂ .˙BiË˜a ¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»≈∆ƒ∆

ÔÈ¯·BkLk33ÔÈ·¯ÚÓ - B˙B‡34‰„e‰È ‰·¯ÁMÓe .35 ¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿»¿»
‰‡e·˙a ‰‡e·z ·¯ÚÏ eÏÈÁ˙‰36,˙ÈË˜a ˙ÈË˜Â ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.˙ÈË˜a ‰‡e·z ‡Ï Ï·‡¬»…¿»¿ƒ¿ƒ

שם.28) במשנה חסר 29)כחכמים, כשנתבשל, היין כי
הירושלמי, בשם שם ובר"ש שם). המשנה (פירוש בבישולו
אדם  כל שאין משותיו, שממעיטו מפני אחר פירוש מביא
יותר. חזק שמבושל חי, כיין מבושל יין שותה

(30.(41 551 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ט תרומות תוספתא
(רדב"ז).31) החומץ את פוגם שם 32)שהבצל תוספתא

החשובה  שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ' (שם פ"י
(רדב"ז). כך כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל

אותו.33) ומנפים בכברה להפריד 34)כששמים שיכול
שם. תוספתא המינים, ולא 35)שני מעט, היתה והתבואה

תערובת. באכילת בשעורים,36)הקפידו חיטים היינו
בתרומה  גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון
כמבואר  בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך (רדב"ז).

הסמוכה]. בהלכה

.‰ÔÈ„w¯nL C¯„k37‚‰B Ck ,ÔÈlÁa ÁÓw‰ ˙‡ ¿∆∆∆¿«¿ƒ∆«∆«¿Àƒ»≈
‰Óe¯˙a Ô‰k‰38˙‡ CÈÏLÓe ÏÎ‡Ï „w¯Ó : «…≈ƒ¿»¿«≈∆¡…«¿ƒ∆

ÔÒ¯n‰39˙ÏÒ ˙BOÚÏ ‰ˆ¯L È¯‰ .40˙BiÙa ‰tÓ «À¿»¬≈∆»»«¬…∆¿À»¿»ƒ
‡Ï - ‰‡q‰ ÔÓ ÌÈa˜ B‡ ·˜ ‡ÈˆBiL „Ú ,‰a¯‰«¿≈«∆ƒ«««ƒƒ«¿»…
‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,¯‡M‰ ˙‡ CÈÏLÈ«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆»«¬ƒ»∆»

.ÚˆÓ ÌB˜Óa e‰ÁÈpÈ«ƒ≈¿»À¿»

א.38)בנפה.37) משנה פי"א הסובין 39)תרומות הם
שם.40)הגסים.

.Â‰Óe¯z ÏL ÔÓL41ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ -42¯epz Ba ∆∆∆¿»≈¿ƒ«
ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÈÎÂ43ÍeÒÈ ‡ÏÂ .BÏ‚¯ ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿…»¿«¿
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ÏcÒÂ ÏÚÓ CB˙a ‡È‰Â44L·BÏÂ BÏ‚¯ ˙‡ CÒ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»¬»»∆«¿¿≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb Ïk CÒÂ ,Ïcq‰ B‡ ÏÚn‰«ƒ¿»««¿»¿»»ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏ·BË˜45BÈ‡ - ÔÈÎBq Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰L„Á »«¿»¬»»¿««ƒ∆≈ƒƒ≈
LLBÁ46ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ .47ÏL ‡Ï·Ë Èab ÏÚ ÔÓL ≈¬»…ƒ≈∆∆««≈«¿»∆

LÈL48B„a‡nL ÈtÓ ,‰ÈÏÚ ÏbÚ˙‰Ï49. «ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿≈∆¿«¿

(41.(88 361 עמ' (שם פ"י תרומות כלומר,42)תוספתא
כדי  חדשים בעודם בשמן אותם למשוח שדרך מחזקים, אין
אלא  תרומה של שמן ניתן שלא (כסףֿמשנה). לחזקם
(רדב"ז). כליו לסיכת ולא כהן, של גופו לסיכת

בעודם 43) אותם מושחים והעור שהמנעל שם. תוספתא
(כסףֿמשנה). וליפותם לרככם שהשמן 44)חדשים מפני

והסנדל. המנעל על גם או 45)נופל ששוכבים עור
(כסףֿמשנה). חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים

התרומה,46) נתחללה שכבר משום והיינו שם. תוספתא
ח. בהלכה להלן כמבואר קדושתה, תוספתא 47)ונתבטלה

שמעון. כר' ולא כחכמים עור,48)שם, של טבלא גבי על
בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי על אבל אסור. בוודאי
ואףֿעלֿפיֿכן  שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא ישנה
(כסףֿמשנה). הפסד לידי קצת יבוא שלא שאיֿאפשר אסור,

הכל 49) לקנח ואיֿאפשר האיל בטבלא, מעט נשאר שוודאי
(שם). בגופו

.Ê˙B¯t elÙ‡ ,‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk50˙ÏÈË CÈ¯ˆ - »»≈¿»¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÌÈ„È51¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯B‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«ƒ««ƒ∆»»»¿¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa52¯f‰ ÌÚ ˙ÏÎ‡ dÈ‡Â .53,ÔÁÏM‰ ÏÚ ƒ¿¿≈»∆¡∆∆ƒ«»««À¿»
- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e .‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»…«ƒ∆»¿«»»»∆

˙ÏÎ‡54˙ÏÈË ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ¯f‰ ÌÚ ∆¡∆∆ƒ«»««À¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈlÁk ,ÌÈ„È55˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ‰Óe¯z ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â .56. »«ƒ¿Àƒ¿≈»ƒ¿»¿»«ƒ¿…»

˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ - B¯Oa ÏÚ ÏÙ57Ï·‡ . »««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿…»¬»
ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÒ58‰Ú·L CB˙a ‰Óe¯z ÔÓLa59, »ƒ∆«»»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

Ï¯Ú ·eLÁ BÈ‡ ‰Ú·L Ïk „ÏBp‰L60. ∆«»»ƒ¿»≈»»≈

"הנוטל 50) ואדרבה, ידים, נטילת צריכים אינם שבחולין
מהלכות  ופ"ו (שם, הרוח" מגסי זה הרי - לפירות ידיו

ג). הלכה יח:51)ברכות וחגיגה ט, משנה פ"א חלה
ח.52) הלכה הטומאה אבות מהלכות נראה 53)פ"ח כן

שתרומת  בסמוך), (הובא ה משנה פ"ד בחלה המשנה מן
(רדב"ז). אסורה א"י שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת חו"ל

שם.54) היא 55)משנה [שהרי (כסףֿמשנה) לפירות
א]. הלכה פי"ב להלן ראה נטילת 56)טמאה, בלי כלומר,

תרומות  תוספתא התרומה. את פוסלות האלו שהידים ידים,
י. בשעה 57)פרק נתחללה שכבר וסך, משפשפו כלומר,

קדושתה. ובטלה בשרו על ביבמות 58)שנפל היא בעיא
פ"א  שם בירושלמי היא פשוטה אבל נפשטה, ולא עא.

(הגרע"א). א אףֿעלֿפי 59)הלכה נימול שלא עד ללידתו
בתרומה. אסור וערל ערל, אכילת 60)שהוא איסור לענין

שם. ירושלמי וקדשים, תרומה

.ÁÔ‰k‰ ‡e‰ CÒ61‡È·Óe ‰Óe¯z ÏL ÔÓLa BÓˆÚ »«…≈«¿¿∆∆∆¿»≈ƒ
Ï‡¯OÈ Bza Ôa62ÂÈab ÏÚ BÏÈbÚÓe63BÓˆÚ CÒ Ì‡Â . ∆ƒƒ¿»≈«¿ƒ««»¿ƒ»«¿

ıÁ¯nÏ ÒÎÂ ÔÓLa64BÁLÓÏ ¯ÊÏ ¯zÓ -65ıÁ¯na ¿∆∆¿ƒ¿««∆¿»À»¿»¿»¿«∆¿»
epnÓ CBq ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡66. ««ƒ∆ƒƒ∆

ז.61) כריתות בבבלי הוא וכן שם. הואֿהדין 62)תוספתא
(רש"י  אצלו ומצוי שרגיל משום בתו בן ונקט אחר, ישראל

כי 63)שם). בו "ומתו ט): כב, (ויקרא בתרומה שנאמר
שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו",

כמו 64) בזיון, משום לסוך, אסור עצמו במרחץ כי יתכן
שמיטה  מהלכות בפ"ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב

(משנהֿלמלך). ו "ט"ס 65)הלכה הכסףֿמשנה: כתב
הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא,
שנוהגים  מה והוא ארמי, כלשון למדדו למשחו תפרש
ולתקנם". ליישבם במרחץ האדם איברי למשמש

עיין 66) עצמו, כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו
רדב"ז.

.Ë‰ÙÙÁL ˙‰k67ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a dL‡¯ …∆∆∆»¿»…»¿ƒ¿»∆¿»≈
‰È¯Á‡ ÛÁÏ ˙¯zÓ ˙ÈÏ‡¯Oi‰68d¯ÚO ˙ÏbÚÓ Ï·‡ . «ƒ¿¿≈ƒÀ∆∆»…«¬∆»¬»¿«∆∆¿»»

d¯ÚOa69ÛÁÏ ÌÈ‰k‰ e¯z‰ ‰Ó ÈtÓe .70Ô¯ÚO ƒ¿»»ƒ¿≈»À¿«…¬ƒ»…¿»»
ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈtÓ ?‰Óe¯z ÏL ÔzÏ˙a¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¬«

Ì„‡71. »»

(67.(21 061 עמ' ליברמן (הוצאת שם תרומות תוספתא
הנשאר.68) כבר 69)מהתלתן הכהנת, שבשער שהתלתן

כנ"ל. קדושתו, ובטלה רק 70)נתחלל ניתנת התרומה הרי
א). הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה על 71)לאכילה אלא

חייב  היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק, ידי
על  אלא לאכילה ראוי ואינו והואיל (כסףֿמשנה). בתרומה
חפיפה  כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק, ידי
ולמעלה  ז, הלכה פי"ב להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה

ח. הלכה פ"ב

.ÈÌÈ‡z Èˆ˜Ú72˙B¯‚B¯‚e73ÌÈÒÈÏk‰Â ,74,ÔÈ·e¯Á‰Â À¿≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
ÁÈh·‡ ÈÚÓe75ÁÈh·‡ ÈtÏ˜e76ÔBÙÙÏÓe ‚B¯˙‡Â ,77, ¿≈¬«ƒ«¿ƒ≈¬«ƒ«¿∆¿¿»¿

ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡78˜¯È ˙·È˜e ,79 ««ƒ∆≈»∆…∆¿ƒ«»»
ÌÈza ÈÏÚa ÔÈÎÈÏLnL80.ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ∆«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ

ÔÈpb‰ ÌÈ·p˜nL ˜¯È ˙·È˜ Ï·‡81.ÌÈ¯ÊÏ ˙¯zÓ - ¬»¿ƒ«»»∆¿«¿ƒ««»ƒÀ∆∆¿»ƒ
ÈtÏ˜ÔÈÏBt82- ÏÎ‡ Ô‰a LÈ Ì‡ :ÔÈÓLÓLÂ ¿ƒ≈ƒ¿À¿¿ƒƒ≈»∆…∆

.ÔÈ¯zÓ - ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ≈»∆…∆À»ƒ

הדבק 72) הקטן העץ הוא עוקץ ד. משנה פי"א תרומות
שם). המשנה (פירוש הפרי ובעיקר האילן בבדי

יבשים.73) (שם).74)תאנים התאנים ממיני מין
פ"ג 75) לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב הזרע

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק ג). תוספתא 76)משנה
דוסא. כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ' פ"י תרומות

שם.77) באוכל,78)תוספתא מובלעים שהם שכיון
בשם  (רדב"ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר,

יוםֿטוב'). 'תוספות ועיין כחכמים,79)הירושלמי,
שחותכים  הקצוות היינו ירק וקניבת שם. ותוספתא במשנה
(פירוש  לבשל אותו כשמחתכים הירק, מן ומשליכים

שם). יא,80)המשנה הלכה מעשר מהלכות בפי"א להלן
אבל  בבית, בהשליכום אלא אמורים הדברים שאין מבואר
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לזרים. מותרים - לאשפה השליכום שאינם 81)אם
גרס  שכן ונראה ביותר, המעופשים העלים אלא מקנבים
(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א תרומות בירושלמי רבינו

פ"י.82) תחלת תוספתא

.‡ÈÌÈ¯zÓ - ‚B¯˙‡ ÈÈÚ¯b83ÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚ¯b . «¿ƒ≈∆¿À»ƒ«¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈ¯Ó˙e84Ô‰k‰ ÔÒk ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ·e¯ÁÂ85- ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿»»«…≈

ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰86ÔÓÊa :ÔÈÈÚ¯b‰ ¯‡Le . ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ¿»««¿ƒƒƒ¿«
ÔÒkL87˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰a LÈÂ88ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ıˆÓÏ ∆¿»»¿≈»∆«¿ƒƒ¿…»¬ƒ

˙B¯zÓ - ÔÎÈÏL‰ Ì‡Â ;¯ÊÏ89. ¿»¿ƒƒ¿ƒ»À»

(רדב"ז).83) לאכילה ראויים ואינם מרים הם כי שם.
שם.84) דעתו 85)תוספתא ואין אותן, מכנס שאינו

אוכל.86)עליהם. קצת עליהם ודעתו 87)כשיש
ה. משנה פי"א תרומות שם.88)עליהן, ירושלמי

עליו 89) אין הדחק, ידי על אלא לאכילה ראוי שאינו שכיון
באוכל, ייחלף שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין
(משנה  עליו גזרו ולא להחליף יבוא לא שהשליכן, וכיון

ראשונה).

.·ÈÌÈhÁ ÏL ÔÈaq‰90‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ˙BL„Á «Àƒ∆ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Èe‡¯91È˙Ó „ÚÂ .¯zÓ - ˙BLÈ ÏLÂ ; »¿«¬«»»¿∆¿»À»¿«»«

ÔÈa ËaÁÏ ÔÈÏÈ‚¯ Ì„‡ ÈaL ÔÓÊ Ïk ?˙BL„Á e‡¯˜ƒ¿¿¬»»¿«∆¿≈»»¿ƒƒ«¿…≈
˙B¯b‰92. «¿»

שם.90) היטב,91)תרומות נטחנות ואינן לחות שהן לפי
(רע"ב). בסובין מעורב קמח הרבה ֿ 92)ונשאר כתנא

שם. ובתוספתא שם בירושלמי קמא,

.‚È˙BÏBvp‰93˙Bia˜¯‰Â94˙B¯eÒ‡ - ‰Óe¯z ÏL95; «ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»¬
˙B¯zÓ - ˜·‡ eÏÚ‰ Ì‡Â96‰Óe¯z ÏL ÌÈ¯ÓL .97 ¿ƒ∆¡»»À»¿»ƒ∆¿»

ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL98ÔBL‡¯‰ -99¯eÒ‡ ÈM‰Â ∆»«¬≈∆«ƒ»ƒ¿«≈ƒ»
ÌÈ¯ÊÏ100¯zÓ ÈLÈÏM‰Â ,101Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .102Ì‰ÈÏÚ ¿»ƒ¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ…»«¬≈∆

„·Ïa ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚÓ ÔÈi‰ ÔpÒÓ ‡l‡ ,ÌÈÓ103Û‡ - «ƒ∆»¿«≈««ƒ≈««¿»ƒƒ¿««
ÈLÈÏL‰104ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡105. «¿ƒƒ»¿»ƒ

ופירוש 93) ווין. כ"י כנוסחת (9 160 (עמ' שם תוספתא
אלהים  ויצל על (פס"ז) רבה בבראשית שאמרו כמו נצולות,
כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן -
א: משנה דאהלות בפ"ב [וראה (כסףֿמשנה). ודקים גרועים
ונעשה  שנימוח הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית
להתעפש"]. הבשר התחיל כאשר סרוחה ליחה

קצת.94) עליהן.95)רקובים תרומה שם  עדיין
מהן.96) תרומה שם ובטל נתקלקלו, תוספתא 97)שכבר

צז. בתרא בבא בבבלי וברייתא ,(42 163 (עמ' שם
ושילש.98) והוציאן 99)ושנה שהכניסן ראשונים מים

שם). (רשב"ם ולא 100)משם מדתו כדי כשמצא המדובר
נתן  אם אלא חייבו לא טבל של שבשמרים ואףֿעלֿפי יותר,
- ז) הלכה מעשר מהלכות ופ"ב (שם, ארבעה ומצא שלשה
שכתב, שם רשב"ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים
שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא

שם).101) (רשב"ם יין טעם בו יש אם ירושלמי 102)אף
ד. הלכה של 103)פי"א יין עליהם נותן שהוא ידי על

שם). שירליאו (ר"ש השלישי.104)חולין הסינון
(שם).105) היין את מחזקים שהשמרים

.„È‰¯‚Ó106ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ‰Óe¯z ÈhÁ ‰pnÓ ‰ptL ¿≈»∆ƒ»ƒ∆»ƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ËwÏÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ƒ¿≈¿«≈««««¿««»ƒ≈

Bk¯„k „aÎÓ ‡l‡ ,ÔÈlÁ dÎB˙Ï107dÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿»Àƒ∆»¿«≈¿«¿¿≈¿»
ÔÈlÁ108˙È·Á ÔÎÂ .109- ‰ÎtLpL ‰Óe¯z ÔÓL ÏL Àƒ¿≈»ƒ∆∆∆¿»∆ƒ¿¿»

ÁtËÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡110‚‰B ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈«∆»≈
ÔÈlÁa ‚‰BpL C¯„k da111. »¿∆∆∆≈¿Àƒ

ו.106) משנה פי"א תרומות תבואה, בו שאוגרים אוצר
האוצרות,107) מכבדין אדם שבני כדרך שיכבד "ר"ל

המשנה  (פירוש בהם" שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים
שאסור 108)שם). לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

ואינו  הואיל - כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט"ו
אליהו  רבינו בשם יוםֿטוב' ('תוספות לבטל מכוין

י). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין משנה 109)מלונדריש.
לדקדק 110)שם. אותו נחייב שלא עניינו טפח, מן "נגזר

לחלוחית" שום יניח שלא עד הקרקע מן השמן בלקיטת
שם). המשנה אילו 111)(פירוש מלקט שהיה כמו ילקט

(שם). חולין שמן של חבית שם נשברה

.ÂËÚÓ‰ÔÓL ÏL „k ‰¯112‰¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Óe¯z «¿»∆«∆∆∆¿»¬≈∆¿»∆
,ËÚÓ ËÚÓ ÛËÏ ÔÓM‰ ÏÈÁ˙ÈÂ „enÚ‰ ˜ÒÙiL „Ú«∆ƒ¿…»«¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿…¿«¿«

Bic - BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈtË LÏL eÙËpL ÔÂÈÎÂ113¯zÓe , ¿≈»∆»¿»ƒƒ«««À»
Ô˙ ‡lL È¯‰ .ÔÈlÁ ÔÓL „ka ÔzÏ114ÁÈp‰ ‡l‡ , ƒ≈««∆∆Àƒ¬≈∆…»«∆»ƒƒ«

„k‰115˙ÈvÓ˙pL „Ú116‰Óe¯z ˙ÈˆÓz‰ d˙B‡ -117. «««∆ƒ¿«≈»««¿ƒ¿»

ח.112) משנה שם שני. אותו 113)לכד מחייבין "ואין
המשנה  (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח

(שם).114)שם). אותו שעירה אחר חולין בו
(שם).115) צדו" על שום 116)"הטהו בו "ונתכנס

(שם). כל 117)שארית" ממנו שיצא כיון אומרים "ואין
שנמצא  מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה
(שם). ממנו" דעתו שהסיח לפי חולין אחרֿכך ממנו
שתהיה  בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם שכשקרא
ד"ה  פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי עם תרומה כולה
שאינו  משום היינו חולין, עליו לתת שהתירו ומה והתנן).

אליהו מ  רבנו בשם יוםֿטוב' ('תוספות האיסור לבטל כוין
מלונדריש).

.ÊËÔ‰k‰ ‡lÓÓ118‰Ù¯O ÔÓL ¯119B˙BÂ ¿«≈«…≈≈∆∆¿≈»¿¿
˙BOÚÏ ¯„ÁÏ Òk‰Ïe ‰iÏÚÏ Ba ˙BÏÚÏ Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈«¬»¬ƒ»¿ƒ»≈«∆∆«¬

ÛzL ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ ‡Ï Ï·‡ ,Ô‰k‰ ÈÎ¯ˆ120 »¿≈«…≈¬»…»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»À»
¯zÓ - BnÚ121. ƒÀ»

פ"י.118) תרומות טמאה 119)תוספתא תרומה שמן
בהדלקה. לכהן 121)שם.120)שמותר גם שיש כיון

(רדב"ז). מזה הנאה

.ÊÈÁ¯B‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈ122ÔÓL BÏ ˜ÈÏ„‰Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ¿»≈∆»»≈«≈∆…≈¿ƒ¿ƒ∆∆
„Ú B˙BaÎÏ ·iÁ BÈ‡ - BÏ CÏ‰Â Ô‰k‰ „ÓÚÂ ,‰Ù¯O¿≈»¿»««…≈¿»«≈«»¿««

‰ÏÈ˙t Ï‡¯Oi‰ Ï·BËÂ .ÂÈÏ‡Ó ‰aÎiL123Ô‰k‰ ¯a ∆ƒ¿∆≈≈»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈«…≈
da CÏÈÏ ˜ÈÏ„Óe124. «¿ƒ≈≈»
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שם.122) שהנאה 124)שם.123)תוספתא רבינו, דעת
ולצורך  מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי של

משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שלא כזה

.ÁÈÔ‰k ÏL B¯˜a125ÏL B¯˜a Ïˆ‡ „ÓBÚ ‰È‰L ¿»∆…≈∆»»≈≈∆¿»∆
ÏL BÈÏk Ïˆ‡ ‚¯‡ ‰È‰L Ô‰k ÏL BÈÏÎÂ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ¿∆…≈∆»»∆¡»≈∆ƒ¿∆

‰Ù¯O ÔÓL Ô‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ126‡lL ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆∆¿≈»∆…
Èz·a ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÂ .Ô‰k‰ ˙eL¯aƒ¿«…≈¿≈«¿ƒƒ∆∆¿≈»¿»≈

ÌÈÏÙ‡‰ ˙B‡B·n·e ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ127‡lL ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿»¬≈ƒ∆…
Ô‰k ˙eL¯a128¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈlÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ƒ¿…≈ƒ∆≈Àƒ¿«¿ƒ≈

‰kÁ129.Ô‰k‰ ˙eL¯a ‡lL ‰Ù¯O ÔÓL ˜ÈÏ„Ó - ¬À»«¿ƒ∆∆¿≈»∆…ƒ¿«…≈
ÔÈlÁ‰ Èab ÏÚ ‰Ù¯O ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó130˙eL¯a «¿ƒƒ∆∆¿≈»««≈«Àƒƒ¿

Ô‰k131. …≈

שם.125) ונר 126)תוספתא מאורו, נהנה הכהן שגם
למאה. נר לא 127)לאחד מצוה ובמקום מצוה, אלו שכל

כנ"ל. ירושלמי 128)גזרו, דרבים. מצוה שהיא כיון
ה. הלכה פי"א לאו 129)תרומות שמצוות מפני שם.

בערב  שאף [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות
שריפה, בשמן מדליקין אין אמרו שלא להדליקו, מותר שבת
כג: בשבת כמפורש שבת, בערב להיות שחל ביוםֿטוב אלא

צ"ע). הרדב"ז ישראל.130)ודברי חולים לצורך
שם).131) המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו

מהכהן. רשות בלי אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון

.ËÈÏ‡¯OÈ ˙a132‰„eÓÏ ‡È‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL133 «ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈¿ƒ¿»
d˙eL¯a ˜ÈÏ„Ó - ‰È·‡ Ïˆ‡134˜ÈÏ„‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓ . ≈∆»ƒ»«¿ƒƒ¿»À»¿…≈¿«¿ƒ

‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙È·a elÙ‡ ‰Ù¯O ÔÓL135 ∆∆¿≈»¬ƒ¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆
·ea¯Ú ÌL LiL136e˜tzÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆≈»ƒ¿¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰pnÓ137Ì‰ÈÏk ÔBÈ˜ ÈÙnL - ‰zLn‰ ˙È·a ;138 ƒ∆»¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿¿≈∆
È‡t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ - Ï·‡‰ ˙È··e ,Ba ÔÈÚ‚B ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»≈∆ƒ¿≈∆≈»∆¿«

Ï·‡‰ ÈtÓ139. ƒ¿≈»≈∆

י.132) משנה פי"א רגילה.133)תרומות
לדעת 134) רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב"ברשות

היינו  רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
יהיה  שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו
הנאת  של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום שם,
כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי
ההיתר  שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך מצוה, כאן שאין

בבית). כשהיא אלא שם.135)אינו במשנה שמעון, כר'
יקחו 136) שמא לחשוש מקום והיה אנשים, הרבה של

לכך, חששו לא ערבוב שבלי אףֿעלֿפי לאכילה, ממנה
יב). הלכה פי"ב (להלן מאוס בכלי נותנו שהרי

ממנו.137) יאכלו אוכלים 138)כלומר, שהם הכלים
שם). המשנה (פירוש המשתה בבית בהם ושותים

דבר.139) בשום מתעסקים ואין

.Î‰Óe¯z‰ ˙‡ Ú¯Bf‰140‚‚BLa :141Ct‰È -142, «≈«∆«¿»¿≈¿«≈
Ìi˜È - „ÈÊÓa143LÈÏL ‰‡È·‰ .144ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa , ¿≈ƒ¿«≈≈ƒ»¿ƒ≈¿≈ƒ≈

ÔzLt ‰È‰ Ì‡Â .Ìi˜È - ‚‚BLa145‰‡È·‰ elÙ‡ , ¿≈¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»¬ƒ≈ƒ»
LÈÏL146Ct‰È - „ÈÊÓa elÙ‡Â147B· eÒ˜ Ò˜ ;148, ¿ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈¿»»¿

ÂÈˆÚa ˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ Ú¯ÊÈ ‡lL149. ∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈»¿≈»

א.140) משנה פ"ט על 141)תרומות מתחרט לו וכשנודע
הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין כל שהרי זה,

בזול. אףֿעלֿפי 142)הנמכרת הארץ, להפך לו מותר
לא  שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ זרע אשר הזרע שיפסד
תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו

לאכילה]. ראויה אינה שוב שזרעה, "עניינו 143)שכיון
הצומח  הדבר ויהיה שיצמחו כדי להניחה, חייב שהוא
התרומה, וזרע שעבר שכיון (שם). ספק" בלי תרומה,
גידולי  שדהו ותצמח להפוך, רשאי יהא שלא חכמים קנסוהו
חולין. מדמי פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה,

מהלכות 144) פ"ב להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
גידולי  הם שהרי להפוך, רשאי ואינו גֿה) הלכות מעשר
ואסור  הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה שהם תרומה

ר"ש. ועיין שמאבד 145)לאבדם, מפני לזרעו שאסר
להלן. וראה כב), הלכה (להלן חולין גידוליה אבל תרומה,

אם 146) וכו' שוגג תרומה "הזורע שם: במשנה נראה כן
שבפשתן  הרי יהפך", מזיד ובפשתן וכו' שליש הביאה
שליש  הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר
כב). הלכה (להלן חולין גידוליה שהרי תרומה, אינה

יהפך",147) מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
לקונסו, שאין שוגג מיבעי לא פירוש: מזיד. אפילו היינו:
אחר, דבר ולזרוע להפך רשאי כלומר, יהפך, שוודאי כנ"ל,

אפילו  אלא אלא להפך. חייב כלומר, יהפך, - במזיד
תוספתא  ועיין דחוק, - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי

שם.148)כפשוטה. קנסוהו 149)ירושלמי לא [כלומר:
גידוליה  לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע כבכל חכמים,
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי כב), הלכה להלן (וראה
אלא  צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע לאכילת
הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה,
 ֿ באור ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים הם ולפיכך

שמח].

.‡ÎÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÏecb150,¯·c ÏÎÏ ƒ≈¿»¬≈≈¿Àƒ¿»»»
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓÎÁ e¯Êb .ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡L ‡l‡151eÈ‰iL ∆»∆¬ƒ¿»ƒ»¿¬»ƒ¬≈∆∆ƒ¿

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÌeMÓ ,‰Óe¯˙k ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡152 ¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»
‡ˆ˙Â ‰pÚ¯ÊiL È„k BÏˆ‡ ‰p‰LÈ ‡lL ,Ô‰k‰ „ÈaL∆¿««…≈∆…«¿∆»∆¿¿≈∆ƒ¿»∆»¿≈≈

CÎÈÙÏ .‰Ïwz È„ÈÏ da ‡a ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁÏ153¯zÓ154 ¿Àƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈«»»¿ƒ»À»
˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ÔÈÏecb‰ ÏÎ‡Ï155Ïe·ËÏ ¯zÓe , ∆¡…«ƒƒ¿»«ƒ¿≈À»ƒ¿

ÌBÈ156.ÔÈlÁk ,¿Àƒ

בלקט 150) לחייבם והיינו א. הלכה פ"ו תרומות ירושלמי
ומה  כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה שכחה
תרומה", תרומה "גידולי ד משנה דתרומות בפי"א שאמרו

שם). (ר"ש לזרים לאסור שגזרו 151)היינו דבר בי"ח
יז: בשבת והוא שם). המשנה שם.152)(פירוש

חולין.153) והן ח.154)הואיל פרק תרומות תוספתא
וראה 155) בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי כלומר,

ידים. נטילת צריכים תרומה של שפירות ז, הלכה למעלה
ב).156) הלכה פ"ז (למעלה אסור הוא שבתרומה

.·ÎÔÈÏec‚ ÈÏecb157¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ -158¯·„ elÙ‡Â . ƒ≈ƒƒÀƒ¿»»»«¬ƒ»»
¯wÚ‰ ÏÚ ÔÈÏecb‰ ea¯ Ì‡ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L159 ∆≈«¿»∆ƒ««ƒƒ«»ƒ»

˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈiM‰ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÔÈÏecb‰ ÈÏec‚a¿ƒ≈«ƒƒ¬≈«ƒƒ«¿ƒƒ«¬ƒ∆
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¯wÚ‰160Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»««ƒ∆≈«¿»∆¿ƒ¿∆«…
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÔÎÂ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ161Ún„Ó‰Â162 À»¿»ƒ¿≈¿«»»»∆¿«¿À»

‰Óe¯z ˙ÙÒB˙Â163ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯ÊÂ164, ¿∆∆¿»¿≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ
ÔBˆe ˙ÙÏ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆe ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k¿∆«∆∆¿««ƒ∆∆∆¿
.¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰ÈÏecb - ‰Óe¯z¿»ƒ≈∆À»ƒ«¬≈≈Àƒ¿»»»

ÔzLt Ú¯Bf‰ ÔÎÂ165ÔÈ¯zÓ ÔÈÏecb‰ - ‰Óe¯z ÏL ¿≈«≈«ƒ¿»∆¿»«ƒƒÀ»ƒ
.ÌÈ¯ÊÏ¿»ƒ

תרומה.157) גידולי זרע אם היינו ד. משנה פ"ט תרומות
(כסףֿמשנה).158) לזרים לאכילה הזרע.159)ואפילו על
נט:160) שגם 161)נדרים היינו שם. בתרומות משנה

שאינה  מפני בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים
(ירושלמי). חכמים גזרו לא מצוי שאינו ובדבר מצויה,

ממאה 162) בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה
(ירושלמי). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני חולין.

ועלה 163) כשתרם והיינו ח. פרק תחילת תרומות תוספתא
ויתרום  ויחזור תרומה זה שהרי ואחד, מששים אחד בידו

ו). הלכה פ"ג ח:164)(למעלה משנה פ"ה במעשרות
שאביהם  שאףֿעלֿפי וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני
תרומה, בגידולי שם רבינו ופירשה יאכלו". אלו הרי תרומה,
כשהזרע  אלא תרומה, גידולי אומרים "שאין לשונו: וזו
לאכילה, ראויים שאינם אלו אבל לאכילה, ראוי הזרוע
הוא  זרעם שעיקר אףֿעלֿפי גידוליהן, לאכול מותר

נאכל,165)תרומה". אינו ולרוב גינה, מזרעוני הוא שאף
כלאים  מהלכות בפ"א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר

ובכסףֿמשנה. הראב"ד בהשגת ועיין חֿט. הלכות

.‚Î‰‡ÓË ‰Óe¯z Ú¯Bf‰166ÌÈÏecb‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈«¿»¿≈»««ƒ∆«ƒƒ
ÔÈ¯B‰Ë167‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ -168ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ

¯·k ,‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ ‰Ú¯ÊpL ‰Óe¯z‰Â¿«¿»∆ƒ¿¿»¬»«¬ƒ»»¿»¿»
eÁ„169. ƒ¿

ז.166) משנה פ"ט (פרק 167)תרומות שמיני פ' בספרא
 ֿ תלמוד טהרו, שזרען טמאים לזרעים "מנין ב): הלכה יא

טהור". יזרע אשר לכהנים.168)לומר הוא 169)אף כן
היסח  משום לד. בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי
בפירושו  אבל טומאה. משום ולא הגוף, פסול והוא הדעת
משום  באכילה שאסורים רבינו, כתב שם תרומות למשנה

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין

.„ÎÔÈÏÚ‰ ˙‡ C˙Á170ÔÈiL ÔÈÏÚ e‡ˆÈÂ ,eÁÓvL »«∆∆»ƒ∆»¿¿»¿»ƒ¿ƒƒ
‡ È¯‰ - ÔÎ˙ÁÂCk ¯Á‡ ‡ˆiL ÏÎ171¯zÓ «¬»»¬≈…≈∆»»««»À»

‰ÏÈÎ‡a172. «¬ƒ»

שם.170) "עד 171)תרומות שם: במשנה יהודה כרבי
(כסףֿמשנה). שם בירושלמי נראה וכן וישנה". שיגום

אסור 172) לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,
גידולין  כגידולי זה שאין (ראב"ד), תרומה גידולי משום

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים

.‰ÎÈÏÈ˙L173ÔÈlÁ174Ô‡OÚÂ ÔÚ¯Êe e‡ÓËpL ¿ƒ≈Àƒ∆ƒ¿¿¿»»«¬»»
‰ÚÈ¯Êa e¯‰Ë È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z175, ¿»¬≈≈À»ƒ∆¬≈»¬ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL È„k ‰Óe¯z Ô‰Lk e‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿∆≈¿»¿≈∆ƒ¿¬ƒ

וברדב"ז,173) בכסףֿמשנה אבל "שחלים". רומי: בדפוס
שלנו. ֿ 174)כבדפוסים בפני עיין ג, הלכה שם ירושלמי

כג.175)משה. הלכה למעלה ראה

.ÂÎ˙ÏaL176‰˙È‰L177È¯k‰ Á¯Óe ,È¯k‰ CB˙a178 ƒ…∆∆»¿»¿«¿ƒ≈««¿ƒ
CB˙a ‰Á¯ÓÂ ÏÈ‡B‰ ,Ï·Ë ˙ÏaM‰ d˙B‡ È¯‰ - BlkÀ¬≈»«ƒ…∆∆∆ƒ¿ƒ¿¿»¿
d‡OÚÂ ÌL ‰ÈÏÚ ‡¯˜ Ck ¯Á‡Â dÏ˙L .È¯k‰«¿ƒ¿»»¿««»»»»∆»≈«¬»»

‰Óe¯z179˜ÙÒ BÊ È¯‰ -180,dÚ¯Êe ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ¿»¬≈¿≈¿»ƒ¿»»
‰pnÓ Ï·h‰ Á¯t ‡nL181‡Ï ÔÈ„ÚL ˙B¯Ùk ˙ÈOÚÂ ∆»»««∆∆ƒ∆»¿«¬≈«≈∆¬«ƒ…

e¯Ó‚182- ‰pÚ¯ÊiL Ì„˜ ‰Óe¯z d‡OÚ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿¿¬»ƒ¬»»¿»…∆∆ƒ¿»∆»
„ÈÊÓa ÏÎ‡Â ‰pnÓ LÏz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»¿»«¿≈ƒ

‰˙ÈÓ ·iÁ -183Ì‡Â .LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ - ‚‚BLa , «»ƒ»¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ
ÔÁb184Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÙa ÏÎ‡Â »«¿»«¿ƒƒ»»∆»¿»«¿≈∆»

CÎa Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ,Ì„‡185ÔÓ ¯eËt CÎÈÙÏ ; »»∆≈∆∆¿≈»»¿»¿ƒ»»ƒ
.‚‚BL ‰È‰ Ì‡ LÓÁ‰ ÔÓe ‰˙Èn‰«ƒ»ƒ«…∆ƒ»»≈

הקרקע.176) מן ע.177)תלושה שהשווה 178)מנחות
שם). (רש"י למעשר קביעותה שזוהי ברחת, אותה

אחרים.179) פירות שם.180)על במנחות היא בעיא
טבל 181) - טבל גידולי שהרי באכילה, להתירה ולא

מעשר  מהלכות פ"ו להלן וראה ו, משנה פ"ט (תרומות
(ראה  הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה

שם). מלאכתן,182)בשיטהֿמקובצת נגמרה לא כלומר,
כי  עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי ונשתלו,
לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה
ה), הלכה מעשר מהלכות פ"ב להלן (המבוארת המעשרות
ומה  ג). הלכה (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז
אין  טבל, - טבל גידולי ו): משנה ט פרק (תרומות שאמרו
שהם  זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה
המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר מחוברים,
שם, ובמנחות ב]. הלכה מעשר מהלכות פ"ה להלן וראה
בתלוש  שמרחה כיון שמא הספק: של השני הצד גם סיימו
גם  ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה

ו. משנה פ"א בפאה זה וכעין מנחות 183)כשנשתלה,
שם.184)שם. כל 185)התכופף, אצל דעתו ובטלה

שם). (רש"י אדם

.ÊÎ‰Óe¯z ÈÏecb ÏL ‰„O186Ë˜Ïa ˙·iÁ -187 »∆∆ƒ≈¿»«∆∆¿∆∆
‰Óe¯˙·e ‰‡Ùe ‰ÁÎL188˙B¯OÚÓe189.ÈÚ ¯OÚÓ·e ƒ¿»≈»ƒ¿»««¿¿«¿«»ƒ

˙BzÓ ‰pnÓ ÌÈÏËB ÌÈ‰k ÈiÚÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ«¬ƒ≈ƒ¿»≈«¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒƒ∆»«»
Ï‡¯OÈ ÈiÚÂ ,Ì‰lL ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k ÈiÚ ;el‡≈¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒ∆∆»∆«¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÓc‰Â ,‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ì‰lL ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ∆∆»∆«…¬ƒƒ¿≈¿»¿«»ƒ

BÏL ¯OÚn‰ ¯ÎBÓ ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .ÌÈiÚ ÏL190 ∆¬ƒƒ¿≈∆≈ƒ≈««¬≈∆
.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

בֿג.186) משניות פ"ט התורה 187)תרומות שמן
אותם  לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין
תרומה  היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר כמו לזרים,
ומטעם  קודש, שהיא לפי אלו מכל פטורה היתה התורה, מן
וראה  ד. משנה פ"א (חלה החלה מן פטורה היא זה
הספרי). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ"ו בכסףֿמשנה

שם). בתרומות ראשונה במשנה ג 188)וראה במשנה
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לתרומה  והואֿהדין עני" ובמעשר במעשרות "וחייבת שם:
ורע"ב). (ר"ש שני.189)גדולה ומעשר ראשון מעשר

להלן. אסור 190)וראה שני מעשר אבל ראשון, מעשר
נותנו  אלא יז), הלכה שני מעשר מהלכות (פ"ג למכור
רבינו  בשם שם, יוםֿטוב' ו'תוספות (רדב"ז לכהן במתנה

מלונדריש). אליהו

.ÁÎË·BÁ‰191ÁaLÓ - el‡ ÔÈÏecb192Lc‰Â . «≈ƒƒ≈¿À»¿«»
˙BÙÈÙk ‰ÏBz ?‰OÚÈ „ˆÈk ‰Ó‰·a193È¯‡eˆa ƒ¿≈»≈««¬∆∆¿ƒ¿«¿≈

ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ‰Ó‰a194‡Ï ‡ˆÓ . ¿≈»¿≈¿»≈«ƒƒ¿»…
ÌÓBÊ195‰Óe¯z‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡196. ≈∆«¿≈»¿…«¬ƒ∆«¿»

דישה.191) לשם במקלות ֿ 192)מכה שעל שם. תרומות
פרה  חסימת של לאיסור מלהכנס עצמו מונע הוא ידיֿזה

להלן. ראה דישה, הוא 194)קופות.193)בשעת אם
כדי  שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש
שם). המשנה (פירוש וידוש הדישה בעת מהם שתאכל

תפק"195) אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון
בעת  בפיה המתג ישים שלא ועניינו ט). קמ, (תהלים
הדישה, בשעת הבהמה פי לקשור לו שאסור לפי האכילה,
- ד כה, (דברים בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב

שם). המשנה בזרע 196)פירוש להכניסה לו שאסור
כהן  בהמת היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי התרומה,
דבר  אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם).
שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד

ז. הלכה פ"ט למעלה וראה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
בספק 1) שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

ודין  טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית
מעשיהן  לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין
בטהרה. זיתיו תרומת הארץ לעם עושין אם ודין בטומאה.
שנטמאו  וענבים זיתים בטומאה. פירותיו שעושה וישראל
יטול  ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או
לו  שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן
לישראל  הכהן יסייע אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

.‡‰Óe¯z‰ ˙‡ ‡nËÏ ¯eÒ‡2,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL »¿«≈∆«¿»∆∆∆ƒ¿»≈
ÌÈL„w‰ ¯‡Lk3‰‡ÓË È„ÈÏ ‰p‡È·È ‡ÏÂ ,4‡ÏÂ , ƒ¿»«√»ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ≈À¿»¿…

.‰‡Óh‰ ˜ÈÏ„Óe ‰¯B‰h‰ ÏÎB‡ ‡l‡ ;‰p„ÈÒÙÈ«¿ƒ∆»∆»≈«¿»«¿ƒ«¿≈»
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ‡nËÏ ¯zÓe5ÏL ˙B‡ÓËa À»¿«≈¿«»»»∆¿À¿∆

,ÌÈnÚ‰ ı¯‡a ‡l‡ ‰‡ÓË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Bz»¿««ƒ∆≈»¿≈»∆»¿∆∆»«ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L6.Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚL ÈtÓ , ∆ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆

CÎÈÙÏ7dÈ‡L ;ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ dÏ ‰ˆB˜ ‰c , ¿ƒ»ƒ»»»«»¿»»»∆∆≈»
.e¯‡aL BÓk ,da ÚbÏ ‡Ï ,dÏÎ‡Ï ‡l‡ ˙¯‰ÊÓÀ¿∆∆∆»¿»¿»…ƒ«»¿∆≈«¿

מקומות.2) בכמה ועוד מי"א. פ"ח  [לפי 3)תרומות
(ראה  תגע" לא קודש "בכל ד): יב, (ויקרא נאמר שבקדשים
ליגע  אסור שטמא ומכאן לקדשים), שהכוונה לג: בזבחים
א. עה, יבמות עי' מקדשים, נלמדה ותרומה בקדשים,

נגיעה]. ד"ה שם לה 4)ו'תוספות' יגרום לא כלומר,
את  לכם נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר שנאמר טומאה,

(בכורות  תיטמא שלא שימור לה עשה - תרומותי" משמרת
א.5)לד.). כז, לה 6)שם מוסיפין ונמצא א. טו, שבת

התורה. מן שם.7)טומאה בכורות,

.·˜ÙÒa ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z8ÌÈÏÎB‡ ‡Ï -9‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿»¿»≈…¿ƒ¿…
ÔÈÙ¯BO10‰‡ÓË ‡ÓhzL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ , ¿ƒ∆»ƒ¿∆À«««∆ƒ»≈À¿»

Û¯O˙Â ˙È‡cÂ11ÌL LÈÂ .12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙ¯BOL ˙B˜ÙÒ «»ƒ¿ƒ»≈¿≈»¿≈∆¿ƒ¬≈∆
‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Óe¯z‰ ˙‡13. ∆«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»¿»√»

שרץ 8) ונגע היחיד, ברשות תרומה של חביות שתי כגון
פ"ח  בתרומות ור"ב (ר"ש מהן באיזה ידוע ולא מהן, באחת

בתוי"ט). ועיי"ש טמאה.9)מ"ח, היא שמא 10)שמא
טמאה. וראה 11)אינה שם, בתרומות גמליאל כרבן

הסמוכה. כמה 12)בהלכה הנזכרת "שם" המלה על
ה"א, התורה יסודי מהל' בפ"א ראה רבינו, בדברי פעמים
"ששה" להיות שצריך לו שנראה כתב, אבוהב ומהר"י
מהמשנה  - ב טו, בשבת הוא וכן הרמב"ם). בגליון (הג"ה
התרומה". את שורפין ספקות ששה "על מ"ה פ"ד בטהרות
שורפין  ספקות ששה "על מ"ה פ"ד רבינו בדברי הוא וכן
אבות  מהל' בפי"ג רבינו בדברי הוא וכן התרומה". את

הי"ג. שם.13)הטומאות הטומאות, אבות בהלכות

.‚È¯‰ - ‰‡ÓË ˜ÙÒ dÏ „ÏBpL ‰Óe¯z ÏL ˙È·Á»ƒ∆¿»∆«»¿≈À¿»¬≈
¯·c da LcÁÈ ‡Ï ‰Ê14dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï :15‡ÏÂ ∆…¿«≈»»»…¿ƒ∆»ƒ¿»¿…

‰pl‚È16‰pÁÈpÈ ‡l‡ ,17;Û¯O˙Â È‡cÂ ‡ÓhzL „Ú ¿«∆»∆»«ƒ∆»«∆ƒ»≈««¿ƒ»≈
ÏÎ‡z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â18. ¿≈¿ƒ∆»≈»≈

שם.14) בתרומות, גמליאל ודלא 15)כרבן להצניעה,
אינו  לאכילה, ראויה שאינה שכיון שם. אליעזר, כרבי

(רדב"ז). לשמרה שם.16)מצווה יהושע, כרבי דלא
(להלן  נפשות סכנת מפני לגמרי, תיפסל גילוי שעלֿידי

להניחה.17)הי"ג). שם 18)מותר יהושע רבי ואילו
יגלנה". מכוסה היתה "שאם אמר ולכך תאכל, שמא חושש

.„˙È·Á19‰BÈÏÚ‰ ˙ba ‰¯aLpL20‰BzÁz‰Â , »ƒ∆ƒ¿¿»««»∆¿»¿««¿»
‰‡ÓË21‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :22 ¿≈»ƒ»¿«ƒƒ∆»¿ƒƒ¿»√»
ÏÈvÈ -23Â‡Ï Ì‡Â ;24ÂÈ„Èa ÏÈvÈ -25˙ÏÈË ‡Ïa «ƒ¿ƒ««ƒ¿»»¿…¿ƒ«

ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,d‡nËÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È»«ƒ¿««ƒ∆¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙B¯‰Ë26. ¿»

שם).19) המשניות' ו'פירוש מ"ט, (שם טהורה תרומה של
שם).20) (ר"ש, היין בו שעוצרים שלפני 21)מקום בבור

יהיה  לתוכה התרומה תפול ואם טמאים, חולין יש הגת
(שם). לכהן אף ראוי שאינו טמא, שיהיו 22)מדומע

שם). המשנה, (פירוש טהורים והכלים ֿ 23)הידים ואף
התרומה  תרד טהורים, כלים אחר שיחזור כך, שבתוך עלֿפי
להציל  לו אסור - התחתונה שבגת החולין ותפסיד למטה
בטהרה. יין רביעית להציל שיכול כיון נטולות, שאינן בידים

(שם).24) מרביעית פחות אלא להציל יכול שאינו
פ"ח 25) ותרומות ב. כ, פסחים בברייתא יהושע, כרבי

ה"ח.26)מי"א. הטומאות אבות מהל' פ"ח

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‡e‰Â ,ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿
‰BzÁz‰ ˙ba ‰È‰iLÚÓcÈ È¯‰L ,‰‡nÓ ˙BÁt ∆ƒ¿∆««««¿»»ƒ≈»∆¬≈ƒ»«
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Ïk‰28BÊa ‰‡Ó ‰BzÁza ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÒtÈÂ «…¿ƒ»≈¬»ƒ»»««¿»≈»¿
‰‡Óe ˙Á‡a ‰ÏBÚ ‡È‰ È¯‰L ,˙È·Á‰29‰˙È‰L B‡ , ∆»ƒ∆¬≈ƒ»¿««≈»∆»¿»

ÔÓL ÏL ˙È·Á30‰p‡nËÈ Ï‡Â ,‡Óh˙Â „¯z - »ƒ∆∆∆≈≈¿ƒ»≈¿«¿«¿∆»
‰˜Ï„‰Ï Èe‡¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÂÈ„Èa31„ÒÙ‰ ÌL ÔÈ‡Â , ¿»»∆¬≈«…»¿«¿»»¿≈»∆¿≈
‰ÎtLpL ÔÓL ˙È·Á ÔÎÂ .‰a¯Ó32ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ : ¿À∆¿≈»ƒ∆∆∆ƒ¿¿»ƒ»¿«ƒ

‰‡ÓËa ÏÈvÈ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÈ - ‰¯‰Ëa ˙ÈÚÈ·¯33; ¿ƒƒ¿»√»«ƒ¿ƒ««ƒ¿À¿»
¯‰ÊÓ BÈ‡ - ˙È·Á‰ ‰¯aLpL ÔÂÈkL34ÏÈv‰Ï ‡lL ∆≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈À¿»∆…¿«ƒ

Ïe‰a ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËa35. ¿À¿»ƒ¿≈∆»

א.27) כא, מרובה.28)פסחים הפסד להלן 29)ויש
מועט. הפסד אלא כאן ואין ה"א. בתחתונה 30)פי"ג ואין

זו. כנגד כ:).31)מאה (פסחים השמן על 32)כלומר,
מ"י. פ"ח תרומות לאיבוד. הולכת וכולה הארץ,

ידים",33) נטילת בלא בידיו "יציל רבינו כתב למעלה
שהרי  שלמטה, החולין להפסד רק נוגע שהדבר שכיון
התירו  לא לכן לכלום, ראויה אינה כך ובין כך בין התרומה
להצלת  נוגע כשהדבר כאן אבל דרבנן, ידים טומאת אלא
שמח' ('אור דאורייתא טומאה גם התירו עצמה, התרומה

מח.). במנחות הגמרא מי"א.34)ע"פ שם, תרומות
בטומאה 35) אלא להציל שאיֿאפשר בהול, שהדבר פירוש,

שמח'). ('אור

.Â¯·BÚ ‰È‰36ÏL ˙B¯kk B„È·e ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ »»≈ƒ»¿»¿»ƒ»∆
È¯Îp‰ BÏ ¯Ó‡ ,‰Óe¯z37Ì‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÏ Ôz : ¿»»««»¿ƒ≈ƒ««≈∆¿ƒ

˙Á‡ ÂÈÙÏ ÁÈpÈ - Ô‡nËÓe ÔlÎa Ú‚B ÈÈ¯‰ ,Â‡Ï«¬≈ƒ≈«¿À»¿«¿»«ƒ«¿»»««
B„È CB˙Ï ‰pzÈ Ï‡Â ÚÏq‰ ÏÚ38‡nËÈ ‡lL È„k , ««∆«¿«ƒ¿∆»¿»¿≈∆…¿«≈
ÌÈ„ia ‰Óe¯z‰39. «¿»«»«ƒ

שם.36) גוי 38)הגוי.37)תרומות, שטומאת אףֿעלֿפי
יגֿיד). הלכות מת, טומאת מהל' (פ"א מדרבנן אלא אינה

עליה 39) הוזהר שלא שנשפכה לחבית דומה זה [ואין
התרומה, בגוף ההפסד פעולת שנעשתה הקודמת), (בהלכה
התרומה]. בגוף הפסד פעולת שום עוד נעשתה לא כאן אבל

.ÊÔÈÈL¯k‰Â ÔzÏz‰40BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Óe¯z ÏL «ƒ¿»¿««¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏÎ‡Ó41Ô‰ÈOÚÓ Ïk ˙BOÚÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬«»»¬≈∆À»«¬»«¬≈∆

‰‡ÓËa42Ì‡L ,ÌÈÓa Ô˙i¯L ˙Úa ‡l‡ ¯‰Ê BÈ‡Â . ¿À¿»¿≈ƒ¿»∆»¿≈¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈ„ia Ì˙B‡ ‡nË È¯‰ ‰‡ÓËa Ì˙B‡ ‰¯L43Ï·‡ ; »»»¿À¿»¬≈ƒ≈»«»«ƒ¬»

¯‰Ê BÈ‡ - ‰i¯M‰ ¯Á‡44ÛML ˙Úa ‡Ï , «««¿ƒ»≈ƒ¿»…¿≈∆»
ÔÈÈL¯k‰45CÎÈÙÏ .‰Ó‰·Ï ÔÏÈÎ‡nL ˙Úa ‡ÏÂ46 ««¿ƒƒ¿…¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ»

ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ ÔÈÈL¯ÎÂ ÔzÏz ˙Óe¯z ÔÈ˙B47. ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿…≈«»»∆

מ"גֿד.40) פ"ב שני ראה 41)מעשר הדחק, עלֿידי אלא
(=מוזהר) מצווה אדם ואין ה"ח. ופ"ב ה"ט, פי"א למעלה
פ"ד  חלה 'ירושלמי' בשם (כסףֿמשנה בהמתו אוכלי לטמא

ה"ד). לומר:42)סוף רצה שם. במשנה, כביתֿהלל
אףֿעלֿפי  שירצה הסתפקות איזו בטומאה מהם "שיסתפק
על  שנקפיד מאכל שאינה לפי לשריפה, אותה שיביא

שם). המשנה, (פירוש שאין 43)שריפתה" ואףֿעלֿפי
שהוא  שידעו זה, היכר לה עשו - כנ"ל לטמאה, איסור

(רע"ב). השרייה,44)תרומה בעת אלא החמירו [שלא
טומאה]. לקבלת מוכשרת שהיא ורואים מים, עליה שיש

כא)45) ט, (דברים מלשון קליפתן, להסיר אותם שכותש
שם). (ר"ש "שפית" ותרגומו אותו", כיון 46)"ואכות

בטהרה. שימור צריכין כדעת 47)שאין מ"ט, פ"ד חלה
וראה  וצ"ע). שם, המשניות' ב'פירוש (וראה עקיבא רבי

ה"ב. פ"ו למעלה

.Á‰Óe¯z ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡48ÈtÓ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰k Ïˆ‡ ≈«¿ƒƒ¿»≈∆…≈«»»∆ƒ¿≈
dÏÎ‡Ï da Ò‚ BalL49Ïˆ‡ d˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ï·‡ . ∆ƒ«»¿»¿»¬»«¿ƒƒ»≈∆

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ O¯Á ÈÏÎa ı¯‡‰ ÌÚ Ï‡¯OÈ50; ƒ¿»≈«»»∆ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ
ÌËÈÒz ‡lL ‰¯Êb ,ÔÈ¯LÎÓ ˙B¯t eÈ‰È ‡lL „·Ï·eƒ¿«∆…ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈»∆…¿ƒ≈

‰c BzL‡51. ƒ¿ƒ»

ב.48) סא, צמיד 49)גיטין מוקפת שהיא ואףֿעלֿפי
שמא  חששו להלן), (ראה טומאה לקבל הוכשרה ולא פתיל
בטומאה  ויאכלנה לחות בידים ויקחנה הכלי את ישבור

בו.50)(רדב"ז). לנגוע יכול ומטמאה 51)שאינו
מטמאי  מהל' (פ"ח פתיל צמיד המוקף חרס כלי גם בהיסט
"צמיד  גם צריך הוכשרו, שלא ואףֿעלֿפי ה"בֿג). משכב
ועי' וייטמאו, רטובות בידים לאכלו יקחהו שמא פתיל",

וכסףֿמשנה. ראב"ד

.Ë‰¯‰Ëa ÂÈ˙ÈÊ ˙Óe¯z ı¯‡‰ ÌÚÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡52; ≈ƒ¿«»»∆¿«≈»¿»√»
‰¯‰Ëa ÔÈlÁ È˙ÈÊ BÏ ÔÈOBÚ Ï·‡53ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ , ¬»ƒ≈≈Àƒ¿»√»ƒ¿≈«»

„ca ÏL54‰Óe¯z‰ Èck ÏËB ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .(„·Ï) ∆«»¿»¿≈«∆≈«≈«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa dÁÈpÓeÈÏk ÔB‚k , «ƒ»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ

ÌÈ·‡55‰Óe¯z‰Â ÔÈlÁ‰ ÏhÏ ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe , ¬»ƒ¿∆»«»»∆ƒ…«Àƒ¿«¿»
‰Óe¯za Úbz ‡nL ¯‰f‰ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -56‡lL , ¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿»∆…

dÏ·ËÏ ¯ÊÁz57. «¬…¿ƒ¿»

זיתים 52) שהפך "לאחר שם: רש"י ופירש א. סב, גיטין
מהן  תרומה חברים בדדים מפרישים אין הבד, לבית לתתן
(כלומר, במעטן הוכשרו שכבר לפי בטהרה, לעשותם
סומך  והכהן ונטמאו, השמן) עלֿידי טומאה לקבל הוכשרו

טהורים". שהם וסובר אומר 53)עליהם [שעםֿהארץ
מהל' בפט"ז כמפורש כך, על נאמן והוא הוכשרו, שלא

ה"ב]. אוכלין הבד.54)טומאת בבית השמן עושה
שם.55) אותה.56)גיטין, חשוד 57)ותטמא אינו והוא

מהל' (פ"ט גדולה תרומה ממנו נתרם שלא טבל לאכול
חוזרת  שאינה כן, האמת שאין ואףֿעלֿפי ה"א). מעשר
ראה  דבר. לכל יאמין ופתי איום, אלא זה אין - לטבלה

הי"ב. עניים מתנות מהל' לפ"ח ברדב"ז

.È‰‡ÓËa ÂÈ˙B¯t ‰OBÚL Ï‡¯OÈ58ÔÈ¯ˆBa ÔÈ‡ - ƒ¿»≈∆∆≈»¿À¿»≈¿ƒ
BnÚ59BnÚ ÔÈÎ¯Bc ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,60ÈtÓ , ƒ¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒƒ¿≈

BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï·‡ ;‰‡ÓËa ‰OÚzL ‰Óe¯z‰«¿»∆≈»∆¿À¿»¬»ƒƒƒ
˙Bi·Á61˙b‰ ÔÓ ÔÈ‡È·Óe ,˙bÏ62. »ƒ««¿ƒƒƒ««

א.58) נה, זרה לדבר 59)עבודה מסייעו שהוא משום
לתרומה  הטבולים לחולין טומאה לגרום אסור שהרי עבירה,
גזירת  - טומאה לקבל עוד הוכשרו שלא [ואףֿעלֿפי (שם).
בלי  אף טומאה מקבלים לגת הנבצרים שענבים היא, חכמים
ה"א]. אוכלין טומאת מהל' ופי"א א. יז, שבת - הכשר

מן 60) טומאה ומקבלים היין עלֿידי מוכשרים הם אז שהרי
סיועו.62)ריקות.61)התורה. בלי נטמאו, כבר שהרי
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.‡ÈÔ˙B‡ ‰OBÚÂ ÔËÁBÒ - e‡ÓËpL ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¬»¿∆»
‰Óe¯z63,‰Óe¯z eOÚpL ¯Á‡ e‡ÓË Ì‡Â . ¿»¿ƒƒ¿¿««∆«¬¿»
ÔËÁBÒÂ64‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt65‰˜Ln‰ È¯‰ - ¿¬»»»ƒ¿≈»¬≈««¿∆

ÌÈÎÒÏ elÙ‡Â .ÌÈ‰kÏ ‰i˙La ¯zÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰«≈≈∆À»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ
CB˙a „˜ÙÓ ‡e‰ el‡k ‰˜Ln‰L .Èe‡¯ ‰È‰»»»∆««¿∆¿ƒÀ¿»¿

ÏÎ‡‰66‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ˙BÁt e¯Ó‡ ‡ÏÂ .67‡l‡ , »…∆¿…»¿»»ƒ¿≈»∆»
‰¯Ê‚68‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰ˆÈ·kÓ ¯˙BÈ ‰OÚÈ ‡nL ¿≈»∆»«¬∆≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»««¿∆

ÈLÈÏL el‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â .‰ˆÈ·Îa ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ»≈≈¿ƒƒ
‰‡ÓËÏ69‰˜Ln‰Â ,„a‰ ˙È··e ˙ba ÔÎ¯Bc - ¿À¿»¿»««¿≈««¿««¿∆

,‰Óe¯˙a ÈÚÈ·¯ ‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë ‰Óe¯z¿»¿»∆≈¿ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿»
˙B¯‰Ë ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk70. ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

לטומאה,63) בראשון נגיעה מחמת כשנטמאו מדובר
שבפנים  והמשקים לטומאה, שני נעשו והענבים שהזיתים
מופקד  הוא כאילו שהמשקה זו, נגיעה עלֿידי נטמאו לא
שבשעת  ומכיון להלן, רבינו שכתב כמו האוכל, בתוך
עלֿידי  הסחיטה בעת נטמאו לא חולין, המשקין היו סחיטה
שלישי  עושה שני "אין שהרי והענבים, הזיתים מגע
קורקוס  ר"י - ה"ב) הטומאות אבות מהל' (פי"א בחולין"

רוקח').64)וכסףֿמשנה. ('מעשה "סוחטן" צ"ל:
מכביצה 65) ביותר אבל היוצאים. המשקין מטמא שאינו

"שני  אמרו בתרומה שהרי תרומה, שהם המשקין, נטמאו
ה"ג). (שם שלישי" ב.66)עושה לד, ודף ב. לג, פסחים

מטמאה 67) אינה היא שגם מכוונת, בכביצה אמרו ולא
בה  אין שוב טיפה, שיצא שכיון מהם, היוצאים המשקין

(שם). שהוא 69)שם.68)כביצה באוכל שנגעו כגון

לטומאה. שם.70)שני הטומאות, אבות הל'

.·ÈÌÈˆÚ‰ ˙È·Ï dÎÈÏLÓ - ˙‡ÓËpL ‰Óe¯z ˙t71 «¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈»≈ƒ
ÈÏÎa B˙B - ‡ÓËpL ÔÓL ÔÎÂ .‰pÙ¯OiL „Ú«∆ƒ¿¿∆»¿≈∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

Òe‡Ó72ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,˜ÈÏ„iL „Ú »«∆«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿»»«¬≈ƒ
Ô˜ÏBL - e‡ÓËpL ÌÈhÁÂ .e‰eÏÎ‡ÈÂ73ÈÏÎa ÔÁÈpÓe ¿…¿¿ƒƒ∆ƒ¿¿¿»«ƒ»ƒ¿ƒ

Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,Òe‡Ó»¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»¿««»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz Ô‰a ˜ÈqÈ74ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe . «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆≈¿ƒ

‰˜Ï„‰Ï75Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - ÔÈi‰ ÔB‚k ,e‡ÓËpL76. ¿«¿»»∆ƒ¿¿¿««ƒ¿ƒ»

ב.71) לג, ראה 73)שם.72)שם בישול, ולא בישול
הי"ד. מעשר מהל' פ"ה הי"ד.74)להלן פ"ב למעלה ראה

שדרכן 75) את וכו' טמאה "ותרומה ב: לג, תמורה משנה,
יקבר". להקבר שדרכן ואת ישרוף, ואףֿעלֿפי 76)לשרוף

לשתותו. יבואו שמא לתקלה, חששו - לזילוף ראוי שהיין
(פסחים  לתקלה חוששים אין הלל, בית שלדעת ואףֿעלֿפי
בגמרא  שאמרו מה על רבינו סמך - קטו:) ובבאֿקמא כ:
שאין  כרחנו על כן ואם לתקלה, שחוששין פעמים כמה
קורקוס). ר"י בשם (כסףֿמשנה זה בענין כביתֿהלל הלכה

אתי. ד"ה שם בבאֿקמא 'תוספות' ועי'

.‚È‰Óe¯z ÔÈÈ77˙pL‰lb78‰i˙La ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ ,79 ≈¿»∆ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CÙMÈ -80ÌÈ‡z ÔÎÂ .81ÔÈÚeÏ„e ÌÈ‡eM˜Â ÌÈ·ÚÂ ƒ»≈¿≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

˙B¯wÓ e‡ˆÓpL ‰Óe¯z ÏL ˙BBÙÙÏÓe ÔÈÁÈh·‡Â«¬«ƒƒ¿»¿∆¿»∆ƒ¿¿¿À»
˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -82‰Ó . ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈«»«¿»«
.e¯·wÈ B‡ ÌiÏ CÈÏLÈ ?Ô‰a ‰OÚi«¬∆»∆«¿ƒ«»ƒ»¿

מ"ד.77) פ"ח זמן 78)תרומות שיעור כיסוי בלי שנשאר
וישתה  הכלי, אוזן מתחת הזוחל) הנחש =) הרחש שייצא

הי"א). רוצח מהל' (פי"א למקומו שתה 79)ויחזור "שמא
השותה  ויסתכן הארס, מבעלי זולתם או אפעה או נחש ממנו

שם). המשניות' ('פירוש וימות" לחוש 80)אותם ואין
לשתיה. ראוי שאינו לפי התרומה, את מאבד שהוא

מ"ו.81) הנחש.82)שם, ניקרן שמא

.„È‰LBlpL ‰qÚ83‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓa ƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ««ƒ∆ƒ
Û¯Oz - ‰Óe¯z84. ¿»ƒ»≈

פ"ז.83) תרומות -84)תוספתא הפת נאפתה ואפילו
בתוספתא  נחמיה כרבי ודלא הט"ז), שם רוצח (הל' אסורה

באור". כלה נחש, של "ארס : שאמר שם,

.ÂËBlL ˙BzÓ ¯‡L B‡ ‰Óe¯z ÏhÏ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡»¿…≈ƒ…¿»¿»«»∆
Ì˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .ÌÈÏÚa‰ Ì˙B‡ eLÈ¯ÙiL „Ú«∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¡«≈ƒ»

ÌÈz˙ EÏ ÈÈÏ ezÈ ¯L‡85È· eÓÈ¯È ¯L‡ :¯Ó‡Â ; ¬∆ƒ¿«»¿¿«ƒ¿∆¡«¬∆»ƒ¿≈
eÓÈ¯iL „Ú - EÏ Èz˙ ÈÈÏ Ï‡¯OÈ86‰kÊÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»≈«»»«ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¿∆

,ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ eÓ¯e‰L ¯Á‡ ÌÏhÈ ‡ÏÂ .Ì‰a»∆¿…ƒ¿≈««∆¿∆»ƒ««¿»ƒ
;eˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÔzÏ ÌÈÏÚa ÏL Ì‰ È¯‰L∆¬≈≈∆¿»ƒƒ¿»¿»…≈∆ƒ¿

eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯Ó‡pL87‡lL Á˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿ƒ∆√»»ƒ¿¿ƒ»«∆…
Ô‰a ‰ÎÊ - ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ88‡l‡ Ô‰Ó ÌÈÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ƒ««¿»ƒ»»»∆∆≈«¿»ƒ≈∆∆»

‰‡‰ ˙·BË89ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,90. «¬»»¿«¬»»≈»»

שמעוני'85) ב'ילקוט (הובא קרח פ' זוטא ב'ספרי' הוא [כן
לך, ויתנו שיפרישו ממה לך, יתנו אשר "ראשית תשנה) סי'
זו  וכו' יצהר חלב "כל שם: וב'ספרי' לך". שתטול מה ולא
זה  יתנו, אשר הגז. ראשית זו ראשיתם, מעשר. תרומת
אין  תרומה, וגם מתנות שגם הרי והקיבה". והלחיים הזרוע

להם]. שנותנים ממה אלא [עי'86)להם ב. קל, חולין
הכ"א]. מעשרות מהל' פ"ו להלן וראה 'ספרי'87)רדב"ז.

"ונתן  : ג) יח, (דברים נאמר כהונה ובמתנות נשא. פרשת
קלג.) (שם חכמים ודרשו והקיבה", והלחיים הזרוע לכהן
ביכורים  מהל' פ"ט להלן וראה מעצמו". שיטול ולא "ונתן,

אין 88)הכ"ב. כהן, שתקפו בכור ספק אפילו שהרי
ה"ג, בכורות מהל' ופ"ה ב. ו, (בבאֿמציעא מידו מוציאין
- א קלא, חולין ו'תוספות' והא, ד"ה שם ב'תוספות' ועי'

בו. יש שירצה.89)ד"ה כהן לכל ליתנה הזכות לו שיש
שלא 90) ונראה ה"ו. אישות מהל' בפ"ה ועי' א. פה, נדרים

טובת  דמי אפילו אלא מידו, מוציאין אין המתנות עצם רק
אלא  אינה זו זכות שכל לתבוע, יכול אינו הנאה,

בידו. כשהתרומה

.ÊËBÏ e˙pL Ô‰k91ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c da ‡ˆÓe ‰Óe¯z …≈∆»¿¿»»»»¿»ƒ¬≈ƒ
ÌeÁÈp‰ ÌÈ¯Á‡ ‡nL ,ÏÊb ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬ƒƒ»≈∆»¬≈ƒƒƒ

ÌL92.ÌeÏhiL „Ú »«∆ƒ¿

פ"י.91) תרומות בבבאֿמציעא 92)תוספתא שאמרו [ומה
אלו  הרי מעות, בהן ומצא פירות חבירו לו "שילח ב: כו,
אלא  אינו - ה"ו) ואבידה גזילה מהל' בפט"ז הוא (וכן שלו"
מבעל  אפילו או קנה, ממי ידוע שאינו התגר, מן בלוקח
הוא  מי ידעו שלא אחרים, פועלים עלֿידי דש אם הבית,
עלֿידי  אלא מופרשת שאינה תרומה אבל האבידה, בעל
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מי  ידוע ביתם, בני או שלוחם, עלֿידי או עצמם, הבעלים
דרך  אלא כלל, אבידה זו שאין ועוד האבידה. בעל הוא
לבית  משליכין "שהכל שם בתוספתא שאמרו וכמו הינוח,
התרומה, בתוך לשמירה חפצים מניחים כלומר, הדמע",
'תוספתא  ועי' יטמאוה, פן אליה לגשת יראים שהכל

כפשוטה'].

.ÊÈÔÈ·iÁ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡93d‡È·‰ÏÂ ‰Óe¯za Ïth‰Ï ≈ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈«¿»¿«¬ƒ»
ÌÈ‰k ‡l‡ ,·eMiÏ ¯a„n‰ ÔÓe ¯ÈÚÏ Ô¯b‰ ÔÓƒ«…∆»ƒƒ«ƒ¿»«ƒ∆»…¬ƒ

ÈÂ ˙B¯bÏ ÔÈ‡ˆBÈÌ‡Â .ÌL Ô˜ÏÁ Ì‰Ï ÌÈ˙B Ï‡¯O ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆∆¿»»¿ƒ
‰˙È‰ Ì‡Â .Ô¯ba dÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¬≈∆«¿ƒ«ƒ»«…∆¿ƒ»¿»

‰iÁ94ÌL ˙¯nzLÓ dÈ‡Â ÌL dzÏÎB‡ ‰Ó‰a B‡ «»¿≈»«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆»
¯ÈÚÏ ‰p‡È·ÈÂ da ÏthiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ - Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«≈»ƒƒ∆»»ƒ

Ô‰kÓ d˙‡·‰ ¯ÎO ÏhÈÂ95dÁÈp‰Â dLÈ¯Ù‰ Ì‡L ; ¿ƒ…¿«¬»»»ƒ…≈∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ»
ÌM‰ ÏelÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iÁÏÂ ‰Ó‰aÏ96. «¿≈»¿««»¬≈∆ƒ«≈

שם.93) תרומות, ותוספתא ב. קלד, תוספתא,94)חולין
בה.95)שם. לטפל חייב אינו שהישראל כיון
(רדב"ז).96) קודש נקראת שהתרומה

.ÁÈÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ¯eÒ‡97È„k ˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÏ »¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈
Ô‰È˙BzÓ ÏhÏ98,ÌM‰ L„˜ ÏlÁ - ÚiÒÓ‰ ÏÎÂ . ƒ…«¿≈∆¿»«¿«≈«ƒ≈…∆«≈

Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â .ÈÂl‰ ˙È¯a ÌzÁL :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ99 «¬≈∆∆¡«ƒ«∆¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈
.„B·Îa Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ,e‰ÚiÒiL BÁÈp‰Ï¿«ƒ∆¿«¿≈∆»≈»∆∆¿»¿»

א.97) כו, כהונה.98)בכורות ומתנות ומעשרות תרומות
חוצהֿלארץ  תרומת אבל התורה, מן החייבות באלו ודווקא
זה  איסור בהם אין מדרבנן, אלא שאינן חוצהֿלארץ, וחלת
בדברי  מפורש וכן כז. (שם הגרנות" בבית המסייע "כהן של
הכסףֿמשנה  נוסחת לפי הי"ב, בכורים מהל' בפ"ה רבינו

כאן). ומשנהֿלמלך כסףֿמשנה ועי' שם,99)שם, בכורות
הי"ד. בכורות מהל' בפ"א הוא וכן בכור. לגבי

.ËÈÔ‰ÎÏ ‰Óe¯z Ô˙100‡ˆÈ - d¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ »«¿»¿…≈«¿»¿«¬ƒ»»»
‰È˙ È„È101¯eÒ‡Â .102‡ˆÓpL ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¿≈¿ƒ»¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»

˙B¯b‰ ˙È·a ÚiÒÓk103eÙËÁiL Ô‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .104 ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈»»∆∆«¿¿
Ô‰ÈÙa Ô˜ÏÁ Ï‡LÏ elÙ‡Â ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z105- ¿««¿«¬ƒƒ¿…∆¿»¿ƒ∆

Ì‰ ÌB˜n‰ ÔÁÏL ÏÚL .„B·Îa ÔÈÏËB ‡l‡ ,¯eÒ‡»∆»¿ƒ¿»∆«À¿««»≈
ÌMÏ el‡ ˙BzÓe ,ÌÈ˙BL Ì‰ BÁÏL ÏÚÂ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿«À¿»≈ƒ«»≈«≈

Ô‰Ï ‰kÊ ‡e‰Â ,Ì‰106˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒ»»∆∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆
È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ107. ƒ¿∆∆¿…»

ב.100) ו, והוא 101)קידושין לו, יחזירנה והכהן לכהן,
(רש"י). שלו והדמים אחרים לכהנים התרומה את ימכור

שם.102) תרומות 103)גמרא, שאר לו יתן זה שבשכר
א.104)(רש"י). קלג, כלומר,106)שם.105)חולין

או  נב:), (קידושין קלים כקדשים גבוה" מ"שולחן אינן
ושם), (שם בעלים ממון שאינם לה.) (סוכה שני כמעשר
מ"א. פ"ב בביכורים במפורש הוא, כהן ממון אלא

(רדב"ז).107) כבוד בהן לנהוג צריך ולפיכך

.ÎÌ„‡ ÔzÈ ‡Ï108¯BÎa ‡ÏÂ ,Bzb ¯ÓBLÏ ‰Óe¯z …ƒ≈»»¿»¿≈ƒ¿…¿
Ô˙ Ì‡Â .BzÓ‰a ‰ÚB¯Ï ˙BzÓ ‡ÏÂ ,B¯„Ú ¯ÓBLÏ¿≈∆¿¿…«»¿≈¿∆¿¿ƒ»«

ÏlÁ -109¯ÎO Ì‰Ï Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,110Ô˙¯ÈÓL ƒ≈∆»ƒ≈»«»∆¿«¿ƒ»»

Ï‡¯OÈ È‡M¯Â .‰lÁz111‡‰ :¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ ¯ÓBÏ ¿ƒ»¿««ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈«≈≈
¯BÎa B‡ ‰Óe¯z Ô˙Â ,BÊ ÚÏÒ EÏ112˙BzÓ ¯‡L B‡ ¿∆«¿≈¿»¿¿»«»

È˙BÁ‡ Ôa B‡ Èza Ôa ,Ô‰k‰ ÈBÏÙÏ113‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿ƒ«…≈∆ƒƒ∆¬ƒ¿…«≈
.‰Êa»∆

(108.(90.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ה דמאי תוספתא
"הכהנים 109) ב: כו, בבכורות והמקור אותם. ביזה כלומר,

כו' הגרנות ובבית הרועים בבית המסייעים והעניים והלויים
כן  עושין ואם בשכרן, ומעשר תרומה להם נותנין אין
ואת  ואומר: הלוי. ברית שחתם אומר הכתוב ועליהן חיללו,
זו  הלכה סמיכות מתוך והנה תחללו". לא ישראל בני קדשי
המסייע  "כהן משום הוא שהטעם נראה שלפניה, להלכות
לבסוף  להם כשנותן שמדובר כרחנו ועל הגרנות", בבית
זה  בשביל לו יפחיתו שמא חשש שיש אלא משלם, שכרם
באופן  תחילה", שמירתם שכר להם נתן "אם ורק משכרם.
('תוספתא  התירו - בשכר הפחתה של חשש שום אין ששוב

שם.110)כפשוטה'). ודווקא 111)תוספתא שם,
כמסייע  הוא שהרי כן, לעשות רשאי אינו כהן אבל ישראל,

הסמוכה). בהלכה (רדב"ז הגרנות הוא 112)בבית כן
שנראה  ומה ב. כח, ערכין במשנה וכן שם, בתוספתא
כהונה, במתנות ולא התירו בתרומה שרק - א כז, בבכורות
('תוספתא  רגמ"ה כפירוש זו סוגיא פירש שרבינו נראה

הבעלים 113)כפשוטה'). של ההנאה טובת וזוהי
שם). (בכורות,

.‡ÎÌÈˆB¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒƒ
ÈMÓ „Á‡Ï B‡ el‡ ÌÈ‰Î ÈMÓ „Á‡Ï Ì˙B‡ ÔzÏƒ≈»¿∆»ƒ¿≈…¬ƒ≈¿∆»ƒ¿≈
;‰ÊÏ Ô˙Â EÏ ‡‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡Â ,ÌpÁa el‡ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ≈¿ƒ»¿»«¬≈≈¿¿≈»∆
˜ÏÁ EÏ ‡‰ :ÈÂÏÏ B‡ Ô‰ÎÏ e¯Ó‡L ÌÈÏÚa‰ Ï·‡¬»«¿»ƒ∆»¿¿…≈¿≈ƒ≈¿≈∆

‰‡‰ ˙·BËa ‰Ê114¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -115¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆¿«¬»»¬≈∆»¿≈»
˙BÓe¯˙a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ116Á˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬¿»ƒ¿««ƒ∆≈«

Ô‰ÎÏ ¯ÎBÓe Ô‰kÓ117. ƒ…≈≈¿…≈

הנאה 114) טובת בשכר הכסף לבעלים יתן שהכהן היינו
('ירושלמי'115)שלו. הגרנות בבית כמסייע שהוא מפני

ה"ב). פ"ו מ"ג.116)דמאי פ"ז שאין 117)שביעית
הגרנות. בבית סיוע של חשש שום כאן

.·ÎÔ‰Ï ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ‰¯OÚ118,˙B¯b‰ ˙È·a ‰Óe¯z ¬»»≈¿ƒ»∆¿»¿≈«¿»
d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡119.d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó B‡ ««ƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ»

˙Úc Ba ÔÈ‡L ÔËw‰Â ‰ËBM‰Â L¯Á‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
BwÁ O¯ÙÏ120˙Úc el‡a ÔÈ‡L ÈtÓ ,121ÌeËÓh‰Â . ƒ¿…Àƒ¿≈∆≈¿≈««¿«À¿

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰È¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÒBÈ‚B¯c‡‰Â122. ¿»«¿¿ƒƒ¿≈∆≈¿¿»ƒ¿≈«¿»
ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ‰„Oa ÌÈ¯·BÚ‰ e‰e‡¯È ‡nL ,„·Ú‰Â¿»∆∆∆»ƒ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ»»

Ô‰k ‡e‰L123‡Óh‰Â Ï¯Ú‰Â .124.ÔÈÒe‡Ó Ô‰L ÈtÓ , ∆…≈¿∆»≈¿«»≈ƒ¿≈∆≈¿ƒ
L¯b˙z ‡nL ,‰M‡‰Â125„eÁi‰ ÈtÓe ,126‡OBp‰Â . ¿»ƒ»∆»ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿«≈
BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡127B˙B‡ eÒ˜ -128˜ÏÁÈ ‡lL ƒ»∆≈»∆∆»¿∆…«¬…

Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .‰pL¯‚iL „Ú ˙B¯b‰ ˙È·a¿≈«¿»«∆¿»¿∆»¿À»¿«¿ƒ»∆
Ô‰Èz·Ï129Ô‰Ï ÔÈ˜ÏBÁÂ130Ïe·b‰ ÈL„˜ ¯‡Lk131; ¿»≈∆¿¿ƒ»∆ƒ¿»»¿≈«¿

BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰ ÔÓ ıeÁ132‡Óh‰Â ƒ«≈ƒ»∆≈»∆∆¿«»≈
Ï¯Ú‰Â133.ÏÏk Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡L , ¿∆»≈∆≈¿«¿ƒ»∆¿»
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ב.118) צט, כספם.119)יבמות תוספתא 120)לקנין
 ֿ ואף (כסףֿמשנה), כפיו לישא שיודע והיינו פ"א. חגיגה
(פט"ו  זקנו שיתמלא עד כפיו את נושא הכהן שאין עלֿפי
אחרים  עם אבל ביחיד, אלא זה אין - ה"ד) תפלה מהל'
ד"ה  כד. מגילה ('תוספות' קטן בעודו גם כפיו לישא יכול
חיקו", "לפרוש רוקח': 'מעשה וכת"י רומי ובדפוס ואין).
בגדו  לפרוש והיינו שם, בתוספתא עהרפורט בכת"י הוא וכן

כפשוטה'). ('תוספתא התרומה וזילותא 121)לקבל
שם). יבמות, (רש"י כל לעין בגורן להם לחלק דתרומה

(רש"י).122) דתרומה זילותא היא וזו ויעלוהו 123)שם.
ק.). (שם אשה להשיאו ליוחסין ֿ 124)מתרומה שאףֿעל

נשיהם  את הם מאכילים - בתרומה אוכלים אינם שהם פי
הי"ב). פ"ז (למעלה שנישאת 125)ועבדיהם ישראל בת

היא  אסורה הגירושין שלאחר משום והיינו זרה. והיא לכהן,
שם). (רש"י תרומה לה לחלק ימשיכו יודעין ובלא בתרומה,
ישראל  בת משום גזרו זה, טעם שייך שלא כהן בבת ואף

עוברי 126)(משנהֿלמלך). מצויים אין השדות שבשבילי
הגרנות. לבית ההולכים הגברים עם תתייחד והאשה דרכים,
אומרת  אחת דיעות. שתי הסוגיא מביאה שם, ביבמות והנה
פסק  ורבינו ייחוד, משום אומרת והשניה גרושה, משום

שאין לעיר, סמוך הגרנות בית ואם יחד. שמא כשתיהן חשש
הרבה  מצויים השדות שבשבילי ובאופן ידעו, ולא תתגרש
הגרנות  בבית תרומה לזה חולקים - יחוד חשש שאין אנשים

שם).127)(שם). (רש"י לכהונה פסולה כלומר,
שם.128) להם 129)יבמות, שנותנים רואה איש שאין

וחלה.131)בביתם.130)תרומה. מעשר תרומת [היינו
הדרך  שאין וחלה, מעשר שתרומת כשם לומר: ורוצה
להם  לחלק מותר כן בביתם, לחלקם מותר בגרנות, לחלקם
בבית  לחלקה שהדרך אףֿעלֿפי בביתם, גדולה תרומה
עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה בתוספתא מפרש וכן הגרנות.
הוא  וכן בהן". חולקין קטנים הגבול "קדשי (57 20
נוסחת  לפי (290 31 עמ' (שם פ"ב בבכורים באנדרוגינוס
ומשמע  וכנשים". כאנשים הגבול בקדשי "וחולק בה"ג:
ועי' בבית. שהיינו כרחנו ועל בכלל, גדולה תרומה שגם

שם]. ביכורים, ק,133)שקנסוהו.132)בר"ש, ביבמות
ונושא  מטמא חוץ לבתיהן, להן משגרין "וכולן אמרו: - א
טעמא  מאי ליה, משגרינן ערל אבל לו, הוגנת שאינה אשה
והאי  אונסיה, נפיש האי אניס? הא נמי טמא דאניס. משום
למול  לו שאפשר לערל רבינו, כוונת ואם אונסיה". נפיש לא
השמיט  למה שם), ב'מאירי' (ראה כלל אנוס שאינו מל ולא
לו, ומשגרין אנוס שהוא מילה, מחמת אחיו שמתו ערל דין

משנה'. ב'כסף ועי'

ה'תשע"ח  שבט י"ח ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
בשאינו 1) מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר

והגביה  למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו
למאה  שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל סאה
שנפל  צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה
של  ואחת תרומה של אחת קופות שתי עכורין. לוגין למאה
ואחת  חולין אחת סאין שתי היא. איזו ידוע ואין חולין

וסאה  כריים שני לפניו היו אלו. לתוך אלו ונפלו תרומה
הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי ואמר אחת

.‡‰‡Óe „Á‡a ‰ÏBÚ ‰Óe¯z‰2‰‡Ò ?„ˆÈk . «¿»»¿∆»≈»≈«¿»
Ïk‰ ·¯Ú˙Â ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»∆Àƒ¿ƒ¿»≈«…

Ô‰kÏ d˙BÂ ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ -3¯‡M‰Â , «¿ƒƒ«…¿»««¿¿»«…≈¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ4ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z ÏÎÂ . À»¿»ƒ¿»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ

‰ÈÏÚ5ÌÈ¯BÚO‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏk‰ ˙Óe¯z ÔB‚k , »∆»¿¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÙÂ ÏÈ‡B‰ ;dÈa‚‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡ ÏL∆¡≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

.ÌÈ¯fÏ ¯zÓ Ïk‰Â ,dËeÚÓa ‰ÏËa - ‰‡Óa¿≈»»¿»¿ƒ»¿«…À»«»ƒ

תרומת 2) שהרי בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר
לתוכו  חזר אם ממנו מרים שאתה דבר חכמים: אמרו

כהנים.3)מקדשו. ממון שתרומה השבט, גזל משום
בתערובת.4) בטלה שנפלה, תרומה כאן 5)שסאה ואין

השבט. גזל

.·Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿»ƒ≈»«¬»«…
Ún„Ó6‰Óe¯z ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,7ıeÁ , ¿À»¿ƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈¿»

‰‡Ò d˙B‡ ÈÓcÓ8·¯Ú˙pLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÈÓa ÔÈÓ9ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ï·‡ ;10: ƒ¿ƒ¬»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««

,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰Óe¯z ÌÚË Ïka LÈ Ì‡ƒ≈«…««¿»«¬»«…¿À»
ÌÚË Ì‡Â ;BaL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ ¯ÎnÈÂ¿ƒ»≈«…¬ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ««

.ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ - ÔÈlÁ ÌÚË Ïk‰«…««Àƒ«…À»¿»ƒ

תרומה).6) עם חולין =) שהכל 7)מעורב כיוון בזול,
לזרים. כהן.8)אסור של והיא תרומה שהיא מפני

במאה.9) בטל ובתרומה ברוב בטל האיסורים שבכל
ביטול.10) של השיעור

.‚‰‡Ò dÈa‚‰Â ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò11ÔÓ ¿»¿»∆»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ dÈa‚‰L ‰‡q‰ ‰ÏÙÂ ,Ïk‰«…¿»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿»«≈≈»

˙Ún„Ó12ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡13‰Óe¯z ‰‡Ò ÔÎÂ . ¿«««∆»¿ƒ∆¿¿≈¿»¿»
ÔÓ ÏÙÂ ,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚÂ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL∆»¿»¿»ƒ≈»¿«¬»«…¿À»¿»«ƒ
.ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ún„Ó BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ún„Ó‰«¿À»¿»«≈≈¿«≈«∆»¿ƒ∆¿
ÌÈÚL˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈ‡Ò ¯OÚ eÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿∆∆¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ
¯OÚ ‰Ê Ún„nÓ ÏÙ Ì‡ :Ïk‰ eÚncÂ ÔÈlÁ ‰‡Ò¿»Àƒ¿ƒ«¿«…ƒ»«ƒ¿À»∆∆∆
¯OÚa LÈ È¯‰L ,eÚnc - ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»ƒ≈»Àƒƒ«¿¬≈≈¿∆∆
˙BÁt ÔÎB˙Ï ÏÙ ;‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò Ún„Ó ÏL∆¿À»¿»∆¿»»«¿»»

.˙BÚn„Ó ÔÈ‡ - ÔÈ‡Ò ¯OÚÓ≈∆∆¿ƒ≈»¿«¿

סאה.11) להרים בתערובת.12)שצריך כי 13)אוסרת
בה  שאין אותה נחשב והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה
במאה  שהיא לפי בסאה, מק' חלק אלא וודאית מתרומה
בלבד  אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה
בסאה  נפל בסאה מק' חלק אומרים שאנחנו מדמעת אינה
בפחות  נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע, ואינו

מדומע. הכל אז מסאה

.„,ÏÏa‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ»≈
ÌÈhÁÏ ÌÈhÁ ÔB‚k14Bk¯c Ï·‡ ;ÁÓ˜Ï ÁÓ˜ B‡ ¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¿∆«¬»«¿

‰Óe¯z ÔÈÈ B‡ ÔÈlÁ ÔÓLÏ ‰Óe¯z ÔÓL ÔB‚k ,ÏÏa‰Ï¿ƒ»≈¿∆∆¿»¿∆∆Àƒ≈¿»
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È¯‰ - ‰Óe¯z ·¯ Ì‡ :·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ - ÔÈlÁ ÔÈÈÏ¿≈Àƒ¿ƒ««»…ƒ…¿»¬≈
ÔÈlÁk ‡e‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ·¯ Ì‡Â ;‰Óe¯˙k Ún„Ó ‰Ê∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ…Àƒ¬≈¿Àƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ún„Ó BÈ‡Â15. ¿≈¿«≈«««ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ

עצמה.14) בפני ניכרת אחת וכל נבללות, שאינן
(15- אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,

התערובת  את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין
השנייה.

.‰‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»
ÔÈ¯zÓ ÔÈlÁ‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,˙¯Á‡16, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»¿»«∆∆¬≈«ÀƒÀ»ƒ

‰‡n‰ CB˙Ï eÏÙ Ì‡L ;Ô‰ÈÏÚ ‰Óe¯z ‰a¯zL „Ú«∆ƒ¿∆¿»¬≈∆∆ƒ»¿¿«≈»
„BÚÂ ‰‡Ò ‰‡Ó ÔÈlÁ17‰‡Ò ¯Á‡ ‰‡Ò ‰Óe¯z ÏL Àƒ≈»¿»¿∆¿»¿»««¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ -«¬»«…¿À»

כיוון 16) לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין
סאין  מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר

ומאה. באחד עולה ותרומה רבינו 17)חולין, מפרש כן
החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה
תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב"ד
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה
ואחת  חמישים הכרי באותו יש והרי שם, נשארת והתרומה
אומרים  שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של
ראשון  אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא
שהוא  למשקה להוסיף מורה הרבי שהיה [=וכפי ראשון

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה

.Â˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»¿…ƒ¿ƒ
‰BL‡¯a Ú„È Ì‡ ,˙¯Á‡ ‰‡Ò ‰ÏÙpL „Ú d‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»«∆»¿»¿»«∆∆ƒ»«»ƒ»
LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,eÚÓc ‡Ï - ‰iM‰ ÏtzL Ì„…̃∆∆ƒ…«¿ƒ»…ƒ«¿∆»«¿ƒ
È¯‰ ,˙BÏÚÏ dÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;¯zÓ ¯‡M‰Â ÌÈ˙‡Ò»«ƒ¿«¿»À»ƒ¿»»»«¬¬≈
‡l‡ ‰BL‡¯ ‰‡Òa Ú„È ‡Ï Ì‡Â .‰˙ÏÚ el‡k ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ…»«ƒ¿»ƒ»∆»
eÏÙ el‡Îe ,Ún„Ó ‰Ê È¯‰ - ‰iM‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡««∆»¿»«¿ƒ»¬≈∆¿À»¿ƒ»¿

.˙Á‡k Ô‰ÈzL¿≈∆¿««

.Ê¯Ò‡Ï dnÚ ˙Ù¯ËˆÓ ‰Óe¯z ÏL ˙ÏÒt ÔÈ‡≈¿…∆∆¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆¡…
ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ ÔÈlÁ‰ ˙ÏÒt Ï·‡ ,ÔÈlÁ‰«Àƒ¬»¿…∆«Àƒƒ¿»∆∆ƒ«Àƒ
ÏL ˙BÙÈ ÌÈhÁ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰Óe¯z‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿»≈«¿»ƒƒ»∆
,ÔÈlÁ ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z¿»∆»¿»¿≈»¿»ƒƒ»∆Àƒ
ÏLÂ ÔÈa¯Ó ÔÈlÁ ÏL ÔÒ¯n‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïk‰ ÔÁËÂ¿»««…««ƒ∆«À¿»∆Àƒ¿Àƒ¿∆
‰‡nÓ ˙BÁÙa ‰Óe¯z ÏL ÁÓ˜ È¯‰Â ,ËÚeÓ ‰Óe¯z¿»»«¬≈∆«∆¿»¿»ƒ≈»
ÌÚ ÁÓwa ÔÈ¯ÚLÓe ;‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿«¬ƒ«∆«ƒ
‰‡Ò ‰ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡Â ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÒ¯n‰«À¿»∆≈»¿∆»¬»ƒ»¿»¿»
ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óe¯z ÏL ˙BÚ¯ ÌÈhÁƒƒ»∆¿»¿»ƒ≈»¿»ƒƒ
‰Óe¯z ÏL ÁÓw‰ È¯‰Â ,Ïk‰ ÔÁËÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÙÈ»∆Àƒ¿»««…«¬≈«∆«∆¿»
‰‡Óa ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ - ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓ ‰‡nÓ „Á‡∆»ƒ≈»ƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿≈»

.‰Óe¯z‰ ‰˙ÁÙe ,ÔÈlÁ‰ e¯È˙B‰ È¯‰L ;„Á‡Â¿∆»∆¬≈ƒ«Àƒ»¬»«¿»

.ÁÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÏÙpL ÏeÏˆ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï…«ƒ∆¿»»∆»«¿≈»Àƒ
Ì‰aL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯eÎÚ18ÔÈÏÚÓ ‡l‡ , ¬ƒ≈ƒƒ¿»ƒ∆»∆∆»«¬ƒ

‚l‰ ˙‡19ÔÈÏeÏˆ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ¯eÎÚ ‚Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«…¿≈ƒ»«…»¿≈»Àƒ¿ƒ
BaL ÌÈ¯ÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -20. ≈ƒƒ¿»ƒ∆

כדי 18) היין, מתוך השמרים את להוציא חייב אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר כמו 19)להרים

השמרים. עם מעורב איסור 20)שהוא יש בשמרים שגם
תרומה.

.Ë¯Á‡Â ,ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ÏÙpL ÌÈÓ ‚Ï…«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»Àƒ«ƒ¿««
,Ïk‰ Únc - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ ‚Ï Ïk‰ CB˙Ï ÏÙ Ck»»«¿«……«ƒ∆¿»ƒ«««…

ÔÈi‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L21. ∆≈««ƒ«¬∆∆««ƒ

התרומה,21) את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
ויין  טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי
לביטול  שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים

מצטרפין. אין - התרומה

.ÈeÏÙÂ ,ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»Àƒ¿»¿
‚‚BLa Ì‡ :‰‡Ó ÏÚ eÙÈÒB‰L „Ú ÌÈ¯Á‡ ÔÈlÁ22- Àƒ¬≈ƒ«∆ƒ«≈»ƒ¿≈

„ÈÊÓa Ì‡Â ;„Á‡Â ‰‡Óa ‰ÏBÚ BÊ È¯‰23Ïk‰ È¯‰ - ¬≈»¿≈»¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¬≈«…
‰¯Bz È¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ,Ún„Ó24.‰lÁzÎÏ ¿À»∆≈¿«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ»

התרומה.23)הוסיף.22) את לבטל כדי מאה עד הוסיף
אבל 24) התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,

מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה

.‡È,·¯a dÏh·Ï ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆À»¿«¿»¿…
BÏ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .B˙‡ÓË ÈÓÈa dÏÎB‡Â¿¿»ƒ≈À¿»¿…∆»ƒ»»
„Á‡ ‚Ï epnÓ ÏËB - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿«»»»∆≈ƒ∆…∆»
;‰LÏL Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁ ÔÈbÏ ÈL ÂÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»»¿≈ÀƒÀƒ¿ƒ¿»«…¿»
CB˙Ï Ô˙BÂ ‚Ï ‰Óe¯z ÏL ÔÈiÓ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«ƒ∆¿»…¿≈¿

‰LÏM‰25¯ÊBÁÂ ;‰˙BLÂ ‚Ï ÔzÚa¯‡Ó dÈa‚Óe , «¿»«¿ƒ«≈«¿«¿»…¿∆¿≈
.‰˙BLÂ ‚Ï ÏËBÂ ¯ÊBÁÂ ,¯Á‡ ‚Ï ÔÎB˙Ï CÈÏLÓe«¿ƒ¿»…«≈¿≈¿≈…¿∆
„Ú ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‚Ï ÏËBÂ ‰Óe¯z ‚Ï Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈…¿»¿≈…ƒ««¬…∆«
ÔÈbÏ ‰nk ÏËpL ‡ˆÓÂ .‰Óe¯z ÏL ÔÈi‰ Ïk ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»««ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆»««»Àƒ

.ÔÈlÁ ÏL ÔÈbÏ ÈLaƒ¿≈Àƒ∆Àƒ

דתרומה 25) נטלי וחדא דחולין נטלי תרי "רמי שם: לפנינו
לתת  כי ייתכן זה ולפי הראב"ד. נוסחת וזוהי חד". ושקיל
יהיו  מעתה כי אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד
נוסחת  אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה
נטלי  וחדא דחולין נטלין תרי "רמי כנראה: הייתה שם רבינו
ומכיוון  חד". ושקיל דתרומה] נטלי חד תו [ורמי דתרומה

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא

.·ÈÚ¯Ê e‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ÔÈlÁ‰ „ˆa ‰Óe¯z Ú¯Bf‰«≈«¿»¿««Àƒ¿…«≈∆∆«
‰‚Ï ‰‡Ó ‰È‰ elÙ‡ ,‰Óe¯z26‰‚ÏÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»¬ƒ»»≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿»

ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡27?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««∆ÀƒÀ»À»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯BÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ÔB‚k ,Ú˜¯wa ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a¿»»∆«¿»∆««¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ÔB‚k ,ı¯‡a „ÒÙ BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»»»∆≈«¿ƒ¿»»»∆¿

ÌeM‰28‰‚ÏÂ ÔÈlÁ ÏL ‰‚Ï ‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈÏˆa‰Â «¿«¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ¿»∆Àƒ¿ƒ¿»
Ún„Ó Ïk‰ È¯‰ - Ô‰ÈÈa ˙·¯Úz ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡29. ««∆¿»«¬…∆≈≈∆¬≈«…¿À»

LÏ˙ Ì‡Â30.„Á‡Â ‰‡Óa ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚz - Ïk‰ ¿ƒƒ¿««…«¬∆«¿»¿≈»¿∆»
‰lÁzÎÏ LÏ˙È ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿¿«¿ƒ»
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קעה zenexz zekld - mirxf xtq - hay g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ערוגה.26) והיינו הארץ" מן זרוע למקום קל 27)"שם
מתרת  חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי שהקילו הוא
שעוד  כ"ב הלכה י"א פרק למעלה וראה ערוגות. מאה

חולין. הם - מדומע שגידולי הם 28)הקלו, שהשומים
כלה. זרעו שאין ומאה.29)דבר באחד עולה קרקע שאין

היא  מופרשת שהתרומה "לפי רבינו: כתב המשנה ובפירוש
בחולין". נתערבה חבורו.30)ולא משום 31)ממקום

לכתחילה. איסור מבטלין שאין

.‚È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL B‡ ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ∆»¿»¿»∆¿»

˙Á‡ CB˙Ï32Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¿««≈∆¿≈»«¿≈»»¿»¿««»
˙Btw‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰ÏÙ33dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ CB˙Ï »¿»««ƒ¿≈«À¿«Àƒ≈»

ÔzÚn„Ó34ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - Ì‰Ó ˙Á‡ Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿««¿»¿≈ƒ»«««≈∆«ƒƒÀƒ
‰Óe¯˙k da ‚‰B - ‰iM‰Â .¯·c ÏÎÏ35‰ÏÙ . ¿»»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»¿»

Ì‡ ÔÎÂ .˙Ún„Ó dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ‰tw‰«À»«¿ƒ»¿»«≈≈»¿«««¿≈ƒ
Ô‰ÈzL eÏÙ .ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ‰iM‰ ˙‡ ¯Á‡ Ú¯Ê»««≈∆«¿ƒ»«ƒƒÀƒ»¿¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ˙Ún„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ36Ú¯Ê . ¿»∆»¿««««¿«»∆ƒ¿≈∆»«
ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯fL ¯·„a :Ì‰ÈzL ˙‡ „Á‡∆»∆¿≈∆¿»»∆«¿»∆«ƒƒ
.Ún„Ó ÔÈÏecb‰ - ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„·e ,ÔÈlÁÀƒ¿»»∆≈«¿»∆«ƒƒ¿À»
‡lL „Ú ‰iM‰ ˙‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆«¿ƒ»«∆…

‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜37¯Á‡Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯ˆ˜ Ï·‡ ; »«∆»ƒ»¬»»«∆»ƒ»¿««
- ‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,‰iM‰ ˙‡ Ú¯Ê Ck»»«∆«¿ƒ»¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆
‰·BÁ ÔÈOÚ ÔÈ¯aÁÓe LeÏz ÔÈ‡L ;ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰«ƒƒÀƒ∆≈»¿À»ƒ«¬ƒ»

‰ÊÏ ‰Ê38. ∆»∆

תרומה 32) של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי הכוונה
"אין  שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך

וכו'". תרומה של היא איזו תרומה 33)ידוע מהן שאחת
חולין. מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת

חולין.34) של אותה הייתה "אם 36)מספק.35)שמא
ונפלו  סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת יהיה
חולין  אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש
ואם  שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי ונחשב
הוא  ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה

מדומע". הכל יהיה זה 37)פחות והרי מחוברים ושתיהן
יחד. שתיהן זה 38)כזורע הונח "נעשין רומי: בדפוס

הוכיח". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי לזה".
חדא  דכל ותאכל, המותר הוא מי ותוכיח ראייה הבא כלומר,
כשני  להו דהוו מוחזק איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי

מינין.

.„È,‰Óe¯z ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆Àƒ¿««∆¿»
ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,ÔÈ‡Ò ÈzL Ô‰ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ««∆Àƒ¿««∆
:¯ÓB‡ È‡L ;ÔÈ¯zÓ - el‡ CB˙Ï el‡ eÏÙÂ ,‰Óe¯z¿»¿»¿≈¿≈À»ƒ∆¬ƒ≈

‰Óe¯z‰ CB˙Ï ‰Óe¯˙e ,eÏÙ ÔÈlÁ CB˙Ï ÔÈlÁÛ‡Â . Àƒ¿Àƒ»¿¿»¿«¿»¿«
ÌÈ¯·c ‰na .‰Óe¯z‰ ÏÚ ÔÈlÁ ea¯ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«Àƒ««¿»«∆¿»ƒ
;Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»«¿««∆∆ƒƒ¿≈∆
ÏÚ ÔÈlÁ ea¯iL „Ú - ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a Ï·‡¬»ƒ¿»∆»«∆ƒ¿Àƒ«

.‰Óe¯z‰«¿»

.ÂËÈ¯k‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò39¯Ó‡Â ,40: ¿»¿»∆»¿»¿«¿ƒ¿»«
‰‡Ò d˙B‡ ‰ÏÙpL ÌB˜na - BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z¿««¿ƒ∆¿«»∆»¿»»¿»

‰ÓizÒ ÌL41Ïk‰ ÚÓcÂ ,È¯k‰ ˙Óe¯z42‰Óe¯za »ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ«««…«¿»
BBÙˆa È¯k‰ ˙Óe¯z :¯Ó‡ .È¯k‰ ˙Óe¯˙·e ‰ÏÙpL∆»¿»ƒ¿««¿ƒ»«¿««¿ƒƒ¿
,ÌÈLÏ - ÔBÙvaL ÈˆÁ‰Â ,ÌÈLÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒƒ¿«ƒ¿«¬ƒ∆«»ƒ¿«ƒ
.Ún„Ó‰ ‡e‰ ,ÈBÙˆ ÔBÙˆ ‡e‰L ,È¯k‰ ÚÈ·¯ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ∆¿¿ƒ«¿À»

שתעלה 39) ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, של
מדומע. הכרי עושה כן.40)ואינה נקבעה 41)אחרי

שנפלה. הסאה אצל מסויים נתרבתה 42)במקום שעכשיו
(הלכה  שלמעלה פי על [ואף מדומע הכל ועושה התרומה
עד  להגביהה הספיק ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב ו)
שתיפול  קודם בראשונה ידע אם אחרת, סאה שנפלה
ביחד, הסאין שתי שנתחברו כיוון כאן - נדמעו לא השנייה,

ומדמעות]. הן מצטרפות

.ÊËÌÈÈ¯k ÈL ˙Óe¯z :¯Ó‡Â ,ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈¿»ƒ¿»«¿«¿≈¿»ƒ
ÔÈÚn„Ó Ô‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡a43ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ . ¿∆»≈∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ»¿»»¿≈

el‡‰ ÔÈ‡q‰ ÔÓ ˙Á‡ È¯‰ :¯Ó‡Â ,„Á‡ È¯Îe ÔÈ‡Ò¿ƒ¿ƒ∆»¿»«¬≈««ƒ«¿ƒ»≈
˙Á‡ È¯‰ - ‰f‰ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‰ÈeOÚÔ‰Ó ¬»¿»««¿ƒ«∆¬≈««≈∆

ÌÈÈ¯k ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰Óe¯z¿»¿≈»«≈ƒ»¿»»¿≈¿»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,˙Á‡ ‰‡Òe¿»««¿»«¬≈¿»«∆»ƒ
,Ô‰Ó „Á‡ ÔwzÂ ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰ - eÏl‰ ÌÈÈ¯k‰«¿»ƒ«»¬≈ƒ¿»¿ƒ«≈∆»≈∆

.Ï·h‰ ÔÓ Ôw˙Ó‰ ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¿À»ƒ«∆∆

התרומה.43) מהם באיזה יודעים אנו שאין

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
תאנה 1) לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים ג' יבאר

עיגול  שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי ודין תרומה.
של  סאה קטן. או גדול היה אם ידוע ואין לתוכן דבילה
סאה  תרומה. ספק וכל חטים, של מגורה פי על שנפלה חטין
שתי  חולין. ממאה לפחות שנפלה טהורה או טמאה תרומה
אחרת  נפלה ואח"כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות

נפלה. לאיזו נודע ולא

.‡˙B‡z ÌÈMÓÁ2‰ÏÙpL ˙B·Ï ÌÈMÓÁÂ ˙B¯BÁL ¬ƒƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»∆»¿»
- ‰·Ï ‰˙È‰ :‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰‡z ÔÎB˙Ï¿»¿≈»««∆¿»»¿»¿»»

˙BÚn„Ó ˙B·l‰Â ,˙B¯zÓ ˙B¯BÁM‰3‰˙È‰ ; «¿À»¿«¿»¿À»»¿»
Ì‡Â .˙B¯zÓ ˙B·l‰Â ,˙BÚn„Ó ˙B¯BÁM‰ - ‰¯BÁL¿»«¿¿À»¿«¿»À»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡4‰ÏBÚ - ‰·Ï Ì‡Â ‰˙È‰ ‰¯BÁL Ì‡ ≈»«ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»»
Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a5‰˙È‰ ‰Ó Ú„È .6‰ÏÙpL ¯Á‡ ¿∆»≈»ƒ«…»«∆»¿»««∆»¿»

˙BÚn„Ó Ôlk È¯‰ - ÁÎLÂ7. ¿»«¬≈À»¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

dp`z okezl dltpy zepal miynge zexegy zep`z miyng"
."'ek zexzen zexegyd dpal dzid ,dnexz ly zg`

השחורות  יהושע, רבי לפי תרומות: מסכת במשנה, ומקורו
רבי  השחורות. את מעלות והלבנות הלבנות, את מעלות
אסורות. השחורות נפלה, שחורה שאם היינו אוסר, אליעזר
אומר: עקיבא ורבי אסורות. הלבנות נפלה, לבנה ואם
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זו, את זו מעלות אין לבנה) או (שחורה נפלה מה בידוע
הרמב"ם  ופסק זו, את זו מעלות - נפלה מה ידוע וכשאינו

עקיבא. כרבי
לא  במציאות שהרי בפשטות, מובן האוסר ר"א של טעמו
שאין  ובוודאי הלבנות, בחמשים אלא התרומה התערבה
כתבו  יהושע, רבי של בטעמו שנפל. מהמין מאה
הכל  ומערבן דורסן היה רוצה היה שאם שכיון המפרשים,
עקיבא  רבי של ובטעמו לבטלה. מצטרפין כולן ביחד,
שבידוע  - כתבו ידוע, ואינו שנפל מה ידוע בין שמחלק
שיכול  כיון מעלות, אין לבנה) או (שחורה נפלה תאנה איזו
לבטל. מסייעות אינן הן שמותרות וכיון האחרות, לאכול
ולכן  איסור, בספק כולן נפלה, איזו ידוע אין אם אבל

זו. את זו מעלות
רצה  שאם בכך מה הרי יהושע, רבי בדעת א. להבין: וצריך
מעלות  ואיך דרסן לא לפועל והרי כולן, את מערב לדורסן

זו. את זו
הרי  נפלה, איזו יודע שאינו בכך מה עקיבא, רבי בדעת ב.
התערבה  לא במציאות אבל בידיעתו, הוא הספק כל

במאה. אחד של תערובת כאן ואין במאה התרומה
יבש  תערובת גדר בכללות חולקים ור"ע שר"א לומר ויש
זו  בתערובת דבר כל כי בלח, לח כתערובת שאינה ביבש
יודע  אינו שהאדם אלא עצמו, בפני נפרד ועומד נשאר
מתערובת  שונה ביבש יבש גדר האם האיסור, נמצא איפה
ה'גברא', מצד אלא ב'חפצא' תערובת שאינו בזה בלח לח
או  האיסור, לבטל כדי מספיק זה וגם האדם בידיעת היינו
בתערובת  כמו ב'חפצא' הוא ביבש יבש תערובת גדר שגם
והאיסור. ההיתר בין להבחין אפשר אי בו גם כי בלח, לח
ב'חפצא', להיות צריכה ביבש יבש תערובת שגם סובר ר"א
כאן  אין כי השחורות את להעלות יכולות הלבנות אין ולכן
יבש  שתערובת סוברים ור"ע ר"י אבל במציאות. תערובת

ה'גברא'. מצד רק שתהיה מספיק ביבש
לבטלה, מצטרפין שכולן ר"י של דעתו גם תובן ועל־פי־זה
כי  ביחד, הכל ומערבן דורסן היה רוצה היה שאילו כיון

גם  הוא התערובת גדר ולכן לשיטתו האדם, של בדעתו
יחד. הכל של לתערובת ורצונו מחשבתו גם כאן נוגעת

(f"h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ט.2) משנה פ"ד ואין 3)תרומות ממאה. פחות בהם שיש
הסאהֿתרומה  את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות

שם). הרא"ש (פי' הם שמותרות מכיון שם 4)שנפלה,
ידי  על לברר שאיֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי ח, משנה
מקצתן  שנאבדו כגון והלבנות, השחורות התאנים מנין

רוקח). זו 5)(מעשה מעלות - איסור בספק שכולם שכיון
שם). הרא"ש (פירוש זו רב 6)את לדעת שם ירושלמי

[אבל 7)עקיבא. שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון
סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה הרי עיון: צריך

התרומה  לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב
נמצא  השכחה, ידי על כאן וגם ט), משנה פ"ה (תרומות

התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו

.·‰Ï·c ÏL ÌÈaÏÓe ‰Ï·„ ÈÏebÚ ÔÎÂ8ÏebÚ ÏÙpL ¿≈ƒ≈¿≈»«¿¿ƒ∆¿≈»∆»«ƒ
ÔaÏÓ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ÔaÏÓ B‡«¿≈∆¿»¿»¿≈»«ƒ«¿≈
ÌÈaÏnÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏebÚ‰ È¯‰ - ÏebÚ B‡ ‰È‰9 »»ƒ¬≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ««¿¿ƒ
‰Ï·„ ÈÏebÚ .Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰ ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆«¿»¿∆»≈»ƒ«…ƒ≈¿≈»

ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b10ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Ï·c ÏebÚ ÏÙpL ¿ƒ¿«ƒ∆»«ƒ¿≈»¿»¿≈
ÔÈa ÔÈÏÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔË˜ Ì‡ ‰È‰ ÏB„b Ì‡ Úe„È»«ƒ»»»ƒ»»¬≈≈«¬ƒ≈

Ï˜LÓa ÔÈa ÔÈÓa11ÔÈÏebÚ ‰‡ÓÏ ÏebÚ ÏÙ ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»«ƒ¿≈»ƒƒ
ÏÙ ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b12dÈa‚Óe , ¿ƒ¿«ƒ¬≈ƒ≈»»»««¿ƒ«

,ÌÈÏebÚ ÌÈÚa¯‡ CB˙Ï ÏebÚ ÏÙ .ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿«ƒ»«ƒ¿«¿»ƒƒƒ
,ÔÈ¯ËÈÏ Úa¯‡ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»«¿«ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ,‡¯ËÏ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈ¯OÚ Ô‰Óe≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
ÔË˜ ¯ÓB‡ ÈÈ¯‰ - „Á‡Â ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó Ïk‰ Ï˜LÓeƒ¿««…≈»ƒ¿ƒ¿∆»¬≈ƒ≈»»

.ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡ dÈa‚Óe ,ÏÙ»««¿ƒ«∆»ƒ«¿«ƒ

כמו 8) התאנים מדבלת עושים אדם "בני חֿט. משניות שם
מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות
שעושים  הדפוסים לאותם דומות שהן לפי מלבנים נקראות
החזיקי  ממש, עברי שהיא דעתי ולפיכך הלבנים, בהם

המשניות). פירוש - יד ג, (נחום שאין 9)מלבן" כיון
את  זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע,

שם.10)זו. שם.11)במשנה כאן 12)ירושלמי ויש
חולין. של ואחד מאה

.‚˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â13˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ¿«∆«¿«…∆≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆
.‰Óe¯z‰«¿»

שהם 13) ואףֿעלֿפי כחכמים. פ"ו, תרומות תוספתא
והיינו  זה. מתוך זה ולבררם לרקד אפשר הרי - מעורבים
מה  ידע לא אם אבל סולת, או קמח נפל, מה ידע אם דוקא
(תוספתא  למעלה ותאנים עיגולים כמו מצטרפים, - נפל

כפשוטה).

.„‰ÏÙpL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò14‰¯e‚Ó Èt ÏÚ15ÏL ¿»∆ƒƒ∆»¿»«ƒ¿»∆
‰‡Óe „Á‡a d˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈhÁ16ÔÈ‡L ; ƒƒ≈¿«¬ƒ»¿∆»≈»∆≈

‰ÏÏ· Ì‡ ‡l‡ ÔÈ¯ÚLÓ17B‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ ‰Óe¯z ¿«¬ƒ∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ«Àƒ
„ˆÈÎÂ .‰Óe¯z‰ ‰ÏÙ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿≈∆»»¿»«¿»¿≈«
Èab ÏÚ ÌÈhÁ ‡È‰ el‡k ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ?‰OÚÈ«¬∆ƒ∆«¿»¿ƒƒƒƒ««≈

ÌÈ¯BÚO18Èab ÏÚ ‰ÏÙpL dÓˆÚ ‰Óe¯z‰ LÈ¯ÙÓe , ¿ƒ«¿ƒ«¿»«¿»∆»¿»««≈
ÈÓk ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL ÔÈlÁ‰ ÔÓ ËÚÓ ÌÚ ‰¯e‚n‰«¿»ƒ¿«ƒ«Àƒ∆»¿»¬≈∆¿ƒ

.ÔÈ¯BÚO Èab ÏÚÓ ÌÈhÁ Ûq‡nL∆¿«≈ƒƒ≈««≈¿ƒ

יא.14) משנה פ"ד בו 15)תרומות שאוצרים המקום הוא
המשנה). שבמגורה.16)(פירוש משנה 17)בתחתונות

יהושע. רבי כדעת פ"ה.18)שם, שם תוספתא

.‰˙Bt˜ ÈzL19‰Óe¯z ‰ÏÙpL ˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ¿≈À¿≈¿∆»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÏ·Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆¿ƒ¿¿»¿≈»«¿≈≈∆

„Á‡ ˙È·a ˙B¯e‚Ó ÈzL eÈ‰ Ì‡ :‰ÏÙ20el‡ È¯‰ - »¿»ƒ»¿≈¿¿«ƒ∆»¬≈≈
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eÈ‰ el‡k Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ˙Â ,˙BÙ¯ËˆÓƒ¿»¿¿«¬∆¿∆»≈»ƒ«…¿ƒ»
‰˙È‰ elÙ‡Â ˙BÙ¯ËˆÓ ˙Btw‰Â .˙Á‡ ‰¯e‚Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿»««¿«Àƒ¿»¿«¬ƒ»¿»
¯·c‰ ·B¯wL ÈÙÏ ,¯Á‡ ˙È·a ‰t˜Â ‰Ê ˙È·a ‰tÀ̃»¿«ƒ∆¿À»¿«ƒ«≈¿ƒ∆»«»»

Ô‰ÈzL ıa˜Ï21˙Btw‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ˙È·a ¿«≈¿≈∆¿«ƒ∆»¬»ƒ»¿≈«À
.˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ˙B¯ÈÚ ÈzLaƒ¿≈¬»≈»ƒ¿»¿

כחכמים.19) יב, משנה פ"ד ברייתא 20)תרומות
וכתנאֿקמא. שם קופות 21)בירושלמי ח): (הלכה שם

ופירוש  להתפנות. דרכן אין מגורות להתפנות, דרכן
וכיון  למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות,
(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות

שם). המשנה

.Â˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ?‰ÏÙpL ‰‡Ò ‰ÏÚÓ „ˆÈÎÂ22 ¿≈««¬∆¿»∆»¿»ƒ»»¿«¬
dÈˆÁ ˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ,‰ÏÚÓ - Ô‰È˙MÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ¿≈∆«¬∆¿ƒ»»¿«¬∆¿»
ÏL ÌÈ‡z ÌÈ‡ÏÓ ÌÈck .‰ÏÚÓ - BfÓ dÈˆÁÂ BfÓƒ¿∆¿»ƒ«¬∆«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆

ÔÈlÁ23„k ÈÙa ‰Óe¯z ÏL ÌÈ‡z ‡¯ËÈÏ Ò¯cL , Àƒ∆»«ƒ¿»¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«
„Á‡24‰‡Ó ÌL eÈ‰ Ì‡ :‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ì‰Ó ∆»≈∆¿≈»«≈ƒƒ»»≈»

Ì‰Ó „Á‡ „k Á˜BÏÂ ,‰ÏÚz BÊ È¯‰ - „ÎÂ „k«»«¬≈«¬∆¿≈««∆»≈∆
¯‡M‰Â ,‡¯ËÈÏ d˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ d¯ÎBÓe¿»¿…≈ƒ¿≈»ƒ¿»¿«¿»
Ôlk ÔÈnt‰ - ‰‡nÓ ˙BÁt eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓÀ»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»«ÀƒÀ»

ÔÈ¯zÓ ÌÈÏeM‰Â ,˙BÚn„Ó25. ¿À»¿««ƒÀ»ƒ

שם.22) וכרבי 23)ירושלמי יא, משנה שם תרומות
אחד 24)יהושע. להעלות רצה שאם למעלה, שכתב כמו

מעלה. - לבטל,25)מהם מסייעות התחתונות אין ולפיכך
פומין. מאה שיהיו וצריך

.ÊdÒ¯c Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡Â ,ÏebÚ Èt ÏÚ B‡ ˙¯ek Èt ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«ƒ«∆∆«ƒƒ¿≈
ÏebÚ‰ Èt ÏÚ dÒ¯c .‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È27Úe„È ÔÈ‡Â »«≈∆¿»»«ƒ»ƒ¿≈»«

BÓB¯„a B‡ BBÙˆa Ì‡28‡e‰ ÏebÚ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ29- ƒƒ¿ƒ¿¿…≈∆ƒ
˙B„e¯t Ì‰ el‡k Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯30ÈÙÏ ‰ÏÚ˙Â , ƒ»¿ƒ≈¿¿«¬∆¿ƒ

- ÔÈ¯ËÈÏ ‰‡Ó ÔÈÏebÚ‰ ÏÎa LÈ Ì‡ ;Ï˜Ln‰«ƒ¿»ƒ≈¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏebÚ ÏÎa LiL ‡e‰Â .‰ÏÚz31ÈL ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó «¬∆¿∆≈¿»ƒ≈∆»≈«¿≈

ÔÈ¯ËÈÏ32˜ÙqL ;·¯a ‰Óe¯z‰ ÏË·zL È„k , ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»»…∆¿≈
.ÔÈlÁ‰ ·¯a ÏËa ‰Óe¯z‰«¿»»≈¿…«Àƒ

מאה 26) שם יש שאם הקודמת, בהלכה האמור על מוסב
שהואֿהדין  יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין
בירושלמי  הפנים (מראה עיגול פי על או כוורת פי על בדרס

וצריך). ד"ה ז מראה 27)הלכה עצמה, בפני בבא היא זו
שם. ד.28)הפנים שני 29)ביצה ממנו נתעלמו כלומר:

באיזה  יודע אינו וגם דרס, עיגול באיזה יודע אינו דברים:
בעיגול. בשל 30)מקום מעורבים פומין כאילו כלומר:

להעלות  התחתונות ומצטרפות דימוע, בספק וכולם שולים,
שם). (רש"י הפה שעל הליטרא שם.31)את ירושלמי

בכל  שיהא צריך עצמו, בפני ניכר ועיגול עיגול שכל כיון
ואז  התורה, מן ברוב תרומה הספק לבטל כדי עיגול
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין

שאין 32) הרי שהוא", וכל ליטרין "שני שם: (בירושלמי
ד"ה  מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי" ב"חד צורך

א איתיביה  סעיף קט סימן יורהֿדעה ערוך' וב'שולחן .
תשובה). ובפתחי בפלתי בש"ך,

.Á¯ÒB‡ d˜ÙÒe ,‰‡Óa ¯ÒB‡ d‡cÂ - ‰Óe¯z‰«¿»«»»≈¿≈»¿≈»≈
ÌÈMÓÁa33¯˙BÈa ‰È‰ Ì‡Â ;·¯a ‡l‡ ¯z‰ dÏ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ¿≈»∆≈∆»¿…¿ƒ»»¿≈

˙Á‡ ‰‡z ?„ˆÈk .·¯ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ≈»¿ƒ»…≈«¿≈»««
ÔÈÓi˜ ‰‡n‰ È¯‰Â ,ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z34 ¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ»≈««¬≈«≈»«»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ Ïk‰ -35. «…»¿»ƒ¿∆≈«¿

ה"ז.33) פ"ד שם תרומה.34)ירושלמי בוודאי כאן ויש
א.35) הלכה למעלה

.Ë˙Á‡ ‰ÏÙ36ÌÈMÓÁÓ37,Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â »¿»««≈¬ƒƒ¿»¿»««ƒ«…
‰ÏÙpL ˙Á‡‰ B‡ ‰„·‡L ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡nL∆»««ƒ«Àƒƒ∆»¿»»««∆»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰a¯iL „Ú ,˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰„·‡L ‡È‰ƒ∆»¿»¬≈≈¬«∆«¿∆¬≈∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ÔÈlÁ38ÌÈ‡z ÌÈMÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈÂ Àƒƒ»«≈¿ƒ¬≈∆¬ƒƒ¿≈ƒ
‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ ‰ÏÙ Ì‡Â .Ïk‰ ÏÚ ¯˙BÈ ˙Á‡Â¿««≈««…¿ƒ»¿»««∆¿»
¯z‰ - Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„·‡Â ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ CB˙Ï¿¬ƒƒ¿««¿»¿»««ƒ«…À«

ÌÈ¯ÊÏ ¯‡M‰39. «¿»¿»ƒ

הקודמת.36) ההלכה של  אברבנאל:37)המשך בכ"י
שם. הפנים מראה ועיין חמשים". כמפורש 38)"לתוך

שבתרומה  אףֿעלֿפי רוב". צריכה חמשים "עד בירושלמי:
לפי  ולהרבות, להוסיף אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי

לכתחילה. איסור מבטלין כאן 39)שאין שיש שכיון שם.
די  לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק

ואחד. בחמשים

.È‰Óe¯z ‰‡Ò40¯OÚÓ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»«¬≈
B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯41ÈL ¯OÚÓÏ B‡ ƒ∆…ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ÔBL‡¯ ¯OÚÓÏ Ì‡ :Ïk‰ ÚncÂ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«««…ƒ¿«¬≈ƒ
Ïk‰ ¯ÎnÈÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÌL ‡¯wÈ - ‰ÏÙ»¿»ƒ»≈≈ƒ¿««¬≈¿ƒ»≈«…

ÌÈ‰kÏ42˙Óe¯z ÈÓcÓe ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ «…¬ƒƒ¿≈¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«
È¯‰ - ‰ÏÙ Lc˜‰Â ÈL ¯OÚÓÏ Ì‡Â ;BaL ¯OÚÓ«¬≈∆¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆¿≈»¿»¬≈

e„tÈ el‡43.‰Óe¯z ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ e¯ÎnÈÂ ≈ƒ»¿ƒ»¿¿…≈ƒ¿≈¿»

א.40) משנה פ"ה מעשר.41)תרומות תרומת
לזרים.42) אסור חולין.43)שהדמוע ויהיו

.‡È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò44‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿»ƒ≈»
,Lc˜‰ B‡ ÈL ¯OÚÓ B‡ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ B‡ ÔÈlÁÀƒ«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈa45È¯‰ - Ïk‰ ÚncÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯B‰Ë ÔÈa ≈¿≈ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ«««…¬≈
È¯‰Â ,ÏkÏ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡L ‰‡ÓË ‰Óe¯˙k Ïk‰«…ƒ¿»¿≈»∆¬»«¬ƒ»«…«¬≈
‰na .e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ Ïk‰«…»¿»«ƒƒ»«∆≈»¿«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46;ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„a ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿≈»≈«
‡nL ,ÔÁÈpÈ ‡Ï - ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·„a Ï·‡¬»¿»»∆«¿¿≈»≈«…«ƒ≈∆»
C¯„k Ïk‰ ˜ÈÏ„È ‡l‡ ;Ô‰Ó ÏÎ‡ÈÂ Ì‰a Ï˜zÈƒ»≈»∆¿…«≈∆∆»«¿ƒ«…¿∆∆

‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˜ÈÏ„nL47. ∆«¿ƒƒ¿»¿≈»

שם.44) או 45)משנה מעשר או חולין, אותם כלומר,
ֿ 46)הקדש. (כסף שם כגירסתו המשנה, על ירושלמי
תקלה 47)משנה). יהיה שלא כדי מאוס בכלי שנותנים

יב. הלכה בפי"ב כמבואר לאחרים,
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.·È‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò48‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»
ÔÈlÁ49ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ¯ÎnÈ - ÔÈ‡ÓË Àƒ¿≈ƒƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈

˙BÈÏ˜ ‰Ê Ún„Ó ÏÎB‡ Ô‰k‰Â .‰Óe¯z50LeÏÈ B‡ , ¿»¿«…≈≈¿À»∆¿»»
ÔÈ¯ÈLÎÓ ÔÈ‡L ˙B¯t ÈÓa B˙B‡51‡ÓË˙ ‡lL È„k , ¿≈≈∆≈»«¿ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»

Ún„Ó LeÏÈ B‡ .ÔÈ‡Óh‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ BaL ‰Óe¯z‰«¿»∆ƒ«Àƒ«¿≈ƒ»¿À»
‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt ‰Ê52ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡L , ∆»ƒ¿≈»∆≈…∆»≈¿«≈…∆

¯Á‡53‰Ê Ún„Ó ˜lÁ˙È B‡ .‰ˆÈ·k ‰È‰iL „Ú54 «≈«∆ƒ¿∆¿≈»ƒ¿«≈¿À»∆
‰Óe¯z‰ ‡Óhz ‡lL È„k ,‰qÚ ÏÎa ‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt»ƒ¿≈»¿»ƒ»¿≈∆…ƒ»≈«¿»

.BaL∆

שם.48) מדומע.49)משנה שלא 50)שהכל באש. קלוי
תיטמא  שלא לטומאה, המכשיר משקה עליהם יפול
נפלו  אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי בתרומה,
בפ"א  כמבואר לטומאה, המכשירים משקין שבעה עליהם

אֿב. הלכות אוכלין טומאת לטומאה,51)מהלכות
ג. הלכה שם נקודים".52)כמבואר "יאכלו שם: במשנה

כחצי  אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים
בר"ש). שם ועיין שם. המשניות (פירוש אבל 53)ביצה

מכביצה  בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת
א). הלכה פ"ד (שם טומאה אחרות 54)מקבל לעיסות

עיסה. בכל והמדומע מכביצה פחות שיהיה

.‚È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò55ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»Àƒ
ÔÈ¯B‰Ë56‰‡Ò ÔÎÂ ,57‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ¿ƒ¿≈¿»¿»¿»∆»¿»¿≈»

‰ÏÚz - ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ58˙BÈÏ˜ ÏÎ‡˙Â ,‰‡Óe „Á‡a59 Àƒ¿≈ƒ«¬∆¿∆»≈»¿≈»≈¿»
‰‡q‰ ÔÈ‡L ;‰ˆÈ·kÓ ˙BÁt B‡ ˙B¯t ÈÓa LBlz B‡ƒ¿≈≈»ƒ¿≈»∆≈«¿»

‰˙ÏÚL dÓˆÚ ‰‡q‰ ‡È‰ ‰ÏÙpL60. ∆»¿»ƒ«¿»«¿»∆»¿»

חכמים.55) כדעת ב, משנה שם שלא 56)תרומות
(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא שם 57)הוכשרו

הכל. לדברי ג, שם.58)משנה שלא 59)כחכמים
הטהורה. התרומה כר'60)תטמא ולא ותאכל. תעלה ולכן

לתוך  טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב), משנה (שם אליעזר
שנפלה  שהיא ותישרף, התרומה תעלה - טהורים חולין מאה

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא

.„È‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò61ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»¿»∆
ËeÚÓa ‰ÏËa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z62Ïk‰ ÔÈÏÎB‡Â ¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ«…

‰¯‰Ëa63‰ÏÙ Ì‡Â .64Ïk‰ ÁÈpÈ - ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ¿»√»¿ƒ»¿»¿»ƒ≈»«ƒ««…
.·˜¯iL „Ú«∆≈»≈

ד.61) משנה (פירוש 62)שם תעלה ולא שם. כחכמים
תרומה. הכל שהרי שם), וכג.63)המשניות כב: בכורות

יא.64) הלכה למעלה והובא א, משנה שם

.ÂË˙Bt˜ ÈzL65‰‡Ò ‰ÏÙpL˙Á‡ CB˙Ï ‰Óe¯z ÏL ¿≈À∆»¿»¿»∆¿»¿««
‰‡Ò ‰ÏÙ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ Ô‰Ó≈∆¿«¿≈≈∆»¿»¿««»»¿»¿»
:ÌÈ¯ÓB‡ - ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ‰iL¿ƒ»¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿ƒ
ÔÈÏBzL ÈÙÏ ,‰iL ‰ÏÙ ‰BL‡¯ ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ«»∆»¿»ƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ

Ï˜Ï˜Óa ‰Ï˜Ïw‰ ˙‡66‰‡Ò ‰ÏÙ .67CB˙Ï ‰BL‡¯ ∆««¿»»«¿À¿»»¿»¿»ƒ»¿
Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿««»
ÔÈ‡ - ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ ‰iL ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿ƒ»¿«¿≈≈∆»¿»≈

‡l‡ ,‰BL‡¯ ‰ÏÙ ‰iL ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»∆»¿»¿ƒ»»¿»ƒ»∆»
.˙BÏ˜Ï˜Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿À¿»

ח.65) הלכה פ"ד שם וירושלמי פ"ז, תרומות תוספתא
התרומה, נגד ואחת מאה מהן אחת באף כשאין והמדובר
שיש  או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן
תוכה  אל נפלה שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל

(רדב"ז). לכהן סאה בהרמת שהראשונה 66)חייבת
מותרת. והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה

יד. הלכה פ"י למעלה שם.67)וראה וירושלמי תוספתא

.ÊË˙Bt˜ ÈzL eÈ‰68‰¯B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,69, »¿≈À««¿≈»¿««¿»
È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»∆¿»¿««≈∆¿≈»«≈

.‰ÏÙ ‰‡Óh‰ CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - ‡È‰ BÊƒ¿ƒ¿«¿≈»»¿»

ג.68) הלכה פ"ז שם וירושלמי שם, תוספתא
של 69) ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם: בתוספתא

של  שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה
בו  תולין יותר, מקולקל שהוא שכל (כסףֿמשנה), חולין

הקלקלה.

.ÊÈ˙Bt˜ ÈzL70ÏL ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿»¿««∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ71CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ : Àƒ¿≈ƒ»¿»¿»¿»¿»¿

‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡ - Ô‰Ó ˙Á‡72, ««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»
‰Óe¯˙k ‰¯‰Ëa eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â73. ¿«Àƒ≈»¿¿»√»ƒ¿»

טהורה 70) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
לתוך  טהורה תרומה סאה נפלה טמאין, חולין של ואחת
לתוך  אומר אני נפלה, מהן לאיזה ידוע ואין מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה נקודים". יאכלו והחולין נפלה, תרומה

להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת 71)יב,
לפני  שהיה כ"י ברמב"ם הוא וכן שם, בירושלמי הוא כן
"חולין  העתיק הנגיד ר"י בשו"ת אבל קורקוס. הר"י
קושיית  ליישב בכדי הכסףֿמשנה, הגיה וכן טהורים".
עז. והערה כא והלכה יח, הלכה להלן וראה הראב"ד.

יד.72) הלכה פ"י למעלה ראה מותרים. והחולין
במקום 73) אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא

זה, לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד שיש
נפלה  שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
הגוף  בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה
עח). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס). (מהר"י
פחות  היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי

התרומה. את יטמאו שלא מכביצה, פחות

.ÁÈ- Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿≈»¿««≈∆
‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡74eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â , ¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

.‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙k ‰¯‰Ëa) ˙BÈÏ¿̃»¿»√»ƒ¿»¿»

התרומה,74) לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
תלו  ולמה אוסרת, היא החולין, לתוך נפלה אם ובין
את  ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה
של  אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי מפורש וכן החולין.
סאה  נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה
תרומה  לתוך אי מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה
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עוד  (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי אסור, נפלה
עז). והערה כא הלכה להלן,

.ËÈ- Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰‡ÓË ‰Óe¯z ‰‡Ò¿»¿»¿≈»∆»¿»¿««≈∆
eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

(˙BÈÏ˜75˙B¯t ÈÓa eLBlÈ B‡76. ¿»ƒ¿≈≈

וברמב"ם 75) קושטא ובדפוס רומי בדפוס ליתא המוקף, כל
(תוספתא  כתביֿיד כמה ובעוד קורקוס, הר"י שלפני כ"י

כפולים. הדברים ואמנם על 76)כפשוטה). השיג הראב"ד
פירות, במי תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה
אלא  החולין, ונטמאו התרומה נטמאה כבר שהרי

בהלכה כש  הכסףֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו
דברי  מיושבים זה ולפי טהורין", חולין של "ואחת הקודמת
הוכשרו  לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו
החולין, אל התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל
ייטמאו  שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאףֿעלֿפי מהתרומה.
זהירות  =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא
הקודמת  בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא

עז). והערה כא הלכה להלן (וראה

.Î˙Bt˜ ÈzL77ÏL ˙Á‡Â ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿≈»¿««∆
CB˙Ï ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈlÁÀƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆¿»¿»¿
ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óe¯z ÏL CB˙Ï ÔÈ¯ÓB‡ - Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ

.˙BÈÏ˜ eÏÎ‡È≈»¿¿»

טמאה,77) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
אני  טהורה, תרומה סאה נפלה כו' טהורין חולין של ואחת
יאכלו  והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר
ליברמן  הגר"ש (הוצאת פ"ו שם בתוספתא וכן נקודים".
ואחת  טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי :(64 141 עמ'
ואינו  מהן אחת לתוך תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של
טמאה  תרומה לתוך אומר הריני נפלה, מהן זו לאי ידוע
שאין  שיתחשבו עד בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה,
כבירושלמי, רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל
דינו  טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה

הסמוכה. בהלכה מפורש

.‡Î‰‡Ò ‰ÏÙ78Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÔ‰Ó ˙ »¿»¿»∆¿»¿≈»¿««≈∆
¯eÒ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ˜ÙqL .˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL -79, ¿≈∆¬∆¿≈¿»¿≈»»

‰‡ÓË ‰Óe¯z ¯eq‡L ÈtÓ ;¯zÓ - Ún„Ó‰ ˜ÙÒe¿≈«¿À»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈»
ÏÚ ,Ô‰È¯·cÓ - Ún„Ó‰ ¯eq‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ -ƒ«»¿ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆«

˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÈ¯wÚ‰80. »ƒ»ƒ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

טמאה,78) תרומה של אחת קופות, "שתי שם: בירושלמי
לתוך  טמאה תרומה סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת
של  לתוך אומר אני נפלה, מהן לאיזה יודע ואינו מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה
חולין  של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי יז,
שתיהן  - לתוכם טמאה תרומה של סאה ונפלה טמאים,
[ויתכן  עיון. צריכים רבינו ודברי הירושלמי. לדעת אסורות
לדברי  להשוותם ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי כי
אחת  קופות, שתי יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי.

סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
נפלה  כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה,
אסורות  שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של סאה
הערה  למעלה וראה הירושלמי. כדברי ממש זה והרי וכו'.
הכסףֿמשנה  ולהגהת הראב"ד להשגת מקום אין ולפי"ז עג.
כ) (הלכה עה. והערה ע הערה שם עיין יז, הלכה למעלה
חולין  של ואחת טמאה תרומה של אחת קופות, שתי
מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין,
קליות. יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין
מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יחֿיט) (הלכות
קליות  יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין

קליות) יאכלו כו' זה (בטהרה והרי פירות. במי ילושו או
קורקוס]. בר"י ועיין הירושלמי, כדברי מוסב 79)שוב [זה

והלכה  יז שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על
של  ואחת טהורה תרומה אחת קופות, ששתי מחוברות), כא
אחת  לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין
ואףֿעלֿפיֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן,
שמא  חוששים אנו זה לענין כי בטהרה, יאכלו החולין
תרומה  שספק כתב זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה
שאם  היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור, טמאה
עובר  הוא הרי אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה
שמן  שאףֿעלֿפי תרומה, מטמא של דאורייתא איסור על
שזהו  אכילה, לענין אלא זה אין ברוב, בטלה התורה
בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה, לענין אבל בדיעבד.

זה לכתחילה,הרי איסור מבטלין אין והרי כלכתחילה,
שכתב  כמו הדעות, לכל דאורייתא איסור זהו ובתרומה

יח). סימן בתשובה במין 80)אבניֿמילואים כלומר,
יֿיג. אֿו, הלכות פט"ו שם עיין במינו.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שנתבלה 1) ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין
ירק  הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק עם  חולין של
יין  של כוסות ב' תרומה. של יין חבית פי על ונתנה חמה
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד
הדברים  אחר. דבר גבי על או פירות גבי על שנפל תרומה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו

.‡‰Óe˙Ò ˙È·Á2‡e‰L ÏÎa ˙Ún„Ó -3?„ˆÈk . »ƒ¿»¿«««¿»∆≈«
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ‰Óe¯z ÏL ‰Óe˙Ò ˙È·Á»ƒ¿»∆¿»∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

˙Bi·Á‰ eÁzÙ .Ïk‰ Únc - ˙BÓe˙Ò ˙Bi·Á4- »ƒ¿ƒ«««…ƒ¿¿∆»ƒ
.‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚz«¬∆¿∆»≈»

מאכלות 2) מהל' (פט"ז בטל ואינו חשוב דבר שהוא
ה"אֿג). מ"ז.3)אסורות פ"ג שבטלה 4)ערלה

אסור  אבל מאליהם, שנפתחו והיינו מ"ח. שם חשיבותן.
ועי' הי"ב, (שם לכתחלה איסור מבטלין שאין לפתחם,

כאן). רדב"ז

.·‰Óe˙Ò ˙È·Á5‰·¯Ú˙pL6‰ÏÙÂ ,˙Bi·Á ‰‡Óa »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿»¿»
ÏB„b‰ ÌiÏ Ì‰Ó ˙Á‡7ÏL :ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ôlk e¯z‰ - ««≈∆«»«»À¿À»¿¿ƒ∆

‰ÏÙpL ‰‡˙a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‰ÏÙpL ‡È‰ ‰Óe¯z¿»ƒ∆»¿»«∆≈≈ƒ¿≈»∆»¿»
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‰‡ÓÏ8CÈ¯ˆ ‡l‡ ;ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙÂ , ¿≈»¿»¿»««≈∆«»«»∆»»ƒ
˙¯k d˙ÏÈÙ - ˙È·Á‰L ÈÙÏ .˙Á‡ LÈ¯Ù‰Ï9, ¿«¿ƒ««¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆

.˙¯k d˙ÏÈÙ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ ‰‡˙e¿≈»¿«≈»≈¿ƒ»»ƒ∆∆

(בהלכה 5) חשיבותה מחמת לעולם, בטלה שאינה
שהוא 6)הקודמת). וכרבא לקיש כריש ב. עד, זבחים

דבריו. שפירש משנה' 'כסף ראה בהגהות 7)בתרא. ראה
שם. מקובצת' להפריש 8)'שיטה שצריך אלא שבטלה

ה"א). פי"ג (למעלה לכהן דריש 9)אחת אליבא כרבא,
שם. לקיש,

.‚‰Óe˙Ò ˙È·Á10‰ÁzÙÂ ˙Bi·Á ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰Ó ˙Á‡11‰pnÓ ÏËB -12‰‡nÓ „Á‡13‰˙BLÂ ««≈∆≈ƒ∆»∆»ƒ≈»¿∆

˙È·Á‰ d˙B‡14„Ú ˙B¯eÒ‡ - ˙Bi·Á‰ ¯‡L Ï·‡ ; »∆»ƒ¬»¿»∆»ƒ¬«
ÏËB - Ô‰Ó Á˙tzL ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ .eÁ˙tiL∆ƒ»¿¿»««¿««∆ƒ»«≈∆≈

dÚen„ È„k ‰pnÓ15‰·¯Ú˙ .¯‡M‰ ‰˙BLÂ16˙È·Á ƒ∆»¿≈ƒ»¿∆«¿»ƒ¿»¿»»ƒ
ÏËB - ‰‡Ó Ì‰Ó eÁzÙÂ ,˙Bi·Á ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ»ƒ¿ƒ¿¿≈∆≈»≈

˙Á‡ ˙È·Á Úen„ È„k Ì‰Ó17¯‡Le ;‰‡n‰ ‰˙BLÂ ≈∆¿≈ƒ«»ƒ««¿∆«≈»¿»
ÏL ˙È·Á d˙B‡Ï ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙B¯eÒ‡ ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒ¬¿≈«¬ƒƒ¿»»ƒ∆

·¯a ‡È‰L ‰Óe¯z18˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nk eÈ‰ elÙ‡ . ¿»∆ƒ¿…¬ƒ»«»¬»ƒ»ƒ
epÓÈ‰ ÏËB - Á˙tiM ‰Ó ÏÎÂ ,Ún„Ó Ôlk -„Á‡ À»¿À»¿»«∆ƒ»«≈≈∆∆»

‰‡nÓ19.Ún„Ó ¯‡M‰Â ,‰˙BL ÌÈ¯ÈM‰Â , ƒ≈»¿«¿»ƒ∆¿«¿»¿À»

אלעזר.10) רבי של מימרא שם, כלומר,11)זבחים
ה"א. למעלה וראה (שם), מאליה לכהן.12)נפתחה ונותן

ואחד.13) ממאה אחד טעם 14)כלומר: שאין אףֿעלֿפי
כולה  הרי תרומה, זו חבית אם ממהֿנפשך: שהרי לזה,
היא: חכמים תקנת מותרת, כולה - חולין היא ואם אסורה,
באופן  גם לטעות יבואו לכהן, הרמה בלי כאן נתיר אם

רוקח'). ('מעשה כולן ואחד.15)שיתפתחו ממאה אחד
הוא 16) וכן אושעיא, רבי של מימרא שם, זבחים

ה"ז. פ"ד תרומות "נוטל 17)ב'ירושלמי' להלן כתב [וכן
לתוך  אחת חבית נפלה הרי עיון: וצריך ממאה". אחד הימנו
אחד  אלא ליטול צריך אינו כן ואם חביות, וחמשים מאה
אינו  שנפתחו המאה להתיר וכשרוצה ואחת, וחמשים ממאה
כתב  וכן ואחת. וחמשים מאה חלקי מאה אלא להרים צריך
צריך  (כן מק"נ אחד דמועה כדי ד"ה שם בזבחים רש"י
ממאה, אחת יטול אם שאפילו שם שהוסיף אלא להיות),

עיי"ש]. איתא, ברובא איסורא נאמר כלומר,18)לא
(שם). וצ"ע].19)במאה למעלה, [ראה

.„˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k20ınÁÓ‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿«≈
Áetz ˜q¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ Ïa˙Ó‰Â21 ¿«¿«≈≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ≈««

‰qÚ‰ Ïk - ‰ˆÈÓÁ‰Â ‰qÚ‰ CB˙Ï B˙e ‰Óe¯z ÏL∆¿»¿»¿»ƒ»¿∆¿ƒ»»»ƒ»
.ÌÈ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡Â ˙Ún„Ó¿À«««¬»¿»ƒ

מ"ד.20) פ"ב בערלה מהמשנה ה"א, תרומות 21)פט"ז
מ"ב. פ"י

.‰‰ÏazpL ‰ˆÈa22elÙ‡ - ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·˙a ≈»∆ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¿»¬ƒ
dlL ÔBÓÏÁ23.ÚÏB· ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ∆¿∆»»ƒ¿≈∆≈«

מי"ב.22) שהוא 23)שם החלבון וכלֿשכן בפנים, שהוא
בחוץ.

.Â¯B‡O24B‰Èa‚‰Â ,‰qÚ‰ CB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL25 ¿∆¿»∆»«¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆnÁ˙ Ck ¯Á‡Â26. ¿««»ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

פ"ח.24) תרומות בעיסה 25)תוספתא מאה שהיה היינו
למעלה  למאה, שנפלה תרומה כדין והגביהו השאור, נגד

שמח'). ו'אור קורקוס (ר"י ה"א שהגביהו 26)פי"ג שכיון
אומרים  אנו אין אחרֿכך, שנתחמצה אףֿעלֿפי השאור
וראה  נתחמצה. מעצמה אלא השאור, עלֿידי שנתחמצה

שם. כפשוטה תוספתא

.Êe¯‡a ¯·k27BÈ‡La ÔÈÓ (‰Óe¯z) ·¯Ú˙ Ì‡L , ¿»≈«¿∆ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿∆≈
ÌÚ ÏMa˙pL CzÁÓ Ïˆa ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓƒ¿≈««¿ƒ»»»¿À»∆ƒ¿«≈ƒ

ÏÈL·z‰28LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏÈL·z‰Â ‰Óe¯z Ïˆa‰ Ì‡ , ««¿ƒƒ«»»¿»¿««¿ƒÀƒ¿≈
Ì‡Â ;ÌÈ¯ÊÏ ¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ È¯‰ - Ïˆa‰ ÌÚË Ba«««»»¬≈««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
ÏÈL·z‰ ÌÚË ‡ˆÓÂ ,‰Óe¯z ÏÈL·z‰Â ÔÈlÁ Ïˆa‰«»»Àƒ¿««¿ƒ¿»¿ƒ¿»««««¿ƒ

.¯eÒ‡ Ïˆa‰ È¯‰ - Ïˆaa«»»¬≈«»»»

פי"ג 27) ולמעלה ה"אֿו, אסורות מאכלות מהל' בפט"ו
מבושל,28)ה"ב. מחותך, דברים: שלשה כאן מנה [רבינו

בהלכה  המבואר ולפי עדשים). (שאינו סתם תבשיל עם
מחותך  כלומר: הנ"ל, מהדברים אחד כל - הסמוכה
אלא  אחר בתבשיל שלא ואף נתבשל, שלא (אףֿעלֿפי
ואף  שלם, שהבצל (אףֿעלֿפי מבושל שנתבשלו), בעדשים
אחר  בתבשיל שנתבשלו), בעדשים אלא אחר בתבשיל שלא
בכל  - נתבשל) שלא ואףֿעלֿפי שלם שהוא (אףֿעלֿפי
ובין  תרומה, והתבשיל חולין שהבצל בין הנ"ל, האופנים
התירו  ולא אסור. הכל - חולין והתבשיל תרומה שהבצל
כגון: הנ"ל. הדברים משלשת אחד אף שאין באופן אלא
וכשלא  שנתבשלו, אחר) בתבשיל (ולא עדשים שלם, בצל
אינה  כאן רבינו שכוונת וכנראה עמהם. הבצל נתבשל
לחוד, מהם ואחד אחד לכל אלא ביחד, הדברים לשלושת

ראשונה']. ב'משנה וראה

.ÁeÏMa˙pL ÌÈL„Ú29Ïˆa ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â ¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»ƒ¿ƒ¿»»»
L·È30¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏL ‰È‰ Ì‡ :31‰È‰ Ì‡Â , »≈ƒ»»»≈¬≈∆À»¿ƒ»»

ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ32ÏMa Ì‡Â .33ÌÚ Ïˆa‰ ¿À»¿≈««¿ƒƒ≈«»»ƒ
Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,ÌÈL„Ú‰»¬»ƒ≈»≈≈¿À»¿«¬ƒ¿≈

ÌÚË34ÏÈL·z‰ Ïk ¯‡Le .35Ïˆa‰ CÈÏL‰L ÔÈa - ««¿»»««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«»»
ÌÏL ÔÈa ,ÏÈL·z‰ ÌÚ BÏMaL ÔÈa ÏMa˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ≈»≈

ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - CzÁÓ ÔÈa36‰Ó ÈtÓe . ≈¿À»¿«¬ƒ¿≈««ƒ¿≈»
ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ eÏMa˙pL ÌÈL„Ú CB˙Ï ÌÏL Ïˆa»»»≈¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«¬ƒ
;ÌÏL ‡e‰ È¯‰L ,Ô‰Ó ·‡BL BÈ‡L ÈtÓ ?B˙B‡ƒ¿≈∆≈≈≈∆∆¬≈»≈
ÌÈÏˆa eÈ‰ Ì‡Â .eÏMa˙ ¯·kL ,ÔÎB˙Ï ËÏBt ‡ÏÂ¿…≈¿»∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ

ÌÈk¯37B˙ÓËt ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .CzÁÓk Ô‰ È¯‰ -38 «ƒ¬≈≈ƒ¿À»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»
‰BˆÈÁ‰ B˙tÏ˜e39ÁÏ ‰È‰L B‡ ,40‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆»»«¬≈

ÁÓkËBÏÙw‰Â .Cz41ÌÏL ÔÈa ,L·È ÔÈa ÁÏ ÔÈa - ƒ¿À»¿««¿≈«≈»≈≈»≈
ÌÚË Ô˙Ba - CzÁÓ ÔÈa42. ≈¿À»¿≈««

בפירושו 29) רבינו וכתב שם. ו'ירושלמי' מ"א פ"י תרומות
של  ובצל תרומה של עדשים שהיו בין שוה "הדין שם:
ב'כסף  וראה חולין", של ועדשים תרומה של בצל או חולין

יבשה 30)משנה'. קליפה לו שיש כלומר, שם. 'ירושלמי'
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שלמה'). ('מלאכת לחות בה ביאר 31)שאין בסמוך
נתבשלו, שכבר והעדשים בולע, אינו השלם שהבצל רבינו,
והעדשים  תרומה כשהבצל בין ולפיכך בולעות. אינן הן אף
שהבצל  כיון - תרומה והעדשים חולין כשהבצל ובין חולין,
העדשים  אם אבל מותר. הכל נתבשלו, כבר והעדשים שלם
הבצל  אם בין שלם, שהבצל אףֿעלֿפי נתבשלו, לא עוד
שכיון  אסור, הכל - תרומה העדשים אם ובין תרומה
הבצל  ואז הרבה פולטות הן נתבשלו, לא עוד שהעדשים

להלן. וראה שלם. שהוא אףֿעלֿפי משנה,32)בולע,
פולטות  הן - עוד נתבשלו לא שהעדשים ואףֿעלֿפי שם.
הזה. הטעם את בולע הוא מחותך שהבצל ומכיון קצת,

העדשים 33) נתבשלו אם אלא התירו שלא שם, 'ירושלמי'
שנתבשלו 34)מקודם. כיון - שלם שהבצל שאףֿעלֿפי

בולע. הוא מעדשים.35)ביחד חוץ היינו שם. משנה,
לאחר 36) הרבה לפלוט ולא לבלוע לא טבעם העדשים שרק

ולפיכך  ולפלוט, לבלוע דרכו אחר תבשיל אבל שנתבשלו,
ומפליט  חולין, הוא אם בולע הוא שלם, שהבצל אףֿעלֿפי

תרומה. הוא שלשה 37)אם שנים "היו : שם 'ירושלמי'
הן". כמחותכין "העביר 38)קטנים, שם: 'ירושלמי'

הוא". כמחותך משנה').39)פטמתו, ('כסף שם
אסור".40) בלח אבל "ביבש, שם: שם.41)'ירושלמי'

מ"א). פ"ב שני מעשר ישראל' ('תפארת בצל מי והוא
שבארץ  החציר שהוא כתב, שם לרבינו המשניות ובפירוש

הסמוכה. בהלכה וראה שלם,42)הצבי, לבצל שבניגוד
מעדשים  שנפלט המעט אותו וגם הרבה, בולע הוא

תוכו. אל נפלט שנתבשלו

.Ë˜¯È L·Bk‰43- ‰Óe¯z ÏL ˜¯È ÌÚ ÔÈlÁ ÏL «≈»»∆Àƒƒ»»∆¿»
¯ÈˆÁÂ ÌÈÏˆa ÈÈnÓ ıeÁ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓeLÂ44ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ˜¯È L·k Ì‡L , ¿ƒ∆ƒ»«»»∆Àƒƒ¿»ƒ∆
‰Óe¯z ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ÌÈÏˆa B‡ ,‰Óe¯z¿»¿»ƒ∆Àƒƒ¿»ƒ∆¿»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -45Ïˆa ÌÚ ‰Óe¯z ÏL ˜¯È L·k . ¬≈≈¬ƒ»«»»∆¿»ƒ»»
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïˆa‰ È¯‰ - ÔÈlÁ ÏL46. ∆Àƒ¬≈«»»À»¿»ƒ

מותרים".43) זה, עם זה הנכבשים "כל מ"י: שם [בתרומות
ו'משנה  יוםֿטוב' 'תוספות (עי' רבים בזה הקשו וכבר
כמבושל" הוא הרי "כבוש קיימאֿלן הלא שם): ראשונה'
יפה  אבל זה? עם זה הנכבשים מותרים ולמה צז:), (חולין
(שם  יוחנן כרבי לפסוק רבינו שדעת חדשים' ב'תוספות כתב
דבריו  מפרש שהוא אלא כמבושל", אינו ש"כבוש קיא:)
קליפה  אלא צריך ואינו כמליח הוא אבל כמבושל, שאינו
מבוארים  רבינו דברי זה ולפי בדבריו). (עיי"ש מליח כדין
אסורות  מאכלות מהל' (בפ"ט רבינו דעת שהרי נכון, על
(ראה  בדיעבד מותר - נקלף ולא קליפה הטעון שדבר הי"ז),
ירק" "הכובש רבינו כתב ולכן ס"ד), צא סי' יו"ד בשו"ע
מותר  הוא ולכן קליפה, בר אינו עלים שהוא שירק לפי

להלן]. וראה ופירש 44)לזרים. "החסית", שם: במשנה
וחידודם". לחריפותם ומיניהם והבצלים "השומים רבינו:
בכולו. ומבליע כמבושל" הוא הרי "כבוש אמרו ובהם

כנ"ל.45) הבצלים, בכל או הירק בכל נבלעה שהתרומה
ואינו 46) חריף אינו תרומה של שהירק לפי שם. משנה,

ירוקים  בבצלים שהמדובר [ונראה הבצל. בכל מבליע

יבשים  בצלים אבל ירק. ככל קליפה, בני שאינם ארוכים
למעלה]. ראה קליפה, צריכים - לקלפם שאפשר ועגולים,

.ÈÔÈlÁ È˙ÈÊ47eÈ‰ Ì‡ :‰Óe¯z È˙ÈÊ ÌÚ ÔL·kL ≈≈Àƒ∆¿»»ƒ≈≈¿»ƒ»
ÏLÂ ÔÈÚeˆt ÔÈlÁ eÈ‰L B‡ ,el‡Â el‡ ÔÈÚeˆt¿ƒ≈»≈∆»Àƒ¿ƒ¿∆
el‡ È¯‰ - ‰Óe¯z ÈÓa ÔL·kL B‡ ,ÔÈÓÏL ‰Óe¯z¿»¿≈ƒ∆¿»»¿≈¿»¬≈≈
È˙ÈÊ eÈ‰L B‡ ,ÔÈÓÏL Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¬»ƒ»¿≈∆¿≈ƒ∆»≈≈
el‡ È¯‰ - ÔÈÓÏL ÔÈlÁ‰ È˙ÈÊÂ ÔÈÚeˆt ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈≈«Àƒ¿≈ƒ¬≈≈

ÔÈÓÏM‰ ÔÓ ˙B·‡BL ÔÈÚeˆt‰L ÈÙÏ .ÔÈ¯zÓ48. À»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ

מ"ז.47) שם מן 48)תרומות שואבים השלמים ואין
הפצועים.

.‡ÈÌÈL·k ÈÓ49Ô‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ˙B˜ÏL ÈÓe ≈¿»ƒ≈¿»∆¿»¬≈≈
.ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ¿»ƒ

שם).49) (משנה, מלח במי שכבשם

.·È˙·M‰50da LÈ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙ ‡lL „Ú : «∆∆«∆…»¿»«««¿≈»≈»
da ÔÈ‡ - ‰¯„wa ÌÚË ‰˙pMÓ ;‰Óe¯z ÌeMÓƒ¿»ƒ∆»¿»«««¿≈»≈»

‰Óe¯z ÌeMÓ51. ƒ¿»

(פירוש 50) שבת ערבי: בלשון הוא וכן מ"ד. פ"ג עוקצין
שם). ישראל' ו'תפארת (רע"ב אניס והוא שם) המשניות

בבשול 51) וימצא בתבשיל) =) בבשול כחו שהשליך "כיון
ממנו  והנשאר תועלתו תמה כבר השבת, טעם בתבשיל) =)
לאכילה  ראויים אינן אשר השמרים, במדריגת הוא אחרֿכך
בתרומה" חייב אינו כן ועל הי"ג) פי"א למעלה (ראה

שם). המשניות, (פירוש

.‚È‰„B¯‰52ÔÈÈ ÏL ˙È·Á Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆≈
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡ :‰Óe¯z53ÏLÂ ; ¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬≈À∆∆¿∆
˙B·‡BML ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ - ÌÈ¯BÚO54. ¿ƒ¬»ƒ¿≈∆¬

מ"ג.52) שם, וכרבא 53)תרומות שם, יוסי רבי כדעת
וראה  היא", מילתא לאו "ריחא סו:) זרה (עבודה שאמר
(כסףֿמשנה). הל"ג אסורות מאכלות מהל' בפט"ו

שם.54) יוסי, רבי כדברי

.„È¯epz55ÔBnÎa B˜Èq‰L56Ba ‰Ù‡Â ‰Óe¯z ÏL «∆ƒƒ¿«∆¿»¿»»
˙¯zÓ ˙t‰ - ˙t‰ ˙‡57‡l‡ ,ÔBnk ÌÚË da ÔÈ‡L ; ∆««««À∆∆∆≈»«««∆»

.¯eÒ‡ BÈ‡ ÁÈ¯‰Â ,BÁÈ≈̄¿»≈«≈»

מ"ד.55) שם, כז.56)תרומות כח, בישעיה הנזכר הוא
שם). ישראל' ('תפארת "קיממעל" ואףֿעלֿפי 57)והוא

אסורה  הפת - הכרם ובכלאי ערלה בקליפי שהסיקו שתנור
תרומה  לדמות אין - הכ"ב) אסורות מאכלות מהל' (פט"ז
בהנאה, שאסורים הכרם וכלאי לערלה בהנאה, שמותרת

שם. במשנה, וברע"ב שם, זרה בעבודה ברש"י ראה

.ÂËÔÈ¯BÚO58Û‡ ,ÌÈÓ ÏL ¯B·Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¿ƒ∆¿»∆»¿¿∆«ƒ«
Ô˙B ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ - ÂÈÓÈÓ eLÈ‡·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ≈»¬≈≈À»ƒ∆≈≈

.¯ÒB‡ Ì‚ÙÏ ÌÚË««ƒ¿»≈

שם.58) הר"ש פירשה וכן מ"ב. שם, תרומות
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.ÊËÔzÏz59¯Ba CB˙Ï ÏÙpL ,BˆÚÂ ‡e‰ ,‰Óe¯z ÏL ƒ¿»∆¿»¿≈∆»«¿
Bc·Ï ÔzÏ È„k ÔzÏz‰ Ú¯Êa LÈ Ì‡ ,ÔÈÈ ÏL60ÌÚË ∆«ƒƒ≈¿∆««ƒ¿»¿≈ƒ≈¿«««

¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÔÈia61.ÌÈ¯ÊÏ ««ƒ¬≈««ƒ»¿»ƒ

(פירוש 59) "חולבה" בערבי נקרא והוא מ"ה. שם,
שם). קדושת 60)המשניות, בו שאין מהעץ סיוע בלי

ביין,61)תרומה. טעם ליתן אין לבדו בתלתן אם אבל
שם). (משנה, אסור אינו - העץ עם ביחד רק אלא

.ÊÈ˙BÒBk ÈL62,ÔÈlÁ „Á‡Â ‰Óe¯z „Á‡ ,ÔÈÈ ÏL ¿≈∆«ƒ∆»¿»¿∆»Àƒ
Ô·¯Ú Ck ¯Á‡Â ÌÈÓa „Á‡ Ïk ‚ÊÓ63ÔÈÈ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - »«»∆»¿«ƒ¿««»≈¿»ƒ∆≈

,ÌÈna ·¯Ú˙ ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ el‡Îe ,BÈ‡ el‡k ÔÈlÁ‰«Àƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿»≈««ƒ
ÌÚË Ïh·Ï ÌÈn‰ B˙B‡ Èe‡¯ Ì‡ :BÈÓ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒƒ»««ƒ¿«≈««
- Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z‰ ÔÈÈ≈«¿»¬≈«…À»¿»ƒ¿ƒ«

e¯‡a ¯·kL ;¯eÒ‡64.ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L , »∆¿»≈«¿∆≈««ƒ«¬ƒ∆««ƒ

ב.62) עג, זרה כנגד 63)עבודה מאה חולין של ביין ואין
שני). ד"ה שם ('תוספות' תרומה של פי"ג 64)יין למעלה

עיי"ש. ה"ט,

.ÁÈ‰Óe¯z ÏL ÔÈÈ65ÌÁÈ„È - ˙B¯t Èab ÏÚ ÏÙpL «ƒ∆¿»∆»«««≈≈¿ƒ≈
˙B¯zÓ Ì‰Â66ÔÓL ÔÎÂ .67Èab ÏÚ ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ¿≈À»¿≈∆∆∆¿»∆»«««≈

ÔÓM‰ ÏÙ .˙B¯zÓ Ì‰Â ÌÁÈ„È - ˙B¯t68ÔÈÈ Èab ÏÚ ≈¿ƒ≈¿≈À»»««∆∆««≈«ƒ
¯Èv‰ Èab ÏÚ ÏÙ .ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ÔÈi‰Â ,B˙B‡ ‰t˜È -69 «¿∆¿««ƒÀ»¿»ƒ»«««≈«ƒ

‰tÏ˜ ÏhÈÂ B˙B‡ ‰t˜È -70¯ÈÒiL È„k ,¯Èv‰ ÏÚÓ «¿∆¿ƒ…¿ƒ»≈««ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔÓM‰ ÌÚË BaL ¯Èv‰ Ïk»«ƒ∆«««∆∆

פ"ח.65) תרומות סה,66)תוספתא זרה עבודה במשנה,
ואם  מותרות, והן ידיחן ענבים גבי על שנפל נסך "יין ב:
מאכלות  בהל' רבינו והביאה אסורות". מבוקעות היו

רדב"ז. ועי' הל"ב, שם שם.67)אסורות תוספתא,
ליתא.70)שם.69)שם.68) שם

.ËÈ‰¯„˜71da ÏM·È ‡Ï - ‰Óe¯z da ÏMaL ¿≈»∆ƒ≈»¿»…¿«≈»
‰¯„w‰ ÛËL Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â ;ÔÈlÁÀƒ¿ƒƒ≈¿≈««¿ƒ»««¿≈»

da ÏM·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ÌÈÓa72ÏMa . ¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿«≈»ƒ≈
‡l‡ ,Blk ˙‡ ÛËLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿ƒ≈»ƒƒ¿…∆À∆»

„·Ïa ÏeMa‰ ÌB˜Ó ÛËBL73. ≈¿«ƒƒ¿«

ב.71) צו, וכתב 72)זבחים רבינו, על בזה השיג הראב"ד
מפורש  וכן בצונן. שטיפה ואחרֿכך בחמין הגעלה שצריך
זה  ענין על רבינו פי את שאלו לוניל וחכמי שם. בזבחים
זה, על השיב ורבינו קנ) סי' פריימן הוצאת הרמב"ם (שו"ת
נמצא  עבודה בסדר "שאלה והתשובה: השאלה לשון וזו
אלא  הגעלה צריך אינו תרומה בו שנתבשל שכלי בו, כתוב
כי  מייחלות, גאוננו לתשובת ועינינו ושטיפה, (?) מריקה
כיֿאם  קדשים משאר תרומה נתמעטה לא לעניותֿדעתינו
כלים  של הגעלה אחר שהוא יתירה ושטיפה למריקה
צריך, לא ולתרומה (הגעלה), צריך קדשים בהם שנתבשל
שאמרתי  זה תשובה, - דמיקל מאן ליכא הגעלה בלא אבל
זרעים, בספר הגעלה צריך תרומה בו שנתבשלה כלי אין
מתניתא  דההיא מדיוקא ולא תרומה, בהלכות אמור הוא
אלא  סמכתי, - [צו:] חטאת דם בפרק בזבחים שם האמורה

תנן  דהא מ"ח], [פי"א תרומות בסוף השנויה המשנה על
חולין, לתוכה נותן טיפין ג' והטיף לכד מכד המערה
ממשנה  וכו'. פירושה וזהו תרומה. זו הרי ומיצתה הרכינה
צריכה  תרומה בה שנתבשלה זו קדירה שאין דקדקתי זו
אם  הדברים, וקלֿוחומר בלבד. שטיפה אלא לחולין הגעלה
אףֿעלֿפי  מדמע אינו הכד בדופני הנשאר השמן או היין
המדמעת  תרומה ממנה מתמצה היה צדה על הרכין שאילו
הדעת  על שיעלה בחרסית שנבלעה לתרומה קלֿוחומר כו'
ממש  בו אין בחרסית הנבלע שזה וידמע, הנבלע אותו שיצא
ובכסףֿמשנה. קורקוס בר"י הועתקה התשובה (מקצת וכו'"
על  שתמה קכב, סי' יו"ד חדש' ב'פרי ועי' רדב"ז). ועי'
אפשר  היה הנ"ל, בתשובה רבינו דברי [ולולא רבינו. דברי
הגעלה, שלאחר לשטיפה שהכוונה כאן, רבינו בדברי לפרש
הגעלה  שכל הכ"ג, ומצה חמץ מהל' בפ"ה שכתב וכמו
הוא  החידוש שעיקר אלא אחריה, בצונן שטיפה צריכה
שם, בזבחים רבא שאמר וכמו מים, צריכה השטיפה שאין
היינו  ושטיפה, מריקה מדין תרומה שמיעטו שמה
במזוג, ולא במים ולא דוקא, במים שטיפה צריך שבקדשים
להלן]. עוד וראה ובמזוג, ביין גם טוב - בתרומה ואילו

אמר 73) מדין כן תרומה שמיעטו שמה שם, בזבחים אביי
הכלי  במקצת בישל אפילו שבקדשים הוא ושטיפה, מריקה
צריך  לא בתרומה ואילו הכלי, בכל ושטיפה מריקה טעון

בלבד. הבישול מקום אלא

.Î‰ÏB„‚ ‰Óe¯z74‰lÁ‰Â ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ¿»¿»¿««¬≈¿««»
‰Óe¯z e‡¯˜ Ôlk - ÌÈ¯eka‰Â75¯OÚÓ ˙Óe¯˙a . ¿«ƒƒÀ»ƒ¿¿¿»ƒ¿««¬≈

˙Óe¯˙k :¯ÓB‡Â .ÈÈ ˙Óe¯z epnÓ Ì˙Ó¯‰Â :¯Ó‡∆¡««¬≈…∆ƒ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«
Ô¯b76:¯Ó‡Â .‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ :¯Ó‡ ‰lÁ·e . …∆¿«»∆¡««»»ƒ¿»¿∆¡«

E¯‰ˆÈÂ EL¯È˙ E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚhL ¯·„ EÏ ÔÈ‡Â ;E„È ˙Óe¯˙e 'B‚Â¿¿«»∆¿≈¿»»∆»¬»«»
Ô‰·e ,ÌÈ¯eka‰ ÔÓ ıeÁ ‰Ê ˜eÒÙa BË¯Ù ‡lL∆…≈¿¿»∆ƒ«ƒƒ»∆
ÔÈ‡e¯˜ Ô‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .E„È ˙Óe¯˙e :¯Ó‡∆¡«¿«»∆»»«¿»∆≈¿ƒ

‰Óe¯z77. ¿»

מ"א.74) פ"ב פ"י 75)ערלה למעלה וראה ב. טו, מעילה
מכאן,76)ה"ד. למחקו יש ואולי חלה. לענין נאמר [זה

תרימו  חלה נאמר "ובחלה המילים אחרי להלן ולהעתיקו
רדב"ז]. ועי' גורן]. כתרומת [ואומר מעילה,77)תרומה"

שם.

.‡Î‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ ÔzÚa¯‡ ÔÈc ,CÎÈÙÏ78- Úen„Â ¿ƒ»ƒ«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ«
‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ Ôlk :‡e‰ „Á‡79‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe , ∆»À»ƒ¿∆»≈»ƒ¿»¿ƒ∆

‰Ê ÌÚ80eÙ¯OÈ - e‡ÓË Ì‡Â ,81¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈ„Â . ƒ∆¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈
È‡Óc ÏL82ÏL ¯OÚÓ ˙Óe¯˙k - ÌÈÎ¯c‰ el‡ ÏÎa ∆¿«¿»≈«¿»ƒƒ¿««¬≈∆

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ‡l‡ ,È‡cÂ83. ««∆»∆≈ƒ«¬ƒ»»

ה"ד.78) פ"י למעלה ראה אכילה, איסור לענין כלומר,
שם.79) איסור 80)ערלה, לענין ובין דימוע לענין בין

בכזית. הי"דֿט"ו.81)אכילה פ"ב למעלה ראה
שם.82) ומעילה, ֿ 83)ערלה (כסף הספק על לוקין שאין

משנה).

.·Î,ÏÎ‡Ó B˙B‡ ˙k¯a C¯·Ó - ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿»¿»≈ƒ¿««¬»
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C¯·Ó Ck ¯Á‡Â84Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ ¯L‡ :85 ¿««»¿»≈¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…
‰Óe¯z ÏÎ‡Ï eeˆÂ86Ì˙B‡ eÈ‡¯Â eÏa˜ CÎÂ . ¿ƒ»∆¡…¿»¿»ƒ«¿¿»ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁa elÙ‡ ÔÈÎ¯·Ó87˙ÏÈÎ‡ ÌbL . ¿»¿ƒ¬ƒ¿««»»»∆∆«¬ƒ«
‰„B·Úk Ïe·b‰ ÈL„˜88Ôz‡ ‰zÓ ˙„·Ú :¯Ó‡pL , »¿≈«¿«¬»∆∆¡«¬…««»»∆≈

.ÌÎ˙p‰k ˙‡∆¿À«¿∆

שצריך 84) פשוט להלן), (ראה לאכול שמצוה שמאחר
המשנה  כוונת זוהי כי ויתכן (כסףֿמשנה). עליה לברך
על  דהיינו מלברכך", שכחתי "לא מי"א) פ"ה שני (במעשר
קורקוס). (ר"י באכילה מדברת הפרשה כל שכן אכילתה.

מקו  ב'שיטה מהל'[וראה פי"א ולהלן ב. מ, לברכות בצת'

פרדס]. חיים הרב הערת - הט"ו שני ש"כל 85)מעשר
בקדושתו  קדשנו אשר מברך קדושה, בה שיש מתנה האוכל
 ֿ במשנה וראה ה"ב, ביכורים מהל' (פ"א וכו'" אהרן של

ה"א). הקרבנות מעשה מהל' פ"י העושה 86)למלך כדין
(פי"א  ב"על" ולא (בלמ"ד) "לעשות" שמברך לעצמו, מצוה

הי"א). ברכות מברכים 87)מהל' דרבנן מצוה על שגם
"שאל  הדברים", מכל תסור "לא - ציונו? והיכן "וציונו".

כג.). (שבת לך" ויאמרו זקניך ויגדך עג,88)אביך פסחים
- למקום אדם שבין מצותֿעשה "וכל מצוה. שהיא הרי א.

ה"ב). שם, ברכות (הל' לעשייתה" קודם עליה מברך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay g"iÎa"i -g"ryz

ה'תשע"ח  שבט י"ב ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨
עׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨

כגון 1) הרשויות, מקצת בדיני דבריהם של גזירות נתבארו
ומה  והפרדסים, והגינות לדירה, הוקפו שלא הקרפפות
ביאור  לזה ונמשך התורה. משפטי על מוסף בהן, שגדרו

ועניינן. המחיצות גדרי

.‡ÌB˜Ó2‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL3BLÈÓLz ‰È‰iL ‡l‡ , »∆…À«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb ÔB‚k ,¯ÈÂ‡Ï4ÔÓ ÌB˜Ó ÛÈwn‰ ÔB‚Îe , «¬ƒ¿««¿≈ƒ¿««ƒ»ƒ

˙BvÁn‰ d·‚a LÈ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,B¯ÓLÏ ı¯‡‰»»∆¿»¿¿«≈»∆ƒ≈¿…««¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯k ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ5, ¬»»¿»ƒ»≈¬≈ƒ¿«»ƒ

˙eL¯Ï epnÓ ËÈLBn‰Â ˜¯Bf‰Â ‡ÈˆBn‰ ·iÁÏ¿«≈«ƒ¿«≈¿«ƒƒ∆ƒ¿
ÔÈ‡Â .BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰6ÔÈÏËÏËÓ »«ƒ≈¿»«ƒ¿¿≈¿«¿¿ƒ

˙Èa Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BlÎa7˙BÁt B‡ ÌÈ˙‡Ò8; ¿À∆»ƒ≈≈≈»«ƒ»
ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈«≈»«ƒ»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯Îk ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba∆»¿«¿««¿«¿¿ƒ

א.2) כג, עירובין וליציאה 3)משנה, לכניסה אדם לדירת
כב.). עירובין (רש"י לשמירת 4)תמיד רק המוקפים

שבתוכם. ה"א.5)הפירות פי"ד חכמים 6)כמבואר
הוקף  ולא גדול מגרש שהוא מכיון בתוכו, לטלטל אסרו
('לבוש'). ולכרמלית הרבים לרשות ודומה דירה, לשם

(71572 זמנינו ובמדת טפחים. וארבעים אמה שבעים שהוא
בערך. מרובעים מטרים שבת 8)מאה מלאכות "כל

מקום  כל לפיכך המשכן, ממלאכת למדים אנו והלכותיו,
כמו  בתוכו טלטול לאסור חכמים סמכו לדירה, הוקף שלא
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך בו: שכתוב המשכן. בחצר

כ  (שמות בחמשים" בית חמשים בלי סאתים שהוא יח), ז,
הוקף  שלא מקום כל כן כמו קלעים, של בהיקף כיֿאם דירה
אלא  בתוכו לטלטל גמורה היחיד רשות נחשב לא לדירה,

שנח). סי' ('טור' זה" שיעור עד

.·ÔÎÂ9„Ú ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL „enÚ10˙Èa ¿≈«∆»«¬»»¿»ƒ¿»»«≈
·Á¯ ‰È‰ ;Blk ÏÚ ÔÈÏËÏËÓ ,ÌÈ˙‡Ò11˙Èa ÏÚ »«ƒ¿«¿¿ƒ«À»»»»«≈

ÚÏÒ .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò12 »«ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««∆«
ÔÈÏËÏËÓ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt dB·‚ ‰È‰ :ÌiaL13 ∆«»»»»«»≈¬»»¿«¿¿ƒ

‰È‰ ;˙ÈÏÓ¯k Ïk‰L ,BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓƒ«»ƒ«»¿∆«…«¿¿ƒ»»
‰¯NÚ dB·‚14„Ú ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»»ƒ»»»¿≈«¿»»¿»ƒ«

ÔÈ‡ ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa≈»«ƒƒÀ»¿«¿≈¿À≈
BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌiÏ BÎBzÓ ‡Ï ÔÈÏËÏËÓ15‰È‰ ; ¿«¿¿ƒ…ƒ«»¿…ƒ«»¿»»

,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È»≈ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿«¿≈∆»¿«¿««

,˙ÈÏÓ¯ÎkÌi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓ ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»¿«¿≈ƒ«»ƒ«»
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰fL ;BÎB˙Ï16Ba e¯Êb ‡ÏÂ ,‡e‰17. ¿∆∆»»∆≈»¿…»¿

א.9) פט, סאתים"10)עירובין בית "ורחב אחר: בנוסח
דינו  סאתים שבית א' בהלכה כתוב וכן רוקח'). ('מעשה

מיימוניות'). ('הגהות על 11)כפחות "יתר אחר: בנוסח
ויניציאה). (דפוס סאתים" ב.12)בית סז, עירובין

אמות.13) ארבע היחיד.14)תוך רשות נחשב שזה
(פי"ד 15) לכרמלית היחיד מרשות לטלטל מדרבנן שאסור

לים"16)הי"ג). סמוך סאתים מבית יותר קרפף "שיהיה
התירו 17)(הריטב"א). בים רק שלא ה'תוספות' דעת אבל

הוקף  שלא רחב (מגרש קרפף בין מקום בכל אלא כך,
על  יתרה בגינה רבינוֿתם התיר "ומכאן לכרמלית, לדירה)
לחוץ, מתוכה לטלטל לדירה, הוקפה שלא סאתים בית
עוברת  ורחובות) (כשווקים גמורה הרבים רשות ואין הואיל
שעומד  אף הגינה. בתוך המפתח להטמין והתיר לפניה,
היה  שאם מיימוניות'), ('הגהות הגינה" לתוך ונותן בחוץ
רשויות  ארבע אין ולהיפך, לכרמלית מקרפף לטלטל אסור

רשויות. מוסיפים ואין חמש, כיֿאם לשבת

.‚‰nk18ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ?‰‡Ò ˙Èa ‡È‰ «»ƒ≈¿»¬ƒƒ«»«¬ƒƒ
Bz¯aL˙a LiL ÌB˜Ó - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡ˆÓ .‰n‡19 «»ƒ¿»≈»«ƒ»∆≈¿ƒ¿»¿

‰cnk Ba LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ¬≈∆¬»ƒ«»¿»»∆≈«ƒ»
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‰n‡ ÌÈÚ·L ‡e‰L ,Úa¯Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙‡f‰«…≈∆»»¿À»∆ƒ¿ƒ«»
ÌÈ¯ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ÏÚ ÌÈ¯ÈLe20,Ï‚Ú ‰È‰L ÔÈa , ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ≈∆»»»…

˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÈa21.ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»«¬≈∆ƒ¿»≈»«ƒ

ב.18) כג, הנדסה 19)עירובין לפי שטחו כמות בחשבון
(ויניציאה  "בשיעורו" אחר: בנוסח לד); א' מו"נ (ראה
אמות  2500 - אמה נ' על אמה נ' סאה בית שטח ושונצינו),

מרובעות. אמות 5000 - סאתים ובית חמש 20)מרובעות,
70 5/7 על 70 5/7 תכפיל ואם (מגידֿמשנה) שביעיות

בערך. 5000 התוצאה יתר 21)תהיה ארכו היה אם אבל
בהלכה  כמבואר זה, בשיעור אף בו לטלטל אסור רחבו, על

ד'.

.„ÌB˜Ó22:ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ba LiL ,‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL »∆…À«¿ƒ»∆≈≈»«ƒ
ÌÈL Èt Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡23BaÁ¯k24‰‡Ó ‰È‰iL È„k , ƒ»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿∆≈»

;Blka ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÔkLn‰ ¯ˆÁk ÌÈMÓÁ ÏÚ«¬ƒƒ«¬««ƒ¿»À»¿«¿≈¿À
elÙ‡ BaÁ¯k ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»¿»≈«¿«ƒ¿»¿¬ƒ

‰n‡25Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ -26;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ «»≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
¯‡Lk ¯ÈÂ‡Ï BLÈÓLzL ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eNÚ ‡lL∆…»≈»«ƒ∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿»

.ÔkLn‰ ¯ˆÁÓ ‡l‡ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈∆»≈¬««ƒ¿»

א.22) כג, עירובין אפילו 23)משנה, אומר: יוסי "רבי
על  מאה ארכה שהיה המשכן (כחצר כרחבה שנים פי ארכה
אסור". מזה יותר היה ואם בתוכה, מטלטלין חמשים) רוחב

התימנים).24) (כת"י ברחבו" כשנים "ארכו אחר: בנוסח
מותר 25) - מאמה בפחות רחבו על יתר ארכו היה ואם

הרבים 26)(הרא"ש). ברשות מתחלף גדול שטח שכל
('לבוש').

.‰ÌB˜Ó27ı¯t Ì‡ ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L28Ba »∆À«∆…¿≈ƒ»ƒ»«
d·‚a ˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t29ÌÈÁÙË ‰¯NÚ30, ƒ¿»»≈«∆∆«¿…«¬»»¿»ƒ

¯„‚Â31‰¯Èc ÌLÏ da32‰¯NÚ „Ú33ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿»«»¿≈ƒ»«¬»»À»¿«¿≈
elÙ‡Â .dlÎa34ı¯Ùe ,‰¯Èc ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡ ı¯t ¿À»«¬ƒ»««»¿»»¿≈ƒ»»«

¯NÚÓ ¯˙ÈÏ dÓÈÏL‰L „Ú ,‰¯È„ ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡«»¿»»¿≈ƒ»«∆ƒ¿ƒ»¿»≈≈∆∆
‰nk Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ -À»¿«¿≈¿À»««ƒ∆≈«»

ÔÈÏÈÓ35. ƒƒ

א.27) כד, כלשון 28)עירובין לכתחילה, לפרוץ ומותר
מעשר, יותר פירצה לו פורץ עושה? הוא "כיצד הגמרא:

עשר". על ומעמידו כל 29)וגודרו לפרוץ צריך ואינו
עשרה  גובה ישאר שלא עד אלא למטה, עד הכותל גובה

מחיצות.30)טפחים. לו אין כאילו "וסתם 31)ודומה
ולבסוף  כפתח, היא והרי עשר, על והעמידה הפירצה אותה

(רש"י). לו" שנפתחה לדירה בתוכו,32)הוקף לדור כדי
(מותר  דירה דעת על נעשו אם הגדרים בכוונת תלוי "והכל

(מגידֿמשנה). בתוכו)" ובכת"י 33)לטלטל טפחים.
עשרה". "עד ליתא כל 34)התימנים גדר ולא פרץ לא אם

אמות  עשר יש שעכשיו כיון אחת. בבת האמות עשר
בתוכו. לטלטל מותר - דירה לשם הוא 35)מוקפות מיל

סז.). (יומא אמה אלפיים

.ÂÌB˜Ó36Ì‡ :‰¯È„Ï Ûw‰L ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È »»≈ƒ≈»«ƒ∆À«¿ƒ»ƒ
¯eÒ‡Â ‰p‚k ‡e‰ È¯‰ - Ba¯ Ú¯Ê37BlÎa ÏËÏËÏ38; ƒ¿«À¬≈¿ƒ»¿»¿«¿≈¿À

Ó Ú¯ÊBËeÚ39¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa epnÓ Ú¯Ê Ì‡ : ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒ∆≈»«ƒÀ»
BlÎa ÏËÏËÏ40˙ÈaÓ ¯˙È Úe¯f‰ ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿≈¿À¿ƒ»»«»«»«»≈ƒ≈

BlÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ˙‡Ò41Ba¯ ÚË .42È¯‰ - »«ƒ»¿«¿≈¿À»«À¬≈
BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ¯ˆÁk ‡e‰43‡lÓ˙ .44,ÌÈÓ ¿»≈À»¿«¿≈¿Àƒ¿«≈«ƒ

LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ :‰a¯‰ ÌÈwÓÚ eÈ‰ elÙ‡45 ¬ƒ»¬Àƒ«¿≈ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÌÈÚËk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒÀ»¿«¿≈¿À¿ƒ≈»

Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯46Úa¯‡a ‡l‡ ¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿«
.˙Bn‡«

ב.36) כג, הדירה,37)עירובין את מבטלים הזרעים כי
זרעים. בגינת לדור אדם בני דרך שלא 38)שאין בחלק גם

הוקף 39)נזרע. מכלל המגרש את מוציא נזרע מיעוט אין
בכולו. לטלטל ומותר הזרעים,40)לדירה, במקום אף

לדירה. נחשב (רש"י).41)שהכל ככרמלית שנעשה
כולו.42) נטועים 43)ואפילו אינם האילנות ואפילו

אדם  בני שדרך הדירה, את מבטלים אין שורות, שורות
(רש"י). בצילם להסתופף כדי בחצרות אילנות לנטוע

א.44) כד, (הרשב"א),45)עירובין לכביסה או לשתיה
אדם. לשתיית ראויים להיות שצריכים רש"י ודעת

שנח).46) סי' (או"ח כזרעים ודינם

.ÊÌB˜Ó47˙Èa Ba LiL ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L »∆À«∆…¿≈ƒ»∆≈≈
ÔÈ‡Ò LÏL48;B¯ÈzÓ BÈe¯˜ - ‰‡Ò ˙Èa Ba e¯˜Â , »¿ƒ¿≈≈¿»≈«ƒ

Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z ÈtL49ı¯Ù .50,¯ˆÁÏ B‡BÏÓa ∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿»≈
‰ˆ¯ÙÂ51,‰˙È‰Lk ˙¯zÓ ¯ˆÁ - Bc‚k ¯ˆÁ ¿ƒ¿¿»»≈¿∆¿»≈À∆∆¿∆»¿»

‡ Ût¯w‰ÂB¯ÈzÓ ¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L ;‰È‰Lk ¯eÒ52. ¿««¿≈»¿∆»»∆≈¬ƒ∆»≈«ƒ

א.47) כה, מארבע 48)עירובין יותר בו לטלטל שאסור
המכוסה,49)אמות. הסאה בין מפסקת מחיצה וכאילו

בית  אלא שם שאין ונמצא מקורות, שאינן הסאתים ובין
לטלטל. ומותר מדובר 50)סאתים כאן ב. כה, עירובין

הפירצה  (מגידֿמשנה). סאתים מבית יותר בו שיש בקרפף
זה: מי'51)כבציור ביותר אבל כפתח, שהוא מי' בפחות

('תוספות'). אסורה החצר רבינו 52)גם שיטת זוהי
שכאן  סוברים, ראשונים ושאר הרשב"א אבל זו, בהלכה
לדירה, מוקף היה שלא מצומצם סאתים בית בקרפף מדובר
סאתים, מבית יותר בו שאין כיון בתוכו לטלטל מותר שהיה
ונעשה  מיּתרו מחיצה מקום כי נאסר, לחצר שנפרץ ְְַועכשיו
אבל  במלואו נפרץ הקרפף רק וכאן סאתים, מבית יותר
(שאריות  גפופים ונשארו מהקרפף, רחבה היתה החצר
פחותה  היא והפירצה הצדדים, מן הגדולה) מהמחיצה
ומותר  פתח, כיֿאם פירצה זאת אין החצר לגבי ולכן מעשר.

שלפנינו): בציור (כמו בתוכה לטלטל

.Á‰È‰53˙BÏÈ‡a BËÚÓÏ ‡·e ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È54 »»»≈ƒ≈»«ƒ»¿«¬¿ƒ»
BÈ‡ -55ËeÚÓ56dB·b Ï˙k‰ „ˆa „enÚ Ba ‰a . ≈ƒ»»«¿««…∆»«

ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰LÏL ·Á¯Â ‰¯NÚ57˙BÁt , ¬»»¿»»¿»»≈¬≈∆ƒ»
„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;ËeÚÓ BÈ‡ - ‰LÏMÓƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»

ÈÓc58‰NÚÂ ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . »≈¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…∆¿»¿»»
ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰vÁÓ59‰NÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁt , ¿ƒ»¬≈∆ƒ»ƒ¿»…»»
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א.53) כה, מבית 54)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהא לנטוע 55)סאתים אדם בני שדרך

קרפף. לגבי בטלים הם ולפיכך בקרפיפות, אילנות
ארבעה,56) ורוחב עשרה גובה באילנות יש אפילו

(הרשב"א). לעצמם רשות דרכו 57)שחולקים שאין מכיון
שטחו. את ממעט לכן בקרפף, להיות עמוד דומה 58)של

'מאמר 59)למחובר. בשם (מ"ב "הועיל" אחר: בנוסח
אלא  הזה הכותל תוך גם מסאתים יותר וכשיש מרדכי').
בסמוך. ועיין התל", מן ב"הרחיק וכדלהלן לדירה, כשעשאו

מהא 60) בזה, והקשו הראשון. הכותל על כמוסיף זה שהרי
(עיין  מיעוט" זה הרי - בטיט הכותל את "טח דלקמן
מיושב  "הועיל" הנוסחא ולפי ומגידֿמשנה). כסףֿמשנה

היטב.

.ËÁË61ËÈËa Ï˙k‰ ˙‡62BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆«…∆¿ƒ««ƒ∆≈
ÏBÎÈ63ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ64˜ÈÁ¯‰ . »«¬…ƒ¿≈«¿¬≈∆ƒƒ¿ƒ

Ïz‰ ÔÓ65‰vÁÓ ‰NÚÂ ‰LÏL66‰NÚ .ÏÈÚB‰ - ƒ«≈¿»¿»»¿ƒ»ƒ»»
‰NBÚ‰L ;ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Ïz‰ ˙ÙN ÏÚ ‰vÁÓ¿ƒ»«¿««≈≈ƒ∆»∆

‰ÚÏ· .ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰vÁÓ Èab ÏÚ ‰vÁÓ67‰vÁÓ ¿ƒ»««≈¿ƒ»≈ƒƒ¿¿»¿ƒ»
‰BzÁz‰68˙ÈNÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆ƒ¿«¬≈

,‡È‰ ‡l‡ ‰‡¯ ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ‰¯Èc ÌLÏ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈ƒ»«¬≈≈»ƒ¿∆∆»ƒ
dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰69. ¬≈∆ƒÀ»¿«¿≈¿À»

א.61) כה, מבית 62)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהיה להתקיים 63)סאתים, הטיט

עצמה. בפני פוסק 64)כמחיצה שנח) (סי' בשו"ע אבל
בפני  (כמחיצה) לעמוד ראוי אם אלא ממעט שאינו כרבא,

מבית 65)עצמו. יותר המחיצה עד התל מן ויש שבקרפף,
(רש"י). התל" אצל לדירה מחיצה "ועשה סאתים,

בתל.66) ולהשתמש ותחוח,67)לדור רך העפר "שהיה
(רש"י). בשבת" בבתֿאחת הכותל שבנה 68)ונחבט

קיימת. העליונה ונשארה לדירה, הוקפה ולא מקודם
עכשיו.69) שעשה העליונה המחיצה באויר דר שהרי

.È‰·Á¯70- ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ‰¯˙È ÌÈza È¯BÁ‡L ¿»»∆¬≈»ƒ¿≈»«≈»«ƒ
Úa¯‡a ‡l‡ da ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡71Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈¿«¿¿ƒ»∆»¿«¿««¬ƒ»»∆«
‰ Á˙t Ì‡Â .dÎB˙Ï Áe˙t ˙Èa‰Ck ¯Á‡Â ÌLÏ Á˙t ««ƒ»«¿»¿ƒ»««∆«¿»¿««»

ÏËÏËÏ ¯zÓe ‰¯È„Ï ˙ÙwÓk BÊ È¯‰ - dÙÈw‰ƒƒ»¬≈¿À∆∆¿ƒ»À»¿«¿≈
dlÎa72. ¿À»

א.70) כד, לדירה.71)עירובין הוקפה שלא כיון
(רמ"א 72) לדירה" מוקפות סתמן הזה, בזמן שלנו "וחצרות

שנט). סי'

.‡È‰·Á¯73‰È„ÓÏ ‰Áe˙t‰74„vÓe ,„Á‡ „vÓ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ«∆»ƒ«
ÈÁÏ dÏ ‰NBÚ - ¯‰Ï ÚÈbn‰ ÏÈ·LÏ ‰Áe˙t ¯Á‡«≈¿»ƒ¿ƒ««ƒ«¿»»∆»¿ƒ
dÎBzÓe ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰È„n‰ „vÓƒ««¿ƒ»¿ƒ¿∆À»¿«¿≈¿À»ƒ»

.dÎB˙Ï ‰È„n‰ ÔÓe ,‰È„nÏ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»

הוקפה 73) ולא סאתים מבית יותר שהיתה ב. כד, עירובין
כפום 74)לדירה. היתה רחבה מעשה: היה כך לעיר;

(למבוי  לעיר פתוח היה אחד שצידה המקום), (שם נהרא
לשביל  פתוח היה השני וצידו זו), לרחבה שנגמר שבעיר

טלטול  להתיר תקנה בגמרא ומצאו לנהר. המגיע כרמים של
המדינה. מצד לחי ידי על זה, על זה יאסרו שלא בכולם,

(מגידֿמשנה). בהם" להאריך מצויים אינם אלה "ודינים

.·È„ÈÁÈ75‰Ú˜·a ˙·ML76‰vÁÓ ‰NÚÂ ,77·È·Ò »ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»»ƒ
„Ú da LÈ Ì‡ :BÏ78ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ƒ≈»«≈»«ƒÀ»¿«¿≈

BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â ,dlÎa¿À»¿ƒ»¿»»≈«≈»«ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ da ÏËÏËÓ79.ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿≈»∆»¿«¿««¿≈ƒ»¿«ƒ

e˙·ML Ô‰ÈÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ‰LÏL Ï·‡¬»¿»ƒ¿¿≈ƒ»≈¬≈∆∆»¿
‡¯ÈL Ô‰ È¯‰ - ‰Ú˜·a80ÏÎa ÏËÏËÏ Ì‰Ï ¯zÓe , ¿ƒ¿»¬≈≈«»»À»»∆¿«¿≈¿»

ÔÓ ¯‡MÈ ‡lL ,‡e‰Â .ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ Ôk¯»̂¿»¬ƒ«»ƒƒ»∆…ƒ»≈ƒ
ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eÙÈw‰L ‰vÁn‰81Ï·‡ ; «¿ƒ»∆ƒƒ≈»«ƒ»¿…≈ƒ¬»

eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«≈»«ƒ»¿…≈ƒ¿…»
ÌÈ¯eÒ‡ - BÏ ÌÈÎÈ¯ˆ82‡l‡ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ»∆»
ÔÈ‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a83ÔËw‰84.‡¯ÈLÏ ÌÈÏLÓ ¿«¿««¿≈«»»«¿ƒ¿«»»

א.75) יז, ב. טז, אלא 76)עירובין בישוב, הואֿהדין
מגדים'). ('פרי כך לעשות רגילים שבבקעה בהווה, שדיבר

יח.77) בהלכה להלן כמבואר ערב, של או שתי של גרועה
בכלל.78) עשה 79)ועד שלא לזה חכמים החמירו

גרועות. אלא שלימות דרך,80)מחיצות הולכי קבוצת
ערבאי". "שירת אונקלוס: בתרגום ישמעאלים", "אורחת

רוקח').81) ('מעשה כלום" "בלא אחר: בנוסח
המחיצה 82) את חושבים ואנו צרכם, מכדי יותר שהקיפו

אינה. ה"י.83)כאילו פ"א עירובין ֿ 84)'ירושלמי' וכל
שם). ('ירושלמי' מצטרף הנכרי שאין שכן

.‚È‰LÏL85Ôk¯ˆ È„k eÙÈw‰L86‰˙È·L e˜Â87, ¿»∆ƒƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»
ÏËÏËÏ ÔÈ¯zÓ Ì‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈∆»≈∆¬≈≈À»ƒ¿«¿≈

dlÎa88¯Á‡Â ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙Èa ‰˙È·L ÌÈL e˜ . ¿À»»¿«ƒ¿ƒ»¿»≈ƒ≈»«ƒ¿««
ÔÈ¯eÒ‡ - ÈLÈÏL Ì‰Ï ‡a Ck89Úa¯‡a ‡l‡ ÏËÏËÏ »»»∆¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈∆»¿«¿«

‰˙È·M‰L ;‰Ê ‡B·iL Ì„˜ eÈ‰Lk ,˙Bn‡90‡È‰ «¿∆»…∆∆»∆∆«¿ƒ»ƒ
˙Ó¯Bb‰91.ÔÈ¯eic‰ ‡Ï , «∆∆…«ƒƒ

א.85) יז, יב.86)עירובין בהלכה למעלה כמבואר
השבת.87) כשנכנס השמשות שבכניסת 88)בין כיון

שלשה. היו שנים 89)השבת רק היו השבת שבכניסת כיון
עוד  בשבת נוסף אם גם לטלטל ואסורים שיירה, אינם

השבת.90)שלישי. ולא 91)בכניסת כשיירה, להחשב
השבת. כניסת אחר שנוספו הדיירים

.„È‰LÏL92˙BÓB˜Ó93ÔÈÙwn‰94‰¯Èc ÌLÏ ‡lL95 ¿»¿«À»ƒ∆…¿≈ƒ»
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈL :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙Ùe ,‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆¿ƒ∆»∆¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ·Á¯96ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÏ e‡ˆÓpL ,¯ˆ˜ ÈÚˆÓ‡‰Â ¿»ƒ¿»∆¿»ƒ»»∆ƒ¿¿«¿«ƒ«ƒƒ
ÔÈqt97‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ‰È‰Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ «ƒƒ»ƒ»¿»»»ƒ»∆¿»ƒ»∆

‰Êa „ÈÁÈÂ98‡¯iLk eNÚ -99;Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ¿»ƒ»∆«¬¿«»»¿¿ƒ»∆»»¿»
‡ˆÓpL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ·Á¯ ÈÚˆÓ‡‰ ‰È‰»»»∆¿»ƒ»»¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÔÈqÙa ÈÚˆÓ‡‰100 »∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿≈»¬≈À¿»
„ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ˙·L Ì‡ :CÎÈÙÏ ,ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÓƒ¿«ƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ»«»ƒ»∆¿»ƒ
Ïk ‡l‡ ,Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa»∆¿»ƒ»∆≈¿ƒ»∆»»¿»∆»»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡101BÓB˜Óa102‰È‰ ; ∆»¿∆»≈≈»«ƒƒ¿»»
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‰Êa ÌÈL B‡ ,ÈÚˆÓ‡a ÌÈLe ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿«ƒ»∆¿»ƒ¿«ƒ»∆
Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B - ÈÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰Êa ÌÈLe103. ¿«ƒ»∆¿∆»»∆¿»ƒ¿ƒ»∆»»¿»

א.92) צג, הגמרא 93)עירובין בלשון נקראים
בהלכה 94)"קרפיפות". להלן כמבואר גרועה, במחיצה

בשיירה 95)יח. הקילו דירה לשם שלא היקף לענין שגם
ה"ה). פ"ב עירובין שהוא 96)('ירושלמי' האמצעי מן

(גפופיהם) מחיצותיהם ועמודי במלואו, לשניהם פרוץ
.1 כציור עליו, למחיצה.97)עודפים המשמשים עמודים

אחד.98) איש נמצא קרפף החיצונים 99)בכל שני
אחת. רשות הם וכאילו לאמצעי, במחיצה 100)מצטרפים

פתוחים  והם מהם, רחב שהאמצעי החיצונים, מהשנים
.2 כציור במלואם בית 101)לאמצעי יהיה שלא ובלבד

משנה"). ("מגיד יב בהלכה כמבואר מכלים פנוי סאתים
אחת.102) לשיירה מצטרפים ששנים 103)ואינם

שיירה. להחשב לאמצעי מצטרפים מהחיצון

.ÂËÏk104Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«
‰ÈeˆÓ105‰vÁÓ dÈ‡ -106ÏÎÂ .107dÈ‡L ‰vÁÓ ¿»≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»

˙ÁÏ ‰ÈeNÚ108ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ -109dÈ‡L ‰vÁÓ ¬»¿««≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»
˙eÚÈˆÏ ‡l‡ ‰ÈeNÚ110„·Ïa111ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ - ¬»∆»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿ƒ»¿»

dÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈¿»¿»¬»»¿»ƒ≈≈»
‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ112„ecb .113- ‰MÓÁ ‰vÁÓe ‰MÓÁ ¿ƒ»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÔÈÙ¯ËˆÓ114. ƒ¿»¿ƒ

ב.104) כד, (רש"י).105)סוכה ומביאה מוליכה שהרוח
(תוספות 106) רוח שם שאין בביתו אותה עושה אפילו

א.107)שבת). כו, להניח 108)עירובין עשויה שאינה
פירש: חננאל ורבינו (מגידֿמשנה); שם לנוח או דבר עליה
אלא  לעולם קבוע כבנין להיות לנחת, עשויה "שאינה
מחיצה  "כל כאן: הנוסח והראב"ד, רש"י לדעת ארעי".
שם  להניח שנעשתה כלומר: מחיצה". אינה - לנחת העשויה

דירה. לשם ולא "מחיצת 109)חפצים א: כו, עירובין
מחיצה". שמה לא - (בנאים) שנעשתה 110)אדריכלים

דירה. לשם ולא אכילתם בשעת בצילה לנוח בנאים ידי על
(או"ח 111) בתוכה חפצים לשמירת רק נעשתה אם וכן
רשות 112)שם). חולקת היא אבל בתוכה, טלטול להתיר

(מגידֿמשנה). כרמלית ב.113)לעשותה צג, עירובין
(ויניציאה). "גידור" אחר: בנוסח גבשושית; בליטה,

שם).114) או"ח (שו"ע גמורה כמחיצה ונחשבים

.ÊËÏk115- „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t da LiL ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»»¿À∆«»≈
„ÓBÚk ıe¯t ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰vÁÓ dÈ‡116BÊ È¯‰ - ≈»¿ƒ»¬»ƒ»»»¿≈¬≈

‡È‰L ‰ˆ¯t ˙Bˆ¯t‰ Ô˙B‡a ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¿»∆ƒ
˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È117‡È‰ È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚ Ï·‡ ; »≈«∆∆«¬»∆∆«¬≈ƒ

Á˙t ˙¯eˆ BÊ ‰ˆ¯ÙÏ ‰È‰ Ì‡ .Á˙Ùk118ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«ƒ»»¿ƒ¿»«∆«««ƒ
˙„ÒÙÓ dÈ‡ ,¯NÚÓ ¯˙BÈ da LiL119;‰vÁn‰ ∆≈»≈≈∆∆≈»«¿∆∆«¿ƒ»

„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â120. »∆…¿≈«»¿À∆«»≈

ב.115) טו, על 116)עירובין מרובה הפרוץ שאין כיון
מחיצה. דין לו יש עשר 117)העומד, על יתרה פירצה
המחיצה. את מבטלת יט.118)אמות בהלכה ביאורו ראה

לפתח.119) אלא לפירצה נחשבת אינה דעת 120)כי

אם  אפילו הפתח, צורת לה יש שאם והרשב"א ה'תוספות'
נחשבת  - הרוחות ארבע בכל העומד על מרובה הפרוץ

שסב. סי' או"ח בשו"ע וכן גמורה. למחיצה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121˙Bˆ¯t‰L ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«¿»
Ïk ˙Bˆ¯t‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÁÙË ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»»
,˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰LÏMÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ‰ˆ¯tƒ¿»≈∆¿»ƒ¿»¬≈À∆∆
˙BÁt ÏkL ;„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ122. ƒ¿»¬≈¿»

א.121) טז, נחשבות 122)עירובין והפירצות כמחובר.
הפרוץ. על מרובה שהעומד ונמצא כסתומות,

.ÁÈ„ˆÈk123È¯‰ ?124‰˜ ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜a ÛÈw‰L ≈«¬≈∆ƒƒ¿»ƒ¿≈≈»∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰L B‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ«¬≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ«¬»ƒ¿≈
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ Ï·Á ÔÈa≈∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¬≈¿ƒ»

È˙L ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯eÓ‚125·¯Ú ‡Ïa126B‡ ¿»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿…≈∆
B‡ ,‰¯NÚ ‰w‰ d·‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ .È˙L ‡Ïa ·¯Ú≈∆¿…¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆…««»∆¬»»
ÔBÈÏÚ‰ Ï·Á‰ È·Ú ÛBÒ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»∆«√ƒ«∆∆»∆¿

‰¯NÚ127‰˙eÁt ‰vÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰ Ì‡ , ¬»»ƒƒƒ«¬»ƒ∆≈¿ƒ»¿»
ÏÎÂ .‰¯NÚÓ128‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ≈¬»»¿»«ƒƒ»≈¬»»¿∆

.Ô‰ ÈÈqÓƒƒ«≈

כלבוד.123) משלשה פחות כל משנה,124)אמרו,
ב. טז, באורך.125)עירובין ברוחב.126)הקנה החבל

משהויין 127) ושלשה טפח - ביחד החבלים שלשת ועובי
(שם). טפחים לעשרה להשלים א.128)כדי פ, יומא

.ËÈ˙¯eˆ129elÙ‡ ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Á˙t «∆«»¬»¿»»ƒ¬ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰˜130.Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â Ô‡kÓ »∆¿«≈ƒ»¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆

ÌÈÈÁl‰ ÈL d·b131ÌÈÁÙË ‰¯NÚ -132.¯˙È B‡ …«¿≈«¿»«ƒ¬»»¿»ƒ»≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚL Ba ‡ˆBiÎÂ ‰w‰Â¿«»∆¿«≈∆««≈∆««ƒ∆≈
- ˙Bn‡ ‰nk Ô‰ÈÈa LÈ ‡l‡ ,ÌÈÈÁl‰ ÈLa Ú‚B≈«ƒ¿≈«¿»«ƒ∆»≈≈≈∆«»«
.Á˙t ˙¯eˆ BÊ È¯‰ ,‰¯NÚ ÌÈÈÁl‰ d·‚Â ÏÈ‡B‰ƒ¿…««¿»«ƒ¬»»¬≈«∆«

Á˙t ˙¯eˆÂ133‰‡È¯a ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L134 ¿«∆«∆»¿¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»
.L˜ ÏL ˙Ïc elÙ‡ ,˙Ïc Ïa˜Ï¿«≈∆∆¬ƒ∆∆∆«

ב.129) יא, שסב).130)עירובין סי' (או"ח חבלים כגון
גם 131) ונקרא מחיצה, במקום המשמש העמוד הוא לחי

קנה. או בכיפה.132)פס ה"כ דלהלן מהא נלמד
ואנו 133) העליון, הקנה כנגד מכוונים להיות וצריכים

למעלה. עד עולים וכאילו אסיק' 'גוד אומרים
שעל 134) הקנה אבל הלחיים, - שבצדדים לעמודים הכוונה

ברוח גביהם  יפול שלא ובלבד גמי, אפילו שהוא בכל ראוי
שם). (או"ח מצויה

.ÎÁ˙t135‰tk B˙¯evL136ÈÏ‚¯ C¯‡a LÈ Ì‡ ,137 ∆«∆»ƒ»ƒ≈¿…∆«¿≈
˙¯eˆÂ .Á˙t ˙¯eˆ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰tk‰«ƒ»¬»»¿»ƒ¬≈∆«∆«¿«

„v‰ ÔÓ d˙B‡ ‰NÚL Á˙t138ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ - ∆«∆»»»ƒ««≈»¿∆≈
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,˙ÈÂÊ Ô¯˜a ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ˙t‰ C¯c139. ∆∆«¿»ƒƒ¿¿∆∆»ƒ∆»»∆¿«

ב.135) יא, "מזוזה 136)עירובין כקשת. למעלה עשויה
במקום  המזוזות שתי על קשת כמין וכיפה ומכאן, מכאן
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ה"ד). פ"ו מזוזה בהל' (רבינו לפני 137)המשקוף"
מצטרף. אינו העיגול מקום כי להתעגל, שמתחילה

לקרן]"138) [סמוך כותל של מצדו שעשאה כגון "פירוש,
הצד  מן מפרשים ויש ב'מאירי'. ועיין ברי"ף. גאון האי רב -
לה. הל' פי"ז להלן ועיין (רש"י). גביהם על ולא הקנים של

האי.139) רב כפירוש

.‡ÎÏka140ÌÈÏÎa ÔÈa - ‰vÁÓ ÔÈNBÚ141ÔÈa , «…ƒ¿ƒ»≈¿≈ƒ≈
‰iÁ ÈÈÓ ¯‡Le ‰Ó‰·a elÙ‡ ,Ì„‡a ÔÈa ,ÌÈÏÎ‡a»√»ƒ≈¿»»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ≈«»

eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÛBÚÂ142ÌÈ˙eÙk143.e„eÈ ‡lL È„k , »»∆ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»

א.140) טו, אחר 141)עירובין להנטל שעתידים אף
אינו 142)השבת. אדם כי מאדם, חוץ חיים בעלי שאר

כג. בהלכה כמבואר כפות, להיות קשורים 143)צריך
שבת. מערב

.·Î‰vÁÓ144.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰ÈÏ‡Ó ˙„ÓBÚ‰ ¿ƒ»»∆∆≈≈∆»¬≈¿≈»
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰vÁÓe145Ì‡Â ; ¿ƒ»««¬≈¿«»¬≈¿ƒ»¿ƒ

‰‚‚La ˙ÈNÚ146.˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ ¯zÓ , «¬≈ƒ¿»»À»¿«¿≈»¿»«»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏËÏËÓ‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰NÚzL ,‡e‰Â»∆≈»∆∆…¿«««¿«¿≈¬»ƒ
ÏËÏËÏ È„k ˙aLa ‰NÚzL ‰vÁn‰ BÊÏ Ì„‡ Ôek˙ƒ¿«≈»»¿«¿ƒ»∆≈»∆¿«»¿≈¿«¿≈
,‰‚‚La ‰NBÚ‰ d˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,da»««ƒ∆»»»»∆ƒ¿»»

¯eÒ‡147ÔÎÂ .˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ148˙ÈNÚ Ì‡ »¿«¿≈»¿»«»¿≈ƒ«¬≈
È¯‰ ,da ÏËÏËÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÊÓa¿≈ƒ««ƒ∆…ƒ¿«≈∆¿«¿≈»¬≈

.da ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¿≈»

א.144) טו, לענין 145)עירובין היחיד רשות ונחשבת
מחיצה  תוך לטלטל אסור אבל חטאת, חייב לתוכה שהזורק

כדלהלן. במזיד, נעשתה אם שהיום 146)זו ידע שלא
בשבת. מחיצה לעשות שאסור ידע שלא או שבת,

אדם 147) אותם יעמיד "ולא כג: הלכה דלהלן מהא נלמד
עיי"ש. זו", במחיצה להשתמש רוצה שהוא

(שמחיצה 148) שנו לא נחמן, רב "אמר (כה.): בעירובין
אבל  לזרוק, אלא מחיצה) שמה - במזיד בשבת שנעשתה

אסור". לטלטל

.‚Î¯zÓ149,˙aLa Ì„‡ Èa ÏL ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»∆¿≈»»¿«»
eÚ„È ‡lL „·Ï·e ,‰Ê „ˆa ‰Ê „ÓÚiL150el‡ ∆«¬…∆¿«∆ƒ¿«∆…≈¿≈

‡ÏÂ .Ô„ÈÓÚ‰ ‰vÁÓ Ô˙BNÚÏ ÏÈ·LaL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ»∆¡ƒ»¿…
„ÈÓÚÈ151‰vÁÓa LnzL‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L Ì„‡ Ô˙B‡ «¬ƒ»»»∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»

.BzÚ„Ï ‡lL ¯Á‡ Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡l‡ ,BÊ∆»«¬ƒ»«≈∆…¿«¿

משכתיה 149) חנילאי דרבי בריה "נחמיה ב: מג, עירובין
רב  ליה אמר לתחום, חוץ ויצא בהלכה) (השתקע שמעתיה
לו  (שאסור בצער שרוי תלמידך נחמיה נחמן: לרב חסדא
כמבואר  אמות, ארבע אלא לו ואין התחום לתוך לחזור
אדם  בני של מחיצה עשה לו: אמר הי"א). בפכ"ז להלן
מחיצה  לעשותם שבשביל האנשים ידעו שלא (באופן ויכנס

הועמדו). למחיצה,150)- שהעמידום יודעים הם שאם
ואסור. בשבת מחיצה כעושים הם דבר 151)הרי מקור

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין מד: דעירובין מהא זה,

.„ÎÔÏÈ‡152CÒÓ ‡e‰L153ÔÈ‡ Ì‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ƒ»∆≈≈«»»∆ƒ≈
BÙB154ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ dB·b155ÔÈa ‡lÓÓ , »«ƒ»»∆¿»¿»ƒ¿«≈≈

„Ú ı¯‡a Ô¯LB˜Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L˜Â Ô·z ÂÈÏÚÂ ÂÈca«»¿»»∆∆»«¿«≈»∆¿¿»»»∆«
˙Áz ÏËÏËÓe ,„„˙È ‡ÏÂ ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚiL∆«¬…¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿«¿≈««

Blk156ÌÈ˙‡Ò ˙Èa „Ú ÂÈzÁz eÈ‰iL ,‡e‰Â .157Ï·‡ ; À»∆ƒ¿«¿»«≈»«ƒ¬»
¯˙È ‰È‰ Ì‡158ÂÈzÁz ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ƒ»»»≈ƒ≈»«ƒ≈¿«¿¿ƒ«¿»

‡lL ÌB˜Ó - ÂÈzÁzL ÈtÓ ;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡∆»¿«¿««ƒ¿≈∆«¿»»∆…
.‡e‰ ‰¯È„Ï Ûw‰À«¿ƒ»

ב.152) צט, צד.153)עירובין מכל למטה נוטים שענפיו
שבאילן.154) לארץ.155)הענפים ומחובר כ'לבוד' הוא
נטעו 156) לא ואפילו שסב). סי' (או"ח עשרה גבוה הוא אם

מאליה. העומדת כמחיצה והוא לכך, מתחילה
א.157) הלכה או 158)כדלעיל מאד, ארוכים ענפיו שהיו

לזה. זה סמוכים אילנות הרבה שהיו

ה'תשע"ח  שבט י"ג שני יום

עׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הרשויות 1) מקצת בדיני דבריהם, של דינין בו נתבארו

וכיוצא  ומחיצותֿהבורות, והחצרות המבואות הן ופרטיהן,
מדבריהם. הם באלו שנזכר מה כל ורוב בהן,

.‡ÈB·Ó2ÌÈÏ˙k ‰LÏL BÏ LiL3‡¯˜p‰ ‡e‰ - »∆≈¿»¿»ƒ«ƒ¿»
„·Ïa ÌÈÏ˙k ÈL BÏ LiL ÈB·Óe ,Ìe˙Ò ÈB·Ó4‰Ê »»»∆≈¿≈¿»ƒƒ¿«∆

- dc‚kLa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÔÈÒÎ ÌÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿∆¿∆¿»
.LlÙÓ‰ ÈB·Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»«¿À»

קדם 2) בימי כד). א, (שופטים העיר" "מבוא מלשון
ומן  החצר, בתוך מוקפים היו הבתים המזרח, ובארצות
נכנסים  המבוי ודרך "מבוי", שנקרא לרחוב נכנסים החצרות
הרבים. רשות שהוא - לשוק והבתים החצרות בני

פתוח 3) והוא רוחות, משלש המבוי את מקיפות החצרות
בלבד. אחד מצד הרבים נמצאות 4)לרשות שהחצרות

מפולשים  האחרים צדדיו ושני רוחותיו, משתי בהקבלה
הרבים. לרשות ופתוחים

.·C‡È‰5ÔÈ¯ÈzÓ6Áe¯a BÏ ‰NBÚ ?Ìe˙q‰ ÈB·Ó ≈««ƒƒ»«»∆¿«
ÈÁÏ ˙ÈÚÈ·¯7„Á‡8ÂÈÏÚ ‰NBÚ B‡9;Bi„Â - ‰¯B˜ ¿ƒƒ¿ƒ∆»∆»»»¿«

Áe¯ Ì˙Ò el‡k ÈÁÏ B˙B‡ B‡ ‰¯B˜ d˙B‡ ·LÁ˙Â¿≈»≈»»¿ƒ¿ƒ»««
˙ÈÚÈ·¯10ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÈÂ , ¿ƒƒ¿≈»∆¿«»ƒ¿ƒ¿∆À»¿«¿≈
BlÎa11¯zÓ „·Ïa ˙BvÁÓ LÏLa - ‰¯Bz ÔÈcL . ¿À∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«À»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe ,ÏËÏËÏ12˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰ ‡È‰13, ¿«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ»«»¿ƒƒ
.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa dÏ Èc CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ¿ƒ»

ב.5) יא, עירובין בו 6)משנה, להשתמש מותר "שיהיה
המשניות). בפירוש (רבינו עירוב" עשיית "קרש 7)אחר

שסג). סי' (רמ"א חד" לוחא יונתן: בתרגום מצד 8)אחד,
ה"ט). (להלן רביעית" ברוח כמחיצה הוא הרי "שהלחי אחד

מלמעלה.9) המבוי כנ"ל,10)בקצה  כמחיצה הלחי
לרה"ר. משם יוציאו שלא היכר משום אחרי 11)והקורה

בהל' כמבואר מבואות", "שיתופי הנקרא עירוב עשיית
הי"ז. פ"א ה"ג.12)עירובין בפ"א חכמים 13)מבואר

יטלטל  שמא מחיצות, שלש בו שיש במבוי לטלטל אסרו
הרבים. ברשות גם
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.‚C‡È‰Â14ÈB·Ó ÔÈ¯ÈzÓ15LlÙÓ16˙¯eˆ BÏ ‰NBÚ ? ¿≈««ƒƒ»¿À»∆«
Á˙t17ÈB·Óe .Ô‡kÓ ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏe ,Ô‡kÓ18Ì˜Ú19 ∆«ƒ»¿ƒ»ƒ»»»…

LlÙÓk B˙¯Bz20. »ƒ¿À»

(שם 14) יהודה רב וכאוקימתת כתנאֿקמא א. ו, עירובין
כתנאֿקמא. הלכה דאמר וכרב ברחבו 15)ע"ב) כשאין

בפי"ד  כמבואר הרבים, כרשות נחשב ואינו אמה עשרה שש
אחד 16)ה"א. ראשו או הרבים, לרשות ראשיו משני

פתוחים  ראשיו ששני או לכרמלית, והשני הרבים לרשות
תה). סי' (ריב"ש כסתום 17)לכרמלית נעשה שעלֿידה

שדי  צדדים, מג' סתום כמבוי הוא והרי זה, מצד במחיצה
הי"ט. בפט"ז כמבואר קורה, או בלחי ו,18)לו עירובין

כבציור 19)א. הרבים, לרשות מפולשים ראשיו ששני
רבינו 20)שלפנינו. קורה; או ולחי הפתח צורת שצריך

בראשו  שיעשה הרשב"א כדעת שדעתו ונראה דבריו, סתם
מבוי  כדין קורה, או לחי השני ובראשו הפתח, צורת אחד
שצריך  שסד), סי' (ובשו"ע פוסקים שאר דעת אבל מפולש,
בציור), (ראה כמפולש דינו ששם בעקמומיתו הפתח צורת

קורה. או לחי אחד לכל עושה ראשיו ובשני

.„ÈB·Ó21ÔB¯„Óe BÎBzÓ ‰ÂL ‡e‰L22˙eL¯Ï »∆»∆ƒƒ¿ƒ¿
BÎB˙Ï ÔB¯„Óe ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÂL B‡ ,ÌÈa¯‰23- »«ƒ»∆ƒ¿»«ƒƒ¿¿

‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡24Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰L , ≈»ƒ…¿ƒ¿…»∆¬≈À¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó25. ≈¿»«ƒ

א.21) ק, גבוה 22)שבת המבוי קרקע שהיה שיפוע;
פתחו  אצל משופע להיות ומתחיל הרבים, רשות מקרקע

(רש"י). הרבים רשות גבוה 23)לצד הרבים רשות "שהיה
הרבים  רשות לקרקע שוה המבוי כניסת וגם המבוי, מקרקע
לצד  מדרון נעשה הוא כך ואחר פחות, או אמה ברוחב

(רש"י). שכאן 24)פנים" ביארו, ובראשונים בתוספתא
אמות" ארבע מתוך טפחים עשרה מתלקט "אם מדובר
לגובה  שמגיע עד לאט, לאט ומשופע והולך מדרון (שהוא
כולו, כזקוף הוא והרי אמות, ארבע מתוך טפחים עשרה

מגידֿמשנה). היחיד. כרשות ושינויו 25)ודינו שגבהו
אחר. בתיקון צורך ואין כמחיצה, הם הרבים מרשות

.‰ÈB·Ó26BcvL27ÌiÏ ‰Ïk „Á‡28‰Ïk „Á‡ BcˆÂ »∆ƒ∆»»∆«»¿ƒ∆»»∆
‰tL‡Ï29ÏL ‰tL‡L ;ÌeÏk CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÏL ¿«¿»∆«ƒ≈»ƒ¿∆«¿»∆

‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙Bpt˙‰Ï dÈeNÚ dÈ‡ ÌÈa«̄ƒ≈»¬»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆»
ÔBË¯N Ìi‰ ‰ÏÚÈ30. «¬∆«»ƒ¿

ב.26) צט, א. ח, שצידו 27)עירובין אחד, במבוי "מעשה
לפני  מעשה ובא לאשפה, כלה אחד וצידו לים כלה אחד
בה  אמר לא איסור איסור, ולא היתר לא בה אמר ולא רבי,
בה  אמר לא והיתר מחיצות, עומדות) (שהרי קיימי דהא -
המבוי  (ונמצא שרטון" הים ויעלה האשפה תינטל שמא -
כי  רבינו) נוסח (לפי בגמרא אחרֿכך ומבואר מחיצות), בלי
אין  וגם משם, תינטל שמא לחשוש אין רבים של באשפה
בגמרא  שלנו נוסח אולם שרטון, הים יעלה שמא חוששים

שרטון". הים שיעלה (חוששים) "חיישינן עומק 28)הוא
כמחיצה. חשוב - בשפתו טפחים הגבוהה 29)עשרה

כמחיצה. ונחשבת הקרקע מן טפחים חול 30)עשרה

נחשבת  הנהר ששפת בנהרות, הדין וכן שפתו; אצל ואבנים
ביהודה' 'נודע בעל ולדעת עשרה; גבוהה היא אם למחיצה
רבים  בו שמהלכים הגשר למקום כלה המבוי ראש אם

הגשר. במקום הפתח צורת לעשות צריך השני, לעברו

.ÂÈB·Ó31‰·Á¯ ÚˆÓ‡Ï ‰Ïk ‡e‰L LlÙÓ32ÏL »¿À»∆»∆¿∆¿«¿»»∆
Á˙t „‚k ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :ÌÈa¯33È¯‰ - ‰·Á¯‰ «ƒƒ…»»¿À»¿∆∆∆«»¿»»¬≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌeÏk ‰·Á¯‰ „vÓ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ìe˙Òk ‰Ê∆¿»¿≈»ƒƒ«»¿»»¿¬»ƒ
È„„ˆÏ ‰Ïk ‰È‰34ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - ‰·Á¯‰ »»»∆¿ƒ¿≈»¿»»»¿ƒ»¿»∆

,„Á‡ „vÓ ‰Ba ÌÈÓÚt ;¯eÒ‡ dÚˆÓ‡Ï Û‡ - „ÈÁÈ»ƒ«¿∆¿»»»¿»ƒ∆ƒ«∆»
.‰·Á¯ ÏL dcˆÏ ‰Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆¿ƒ»∆¿»»

א.31) ח, (ֿחצר 32)עירובין לרחבה ונכנס פרוץ כלומר,
הבתים). בכותל 33)שאחורי והוא הרבים, לרשות הפותח

כמפולש. המבוי ואין הנ"ל, לפירצה שכותל 34)שממול
אפילו  או כמפולש שהוא הרחבה מכתלי לאחד שוה המבוי

(רש"י). עקום כמבוי שהוא הפתח כנגד הפירצה אין

.ÊÔÈ‡35¯z ÈB·n‰36ÁÏaeÈ‰iL „Ú ‰¯B˜ B‡ È ≈«»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿
˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ ÌÈza37Úa¯‡Ó Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,BÎB˙Ï »ƒ«¬≈¿¿¿ƒ¿∆»¿≈«¿«

‰ÏÚÓÏe ˙Bn‡38Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,39BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È40Ï·‡ . «¿«¿»¿ƒ¿∆»¿»≈«»¿¬»
BaÁ¯k Bk¯‡L ÈB·Ó41¯z BÈ‡Â ,¯ˆÁk ‡e‰ È¯‰ »∆»¿¿»¿¬≈¿»≈¿≈ƒ»

,e‰MÓa ÈÁÏ Ïk ,ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÌÈÈÁÏ ÈLa ‡l‡∆»ƒ¿≈¿»«ƒƒ¿≈»»¿ƒ¿«∆
ÒÙa B‡42˙Á‡ Áe¯Ó ‰Úa¯‡ ·Á¯43. ¿«»»«¿»»≈«««

א.35) ה, שעשוי 36)עירובין מה כל "כי הוא הטעם
ולפיכך  גמורות, מחיצות צריך צנע, ולתשמישי לדירה
צנע, בתשמישי בהן להשתמש אדם בני של שדרכם החצרות
דייריהם  לתוכם, פתוחים וחצרות בתים שאין מבואות וכן
מחיצות  צריכים זה משום יותר, בהם ומשתמשים מועטים
מתמעט  דיירים, יותר בהם שיש מבואות אבל גמורות,
או  לחי של שהיא כל במחיצה די לכן המבוי, תשמיש

(הרשב"א). ה"א:37)קורה" פ"א עירובין 'ירושלמי'
משני  פחותה אינה חצר חצרות, משני פחות אין "מבוא

כחצר.38)בתים". אלא כמבוי חשוב אינו מזה, שבפחות
למבוי.39) כניסתו להיות 40)דרך המבוי דרך שכן

מימרא 42)מרובע.41)('לבוש'). יב: בעירובין הוא כן
נחמן. שלנו 43)דרב המבואות כל לתקן עכשיו ונוהגים

עלֿיד  הפתח וצריך בצורת מבוי, של לרחבו הקשור חבל י
תחת  מכוונים עשרה גבוהים קנים שני החבל תחת להעמיד
מקום  ובכל מפולש, במבוי אפילו מועיל זה ותיקון החבל,

שסג). סי' או"ח (רמ"א הפתח צורת שצריכים

.Á¯ˆÁ44dk¯‡L45¯˙È46daÁ¯ ÏÚ47‡È‰ È¯‰ - »≈∆»¿»»≈«»¿»¬≈ƒ
ÌÈza ÔÈ‡L ÈB·Óe .‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa ˙¯zÂ ,ÈB·Ók¿»¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»»∆≈»ƒ
˙Èa ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔB‚k ,BÎB˙Ï ˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ«¬≈¿¿¿∆…»»∆»«ƒ
Úa¯‡ Bk¯‡a ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔÎÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁ B‡ „Á‡∆»»≈««¿≈»∆≈¿»¿«¿«

˙Bn‡48‡l‡ ¯z BÈ‡ -49ÒÙa B‡ ÌÈÈÁÏ ÈLa «≈ƒ»∆»ƒ¿≈¿»«ƒ¿«
.e‰MÓe ‰Úa¯‡«¿»»«∆

ב.44) יב, הכניסה 45)עירובין דרך נחשב ארכה
שם).46)(רשב"א). (גמרא רחבה 47)במשהו אם אבל

(רשב"א). כחצר ונידונה כמרובעת היא הרי ארכה, על יתר
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חצר.48) כדין והנוסח 49)דינו כאן, יש הדפוס טעות
כמו  ארבעה" בפס או משהו של לחיים בשני "אלא הנכון:

בכתבֿיד. הנוסח וכן הקודמת, בהלכה

.ËBaÁ¯a ÔÈ‡L ÈB·Ó50CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL »∆≈¿»¿¿»¿»ƒ≈»ƒ
˙BÁt ÏkL ;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï…¿ƒ¿…»À»¿«¿≈¿À∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ51ÈB·Ó .52B¯ÈLÎ‰L ƒ¿»¬≈¿»»∆ƒ¿ƒ
¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯B˜a53˙eL¯k BlÎa ÏËÏËÏ ¿»««ƒ∆À»¿«¿≈¿Àƒ¿

˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,„ÈÁi‰«»ƒ«≈ƒƒ¿»«ƒ≈¿
‡È‰ ¯k‰ ÌeMÓ - ‰¯Bw‰L ;¯eËt - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰»«ƒ¿»∆«»ƒ∆≈ƒ
BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,ÈÁÏa B¯ÈLÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÈeNÚ¬»¬»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ
;·iÁ - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ≈¿»«ƒ¿«»

.˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ‰vÁÓk ‡e‰ È¯‰ ÈÁl‰L∆«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒƒ

יותר 50) יש שבחללו אף טפחים, שלשה של בפתחו
כלל.51)(כסףֿמשנה). מבוי כאן ואין כמחובר,

הזורק 52) - בלחי הכשירו יהודה: רב "אמר ב: יב, עירובין
לחי  פטור, לתוכו הזורק - בקורה הכשירו חייב, לתוכו

היכר". משום וקורה מחיצה, סובר 53)משום רבינו
את  לחייב היחיד, רשות דין התורה שמן ה"ד) (בפי"ד
ארבע  לה כשיש רק הוא הרבים, מרשות לתוכה הזורק
שמותר  כרמלית דין לה יש מחיצות ובשלש מחיצות,
או  לחי של תיקון הצריכו חכמים אבל בתוכה, לטלטל
היחיד  רשות מחיצות בשלש כי סובר והראב"ד קורה;

לתוכה. הזורק את לחייב היא, גמורה

.È‰ ˙eL¯a ÌÈÏ˙k ÈLÌÈ¯·BÚ ÌÚ‰Â ,ÌÈa¯ ¿≈¿»ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ
Ô‡kÓ ˙B˙Ï„ ‰NBÚ ?Ì‰ÈÈa ¯ÈLÎÓ „ˆÈk ,Ì‰ÈÈa≈≈∆≈««¿ƒ≈≈∆∆¿»ƒ»

Ô‡kÓ ˙B˙Ï„e54˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰NÚÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»ƒ»¿««»≈»∆≈≈∆¿
BÈ‡Â .„ÈÁi‰55‰ÏÈla ˙B˙Ïc‰ ÏÚÏ CÈ¯ˆ56Ï·‡ , «»ƒ¿≈»ƒƒ¿…«¿»««¿»¬»

,¯ÙÚa ˙BÚwLÓ eÈ‰ .ÏÚp‰Ï ˙BÈe‡¯ eÈ‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»≈»¿À»¿»»
ÈÁÏ B‡ ,Á˙t ˙¯eˆ Ï·‡ .ÏÚp‰Ï Ôw˙Óe Ô˙B‡ ‰pÙÓ¿«∆»¿«¿»¿ƒ»≈¬»«∆«¿ƒ

ÔÈ‡ ,‰¯B˜Â57.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯LÎ‰a ÔÈÏÈÚBÓ ¿»≈»ƒƒ¿∆¿≈¿»«ƒ

ה"ג)54) (למעלה הרבים לרשות המפולש במבוי שדווקא
רשות  אבל מכאן, קורה או ולחי מכאן הפתח בצורת מספיק
(עירובין  רש"י וכפירוש דלתות, שתי צריכה גמורה הרבים
רשות  דרך שמערבין הלל, דבית אליבא הגמרא בקושיית ו:)
אמר  "והא - מכאן וקורה ולחי מכאן דלת בעשיית הרבים
דלתותיה  אילמלא ירושלים יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה
הרי  הרבים", רשות משום עליה חייבין - בלילה ננעלות
הדלת  מנעילת מקשה ולא רש"י), (עיין דלתות שתי שצריך
ירושלים  שדלתות יוחנן רבי בדברי גם לפרש שאפשר מפני
שם  'תוספות' ועיין מפולש. במבוי כמו להינעל ראויות

משנה'. שם.55)ו'כסף רש"י לפי שמקורו נג, הערה ראה
רוקח').56) ('מעשה "בלילה" המלה חסרה אחר, בנוסח
נג.57) הערה ראה

.‡È¯zÓ58ÔÈa B‡ ‰¯Bw‰ ˙Áz ÈB·Óa ÏËÏËÏ À»¿«¿≈¿»«««»≈
ÌÈÈÁl‰59CeÓÒ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»

¯Ï- ˙ÈÏÓ¯ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL ƒ¿»«ƒ¬»ƒ»»»¿«¿¿ƒ
‰¯Bw‰ ˙Áz ÏËÏËÏ ¯eÒ‡60„Ú ÌÈÈÁl‰ ÔÈa B‡ »¿«¿≈«««»≈«¿»«ƒ«

‡ˆÓ È¯‰L ;Á˙t‰ CBz ¯Èz‰Ï ¯Á‡ ÈÁÏ ‰NÚiL∆«¬∆¿ƒ«≈¿«ƒ«∆«∆¬≈»»
¯BÚÂ BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ61. ƒ∆ƒ¿≈

א.58) ט, במבוי.59)עירובין לטלטל המתירים
מותר 60) - בקורה טפחים ארבעה יש שאם הרשב"א ודעת

וסותם  יורד תקרה פי אומרים שאנו תחתיה, לטלטל
מרשות 61)(מגידֿמשנה). קלה כרמלית מקום שבכל אף

מצטרפת  הלחיים שבין שהכרמלית אומרים, כאן הרבים,
מתעוררת  - "וניעור" לה, שמחוצה לכרמלית למינה,
בין  טלטול להתיר מיוחד לחי וצריכה ידה, על ומתחזקת

הלחיים.

.·ÈÏka62Áe¯ Ba LiL ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈÈÁÏ ÔÈNBÚ «…ƒ¿»«ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ63‰È‰ È¯eq‡a elÙ‡Â .64ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú -65 «ƒ«¬ƒ¿ƒ≈¬»»¬«»ƒ

‰¯L‡ B‡ dÓˆÚ ˙BÏfÓe66- ÈÁÏ d˙B‡ ‰NÚL «»«¿»¬≈»∆»»»¿ƒ
¯Lk67‡e‰L Ïk BÈ·Ú ÈÁl‰L ;68ÔÈ‡ ÈÁl‰ d·b . »≈∆«¿ƒ»¿»∆…««¿ƒ≈

‡e‰L Ïk BÈ·ÚÂ BaÁ¯ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt69. »≈¬»»¿»ƒ»¿¿»¿»∆

א.62) טו, עירובין שלא 63)משנה, כפותים שיהיו "והוא
הכ"א. בפט"ז כמבואר ליהנות 64)ינודו" שאסור ואף

גופא  ובלחי מחיצה, לצורך אלא שאינו מכיון אולם מהלחי,
עלֿידו  הבאה הטלטול היתר הנאת אין משתמש, אינו

מאיר'). ('בית להנאה פ"ג 65)נחשבת עירובין 'ירושלמי'
ב.66)ה"א. פ, "ואשריהם 67)עירובין שכתוב ואף

בה  ואין כשרופה ונחשבת ג), יב, (דברים באש" תשרפון
ללחי. כשרה שיעוריה") מיכתת ("כתותי ואף 68)שיעור

- וברוחב טפחים, עשרה - בגובה שיעור צריך לחי שגם
לא  קטן, שיעור שמספיק מכיון ה'תוספות' ביארו משהו,

משנה'. ב'מגיד ועיין בו. יד,69)החמירו בעירובין משנה,
ב.

.‚È‰¯L‡a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜ ÔÈNBÚ Ïka70LiL ÈÙÏ ; «…ƒ»¬»…«¬≈»¿ƒ∆≈
ÔÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ ,¯eÚL ‰¯Bw‰ ·Á¯Ï¿…««»ƒ¿»«ƒƒ¬ƒƒ

ÔÎÂ .‰¯L‡‰71dÈ·ÚÂ ,ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰¯Bw‰ ·Á¯ »¬≈»¿≈…««»≈»ƒ∆«¿»¿»
‡e‰L Ïk72‰‡È¯a ‰È‰zL ,‡e‰Â .73ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï74, »∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿«≈»ƒ«

‡e‰L75ÈˆÁ76‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏL ‰·Ï ∆¬ƒ¿≈»∆¿»¿»ƒ«¿»
È„k ÔÈ‡È¯a eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ‰¯B˜ È„ÈÓÚÓe .ÌÈÁÙË¿»ƒ«¬ƒ≈»¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈

.‰·Ï ÈˆÁÂ ‰¯B˜ Ïa˜Ï¿«≈»«¬ƒ¿≈»

"בכל 70) רבינו: בדברי שגרס משנה' ה'מגיד מדברי [נראה
הנאה, באיסורי בדבריו) להיות צריך (כן אפילו קורה עושין
שעומדת  מפני עושין אין באשרה שרק באשרה", לא אבל
וכל  באש", תשרפון "ואשריהם שנאמר משום לשריפה
שיעוריה" מיכתת ו"כתותי הוא, כשרוף להשרף העומד
הנאה  איסורי אבל פ:), עירובין - הוא וחסר שיעורו (ֿכתות
קיים]. שיעורם - לשריפה עומדים שאינם אחרים

ב'מגיד 71) הוא וכן (ויניציאה). רוחב" "וכמה אחר: בנוסח
במשנה.72)משנה'. ב יג, כן,73)עירובין לא "שאם

שעה  שלפי הרבים רשות בני שסבורים היכר, בה יהיה לא
ניכר  אריח, לקבל וחזקה בריאה כשהיא אבל שם, הניחה
טעם: ועוד (רש"י); שם" הניחוה בנין שלקביעות לכל
קורה  תהיה שלא כדי אריח, לקבל בריאה להיות שצריכה

שברי"ף). (רש"י ברוח קטנה.74)הניטלת לבנה
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כשיעור 75) עליה מונחים אריחים שורת להחזיק שתוכל
המבוי. פתח טפח,76)רוחב רק הקורה ברוחב שאין ואף

צד  מכל טפח רבע לחבר אפשר ומחצה, טפח הוא והאריח
שם). (גמרא, האריח את ויחזיק בטיט, שבו

.„È‰nk77B¯ÈLÎ‰Ï Èc ‰È‰ÈÂ ÈB·n‰ Á˙t ‰È‰È «»ƒ¿∆∆««»¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ
‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - B‰·b ?‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa78ÌÈÁÙË ƒ¿ƒ»»¿≈»≈¬»»¿»ƒ

‰n‡ ÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ79¯NÚ „Ú - BaÁ¯Â , ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿«∆∆
˙Bn‡80a .˙¯eˆ BÏ ‰È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰n ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…»»«

dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ - Á˙t ˙¯eˆ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Á˙t∆«¬»ƒ»»«∆«¬ƒ»»»«
‰¯NÚÓ ˙BÁt B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó81È¯‰ - ‰‡Ó ·Á¯ B‡ , ≈»«»»≈¬»»»»≈»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

למעלה 77) גבוה שהוא "מבוי א: ב, עירובין משנה,
ואם  ימעט, - אמות מעשר והרחב ימעט, - אמה מעשרים
- אמות מעשר רחב שהוא אףֿעלֿפי הפתח, צורת לו יש

למעט". צריך נחשב 78)אין מעשרה, נמוך הוא שאם
מעשרה. פחותה מחיצה שאין מחיצות, למבוי אין כאילו

היא 79) שקורה כיון בקורה, שהכשירו במבוי מדובר כאן
שאין  היכר, אין מעשרים ולמעלה ט), (הלכה היכר משום
בלחי, המבוי את הכשיר אם אבל שם, שולטת האדם עין
מעשרים. ללמעלה אמה עשרים תוך בין הבדל אין

או 80) לחי ואין פתח, שם עליו אין יותר, רחב הוא שאם
להתיר. מועילים צורת 81)קורה שאין הרשב"א דעת

יש  רבינו ולשיטת טפחים, מעשרה לפחות מועילה הפתח
('הקובץ'). פ"א שבת מה'ירושלמי' ראיה

.ÂËÔÎÂ82¯eik ÈB·Ó ÏL ‰¯B˜a ‰È‰ Ì‡83„Ú ¯eiˆÂ ¿≈ƒ»»¿»∆»ƒ¿ƒ«
da ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰ eÈ‰iL84ÈtŒÏÚŒÛ‡ -‡È‰L ∆ƒ¿«…ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ85ÌeMÓ ‰¯Bw‰L .‰¯Lk ,‰n‡ ¿«¿»≈∆¿ƒ«»¿≈»∆«»ƒ
dÈ‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡Â ,‰ÈeNÚ ¯k‰∆≈¬»¿ƒ»¿»¿«¿»≈∆¿ƒ≈»
‡ˆÓÂ ,da ÌÈÏkzÒÓ ¯eiÎÂ ¯eiˆ da LÈ Ì‡Â ;˙¯kƒ∆∆¿ƒ≈»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»

.¯k‰ ÌL»∆≈

א.82) ג, או 83)עירובין שוקעות שונות, צורות קישוטי
לקורה 84)בולטות. סמוך עשה שאם הרשב"א דעת

- להסתכלות המביא דבר כל או חשובות, ארז חתיכות
(מגידֿמשנה). מעשר 85)מועיל רחב המבוי היה אם אבל

(כסףֿמשנה). להתיר מועילים הציורים אין אמות,

.ÊËÈB·Ó86‰¯B˜ ˙ÈÚ˜¯˜ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ B‰·‚ ‰È‰L »∆»»»¿ƒ»»∆««¿»ƒ»
- ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰¯Bw‰ È·ÚÂ ,‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»»√ƒ«»¿«¿»≈∆¿ƒ

¯Lk87BËÚÓÏ ‡·e ,ÌÈ¯NÚÓ ¯˙È B‰·‚ ‰È‰ . »≈»»»¿»≈≈∆¿ƒ»¿«¬
daÁ¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰hÓÏ d˙B‡ ÁÈpnL ,‰¯B˜a¿»∆«ƒ«»¿«»»ƒƒ¿¿»¿»

ÁÙË88‰¯B˜k89˜˜BÁ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt B‰·‚ ‰È‰ . ∆«¿»»»»¿»≈¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ CLÓ Ba90È„k ˜ÈÓÚÓe , ∆∆«¿«««¿«««¬ƒ¿≈
.‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«¬»»

ב.86) ג, יותר 87)עירובין תופש אינו המבוי שחלל מכיון
את 88)מעשרים. יראה טפח אותו על יעמוד שאם

היכר. ויש "כקורה"89)הקורה, חסר אחר, בנוסח
רוקח'). בטפח,90)('מעשה די לא וכאן א. ה, עירובין

שיעור  לחקוק וצריך דופן, נחשב לא מעשרה שבפחות כיון
(רש"י). דופן להחשב ח) (כבהלכה אמות ארבע שהוא מבוי

.ÊÈı¯Ù91BL‡¯ ÈtÏk BcvÓ ‰ˆ¯t Ba92¯‡L Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿«≈…ƒƒ¿«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt BL‡¯a „ÓBÚ93;¯zÓ - ≈¿…«…««¿»»¿»ƒÀ»
¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t‰ ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â94‡Ï Ì‡Â ; »∆…ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«∆∆¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡ Òt ¯‡L95‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿«««¿»»»∆»ƒ≈»¿»
.„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ˆ¯t‰«ƒ¿»»ƒ¿»∆»»ƒ¿»¿»

א.91) ה, לקורה.92)עירובין או ללחי סמוך הכניסה בצד
כי 93) ח) (בהלכה שכתב ואף במבוי, חשוב שיעור שזהו

עשיית  בהתחלת רק זהו אמות, ארבע הוא מבוי שיעור
ה  שכבר כאן אבל די המבוי, נסתר, שאחרֿכך אלא מבוי יה

טפחים. בארבעה פתח,94)בפס נחשב עשר רוחב שעד
צורת  לעשות או לסתמה וצריך פירצה, נחשב מזה יותר אבל

(הריטב"א). נקרא 95)הפתח אמות מעשר שבפחות אף
הכניסה  את המבוי בני יעזבו שמא חוששים כאן פתח,
המבוי  הכשר את יראו ולא זו, פירצה דרך וילכו הראשונה

(רש"י).

.ÁÈı¯Ù96B‡BÏÓa ÈB·n‰97¯ˆÁ ‰ˆ¯ÙÂ ,¯ˆÁÏ98 ƒ¿««»ƒ¿¿»≈¿ƒ¿¿»»≈
‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Bc‚k¿∆¿ƒ¿»«ƒ¬≈∆»ƒ¿≈∆

LlÙÓ ÈB·Ó99˙¯zÓ - ¯ˆÁ‰Â .100ÌÈa¯L ¯ˆÁ‰L ; »¿À»¿∆»≈À∆∆∆∆»≈∆«ƒ
˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - BÊa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊa ÔÈÒÎÂ da ÔÈÚ˜Ba¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿¿ƒ»¬≈ƒ¿

.‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»

א.96) ח, נשארו 97)עירובין אם כי הדופן, רוחב כל
בלחי. הם הרי צדדים משני מחיצות) (שארית גפופים

גפופים.98) נשארו אבל אמות, עשר מבואר 99)כשיעור
ג. בהלכה החצר 100)למעלה את אוסר מבוי שאין

כמבואר  המבוי, את אוסרות חצרות אבל לו, הפתוחה
פ"ה. עירובין ובהלכות ה"ז, בפט"ז

.ËÈÈB·Ó101ÌÈÏÈ·L BÏ eÈ‰L102ÌÈÏÈ·Le ‰Ê „vÓ »∆»¿ƒƒƒ«∆¿ƒƒ
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈLlÙÓ e‡ˆÓpL ,¯Á‡ „vÓƒ««≈∆ƒ¿¿¿À»ƒƒ¿»«ƒ
„Á‡ Ïk È¯‰ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÔÈeÎÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿À»ƒ∆¿∆∆∆¬≈»∆»

‰NBÚ ?B˙B‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ „ˆÈk .LlÙÓ ÈB·Ó Ô‰Ó103 ≈∆»¿À»≈««¿ƒƒ∆
„vaL ÌÈÏÈ·M‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Á˙t ˙¯eˆ«∆«¿»∆»¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆««
ÌÈÏÈ·M‰ ÏÎÏ ‰NBÚÂ ,ÏB„b‰ Á˙tÏ ÔÎÂ ,„Á‡‰»∆»¿≈«∆««»¿∆¿»«¿ƒƒ

.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ ÈM‰ „vaL∆«««≈ƒ¿ƒ»

ב.101) ח, "מבוי 102)עירובין הגמרא בלשון נקרא
המבוי  אל שפתוחים רגלים), מרבה (=כשרץ כנדל" העשוי
כנגד  זה מכוונים ואינם צדדיו, משני קטנים מבואות הגדול

('תוספות'). עקום.103)זה במבוי ג בהלכה כמבואר

.ÎÈB·Ó104Í¯‡ „Á‡ BcvL105- ¯ˆ˜ ÈM‰ BcˆÂ »∆ƒ∆»»…¿¿ƒ«≈ƒ»»
¯ˆw‰ „‚k ‰¯Bw‰ ˙‡ ÁÈpÓ106„ÈÓÚ‰ .107ÈˆÁa ÈÁÏ «ƒ«∆«»¿∆∆«»»∆¡ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÈÓÈt‰ ÈB·n‰108¯zÓ - ÈÁl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L109 «»«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ«∆ƒÀ»
Ba ÏËÏËÏ110ÈÁÏ‰ ÔÓ ıeÁ ‡e‰L ÔBˆÈÁ‰ ÈˆÁ‰Â ,111 ¿«¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆ƒ«∆ƒ

.¯eÒ‡ -»

ב.104) חף יותר 105)עירובין הרבים לרשות נמשך כתלו
שלפנינו. כבציור השני הכותל משום 106)מן שהקורה
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שמשתמשים  והרואה היכר, אין ובאלכסון ט), (הלכה היכר
הרבים. ברשות גם להשתמש יבוא כנגדו דופן שאין בצד
במחיצה  או אלא תקנה לו אין האלכסון, להכשיר בא ואם

(רשב"א). הפתח בצורת זוהי 107)או ב. יד, עירובין
לקודמת. קשר לה שאין חדשה אחר:108)הלכה בנוסח

(ויניציאה). הפנימי" המבוי מחצי מבוי ואין 109)"בחצי
(גמרא). ללחי שמחוץ המבוי בחלק ישתמש שמא חוששים

למעלה 110) כמבואר מבוי, שיעור מקום באותו יש אם
בלחי 111)(רשב"א). המבוי הוכשר אם בין הבדל ואין

(רשב"א). בקורה או

.‡ÎÈB·Ó112Òt ‰NBÚ - ‰n‡ ÌÈ¯NÚ ·Á¯ ‡e‰L »∆»»∆¿ƒ«»∆«
‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ CLÓa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b»«¬»»¿»ƒ¿∆∆«¿««∆

ÚˆÓ‡a B„ÈÓÚÓe ,ÈB·n‰ CLÓ ¯eÚL113‡ˆÓÂ ; ƒ∆∆«»«¬ƒ»∆¿«¿ƒ¿»
¯NÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk Á˙Ùa LiL ˙B‡B·Ó ÈLkƒ¿≈¿∆≈¿∆«»∆»≈∆∆∆

˙Bn‡114Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Ó B‡ .115Òt „ÈÓÚÓe ««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ«
˙Bn‡ LÏL116Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Óe ,117„ÈÓÚÓe »««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ

¯NÚ ÈB·n‰ Á˙t ‡ˆÓÂ ;Ô‡kÓ ˙Bn‡ LÏL Òt«»«ƒ»¿ƒ¿»∆««»∆∆
„ÓBÚ È¯‰L ,ÔÈÓe˙Òk Ô‰ È¯‰ ÔÈ„„v‰Â ,˙Bn‡118 «¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈

‰a¯Ó119.ıe¯t‰ ÏÚ ¿À∆««»

א.112) י, הפתח,113)עירובין בצורת להכשירו יכול וכן
בהי"ד. משני 114)כמבואר אחד בכל שיהיה וצריך

וחצרות  בתים ביניהם, מפסיק שהפס האלה המבואות
(רשב"א). מבוי דיני שאר וכל אחד, כל לתוך פתוחים

המבוי.115) הרי 116)מקיר - האמות שתי חלל ידי על
אמות. חמש שמשני 117)ביחד נמצא השני, מהצד

אמות. עשר ופסים חלל - ביחד הפסים 118)הצדדים
רוחב  פרוץ, - והפס הקיר שבין והחלל עומד, נקראים
אמות. ארבע שהוא - מהחלל יותר אמות, שש - הפסים

הפרוץ 119) אם שגם מובא הט"ז) (פט"ז שלמעלה ואף
(גמרא). החמירו - נוספת פירצה שיש כאן מותר, כעומד

.·ÎÈÁÏ120ËÏBa‰121.¯Lk - ÈB·Ó ÏL BÙcÓ ¿ƒ«≈ƒ»¿∆»»≈
ÈÁÏe122ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰123Ì„wÓ ÂÈÏÚ eÎÓÒ Ì‡ - ¿ƒ»≈≈≈»ƒ»¿»»ƒ…∆

¯Lk ,˙aM‰124‰‡¯ ‡e‰L ÈÁÏe .125ÌÈÙaÓ126 ««»»≈¿ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ
‰‡¯ ‰È‰L B‡ ;ÈÁÏ ‰‡¯ BÈ‡ ıeÁaÓe ,ÈÁÏ¿ƒƒ«≈ƒ¿∆¿ƒ∆»»ƒ¿∆

ıeÁaÓ127el‡Îe ‰ÂL ‡e‰L ‰‡¯ ÌÈÙaÓe ,ÈÁÏ ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿∆∆»∆¿ƒ
ÈÁÏ .ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBc ‰Ê È¯‰ - ÈÁÏ ÌL ÔÈ‡≈»∆ƒ¬≈∆ƒƒ∆ƒ¿ƒ

B‰Èa‚‰L128ÌÈÁÙË ‰LÏL Ú˜¯w‰ ÔÓ129B‡ , ∆ƒ¿ƒƒ««¿«¿»¿»ƒ
B‚ÈÏÙ‰L130Ï·‡ ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ∆ƒ¿ƒƒ«…∆¿»…»»¿¬»

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;¯Lk - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»¿»ƒ»≈∆»»ƒ¿»
BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa - ‰a¯‰ ·Á¯ ‰È‰L ÈÁÏ .„e·Ïk¿»¿ƒ∆»»»»«¿≈≈∆»»»¿
·Á¯ ÈˆÁk BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa ,ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ…««»≈∆»»»¿«¬ƒ…«
¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBcÂ ,¯Lk - ÈB·n‰«»»≈¿ƒƒ∆ƒ¬»ƒ»»»≈
ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚ ÌeMÓ ÔBc - ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁ ÏÚ«¬ƒ…««»ƒƒ≈¿À∆«

.ıe¯t‰«»

א.120) ה, עשה 121)עירובין ולא המבוי, רוחב "לתוך
לשם  ביתו בפאת מבניינו בליטה הוציא אלא לחי לשם

(רש"י). הבנין " א.122)חיזוק טו, שלא 123)עירובין

המבוי. תיקון לשם גם 124)נקבע מועיל גמורה במחיצה
שסג). סי' (או"ח שבת מערב עליו סמכו לא אם

(כת"י 125) בפנים" "עומד אחר: בנוסח א. י, עירובין
ארכו 126)אברבנאל). לצד רחבו הלחי את שהעמיד כגון

השווה  אלא חוץ, כלפי בולט ארכו קצה ואין מבוי, של
.1 כציור המבוי, כותל לעבי החיצון שהעמיד 127)חודו

עבי  אצל עומד הפנימי וחודו למבוי, מחוץ הלחי כל את
.2 כציור ב.128)הכותל, יד, שהלחי 129)עירובין

תחתיה  (עוברים) בוקעים שהגדיים ומחיצה מחיצה, משום
מחיצה. אינה הרחיקו.130)-

.‚Î‰¯B˜131ˆÁÓ ‰ÈÏÚ Ò¯tL,dÏha È¯‰ - ˙Ï »∆≈«»∆»«¿∆∆¬≈ƒ¿»
˙ÏˆÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯k dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»««¿∆∆
dÈ‡ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙˜lÒÓ¿À∆∆ƒ»»∆¿»¿»ƒ»≈≈»

ıÚ .‰vÁÓ132ıeÁaÓ ÈB·Ó ÈÏ˙k ÈLa ˙B„˙È ÈzL ¿ƒ»»«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ«
CÈ¯vL ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«¬≈∆«»…»»¿∆»ƒ

ÈB·n‰ Èab ÏÚ ‰¯Bw‰ ˙BÈ‰Ï133.BÏ CeÓÒ ‡Ï , ƒ¿«»««≈«»…»

גבי 131) על קורה הניח ששת, רב "אמר א: יד, עירובין
קורה  שלשה, הקרקע מן והגביה מחצלת, עליה ופרס מבוי,
היא  שהרי - כאן אין קורה כאן; אין מחיצה כאן, אין
שהגדיים  מחיצה היא שהרי - כאן אין מחיצה מכוסה,
תלויה  מחיצה והיא מהארץ, שלשה (שגבהה בה בוקעים

מתרת)". ב.132)ואינה  ח, ומכיון 133)עירובין
היכר. כאן אין מהכותל, מרוחקת שהקורה

.„Î‰¯B˜134Ï˙ka ˙Ú‚B dÈ‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBi‰ »«¿»ƒ…∆∆¿≈»«««…∆
˙Á‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ ˙Á‡ ,˙B¯B˜ ÈzL ÔÎÂ ;ÈM‰«≈ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ…∆∆¿««
˙BÁt :BÊÏ BÊ ˙BÚÈbÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ…∆∆¿≈»«ƒ¿»

‰LÏMÓ135˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -136‰È‰ , ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ»«∆∆»»
˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰LÏL Ô‰ÈÈa137. ≈≈∆¿»»ƒ¿»ƒ»«∆∆

א.134) יד, לכותל.135)עירובין מחוברת - 'לבוד' היא
עץ 136) שנעץ כגון הכתלים, משני מרוחקת היתה ואפילו

משני  וגם כ'לבוד', היא קורה עליה והניח המבוי, באמצע
(פוסקים). (רבינו 137)צדדים בקרש הרווח את ימלא או

חננאל).

.‰ÎÔÎÂ138˙BÓÈ‡˙n‰ ˙B¯B˜ ÈzL139È„k BÊa ‡Ï , ¿≈¿≈««¿ƒ…»¿≈
ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï140LÈ Ì‡ - ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k BÊa ‡ÏÂ ¿«≈»ƒ«¿…»¿≈¿«≈»ƒ«ƒ≈

Ô‰ÈzLa141‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k ƒ¿≈∆¿≈¿«≈»ƒ«≈»ƒ¿»ƒ»
¯Á‡‰ÏÚÓÏ ˙Á‡Â ‰hÓÏ ˙Á‡ ‰˙È‰ .˙142ÔÈ‡B¯ - «∆∆»¿»««¿«»¿««¿«¿»ƒ

‰hÓÏ ‡È‰ el‡k ‰BÈÏÚ‰ ˙‡143‰BzÁz‰Â ,144 ∆»∆¿»¿ƒƒ¿«»¿««¿»
‰BÈÏÚ ‰È‰z ‡lL „·Ï·e ;‰ÏÚÓÏ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿∆∆¿»

‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰BzÁz ‡ÏÂ ,ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ145; ¿«¿»≈∆¿ƒ¿…«¿»¿«»≈¬»»
Ô‰ÈÈa ‰È‰È ‡ÏÂ146d˙B‡ ÔÈ‡B¯Lk ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ¿…ƒ¿∆≈≈∆¿»¿»ƒ¿∆ƒ»

‰eÎa BÊ ‰˙ÏÚÂ BÊ ‰„¯iL147.BÊ „ˆa BÊ eNÚiL „Ú ∆»¿»¿»¿»¿«»»«∆≈»¿«

א.138) יד, כמו 139)עירובין זו אצל זו "שהשכיבן
(רש"י). יג.140)תאומים" בהלכה ביחד 141)כמבואר

(הגר"א). טפח מחברתה.142)רוחב גבוהה שאחת
יותר 143) שתיהן בין בגובה המרחק יהיה שלא ובלבד

הכ"א): (פ"ה סוכה בהלכות רבינו כדברי טפחים, משלשה
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טפחים". שלשה היורד ובין העולה בין יהיה שלא "ובלבד
(רש"י).144) התחתונה נמצאת 145)או הקורה שאם

לצרפה. אפשר אי למבוי, פסול ברוחב.146)במקום
זו.147) בצד זו מכוונות ששתיהן כלומר,

.ÂÎ‰˙È‰148‰n˜Ú ‰¯Bw‰149el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »¿»«»¬À»ƒ»¿ƒ
‰ËeLt ‡È‰150‰l‚Ú ,151‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»¬À»ƒ»¿ƒƒ

da LÈ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL dÙw‰a ‰È‰ Ì‡Â .˙Úa¯Ó¿À««¿ƒ»»¿∆≈»¿»¿»ƒ≈»
ÁÙË ·Á¯152ıeÁ ‰n˜ÚÂ ÈB·n‰ CB˙a ‰¯Bw‰ ‰˙È‰ . …«∆«»¿»«»¿«»«¬À»

B‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,ÈB·nÏ«»∆»¿»¬À»¿«¿»≈∆¿ƒ
ÌewÚ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»ƒ…∆ƒƒ»≈»ƒ
BÈ‡ - ‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡ ,‰ÈL‡¯ ÈL e¯‡MÈÂ¿ƒ»¬¿≈»∆»≈≈∆»∆¿»≈
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«∆∆¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ‰¯B˜»«∆∆

ב.148) יג, עירובין מחוץ 149)משנה, נוטה ועקמומיתה
למבוי.150)למבוי. מחוץ שישתמש חוששין ואין

(רש"י).151) עליה לעמוד יכול אריח "אין 152)שאין
"כל  כי ('תוספות'), המידות" חכמי לפי מדוקדק החשבון
אמות  שלש יהיה אמה, שלו באלכסון שיהיה עיגול
אלא  לעולם יושג לא שזה ולפי (בערך), בקירוב ושביעית
בהיקפו  שיש כל ואמרו: הגדול בחשבון הם לקחו בקירוב,
המשניות). בפירוש (רבינו טפח רוחב בו יש טפחים, שלשה

.ÊÎ¯‡a153ÓL dÏ ‰NÚL˙BiÂÊ Úa¯‡Ó ÔÈqt ‰B154, ¿≈∆»»»¿»«ƒ≈«¿«»ƒ
‰vÁÓk el‡ È¯‰ - ˙ÈÂÊ ÏÎa ÔÈ˜e·c ÔÈqt ÈL155. ¿≈«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»

Áe¯ ÏÎa „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈¿»«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B„ÓBÚ ˙BiÂf‰ Úa¯‡Â ÏÈ‡B‰ ,Áe¯Â156 »«ƒ¿«¿««»ƒ¿¬≈∆À»

‰È‰È ‰nÎÂ .‰Ó‰aÏ ˙B˜L‰Ïe ¯‡a‰ ÔÓ ˙‡lÓÏ¿«…ƒ«¿≈¿«¿«¿≈»¿«»ƒ¿∆
‰¯NÚ ?Ô‰Ó Òt Ïk d·‚157‰ML ?BaÁ¯Â .ÌÈÁÙË …«»«≈∆¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈÁÙË158˙B˜·¯ ÈzL ‡ÏÓk - ÒÙÏ Òt Ïk ÔÈ·e .159 ¿»ƒ≈»«¿«ƒ¿…¿≈¿»
.‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙ÒÎ ˙Á‡ ,¯˜a ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL∆«¿»»«¿»»»»««ƒ¿∆∆¿««¿»
.LÈÏLe ‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙È ÔÈ‡ ‰Ê ·Á¯ ¯eÚLƒ…«∆≈»≈«¿∆¿≈«»¿ƒ

ב.153) יז, עירובין הרבים 154)משנה, שברשות בארות
מהן  למלא ואסור היחיד, כרשות דינן עשרה, העמוקות
בארבע  (עמודים) פסין עושין לכן הרבים, לרשות ולהוציא
כדי  ולהוציא מים למלא לו מותר ואז לבאר, מסביב זויות

שלפנינו: כבציור הבהמות, את זוית 155)להשקות לכל
הזויות. בין ורווח אמה כנגד אמה אמות, שתי

ל.156) בהלכה להלן בפחות 157)כמבואר מחיצה שאין
עשרה. מחיצה 158)מגובה נקראת ז) (בהלכה למעלה

מחיצות  שלוש שיש כיון טפחים, ארבעה רוחב בפס
כאן  אבל טפחים, ארבעה רחב פס ברביעית מספיק שלימות,
יום  ('תוספות טפחים ששה להיות צריך - פרוץ שרובו

עגלי 159)טוב'). כא) מו, (ירמיה מגזרת הבקר, עדת "הן
המשניות). בפירוש (רבינו מרבק"

.ÁÎ‰È‰160˙ÈÂÊ ÏÎa B‡ ˙BiÂf‰ ÔÓ „Á‡ ÌB˜Óa »»¿»∆»ƒ«»ƒ¿»»ƒ
‰ÏB„b Ô·‡ ÔzÚa¯‡Ó161ËwÏ˙n‰ Ïz B‡ ÔÏÈ‡ B‡ ≈«¿«¿»∆∆¿»ƒ»≈«ƒ¿«≈

- ÌÈ˜ ÏL ‰ÏÈ·Á B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CBzÓ ‰¯NÚ¬»»ƒ«¿««¬ƒ»∆»ƒ
‰n‡Â Ô‡ÎÏ ‰n‡ Ba LÈÂ ˜ÏÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿≈«»¿»¿«»

ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÔBc ,‰¯NÚ d·‚a Ô‡ÎÏ¿»¿…«¬»»ƒƒ»ƒ∆≈»¿≈
‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜ ‰MÓÁ .ÔÈqt162LÈÂ , «ƒ¬ƒ»»ƒ¿≈≈∆»∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa163- Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰MLÂ Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ≈≈∆ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»
.ÔÈqt ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÌÈBcƒƒƒ»ƒ∆≈»¿≈«ƒ

ב.160) יט, ואינה 161)עירובין אמה, על אמה מרובעת
כמרזב, ותעשה שבאמצע עובי שינטל חקיקה, אלא מחוסרת
לחצבה  שאפשר עגולה, אבן או לכאן, ודופן לכאן דופן

אמה  צד.ולעשותה כמחוברים.162)לכל הם והרי
יחד.163) בכולם

.ËÎ¯zÓ164.¯‡aÏ el‡‰ ˙BiÂf‰ Úa¯‡ ·È¯˜‰Ï À»¿«¿ƒ«¿««»ƒ»≈«¿≈
ÌÈÙÏ da¯Â dL‡¯ ‰¯t ‰È‰zL ,‡e‰Â165ÔÈqt‰ ÔÓ »∆ƒ¿∆»»…»¿À»ƒ¿ƒƒ««ƒ

‰˙BLÂ166ÌÚ ‰Ó‰a‰ L‡¯ ÊÁ‡È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿»««ƒ∆……«…«¿≈»ƒ
ÌÈn‰ BaL ÈÏk‰167,ÌÈÙa da¯Â dL‡¯Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ∆««ƒƒ¿…»¿À»ƒ¿ƒ
ÏÓ‚Ï elÙ‡ ¯zÓ168eÈ‰ .169¯eÒ‡ - ‰fÓ ¯˙È ÌÈ·B¯˜ À»¬ƒ¿»»»¿ƒ»≈ƒ∆»

.ÌÈÙÏ ÒÎ Blk ‡e‰L ,È„‚Ï elÙ‡ Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¬ƒƒ¿ƒ∆Àƒ¿»ƒ¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ¯zÓe170ÌÈqÙa ‰a¯iL „·Ï·e ,‡e‰L Ïk À»¿«¿ƒ»∆ƒ¿«∆«¿∆¿«ƒ

‡lL È„k ,Áe¯Â Áe¯ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,ÌÈËeLt¿ƒ∆«ƒƒ»¿»«»«¿≈∆…
‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ B¯·ÁÏ Òt ÔÈa ‡‰È¿≈≈««¬≈≈«¿∆¿≈«»

.LÈÏLe¿ƒ

ב.164) יז, עירובין בחוץ,165)משנה, תהיה הפרה שאם
למחיצות  מחוץ הדלי ויוציא פרתו, אחר שימשך חוששים

אמות"166)הפסים. שתי - פרה? של ורובה ראשה "כמה
ב.167)(גמרא). כ, וכולו 168)עירובין ארוך שהוא
ה"ב.169)מבחוץ. פ"ב עירובין את 170)'ירושלמי'

יח. יז: (עירובין לבאר מסביב רחב היקף ולעשות הפסים
במשנה).

.Ï‡Ï171Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‡l‡ el‡‰ ÌÈqt‰ e¯Èz‰ …ƒƒ««ƒ»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚ ˙Ó‰·Ïe172¯‡a ‰È‰iL ,‡e‰Â ; ¿∆¡«≈¿»ƒƒ¿«»∆ƒ¿∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL ÌÈiÁ ÌÈÓ173Ì„‡ - ˙Bˆ¯‡ ¯‡La Ï·‡ . «ƒ«ƒ∆«ƒ¬»ƒ¿»¬»»»
˙ÙwÓ ,‰vÁÓ BÏ ‰NÚÈ B‡ ,‰zLÈÂ ¯‡aÏ „¯È≈≈«¿≈¿ƒ¿∆«¬∆¿ƒ»«∆∆
‰Ï„ÈÂ dÎB˙a „ÓÚÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ,¯‡aÏ«¿≈¿»¬»»¿»ƒ¿«¬…¿»¿ƒ¿∆
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ·Á¯ ¯‡a‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ»»«¿≈»»«¿≈∆≈»»»

ÔÈqt‰ ÔÈa ‰zLÈÂ ‰Ï„È ‰Ê È¯‰ - Ba „¯ÈÏ174. ≈≈¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈««ƒ

א.171) כא, מעיר 172)עירובין ההולכים לתלמידים "וגם
לעולי  אלא התירו לא ביראות פסי כי תורה, ללמוד לעיר
(רש"י). מצוה" לדבר ההולכים בהם וכיוצא רגלים

בגמרא.173) כג. ושם במשנה. ב כב, כיון 174)עירובין
לאדם. גם התירו אחר, באופן לשתות שאיֿאפשר

.‡Ï¯Ba ÔÎÂ175ı¯‡a elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ¯‡·e ÌÈa¯‰ ¿≈»«ƒ¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ô‰Ï eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡lÓÓ ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿ƒ≈∆∆»ƒ≈»»∆

.ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

חיים";175) מים "באר נובעים חיים מים בה שיש - באר
המשניות). (פירוש מכונסים מים - בור

.·Ï‡lÓÓ‰176Ô˙BÂ ‡lÓÓ ,ÌÈqt‰ ÔÈa BzÓ‰·Ï «¿«≈ƒ¿∆¿≈««ƒ¿«≈¿≈
‰ÈÙÏ ÈÏÎa177Òe·‡ ‰È‰ Ì‡Â .178ÔÈ·Ï ÒÎ BL‡¯ ƒ¿ƒ¿»∆»¿ƒ»»≈…ƒ¿»¿≈
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ÌÈqt‰179‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â , ««ƒ¿»»»«¬»»¿»»«¿»»…
‰ÈÙÏ ÔzÈÂ ‡lÓÈ180‡ÈˆBÈÂ ,Òe·‡‰ Ï˜Ï˜˙È ‡nL , ¿«≈¿ƒ≈¿»∆»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ú˜¯˜Ï Òe·‡‰ ÔÓe Òe·‡Ï ÈÏc‰181; «¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿«¿»«ƒ
.‰ÈÏ‡Ó ‰˙BL ‡È‰Â ,CÙBLÂ ‡lÓÓ ‡l‡∆»¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈∆»

ב.176) כ, הפסים.177)עירובין מסודר 178)בין כלי
לבהמה. אוכל בו "כשהבהמה 179)לשים מדובר כאן

ברשות  הבית יד על לפניה לה מתוקן ואבוס בבית, עומדת
ונותן  היחיד, רשות שהוא ארבעה ורחב עשרה גבוה הרבים,
נכנס  האבוס וראש היחיד, מרשות ומספוא תבן באבוס לה

שלפנינו: כבציור (רש"י). הפסים" ימלא 180)לבין שלא
וילך  האבוס, ראש על הדלי ויגביה הפסים שבין הבור מן
לפני  האבוס על הדלי את ויטלטל הרבים רשות דרך

הדל  את להוציא מבלי (רש"י).הבהמה, הרבים לרשות י
הדלי 181) את להוציא יוכל לא באבוס, קלקול ידי שעל

היחיד), לרשות היחיד (מרשות לאבוס הפסים מבין ישר
הרבים  לרשות מהאבוס הדלי את להוציא יצטרך אלא

באיסור. לרשות מרשות ויוציא

.‚Ï˜¯Bf‰182;·iÁ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿»«ƒ¿≈««ƒ«»
da LiL ,‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ ˙ÈÂÊÂ ˙ÈÂÊ ÏÎa LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»∆≈»
Úea¯‰ È¯‰Â ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¯˙BÈÂ ‰¯NÚ d·b…«¬»»¿≈≈«¿»»««¿»»«¬≈»ƒ«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ÈÈaL Ïk ‰NÚÂ ,‰‡¯Â ¯kƒ»¿ƒ¿∆¿«¬»…∆≈≈∆¿«»ƒ
È¯‰L ;¯‡a Ì‰ÈÈa ÌL ÔÈ‡Â ,‰Ú˜·a ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿≈»≈≈∆¿≈∆¬≈
eÈ‰ elÙ‡Â .Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ Òt Áe¯Â Áe¯ ÏÎa¿»«»««ƒ»«ƒ»«¬ƒ»
eÏËa ‡Ï ,ÔÈqt‰ ÔÈa ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÚ˜Ba ÌÈa«̄ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««ƒ…»¿

˙BvÁn‰183,Ô‰a ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯‰L ˙B¯ˆÁk Ô‰ È¯‰Â , «¿ƒ«¬≈≈«¬≈∆»«ƒ¿ƒ»∆
Ô‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ˙B˜L‰Ï ¯zÓe .·iÁ ÔÎB˙Ï ˜¯Bf‰Â¿«≈¿»«»À»¿«¿«¿≈»≈≈∆

.¯‡a Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆¿≈

א.182) כ, אם 183)עירובין שאף המחיצות כח גדול
היחיד  רשות את לבטל ביכולתם אין ביניהם, רבים עוברים

שביניהם.

.„Ï¯ˆÁ184¯zÓ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÒÎ „Á‡ dL‡¯L »≈∆…»∆»ƒ¿»¿≈««ƒÀ»
Ï.dÎB˙Ï ÔÈqt‰ ÔÈaÓe ,ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï dÎBzÓ ÏËÏË¿«¿≈ƒ»¿≈««ƒƒ≈««ƒ¿»

˙B¯ˆÁ ÈzL eÈ‰185e·¯ÚiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡ -186eL·È . »¿≈¬≈¬ƒ«∆¿»¿»¿
‡lL ;ÔÈqt‰ ÔÈa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa ÌÈn‰««ƒ¿«»»¿«¿≈≈««ƒ∆…

ÌÈn‰ ÌeMÓ ‡l‡ ÔÎB˙a ÏËÏËÏ ‰vÁÓ e·LÁ187. ∆¿¿¿ƒ»¿«¿≈¿»∆»ƒ««ƒ
Ô‰ÈÈa ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aLa ÌÈÓ BÏ e‡a188ÏkL ; »«ƒ¿«»À»¿«¿≈≈≈∆∆»

ÈB·Ó .‰vÁÓ dÓL - ˙aLa ˙ÈNÚpL ‰vÁÓ189 ¿ƒ»∆«¬≈¿«»¿»¿ƒ»»
BÈÁÏ B‡ B˙¯B˜ ‰ÏhpL190¯eÒ‡ - ˙aLa191ÏËÏËÏ ∆ƒ¿»»∆¡¿«»»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯ÎÏ ı¯ÙpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ba««ƒ∆ƒ¿«¿«¿¿ƒ

שלפנינו:184) כבציור א. כ, לבין 185)עירובין נכנסות
עירובין 186)הפסים. בהלכות כמבואר חצרות, עירובי
א'. השבת,187)פרק בתחילת שהותר מכיון אומרים ואין

הבאר. שיבשה אחרי גם מותר שהמחיצה 188)כבר אף
(רש"י). המים בוא עם מאליה משנה,189)נעשית

א. צד, שלו.190)עירובין הפתח צורת ואין 191)או
לכולה. מותר יהא שבת, למקצת שהותר כיון אומרים

.‰Ï‰¯„ÒÎ‡192‰Ú˜·a193,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿«¿»¿ƒ¿»À»¿«¿≈¿À»
˙BvÁÓ LÏL ˙a ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â194;‰¯˜˙Â ¿««ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»

Áe¯ Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z Èt el‡k ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈¿≈«
¯eËt - dÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰Â .˙ÈÚÈ·¯195, ¿ƒƒ¿«≈≈¿»«ƒ¿»»

¯ˆÁ B‡ ˙Èa .‰¯B˜ BÏ LiL Ìe˙Ò ÈB·ÓÏ ˜¯BÊk¿≈¿»»∆≈»«ƒ»≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚa dlL ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ı¯ÙpL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆»¿∆∆«¬≈∆»
„Ú ‡È‰L ‰ˆ¯t ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BlÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿À««ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ«

˙ÈÂÊ Ô¯˜a Á˙t ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,Á˙Ùk - ˙Bn‡ ¯NÚ196. ∆∆«¿∆«≈ƒ∆«¿∆∆»ƒ
- ‰ˆ¯t‰ C¯‡ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰¯B˜ ÌL ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»ƒ¿«¿»«…∆«ƒ¿»
;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰Ó˙ÒÂ ‰„¯iL d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»∆»¿»¿»¿»À»¿«¿≈¿À

ÔBÒÎÏ‡a ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â197. »∆…ƒ¿∆«¬«¿

א.192) כה, אכסדרה 193)עירובין ובה כרמלית, הבקעה
קורות  בצדה ונותנים חלקה. שתקרתה מחיצות שלש בעלת

וסותם. היורד תקרה פי בתוכה 194)שהן לטלטל ואסור
רביעית. רוח תיקון בהלכה 195)בלי כמבואר רבינו, דעת

שמותר  התורה מן כרמלית דין להן יש מחיצות שלש כי ט',
אבל  פטור, הרבים מרשות לשם והזורק בתוכה, לטלטל
והזורק  גמורה, היחיד רשות שהיא וסובר חולק הראב"ד
בתוכו. הטלטול נאסר חכמים מדברי ורק חייב, לתוכה

נאמר 196) זה שכל אומרים ויש כ'. הלכה פט"ז לעיל עיין
הפתח, צורת לה עשה אם אבל בלבד, פירצה לענין רק
(רשב"א). לטלטל ומותר עליה פתח שם בוודאי

יורד 197) תקרה פי אומרים אין שוה, הקירוי אין שאם
פתח, כעין החלל למטה נעשה תקרה פי עלֿידי "כי וסותם
חסרות  אחר, בנוסח (הרא"ש). זוית" בקרן עושין אין ופתח

התימנים). (כת"י באלכסון" תהיה שלא "והוא המלים:

.ÂÏÚaˆ‡‰198‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa da ÔÈ¯ÚLnL , »∆¿«∆¿«¬ƒ»¿»»ƒ
Ï„eb‰ ·Á¯199„È ÏL200.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ÁÙh‰Â . …««»∆»¿«∆««¿«∆¿»

ÔÈa ,˙aLa ÔÈa - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰n‡ ÏÎÂ¿»«»»¬»¿»»≈¿«»≈
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡ ‡È‰ - ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒa201. ¿À»¿ƒ¿«ƒƒ«»«ƒ»¿»ƒ

˙B˜eÁc ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»¿»ƒ¿
‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe ,BÊÏ BÊ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»

˙B˜ÁBN202?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÊÂ ‰ÊÂ .˙BÁeÂ¯e ¬¿¿∆»∆¿«¿ƒ≈«
˙B˜ÁBN ˙Bn‡ Úa¯‡a - ÈB·Ó CLÓ203- B‰·‚Â , ∆∆»¿«¿««¬¿»¿

˙Bn‡ ¯NÚ - ‰ˆ¯t‰ ·Á¯ .˙B·ˆÚ ‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»¬≈…««ƒ¿»∆∆«
˙B·ˆÚ204.ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒ ÔÈÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ . ¬≈¿«≈»∆¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«ƒ

ב.198) מא, בכל 199)מנחות האמור הגודל "רוחב
- הבינוני אריה) בן - (כצ"ל הגודל רוחב הוא - השיעורין
זו  בינוניות שעורות שבע רוחב ומצאנוהו בשיעורו דקדקנו
בהל' (רבינו ברווח" שערות שתי כאורך והן בדוחק, זו בצד
שני  בערך הוא האגודל שיעור ה"ט). פ"ט ספרֿתורה

פ"ה). ח"א יושר (אמרי יד 200)סנטימטרים בוהן והיא
ה"ד). פט"ו תפלה בהל' (רבינו בתורה האמור

ב.201) ג, העצב,202)עירובין על השוחק יתרון "ושיעור
(רשב"א). אמה" לכל אצבע חצי שהוא לי יראה

בהן 204)מרווחת.203) שאין אף ודחוקות, מצומצמות
שוחקות. אמה עשרים
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ה'תשע"ח  שבט י"ד שלישי יום

עׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
אחד 1) כל כמות המוצאים, הדברים שיעורי בו נתבארו

הוא  שם שנזכר מה וכל תורה, דבר הן השיעורין וכל בפרט,
תורה. דבר גמור בחיוב

.‡‡ÈˆBn‰2B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ¯·„ «ƒ»»≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
„Ú ·iÁ BÈ‡ - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ≈«»«

ÌeÏk ÏÈÚBnL ¯eÚL epnÓ ‡ÈˆBiL3È¯eÚL Ô‰ el‡Â . ∆ƒƒ∆ƒ∆ƒ¿¿≈≈ƒ≈
˙¯‚B¯‚k - Ì„‡ ÈÏÎ‡ ‡ÈˆBn‰ :‰‡ˆB‰‰4; «»»«ƒ»¿≈»»ƒ¿∆∆

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe5ÔÓ ˙¯‚B¯‚k ‰È‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ
ÌÈtÏw‰ ÔÓ ıeÁ ,BÓˆÚ ÏÎ‡‰6ÔÈÈÚ¯b‰Â7ÔÈˆ˜Ú‰Â8 »…∆«¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»À¿ƒ

ÔÈaq‰Â9ÔÒ¯n‰Â10. ¿«Àƒ¿«À¿»

ב).2) עמוד עו דף שבת התורה 3)(מסכת מן אסור אבל
מן  אסור שיעור "חצי כי משיעור, פחות אפילו להוציא
שבת  באיסורי גם א) עמוד עד דף יומא (מסכת התורה"

א). עמוד עד דף שבת מסכת "לא 4)(רש"י יבשה, תאנה
משנה  י"ז פרק כלים (מסכת בינונית" אלא קטנה, ולא גדולה
עמוד  פ דף שבת (מסכת תרנגולת מביצת פחותה והיא ז),
רבינו  ודעת א), עמוד צא דף שבת (מסכת מזית וגדולה ב)
בביצה". משליש אחד הוא "הגרוגרת ה) הלכה ח (בפרק

לחייב.5) גרוגרת לשיעור מצטרפים אדם מאכל מיני שני
השיעור.6) את משלימה ואינה אוכל אינה העליונה הקליפה
המשניות).7) בפירוש (רבינו הפרי" בתוך שהם "הקשים
והענ 8) התאנים עוקצי כגון באילן, בהם תלוי בים "שהפרי

שהן  המשניות) (פירוש וזולתם" והאתרוגים והאפרסקים
(רש"י). כפרי ולא ממנו 9)כעץ הנופלת הקמח פסולת

אותו. היוצאה 10)כשמנפים העבה העליונה "הקליפה
המשניות). (פירוש תחילה" בנפה

.·ÔÈÈ11Ú·¯ È„k -12˙ÈÚÈ·¯13Le¯˜ ‰È‰ Ì‡Â .14- «ƒ¿≈…«¿ƒƒ¿ƒ»»»
˙ÈÊÎa15‰ÚÈÓ‚ È„k - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ .16·ÏÁÂ , ƒ¿«ƒ¬≈¿≈»¿»¿≈¿ƒ»«¬≈
‰‡ÓË17ÏÁÎÏ È„k -18·ÏÁ .˙Á‡ ÔÈÚ19Ô·ÏÂ ‰M‡ ¿≈»¿≈ƒ¿…«ƒ««¬≈ƒ»¿…∆

‰ÙÈLÓa ÔzÏ È„k - ‰ˆÈa20CeÒÏ È„k - ÔÓL .21 ≈»¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»∆∆¿≈»
Úaˆ‡22˜ÏË .BÓBÈ Ôa ÔË˜ Ï‚¯ ÏL ‰pË23È„k - ∆¿«¿«»∆∆∆»»∆«¿≈
ÛeLÏ24.ÌÈÓa ÛeLÏ È„k - ¯BÏÈ˜Â .ÔÈ¯BÏÈw‰ ˙‡ »∆«ƒƒ¿ƒ¿≈»¿«ƒ

‰ÎB„Ó Èt ıÁ¯Ï È„k - ÌÈÓe25L·c .26ÔzÏ È„k - «ƒ¿≈ƒ¿…¿≈¿»¿«¿≈ƒ≈
27˙È˙k‰ L‡¯ ÏÚ28ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡Le Ìc . «…«»ƒ»¿»»««¿ƒ¿»

ÔÈÎÙBM‰29˙ÈÚÈ·¯ È„k -30. «¿ƒ¿≈¿ƒƒ

כדי 11) יין "המוציא ב) עמוד עו דף שבת במסכת (משנה
הכוס  לתוך חי יין לתת נוהגים שהיו (כשיעור הכוס" מזיגת
רש"י). בהם. אותו למזוג כדי מים, עליו ולהוסיף

א)13)רבע.12) עמוד קט דף (פסחים - הלוג רביעית
לעניין  ברכה של כוס שיעור והוא ומחצה, ביצה כשיעור
של  רובע השיעור וכאן והבדלה, קידוש המזון, ברכת
ולמזוג  להוסיף ואפשר ביצה, שמיניות שלוש שהן רביעית,
מזוג. יין שיהיה כדי מים רביעיות שלוש עוד ברובע

בכזית".14) יבש "יין א): עמוד עז דף שבת (מסכת
עמוד 15) ד דף עירובין (מסכת כזית הם תורה שיעורי רוב

שמן". זית "ארץ ח): פסוק ח פרק (דברים שנאמר ב)
ושיעור  (רש"י); כזית כולם וכדומה ונותר ודם חלב ואכילת
אגור  (ששמנו אגורי זה בינוני אלא קטן ולא גדול "לא זית
ח); משנה י"ז פרק כלים מסכת - צורכו" כל וגדל בתוכו
הוא  כזית ט) הלכה א פרק עירובין (הלכות רבינו לדעת
פ  דף עירובין (מסכת התוספות ולדעת ביצה, לשליש קרוב

בקליפתה. ביצה חצי ב) עז 16)עמוד דף שבת (מסכת
בפירוש  (רבינו אחת" בבת אדם בליעת "כדי א) עמוד
מכגרוגרת. יותר שהוא כתבו ובתוספות המשניות)

לשתייה.17) ראוי או 18)שאינו לרפואה העין על לשים
"הדא  א): הלכה ח פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד ליופי
טמאה  בהמה בחלב אבל טהורה, בהמה בחלב אמר דאת

אחת". עין לכחול ב).19)כדי עמוד עז דף שבת (מסכת
לשופו 20) שרגילים עיניים) לכאב (משחה קילור "של

(רש"י). אשה" אבר 21)בחלב לסוך "כדי אחרת: בנוסחה
בגמרא. וכן התימנים) יד (כתב קטנה" אצבע שהוא קטן

"אחד 22) פירש: רש"י א). עמוד עח דף שבת (מסכת
ב). עמוד עז דף שבת (מסכת קטנה" אצבע מפרקי

ח).23) פרק שבת מסכת ירושלמי לשפשף.24)(תלמוד
דקים.25) לעשותם יבשים דברים בו שדכים כלי
ב).26) עמוד עו דף שבת במסכת בנוסחה 27)(משנה

בגמרא, וכן (מער"ק) הכתית" ראש פי על "ליתן אחרת:
הבשר  בעור היוצא ששחין מברטנורא, עובדיה רבי ופירש
כתית. פי הנקרא למעלה ראש עושה להתבשל כשמגיע

פרק 28) שבת (מסכת ירושלמי בתלמוד הבהמה, שבגב מכה
ראוי  שאינו ישן (דבש בעתיקא אמר דאת "הדא ח)
אדם), לאכילת הראוי חדש (דבש דידן בהן אבל לאכילה),
לא  בבלי בתלמוד אבל הביצה". בתוך ליתן כדי שיעורו
ח  פרק רע"ב (ועיין רבינו השמיטו ולכן זה חילוק נזכר

א). משנה לשתייה 29)דשבת ראויים שאינם מים
(גמרא).30)ולבישול. טיט בהם לגבל הראויים

.‚Ô·z31- ˙BiË˜ Ô·z .‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰‡e·z ∆∆¿»ƒ¿…ƒ»»∆∆ƒ¿ƒ
ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk32BÏÈÎ‡‰Ï ˙BiË˜ Ô·z ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»»¿ƒƒ∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ

- ˜Ác‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÎ‡‰L ;‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰¯ÙÏ¿»»ƒ¿…ƒ»»∆»¬ƒ»«¿≈«¿»
¯ÈÓÚ .‰ÏÈÎ‡ dÓL33- ÌÈ·NÚ .‰ÏË Èt ‡ÏÓk - ¿»¬ƒ»»ƒƒ¿…ƒ»∆¬»ƒ

eÈ‰ Ì‡ :ÌÈÏˆa ÈÏÚÂ ÌeL ÈÏÚ .È„‚ Èt ‡ÏÓkƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈«¬≈¿»ƒƒ»
ÌÈÁÏ34ÌÈL·ÈÂ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯‚B¯‚k -35 «ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ≈ƒ

¯eÓÁÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â .È„‚ Èt ‡ÏÓk -ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆∆»
Ô‰aL ÏwÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ï·‡ ,Ô‰aL36‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk . ∆»∆¬»ƒ¿»¿ƒ««∆»∆≈«ƒ

‰¯t Èt ‡ÏÓk Ì‰ÈLa LÈ Ì‡ :˙ÈË˜Â ‰‡e·z Ô·z∆∆¿»¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿…ƒ»»
¯eËt -37‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk , »ƒ¿…ƒ»»«»¿≈…«≈»∆

.˙aM‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»

א).31) עמוד עו דף שבת במסכת שתבן 32)(משנה
פי  "מלוא משיעור גדול זה ושיעור לפרה, ראוי אינו קטניות

שיבולים.33)פרה". אדם.34)קש למאכל ראויים
אדם.35) למאכל ראויים אם 36)שאינם כי לחייב שלא

קל  הוא גדול ששעורו "מי שבשניהם. הגדול השיעור על
החשוב  אבל חשוב, אינו שהרי חמור, להשלים מצטרף ואינו

(רש"י). לשעורו" הקל את קטניות 37)משלים תבן שהרי
גמל. פי כמלוא וחיובו תבואה מתבן גדול שיעורו
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.„‡ÈˆBn‰38È„k - ÌÈˆÚ39ÏM·Ï40˙ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k «ƒ≈ƒ¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈«
‰Ùe¯Ë ,ÌÈÏB‚¯z‰41ÒtÏ‡a ‰e˙e ÔÓLa42. ««¿¿ƒ¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

‡ÈˆBn‰43ÒBÓÏ˜ ˙BNÚÏ È„k - ‰˜44ÚÈbn‰ «ƒ»∆¿≈«¬À¿««ƒ«
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯Ï45‰·Ú ‰È‰ Ì‡Â .46ıv¯Ó B‡47- ¿»≈∆¿¿»¿ƒ»»»∆¿À»

B¯eÚL.ÌÈˆÚk ƒ¿≈ƒ

ב).38) עמוד פט דף שבת במסכת "המוציא 39)(משנה
ש"אין  תרנגולת, ביצת והיא קלה" ביצה לבשל כדי עצים
שבת  (מסכת תרנגולת" מביצת יותר להתבשל קלה ביצה לך

ב). עמוד פ בינוני 40)דף חימום כבר חם האלפס ויהיה
המשניות). בפירוש מחבת.42)מעורבת.41)(רבינו

ב)43) עמוד פ דף שבת מקנה.44)(מסכת עשוי עט
אם 45) אשי רב ובעי אצבעותיו" "לקשרי שם: בגמרא

לקשר  או האצבעות ראשי דהיינו העליון לקשר הכוונה
רוקח). (מעשה לקולא רבינו ופסק שאינו 46)האמצעי,

לכתיבה. ורצוץ.47)ראוי שבור

.‰‡ÈˆBn‰48ÔÈÏ·z49‰ˆÈa Ïa˙Ï È„k -50; «ƒ¿»ƒ¿≈¿«≈≈»
ÏtÏt .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe51Ô¯ËÚ .‡e‰L Ïk -52 ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

·BË ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -53Ú¯ ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -54Ïk - »∆≈«»∆≈««»
ÔÓb¯‡ .Ô‰L Ïk - ÌÈÓNa ÈÈÓ .‡e‰L55·BË56Ïk - ∆ƒ≈¿»ƒ»∆≈«¿»»»

„¯e‰ ˙Ïe˙a .‡e‰L57,ÌÈLw‰ ˙BÎzÓ ÈÈÓ .˙Á‡ - ∆¿««∆∆««ƒ≈«»«»ƒ
ÏÊ¯·e ˙LÁ ÔB‚k58ÁaÊn‰ ¯ÙÚÓ .Ô‰L Ïk - ¿¿∆«¿∆»∆≈≈¬««ƒ¿≈«

ÁaÊn‰ È·‡Óe59˜˜nÓe60˙BÁtËÓ ˜˜nÓe ÌÈ¯ÙÒ ≈«¿≈«ƒ¿≈«ƒ∆∆¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»
‰ÊÈ‚Ï Ì˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;Ô‰L Ïk - Ô‰lL61. ∆»∆»∆≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»

˙ÏÁb62¯eËt - ˙·‰ÏL ‡ÈˆBn‰Â .‡e‰L Ïk -63. «∆∆»∆¿«ƒ«¿∆∆»

ב').48) עמוד פ"ט דף שבף שלא 49)(מסכת "והזהר
המרקחת  אלא תבלין נקראים שאין דעתך, על יעלה
אינו  ודומיהם, והפלפל הזנגביל כמו טוב, שריחם והדברים
השומים  כגון התבשיל, את בו שמתבלין דבר כל אלא כן,
כשאדם  תבלין, נקראים כולם והיין והחומץ ושומן והבצלים
המשניות  (בפירוש ותבשילו קדרתו בהם לתבל מתכוון

י'). משנה ב' פרק ערלה לגרוגרת 50)מסכת הכוונה
פענח"). ("צפנת א')51)מביצה עמוד צ' דף שבת (מסכת

וכן  התימנים) (כת"י "פלפלת" בנ"א: הפה; לריח ראוי
למאור.52)במשנה. ומשמש רע שריחו עץ שרף

בהלכה 53) ונזכרים טוב ריח להם שיש וארגמן ורד עלה
(רש"י).54)כאן. לרפואה ותינוקות חולים בשביל לעשן
(רש"י).55) לריח אדום מצבע חסר 56)חומר , בנ"א

(מער"ק). וסתומה.57)"טוב" אדומה שושנה עלה
קטן.58) כלי מהן לעשות קדושתם 59)שראוי שמחמת

בכל  חיובם שעור גם זה משום שהם, כל אותם גונזים
שבלו"60)שהוא. ממטפחות או מספרים הנופל "רקב

רושם" אלא בו נשאר ולא ונתעפש הכלה "הדבר (רע"ב);
המשניות). טעונים 61)(פירוש קדושה תשמישי שכל

א').62)גניזה. עמוד ל"ט דף ביצה שאין 63)(מסכת
שמשות. בה

.ÂÈBÚ¯Ê ‡ÈˆBn‰64Ô¯eÚL - Ì„‡Ï ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ «ƒ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿»»ƒ»
˙BÁt65˙¯‚B¯‚kÓ66ÌÈL - ÔÈ‡eM˜ Ú¯fÓ .67Ú¯fÓe . »ƒƒ¿∆∆ƒ∆«ƒƒ¿«ƒƒ∆«

ÔÈÚeÏc‰68È¯ˆn‰ ÏBt Ú¯fÓ .ÌÈL -69.ÌÈL - «¿ƒ¿«ƒƒ∆««ƒ¿ƒ¿«ƒ

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ÏÚ ÔzÏ È„k - ÔÈaÒ ‡ÈˆBn‰70. «ƒÀƒ¿≈ƒ≈«ƒ∆¿≈»»
ÔÒ¯Ó ‡ÈˆBn‰71,˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «ƒÀ¿»ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

ÚaˆÏ È„k - ‰ÚÈ·ˆÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿…«
ÔË˜ „‚a72È·ÏeÏ .73ÔÈ„¯Ê74‡lL „Ú :ÔÈ·e¯Á‰Â ∆∆»»¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…

˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ75e˜ÈzÓiMÓe ,76.È„‚ Èt ‡ÏÓk - «¿ƒƒ¿∆∆ƒ∆«¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ
- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â Ûel‰ Ï·‡¬»«¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ

.˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ÔÈa ,e˜ÈzÓiL ÔÈa≈∆«¿ƒ≈«∆…«¿ƒƒ¿∆∆

א').64) עמוד צ' דף שבת מסכת שכל 65)(משנה "אף
שיעורם  לזרוע 66)האכלים שראוי מה כפי אחד "כל

(המאירי). גרגרים.67)ממנו" פרי 68)שני דלעת,
החלמון. מצבע קטנית.69)אדמה "מדרך 70)מין

(רבנו  ההתכה" בעת הכור פני על הסובין להשליך הצורפים
פחמים  שאין במקום כי פירש ורש"י המשניות), בפירוש
הכור. שפת – פיֿכור סובין; של באש זהב צורפים

י"ט).71) פרק שבת מסכת שלש 72)(תוספתא בגודל
רוקח). (מעשה בגד נקרא לא מזה פחות אצבעות,

רכים.73) בערבת 74)ענפים הצומחים קטנים  עצים
אדומים. גרגרים בעלי עד 75)הירדן בתחלתם "החרובים

בהמה, למאכל ולא אדם למאכל ראויים אינם ימתיקו, שלא
(מער"ק). כגרוגרת" שעורם ולפיכך לרפואה רוב 76)אלא

(שם). בהמה למאכל החרובים פרי

.Ê‡ÈˆBn‰77ÓÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÈÚ¯‚L78Ì‡Â , «ƒ«¿ƒƒƒ«¬ƒ»»≈¿ƒ
ÔBaLÁÏ Ì‡Â ,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰˜q‰Ï79Ì‡Â ,ÌÈzL - ¿«»»¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿¿«ƒ¿ƒ

·BÊ‡ ‡ÈˆBn‰ .ÌÈzL - ‰ÚÈ¯ÊÏ80,˙¯‚B¯‚k - ÌÈÏÎ‡Ï : ƒ¿ƒ»¿«ƒ«ƒ≈»√»ƒƒ¿∆∆
ÌÈˆÚ‰ ¯eÚLk - ÌÈˆÚÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk - ‰Ó‰·Ï81, ƒ¿≈»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ

‰Èf‰Ï82.‰Èf‰ ¯eÚLk - ¿«»»¿ƒ«»»

הלכה 77) ח' פרק וירושלמי ט' פרק שבת מסכת (תוספתא
(ויניציאה).78)ב'). כגרוגרת" לאכילה "אם בנ"א:
ישתמשו 80)המנין.79) המרובים ממיניו הריח טוב צמח

ולאכילה. ד'.81)לרפואה, הלכה למעלה כמבואר
ד').82) פסוק י"ד פרק (ויקרא מצרעתו המטהר על להזות

.Á‡ÈˆBn‰83ÔÈÊB‚‡ ÈtÏ˜84ÒÈËÒ‡ ,ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e85 «ƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿ƒ
‰‡eÙe86ÔË˜ „‚a Ô‰a ÚaˆÏ È„k - ÔÈÚ·v‰ ¯‡Le »¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿…«»∆∆∆»»
‰Î·Òk87‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ƒ¿»»∆«ƒƒ«»«»≈∆¿≈«ƒ

‡i¯cÒkÏ‡ ¯˙ B‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ Ôa ÌÈÏ‚¯ ÈÓ88B‡ , ≈«¿«ƒ∆«¿»ƒ∆∆¬∆¿«¿¿ƒ»
‡ÈBn˜ ,˙È¯Ba89‚ÏL‡Â90È„k - ÔÈwÓ‰ Ïk ¯‡Le ƒƒ¿»¿«¿»¿»»«¿«ƒ¿≈

- ÔÈÈe¯L ÔÈnÒ ‡ÈˆB‰ .‰Î·Òk ÔË˜ „‚a Ô‰a ÒaÎÏ¿«≈»∆∆∆»»ƒ¿»»ƒ«»ƒ¿ƒ
‡Ó‚c Ô‰a ÚaˆÏ È„k91‡¯È‡Ï92. ¿≈ƒ¿…«»∆À¿»¿ƒ»

א').83) עמוד פ"ט דף שבת מסכת הקליפה 84)(משנה
לצבע. ראויה לחה בעודה האגוז שעל צמח 85)הירוקה
בגדים. לצביעת כחול צבע עשים צמח 86)שממנו

אדום. צבע עושים הראש.87)שמשרשיו מין 88)כסוי
מביאים  שהיו מלכלוך, וטיהור לכבוס חריף מלח כעין עפר

מצרים. של לכביסה.89)מאלכסנדריה מיובש עשב מין
הרוחצים 90) "מינים אלה וכל צמחים, מעפר המוצא חומר

המשניות). (פירוש ומלבנים" כדרך 91)בחוזק "מעט,
(רש"י). רוצה" אתה כזה לומר לדוגמא שמראים
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אריגה 92) לשם גפן צמר או צמר של קטנה חתיכה
(מער"ק). לאורג בנ"א: (ר"ח). במטפחת

.Ë‡ÈˆBn‰93·zÎÏ È„k B¯eÚL - ÒBÓÏw‰ ÏÚ BÈ„ «ƒ¿««À¿ƒ¿≈ƒ¿…
a BÈc‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÈzL epnÓÈÙ ƒ∆¿≈ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ¿≈

ÂÓˆÚ94˙Ò˜a B‡95- ‰Ê ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰iL CÈ¯ˆ , «¿…¿∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»≈«∆
ÈzL ·zÎÏ È„k ÒBÓÏw‰ ÏÚ epnÓ ‰ÏÚiL È„k¿≈∆«¬∆ƒ∆««À¿¿≈ƒ¿…¿≈
È„k ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k ˙Òwa ‰È‰ .˙Bi˙B‡ƒ»»«∆∆¿≈«««À¿¿≈
ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k Bc·Ï BÈca B‡ ,˙Á‡ ˙B‡«««¿¿«¿≈«««À¿

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ È„k96˙Bi˙B‡ ÈzL ‡ÈˆB‰ . ¿≈««¬≈∆»≈ƒ¿≈ƒ
·iÁ - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ô·˙Îe97‡È‰ BÊ Ô˙·È˙k ; ¿»»¿∆¿«≈«»¿ƒ»»ƒ

˙B‡ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,d·˙Îe ˙Á‡ ˙B‡ ‡ÈˆB‰ .Ô˙Áp‰«»»»ƒ««¿»»¿»«¿ƒ
‰¯ÒÁ ¯·kL ;¯eËt - d·˙Îe ‰iL98˙B‡‰ ¿ƒ»¿»»»∆¿»¬≈»»

.‰BL‡¯‰»ƒ»

ב').93) עמוד ע"ח דף שבת מסכת (ירושלמי 94)(משנה
בקולמוס  אם דיו, "הוציא ג'): הלכה ח' פרק שבת מסכת
אפשר  (שאי יותר צריך בכלי אם אותיות, שתי לכתוב בכדי
בה  מלכתוב שנתמעט ונמצא בצדדים, הדיו מן ידבק שלא

אותיות)". דיו.95)שתי בו שנותנים בגמרא 96)כלי
לא. או לשיעור מצטרפים אם עמד 97)מסופקים שלא אף

הוא  הכתב על הדיו הנחת שעיקר חייב, נח לא וגופו לפוש
השניה.98)(רש"י). האות שנכתבה טרם יבשה

.È‡ÈˆBn‰99ÏBÁk100ËÈLÎ˙Ï ÔÈa ,‰‡eÙ¯Ï ÔÈa - «ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .˙Á‡ ÔÈÚ ÏÁÎÏ È„k -¿≈ƒ¿…«ƒ««ƒ»∆≈«¿»
B‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÈÚ ÈzL ˙ÏÈÁÎa ‡l‡ ËM˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿ƒ«¿≈≈«ƒ¿ƒ

ÌÈÈÚ ÈzL ÏÁÎÏ È„k ‡ÈˆBiL „Ú - ËM˜˙‰Ï101. ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈ƒ¿…¿≈≈«ƒ
˙È¯Ù‚Â ˙ÙÊ102·˜ ˙BNÚÏ È„k -103È„k - ‰ÂÚL . ∆∆¿»¿ƒ¿≈«¬∆∆«¬»¿≈

L‡¯a ÔzÏ È„k - ˜·c .ÔË˜ ·˜ Èt ÏÚ ÔzÏƒ≈«ƒ∆∆»»∆∆¿≈ƒ≈¿…
ÛLÙM‰104··¯ .105˜È˜¯ ˙Áz ÁLÓÏ È„k -106 ««¿»¿»¿≈ƒ¿…«««»ƒ

ÚÏÒk107. ¿∆«

ב').99) עמוד ע"ח דף שבת מסכת מבואר 100)(משנה
(שונצינו). כוחל בנ"א ב'; דף 101)בהלכה שבת (מסכת

שהולכות  – אחת" עין כוחלות "צנועות א') עמוד פ'
עין  רק וכוחלות לראות אחת עין אלא מגלות ואין מעוטפות
שאין  כך, כל צניעות צריכות אינן – כפרים בנות אבל אחת,
וכוחלות  פניהן מכסות אינן שם, מצוים ראש וקלות שחוק

(רש"י). עיניהן" חי,102)שתי כסף בו שנותנים "כלי
דק, נקב הסתימה בתוך ונוקב בגפרית או בזפת פיו סותם

(רש"י). חי" הכסף ממנו להוציא שבמגופת 103)כדי נקב
שמן. משל דק שהוא יין של בנ"א:104)חבית

ונותנים  קנה בראש קטן נסר "שמים (שונצינו) "השבשבת"
ורבנו  (רש"י); בו" ונדבק עליו יושב והעוף דבק, עליו
ידבק  בו הנוגע אדם כל בידי עשוי דבר הוא "דבק פירשו:
קושרים  הדבק נותנים שבראשיה הגמא הוא ושבשבת בו,
ומוציאים  העופות בקיני אותה ומכניסים בקנה, אותה

המשניות). (פירוש דף 105)האפרוחים" שבת (מסכת
(רש"י). שמן או שומן ב') עמוד נתונה 106)ע"ח עוגה

(רש"י). בשומן ומטוגנת סלע.107)בתנור של בגודל

.‡È‡ÈˆBn‰108‰Ó„‡109.˙¯b‡‰ Ì˙BÁ ˙BNÚÏ È„k - «ƒ¬»»¿≈«¬«»ƒ∆∆

¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - ËÈË110È„k - ˜c ÏBÁ B‡ Ï·Ê . ƒ¿≈«¬ƒ∆∆«¿≈
‰L¯k ÏaÊÏ111ÏL Ûk ‡ÏÓ ÌÚ ·¯ÚÏ È„k - Òb ÏBÁ . ¿«≈¿≈»«¿≈¿»≈ƒ¿…«∆

ÔÈ„iÒ112˙ÈÒ¯Á .113ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - «»ƒ«¿ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈
ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ ËÈË Ïa‚Ï È„k - ¯ÚN .·‰Ê»»≈»¿≈¿«≈ƒ«¬ƒ∆¿≈

·‰Ê114˙BaaL ‰pË˜ Úaˆ‡ „eÒÏ È„k - „ÈÒ .115. »»ƒ¿≈»∆¿«¿«»∆«»
¯ÙÚ116‰pË˜ ¯Btˆ Ìc ˙BqÎÏ È„k - ¯Ù‡Â117¯B¯ˆ . »»»≈∆¿≈¿««ƒ¿«»¿

‰¯NÚ Ï˜LÓ ‡e‰Â ,LÈb¯˙Â ‰Ó‰·a ˜¯ÊÏ È„k - Ô·‡∆∆¿≈ƒ¿…ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿«¬»»
ÌÈÊeÊ118˙ÈÚÈ·¯ Ba Ïa˜Ï È„k - Ò¯Á .119. ƒ∆∆¿≈¿«≈¿ƒƒ

ב').108) עמוד פ' דף שבת מסכת "טיט 109)(משנה
בהם  ששמים השקים על חותמות ממנו עושים אדום,
ממנו  יעשו כן וכמו מרצופים, הנקראים ממונם, הסוחרים

המשניות). (פירוש המכתבים" על שפת 110)חותמות
הצורפים. של לבצל,111)הכור דומה נאכל, ירק

פירוש  – ה' פסוק י"א פרק (במדבר חציר" נקרא "בעברית
כן 112)המשניות). אם אלא הבית את "לסוד שאסור

אבלות  להזכיר כדי צרכו, כל לבן יהיה (שלא חול" בו עירב
וברש"י). ב' עמוד פ' דף שבת מסכת – ירושלים חורבן על

כתושה.113) ו'.114)לבנה בהלכה כמבואר
בו 115) למשוח מנהגם והיה שרופות, מאבנים "נעשה

להן  להביא וכוונתם מלבוש, כמו בשרם כל על הנערות
בפירוש  (רבנו הבשר" ולהנעים הבגרות ולמהר הנדות

ד').116)המשניות). הלכה ח' פרק שבת (מסכת ירושלמי
דם 117) "איזהו פ"ט): (שבת בתוספתא השחיטה. אחר

דרור". (צפור) זה – קטנה? של 118)צפור דינר הוא זוז
י"ב). הלכה א' (פרק עירובין רבנו בדברי כמבואר כסף

ב'.119) בהלכה מבואר

.·È‡ÈˆBn‰120ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k - Ï·Á121‰t˜Ï122. «ƒ∆∆¿≈«¬…∆¿À»
ÈÓb123È‡Ïz ˙BNÚÏ È„k -124.‰¯·ÎÏÂ ‰ÙÏ ∆ƒ¿≈«¬¿«¿»»¿ƒ¿»»

ÔÈˆe‰125‰ÙÈÙÎÏ ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k -126.˙È¯ˆÓ ƒ¿≈«¬…∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
·ÈÒ127ÔÈÈ ÏL ÔË˜ CtLÓ Èt ÏÚ ÔzÏ È„k -128. ƒ¿≈ƒ≈«ƒ«¿≈»»∆«ƒ

ÔÈÎeÓ129È„k - ÌˆÚ .ÊB‚‡k ¯eck Ba ˙BNÚÏ È„k - ƒ¿≈«¬«∆¡∆∆¿≈
„Â¯z ˙BNÚÏ130.L‡¯ da „¯‚Ï È„k - ˙ÈÎeÎÊ «¬«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿…»…

¯k¯k‰131Â‡ ,132ÚvÙiL „Ú133ÔÈÓÈ ÈzL134.˙Á‡k «ƒ¿»…«∆¿¿«¿≈ƒƒ¿««

א').120) עמוד ע"ח דף שבת מסכת לאחוז 121)(משנה
קופסא.122)בה. או במים 123)תבה הגדל צמח

חבלים. ממנו יד.124)עושים התמר.125)בית עלי
התמר.127)סל.126) עץ לקליפת שמתחת החוטים
מהפסולת.128) גפן 129)לסננו צמר כצמר, רך דבר כל

רופאים 130)וכדומה. כף א') עמוד פ"א דף שבת (מסכת
המשניות). (פירוש שובט 131)קטנה שהאורג מחט כעין

בחברו, חוט יסתבך שלא המתוחים השתי חוטי בו
בזכוכית. מחדדו ראשו בברייתא 132)וכשנשבר הוא כן

שם. מהערב.133)בשבת השתי חטי מסיר
חוטים.134)

.‚È‡ÈˆBn‰135‰¯t‰ ·fÓe Òeq‰ ·fÓ ÔÈÓÈ ÈzL «ƒ¿≈ƒƒƒ¿««ƒ¿««»»
·ÈÁ -136‰Lw‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡ÈˆB‰ .137.·iÁ - ¯ÈÊÁaL «»ƒ««ƒ«»∆∆«¬ƒ«»

Ô‰Â ,Ï˜„ È¯BÁ .ÌÈzL - ıÚ‰ ÈËeÁ Ô‰Â ,Ï˜„ È¯ˆƒ¿≈∆∆¿≈≈»≈¿«ƒ≈∆∆¿≈
˙Bi¯Á‰ ÈtÏ˜138ÔÙb ¯ÓvÓ .˙Á‡ -139¯ÓvÓe ¿ƒ≈«¬ƒ««ƒ∆∆∆∆ƒ∆∆
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CÏk140¯‡Le ,ÌiaL ‰iÁÂ ÌÈ·¯‡Â ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ , »»¿∆∆¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆«»¿»
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ ˙BÂËÏ È„k - ÔÈÂËp‰ Ïk»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…∆«¿»»¿»ƒ
- ¯BÚ‰ ÔÓ B‡ ˜N‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆBn‰«ƒƒ«∆∆ƒ««ƒ»
- „‚a‰ :‰‡ˆB‰Ï Ô¯eÚL Ck ‰‡ÓËÏ Ô¯eÚLk¿ƒ»¿À¿»»ƒ»¿»»«∆∆

‰LÏL141,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ - ˜N‰ ,‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»«««¿»»««¿»»
.‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰»¬ƒ»«¬ƒ»

ב').135) עמוד צ' דף שבת אותן 136)(מסכת שמצניעים
(גמרא). עופות בהן הקשים 137)לצוד מהחוטים

נפרדים.138)שבשדרתו. שעליהם דקל ענפי
(מעשה 139) לפסולת הכוונה מוכין, על הקודמת בהלכה

גס.140)רוקח). השעורים 141)משי שאר וכן טפחים
א'). עמוד ע"ט דף שבת (מסכת בטפחים

.„È‡ÈˆBn‰142ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÏÏk „aÚ˙ ‡lL ¯BÚ «ƒ∆…ƒ¿«≈¿»∆»¬«ƒ
¯ˆÏ È„k B¯eÚL - C¯ ‡e‰143‰pË˜ ˙Ï˜LÓ «ƒ¿≈»…ƒ¿…∆¿«»

‰È‰ .Ï˜L dÏ˜LnL144‰NÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁeÏÓ ∆ƒ¿»»∆∆»»»««¬«ƒ…«¬»
‡ÏÂ ÁÓ˜a145‰ˆÙÚa146.ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k B¯eÚL - ¿∆«¿…¿«¿»ƒ¿≈«¬»≈«

B¯eÚL - ‰ˆÙÚa „aÚ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁÓ˜a ÈeNÚ ‰È‰»»»¿∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈¿«¿»ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„kB¯eÚL - B„eaÚ ¯Ó‚ .Ëb‰ ¿≈ƒ¿…»»∆«≈ƒ¿«ƒƒ
‰MÓÁ147.‰MÓÁ ÏÚ ¬ƒ»«¬ƒ»

א').142) עמוד ע"ט דף שבת "דרך 143)(מסכת
לפי  תפחת, שלא כדי עופרת של משקלות לצור הסוחרים

(רש"י). ונפחתת" תמיד נשחקת כיצד 144)שהמתכת
ומעבירים  חיה או בהמה עור "לוקחין – העור? את מעבדים
ואחרֿכך  במלח אותו מולחין ואחרֿכך תחלה, ממנו היער
מדברים  בו וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין
מהלכות  א' בפרק (רבנו אותו" ומחזיקין העור את שמכווצין

ו'). הלכה (ויניציאה).145)תפילין בעפצא" "או בנ"א:
העורות 146) את בו ומעבדים בדיו הניתן האלון פרי

טפחים.147)לחזקם.

.ÂË‡ÈˆBn‰148˙L¯t ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - „aÚÓ ÛÏ˜ «ƒ¿»¿À»¿≈ƒ¿…»»»»«
'ÚÓL'149'EÈ¯ÚL·e' „Ú150ÒBËÒeÒÎec .151È„k - ¿««ƒ¿»∆¿¿¿≈

‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ·zÎÏ152ÈzL ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - ¯È . ƒ¿…»»¿»¿»¿≈ƒ¿…»»¿≈
ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡153˙Bi˙B‡Ó ˙BÏB„b Ô‰L , ƒ∆∆∆¿ƒ∆≈¿≈ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ‡ÈˆBn‰ .elL∆»«ƒ∆∆¿ƒ«»««ƒ
‡È‰ ‰È‡¯ È¯‰L ;Ba ¯ËÙÂ ÒÎBnÏ e‰‡¯‰ ¯·kL154 ∆¿»∆¿»«≈¿ƒ¿«∆¬≈¿»»ƒ

Úe¯t ¯ËL ‡ÈˆBn‰ .ÌÏBÚÏ155È„k - ˜eÁÓ ¯Èe ¿»«ƒ¿»»«¿»»¿≈
ÔBËÈÏt ÏL ‰pË˜ ˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ C¯ÎÏ156LÈ Ì‡Â . ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿«»∆«¿»¿ƒ≈

ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k BlL Ô·la«…∆∆¿≈ƒ¿…¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ
.·iÁ -«»

ב').148) עמוד ע"ח דף שבת מסכת "שמע 149)(משנה
ד'ֿט'. פסוקים ו' פרק בדברים פרשה 150)ישראל" היא

קלף. על הכתובה שבתפילין שהעבירו 151)קטנה "אחר
החלק  לשנים, בעביו אותו מחלקין העור, מן השער את
ובעפצא, בקמח במלח, שעבדו אחר הבשר, שממול העבה
ז'). הלכה א' פרק תפילין (הלכות דוכסוסטוס" נקרא

הדוכסוסטוס"152) על מזוזה לכתוב מסיני למשה "שהלכה
ח'). הלכה לוקחי 153)(שם שכותבים הסימן "הוא

שנתחייב". מה פרע שזה להודיע והמכס, המעשר
ועליו 154) הסימנים), (כת"י לעולם" לו היא "ראיה בנ"א:

המכס. את לו ששלם להוכחה הקשר על לשמור
שאינו 155) שטר הוא ואם חובו; לגבות לו צריך שאינו

(גמרא). שהוא בכל חייב בה 156)פרוע, ששמים צלוחית
ורדים. מעלי הנעשה בושם שמן

.ÊË‡ÈˆBn‰157Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a «ƒ¿≈»«»»««ƒ∆≈
·iÁ - ÌÈiÁ158ÈB‡NÓ BÈ‡ ÈÁ Ì„‡ Ï·‡ .159Ì‡Â . «ƒ«»¬»»»«≈«¿ƒ

‰M‡‰Â .·iÁ B˙B‡ ‡ÈˆBn‰ - ‰ÏBÁ B‡ ˙eÙk ‰È‰»»»∆«ƒ«»¿»ƒ»
‰c„Ó160˙Á‡ ÏËBpL ÔÓÊa da ˙‡161.˙Á‡ ÁÈpÓe ¿«»∆¿»ƒ¿«∆≈«««ƒ«««

ãycew zegiyn zecewpã

mc` la` .aiig - miig ody t"r` ,sere dig dnda `ivend"
."ie`yn epi` ,ig

שאר  אבל עצמו, את נושא שאדם משום הוא והטעם
להשמיט  עצמן ומכבידין נפשייהו" "דמשרבטי בעלי־חיים

הנושאן. מיד
הנפש  היינו ש'אדם' הרוחנית, בעבודה ההלכה וביאור
הבהמית. הנפש על מרמזים בעלי־חיים ואילו האלוקית,
כפי  הבהמית הנפש של בהמיותה את מדגיש 'בהמה'

הבירור. לפני בתקפה שהיא
שבנפש  שהחומריות היינו החיות, התגברות על מורה 'חיה'
האדם  מעבודת כתוצאה כל־כך, בתוקף אינה הבהמית

הנה"ב. בבירור
- הבהמית הנפש של יותר נעלה בירור על מורה ו'עוף'
זו  ומעלה לארץ, המשיכה טבע היפך - יעופף" "ועוף
או  אחד סימן מספיק שבעוף השחיטה, בדיני גם מודגשת
רובן. או סימנים לשני צריך וחיה בבהמה אבל סימן, רוב

הנפש  את האדם שיברר לאחר שגם ההוראה: וזוהי
נפש  על 'לסמוך' לו אין 'עוף', לדרגת עד שלו הבהמית
היורדת  הבהמה ש"רוח בטבעה נשארת עדיין כי הבהמית,
כי  בעבודתי", הועלתי "מה לחשוב לו אל ולאידך, למטה".
הקצה, אל הקצה מן הוא ועוף חיה בהמה בין החילוק
בשם  קראם ולא ביחד, הרמב"ם כללם לא גם זה ומטעם

'בעלי־חיים'. - כולל
ההוצאה  עניין בהם שייך האם לדגים, בנוגע הדין לברר ויש
כבעלי־חיים  דינם האם מים, בו שיש כלי בתוך
את  שנושא חי כאדם או מטה" כלפי עצמן ש"משמיטין

עצמו.
(i oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

א').157) עמוד צ"ד דף שבת בזה 158)(מסכת אמרו ולא
כלפי  נשמטים שהם לפי באדם, כמ עצמו" את נושא "החי

הנושאם. על ומכבידים את 159)מטה נושא "חי כי
שח). (או"ח מדרבנן אסור אבל ופטור עצמו"

בזרועותיו 160) אוחזתו ב'). עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
(רש"י). והולך רגליו מניע והוא שהתינוק 161)ומסייעתו
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את  לגרור אבל אחת, מניח אחת רגל כשמגביה רגליו מניע
(רש"י). אותו שנושאת מפני אסור הילד

.ÊÈÈÁ ˜BÈz ‡ÈˆBn‰162·iÁ - B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎÂ «ƒƒ«¿ƒ»¿«»«»
ÒÈk‰ ÌeMÓ163Ì‡ Ï·‡ .˜BÈzÏ ‰ÏÙË ÒÈk‰ ÔÈ‡L ; ƒ«ƒ∆≈«ƒ¿≈»«ƒ¬»ƒ

ÂÈÏÎa LaÏÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏB„b‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«»««ƒ∆¿À»¿≈»
¯eËt - B„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ164eÈ‰ .BÏ ‰ÏÙË Ïk‰L ; ¿«¿»¿»»∆«…¿≈»»

BÙ˙k ÏÚ ÔÈÏt˜Ó ÂÈÏk165.·iÁ B˙B‡ ‡NBp‰ - ≈»¿À»ƒ«¿≈«≈«»

בסיוע 162) ללכת היכול ב') עמוד קמ"א דף שבת (מסכת
את 163)אמו. נושא שחי משום פטור, התינוק על אבל

ועל 164)עצמו. עצמו, את נושא חי כי האדם, על
לו. טפלים שהם משום לבישה.165)החפצים כדרך שלא

.ÁÈ‡ÈˆBn‰166·‚Á167‡e‰L Ïk - ÈÁ :168˙Óe ,169- «ƒ»»«»∆≈
ÌÈÓ¯k ˙¯tˆ .˙¯‚B¯‚k170Ïk - ‰˙Ó ÔÈa ,‰iÁ ÔÈa - ƒ¿∆∆ƒ…∆¿»ƒ≈«»≈≈»»

Ïk ÔÎÂ .‰‡eÙ¯Ï d˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;‡e‰L∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿»¿≈…
˙n‰ .da ‡ˆBik171Ô˙‡ÓË ¯eÚLk - ı¯M‰Â ‰Ï·p‰Â «≈»«≈¿«¿≈»¿«∆∆¿ƒÀ¿»»

Ô˙‡ˆB‰ ¯eÚL Ck172‰Ï·e ˙Ó :173- ı¯LÂ ,˙ÈÊk - »ƒ»»»≈¿≈»¿«ƒ¿∆∆
.‰L„Úk«¬»»

ב').166) עמוד צ' דף שבת מסכת ממיני 167)(משנה
(פירוש 168)הארבה. ביותר" קטן הוא אם אף "הכוונה

בו. לשחק לתינוק שמצניעו מכיון ככל 169)המשניות),
ומותרים  שחיטה טעונים אינם חגבים כי אוכלים, שיעורי

בכרמים.170)באכילה. המצוי ארבה (משנה 171)מין
ב'). עמוד צ"ג דף שבת א'172)מסכת (פרק פסק רבנו

חייב  לגופה צריכה שאינה מלאכה כי יהודה כרבי ז') הלכה
שפסקו  הראשונים לשיטת אבל שחייב, כאן סובר לכן עליה,
טוב" יום "תוספות בעל ודעת פטור; כאן גם שמעון, כרבי
בשביל  להצניע ראויים ושרץ שנבלה אופן, בכל חייב שכאן

חתול. או כזית.173)כלב בשיעור מטמאים

.ËÈ‰È‰174ÈˆÁk epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÌL »»»¿«ƒ¿À¿»¿ƒƒ∆«¬ƒ
¯eÚM‰ ËÚÓ˙pL ,ÂÈNÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ;·iÁ - ˙ÈÊ«ƒ«»∆¬≈ƒ¿«¬»∆ƒ¿«≈«ƒ
‰ˆÁÓe ˙ÈÊkÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nËlÓƒ¿«≈¬»ƒƒ«¬ƒ«ƒƒ¿«ƒ∆¡»

¯eËt -175.˙B‡Óh‰ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆ƒ¿»«À¿

ב').174) עמוד צ"ד דף שבת נשאר 175)(מסכת שהרי
לטמא. כזית עוד

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na176ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«»∆»«
‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;Ì˙Ò ‡ÈˆB‰Lk ?¯eÚMk ‰‡ˆB‰‰«»»«ƒ¿∆ƒ¿»¬»«ƒ

Ú¯ÊÏ177ÏÎÏe ‡Ó‚c epnÓ ˙B‡¯‰Ï B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿∆«ƒ¿»¿«¿ƒ∆À¿»¿…
‡e‰L ÏÎa ·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik178. «≈»∆«»¿»∆

ב').176) עמוד צ' דף שבת מסכת שנשמרו 177)(משנה
כך. לשם אחד.178)במיוחד גרעין אפילו

.‡ÎÚÈˆn‰179B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ¯·c ««¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‡Ó‚„Ï180·iÁ - Ì˙Ò B‡ÈˆB‰Â ,BÚÈˆ‰ ‰ÓÏ ÁÎLÂ , ¿À¿»¿»«»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»

‰BL‡¯ ‰·LÁÓ ˙Úc ÏÚL ;‡e‰L ÏÎa ÂÈÏÚ»»¿»∆∆««««¬»»ƒ»
Ì„‡‰ ¯‡Le .‡ÈˆB‰181‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ƒ¿»»»»≈«»ƒ»»∆»

B¯eÚLk182¯ˆB‡‰ CB˙Ï ¯·k ‡ÈˆB‰L ‰Ê ˜¯Ê .183, ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»¿»»

Bz·LÁÓ ‰ÏËa ¯·k ,¯k BÓB˜nL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ»¿»»¿»«¬«¿
BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰BL‡¯‰184·iÁ BÈ‡ - »ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈«»
.¯eÚMk ÒÈÎiL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ

ב').179) עמוד צ' דף שבת דברים 180)(מסכת אבל
מהם  והצניע ולרפואה, לדוגמא לזרע, צורך שום בהם שאין
(משנה  ופטור אדם כל אצל דעתו בטלה משיעורם, פחות

ולדוגמא.181)למלך). לזרע אותו הצניע שלא
ו'.182) בפרק להצניעם 183)הבמואר דעתו והסיח

הוציאו.184)לדוגמא. או

.·Î¯·c185Èe‡¯ BÈ‡Â BÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L »»∆≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ¿≈»
B‡ÈˆB‰Â „Á‡ BÚÈˆ‰ Ì‡ ,‰cp‰ Ìc ÔB‚k ,ÚÈˆ‰Ï¿«¿ƒ«¿««ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ì„‡‰ ¯‡Le ,·iÁ -186ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ; «»¿»»»»¿ƒ»»∆≈«»ƒ
¯Lk‰ ¯·c ˙‡ˆB‰ ÏÚ ‡l‡187ÔÈÚÈˆÓe ÚÈˆ‰Ï ∆»«»«»»«»≈¿«¿ƒ««¿ƒƒ

Â‰BÓk188. »

ב').185) עמוד ע"ה דף שבת מסכת שהרי 186)(משנה
משנה"). ("מגיד דבר לשום ראוי הראוי 187)אינו

לאבוד. נזרק ואינו מה שיעור 188)לשמוש יש שבכמותו
להצניע. ראוי

.‚Î‡ÈˆBn‰189Á¯eËt - ¯eÚL Èˆ190Ïk ÔÎÂ . «ƒ¬ƒƒ»¿≈»
.¯eËt - ¯eÚL ÈˆÁ ˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ«¿»¬ƒƒ»

‡ÈˆB‰191ÈˆÁ‰ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
·iÁ - ¯Á‡‰192ÔBL‡¯‰ ÈˆÁ‰ dÈa‚‰Â Ì„˜ Ì‡Â . »«≈«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

.¯eËÙe Û¯NpL ÈÓk ‰NÚ - ÈM‰ ÈˆÁ‰ ˙Áp‰ Ì„…̃∆«»««¬ƒ«≈ƒ«¬»¿ƒ∆ƒ¿«»
¯Á‡ ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒ«≈

‰LÏL CB˙a ÔBL‡¯‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Â193;·iÁ - ¿∆¡ƒ«»ƒ¿¿»«»
Ì‡ Ï·‡ .e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÈp‰L ÈÓk - ¯È·Ún‰L∆««¬ƒ¿ƒ∆ƒƒ«««≈«∆¬»ƒ

B˜¯Ê194.e‰MÓ Èab ÏÚ ÌL ÁeiL „Ú ·iÁ BÈ‡ , ¿»≈«»«∆»«»««≈«∆

ב').189) עמוד צ"ג דף שבת מסכת "ולא 190)(משנה
יש  איסור אבל וכרת, חטאת לחיוב אלא שיעורים נאמרו

ש"א). סימן או"ח (טור שהוא" שבת 191)בכל (מסכת
א'). עמוד פ' בהעלם 192)דף מצטרפים החצאים ששני

הראשון.193)אחד. לחצי מחובר כלבוד שהוא
הראשון.194) לחצי סמוך בידו העבירו ולא

.„Î‡ÈˆB‰195¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
˙Á‡ ÌÏÚ‰a196:˙BiL¯ ÈzLÏ ;·iÁ - ˙Á‡ ˙eL¯Ï : ¿∆¿≈««ƒ¿«««»ƒ¿≈¿À

¯eËt - ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙eL¯ Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡197‰˙È‰ ; ƒ≈≈≈∆¿∆«»ƒ»∆»»»¿»
˙ÈÏÓ¯k Ô‰ÈÈa198·iÁÂ ˙Á‡ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈≈∆«¿¿ƒ¬≈≈ƒ¿««¿«»

.˙‡hÁ«»

א').195) עמוד פ' דף שבת לו 196)(מסכת נודע שלא
אינן 197)בינתיים. היחיד, רשות הפסק ביניהן שיש כיון

אחת. רשות להחשב פרק 198)מצטרפות למעלה ראה
על  טפחים ארבעה בו שיש תל היא שכרמלית ד' הלכה י"ד
עשרה, עד טפחים משלשה וגבהו יותר, או טפחים ארבעה
היחיד  מרשות או לכרמלית הרבים מרשות והמוציא
בין  להפסיק חשובה אינה ולפיכך פטור. – לכרמלית
אחד. שלם לשעור שיעורים חצאי שני ומצטרפים הרשויות,
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.‰Î‡ÈˆBn‰199¯eÚMkÓ ˙BÁt200BÁÈpiL Ì„˜Â , «ƒ»ƒ«ƒ¿…∆∆«ƒ
Át˙201Ì„˜Â ,¯eÚMk ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ ;¯eÚMk ¯ÊÁÂ ƒ¿«¿»««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿…∆

¯eËt - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ¯ÊÁÂ ˜Óˆ ÁÈpiL202. ∆«ƒ«»«¿»«»ƒ«ƒ»

א').199) עמוד צ"א דף שבת בשעת 200)(מסכת
מכשיעור. פחות היה ונתרחב.201)העקירה התנפח

המלאכה 202) מתחילת כשיעור בו שיהיה עד חייב שאינו
י"ג  (פרק למעלה כמבואר ובהנחה בעקירה סופה, ועד

ה'). הלכה

.ÂÎ‡ÈˆBn‰203‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k204Ì„˜ «ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»…∆
BÈ‡L ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ,‰Áp‰«»»¿ƒ≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈
.‰Áp‰ ˙Ú ÏL Bz·LÁÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚL CÈ¯»̂ƒƒ¬≈∆«»¿«¬«¿∆≈«»»

‰ÚÈ¯ÊÏ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt ‡ÈˆB‰205¯ÊÁ ‰Áp‰ Ì„˜Â , ƒ»ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿…∆«»»»«
¯eËt - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ206Ì„˜ ‰ÁÙz Ì‡Â . ¿ƒ≈»∆»«¬ƒ»»¿ƒ»¿»…∆

‰Áp‰207‰ÈÏÚ CÏniL Ì„˜ ˙¯‚B¯‚k ˙NÚÂ «»»¿«¬»ƒ¿∆∆…∆∆ƒ»≈»∆»
ÏÚ ·iÁ˙Ó ‰È‰ ·MÁ ‡Ï elÙ‡L ;·iÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«»∆¬ƒ…ƒ≈»»ƒ¿«≈«

‰‡ˆB‰‰ ˙·LÁÓ208. «¬∆∆«»»

א').203) עמוד צ"א דף שבת לפחות 204)(מסכת
שעור.205)מכשיעור. צריכה שבשעת 206)שאין

הדרוש. כשעור בו היה לא כשעור 207)הנחה בו והיה
בהנחה. ובין בעקירה במקרים 208)בין מסופקם בגמרא

לפסוק  רבנו של ודרכו לא, או חטאת חיוב בהם יש אם אלה
מוכיח  זה סגנון כי שבתלמוד, לומר" תמצא "אם כדעת

משנה"). ("מגיד מדרשם בבית נפשט שהדבר

.ÊÎ‡ÈˆB‰209‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k210‰¯ÊÁÂ , ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»¿»¿»
‰ÁÙ˙Â211˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Áp‰ Ì„˜212 Ì‡B‡ ‰Á„ ¿»¿»…∆«»»¬≈∆»≈ƒƒ¿»

ÌÈÏL‰Â ,‡ÓË ˙È·Ï ÔÈÏÎ‡ ˙ÈÊk ˜¯Ê .‰Á„ ‡Ï…ƒ¿»»«¿«ƒ√»ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ¿ƒ
ÌL eÈ‰L ÌÈÏÎ‡Ï ‰Ê ˙ÈÊk213‰ˆÈ·k Ïk‰ ‰NÚÂ , ¿«ƒ∆»√»ƒ∆»»¿«¬»«…¿≈»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -214ÈtÓ ,˙ÈÊk ÏÚ ·iÁ˙ Ì‡ ¬≈∆»≈ƒƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿≈
.·iÁ˙ ‡Ï B‡ ,‰‡ÓË ÔÈÚÏ ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«À¿»…ƒ¿«≈

א').209) עמוד צ"א דף שבת לפחות 210)(מסכת
מהשעור.211)מכשעור. לענין 212)חסרה דחוי "יש

(כשחסרה  שעה באותה הניחה ש"אלו דחוי" אין או שבת,
לו  שנדחה נאמר עכשיו גם חטאת, חייב אינו בינתים),
לכשיעור  תפחה וכאשר עקירה, לה ובטלה חטאת, מחיוב

(רש"י). עקירה" בלא הנחה עשה אוכל 213)והניחה, אין
היה  לא שם שהיו והאוכלין מכביצה, בפחות טומאה מקבל

כביצה. טומאה,214)בהם לענין דריקה הך "מדחשיב
כגרוגרת  שיעור בזה היה כאילו שבת, לענין נמי  חשיב

(רש"י). לא" או ומחויב

.ÁÎ‡ÈˆBn‰215˙BÁt216ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eÚMkÓ «ƒ»ƒ«ƒ««ƒ
B˙ek ÔÈ‡Â ,BÏ ‰ÏÙË ÈÏk‰L ;¯eËt - ÈÏÎa B‡ÈˆB‰L∆ƒƒ¿ƒ»∆«¿ƒ¿≈»¿≈«»»
ÔÈ‡ È¯‰Â ,BÎB˙aM ‰Ó ˙‡ˆB‰Ï ‡l‡ ,ÈÏk‰ ˙‡ˆB‰Ï¿»««¿ƒ∆»¿»««∆¿«¬≈≈

˙eÙk BÈ‡L ÈÁ Ì„‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯eÚMk Ba217 «ƒ¿ƒ»ƒƒ»»«∆≈»
ÔÎÂ .BÏ ‰ÏÙË ‰hn‰L ;‰hn‰ ÏÚ Û‡ ¯eËt - ‰hÓa¿ƒ»»«««ƒ»∆«ƒ»¿≈»¿≈

ÌÈÏÎB¯‰ ˙t˜ ‡ÈˆBn‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk218ÈtŒÏÚŒÛ‡ - …«≈»∆«ƒÀ«»¿ƒ««ƒ
BÈ‡ - Btk CB˙a Ô‡ÈˆB‰ elÙ‡Â ,‰a¯‰ ÔÈÈÓ da LiL∆≈»ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»¿«≈

‡È‰ ˙Á‡ ‰‡ˆB‰ ÌL ;˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ219. «»∆»««≈»»««ƒ

א').215) עמוד צ"ג דף שבת (מסכת במשנה 216)משנה
מביא  והראב"ד בכלי", . . . אוכלין "המוציא כתוב
ידועים  אוכלים במיני טפלה,אלא הכלי שאין מהירושלמי
דיעה  לשלול "אוכלין" תיבת השמיט ורבינו לכלי, שצריכים
לגביה, ליה שמוטל דבר כל "כי המגיד הרב שכתב וכמו זו,

רוקח). (מעשה פטור" לו, צריך שאינו שאינו 217)אף
י"ז). בהלכה (ראה עצמו" את נושא "חי כי הוצאתו על חייב

קטנות 218) קופות להם ויש נשים, לקשוטי בשמים "מוכרי
(רש"י). בשמים" מחלקים 219)לצרורות המינים ואין

(ירושלמי). מהם אחד כל על חטאת לחייב

ה'תשע"ח  שבט ט"ו רביעי יום

עׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דרך 1) שהן מפני בהן, לצאת שמותר הדברים לבאר

ההוצאה  חשש מפני חכמים שאסרו והדברים מלבוש,
בהם  שהיוצא דברים, מקצת ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.

תורה. דבר חייב

.‡ÔÈ‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk2Ì‡Â .˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ …¿≈«ƒ¿»»≈¿ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÔBÈ¯L ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c Ô‰L ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ :‡ˆÈ3 »»ƒ»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿ƒ¿

Ú·BÎÂ4ÌÈÙbÓe5Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚL ¿««»«ƒ∆«»«¿«ƒ¬≈∆»¿ƒ
ÁÓ¯ ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c ÔÈ‡L ÌÈÏÎa ‡ˆÈ6ÛÈÒÂ7 »»¿≈ƒ∆≈»∆∆«¿¿…«¿«ƒ

˙L˜Â8‰l‡Â9ÒÈ¯˙e10.·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆¿«»¿ƒ¬≈∆«»

המלחמה)2) כלי (כל אומר אליעזר "רבי א: סג, בשבת
על  חרבך "חגור ד'): מה, (תהלים [שנאמר לו, הן תשכיטין
לגנאי, אלא אינן אומרים וחכמים והדרך"], הודך גבור ירך
וחניתותיהם  לאתים חרבותם "וכתתו ד): ב, (ישעיה שנאמר
עוד  ילמדו ולא חרב גוי אלא גוי ישא לא למזמרות,
לימות  בטלים הן מה מפני לו, הן תכשיטין [ואם מלחמה"

כחכמים. והלכה ברזל.3)המשיח?"], עשוי מלבוש
"קסדא".4) המשנה ובלשון המשניות), (פירוש ברזל של
(פירוש 5) רגליו" על יירו שלא כדי הרגלים יכסו "מברזל

מ"ח). פי"א כלים חרב.7)כידון.6)המשניות
חצים.8) בה המשניות).9)לירות (פירוש עגול מגן

רבינו 10) שדעת ולפי המשניות). (פירוש משולש מגן
בתריס, בקשת, "בסייף, המשנה: מסדר שינה "מגן", שניהם

ביחד. ותריס אלה והביא ברומח", באלה,

.·ÔÈ‡11¯nÒÓ ÏcÒa ÔÈ‡ˆBÈ12B˜fÁÏ B¯nqL13. ≈¿ƒ¿«¿»¿À»∆ƒ¿¿«¿
¯zÓe .Ba ‡ˆÈ ‡lL ÂÈÏÚ e¯Êb ·BË ÌBÈa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿»»∆…≈≈À»

˙‡ˆÏ14ÛÒk ÏL ˙BÚe·˜ ˙BÎÈ˙Á ÂÈÏÚ LiL Ë·‡a »≈¿«¿≈∆≈»»¬ƒ¿∆∆∆
‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈNBÚ ÌÈÎÏn‰L BÓk ,·‰Ê ÏLÂ¿∆»»¿∆«¿»ƒƒƒ¿≈∆

¯zÓ - ËÈLÎz ‡e‰L ÏÎÂ ,ËÈLÎz15‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿…∆«¿ƒÀ»»∆…
.B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÏtÈ ‡nL ;ÈeÙ¯ ‡‰È¿≈»∆»ƒ…ƒ¿»«ƒ¿»«¬ƒ

א.11) ס, שבת וטעם 12)משנה, מסמרים. עם עץ מנעל
לתפילה  מתקבצים היו הצרות מן צרה בזמן כי איסורו,
שמא  וסברו המון קול ושמעו במערות, שמע וקריאת
זה  את זה ודרסו זה את זה דחקו האויבים, בהם הרגישו
אסרו  ולפיכך רבים, מהם ומתו המסומרים, הסנדלים באותן
כניסה  ימי שהם לפי ויוםֿטוב בשבת מסומר בסנדל לצאת
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המשניות). (פירוש אלא 13)וכנופיא חכמים אסרו שלא
הסנדלים. לחיזוק מסומרים היו ושם שהיה, המעשה כעין

בסמוך).14) (ראה גוזרין 15)לאיש "שאין ב: נט, שבת
לפי  אשה גבי שגזרו כמו יראם, שמא האיש, בתכשיטי
(מגידֿמשנה). האשה" כמו בתכשיטיו מתפאר אינו שהאיש

ד. הלכה להלן וראה

.‚˙ÚaË16,‡È‰ LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL «««∆≈»∆»»ƒ«¿ƒ≈»ƒƒ
- Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡LÂ ;‰M‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ»¿∆≈»∆»»
:CÎÈÙÏ .LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â ,‰M‡ ÈËÈLÎzÓƒ«¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚaËa ˙‡ˆiL ‰M‡17‡ˆiL LÈ‡Â ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ƒ»∆»»¿«««∆≈»∆»»¿ƒ∆»»
Ô‰ ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ·iÁ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa¿«««∆≈»∆»»«»ƒƒ¿≈»≈

ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡lL Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ È¯‰Â ?ÔÈ·iÁ18- «»ƒ«¬≈ƒ»∆…¿∆∆«ƒƒ
‰Èe‡¯‰ ˙ÚaË ‡l‡ BÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï LÈ‡‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆»«««»¿»
˙ÚaË ‡l‡ dÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï dk¯c ÔÈ‡ ‰M‡‰ ÔÎÂ ,BÏ¿≈»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿∆¿»»∆»«««

ÈtÓ - dÏ ‰Èe‡¯‰19BzÚaË LÈ‡‰ Ô˙B ÌÈÓÚtL »¿»»ƒ¿≈∆¿»ƒ≈»ƒ««¿
˙Úa dÚaˆ‡a d˙B‡ ˙ÁpÓe ,˙Èaa dÚÈˆ‰Ï BzL‡Ï¿ƒ¿¿«¿ƒ»««ƒ«««»¿∆¿»»¿≈
Ïˆ‡ dw˙Ï dÏÚ·Ï dzÚaË ˙˙B ‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰ÎÏB‰»»¿≈»ƒ»∆∆««¿»¿«¿»¿«¿»≈∆
˙eÁ „Ú ‰ÎÏB‰ ˙Úa BÚaˆ‡a d˙B‡ ÁÈpÓe ,Ôn‡‰»À»«ƒ«»¿∆¿»¿≈»»«¬
,Ô‡ÈˆB‰Ï Ôk¯cL C¯„k Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰L e‡ˆÓÂ ;Ôn‡‰»À»¿ƒ¿¿∆ƒ»¿∆∆∆«¿»¿ƒ»

.ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ

וסב.16) נז. באצבע.17)שבת כמבואר 18)כשהיא
הי"ג. פי"ב א.19)למעלה סב, שבת

.„‡Ï20,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿«««∆≈»∆»»
d‡ÈˆBz ‡nL ‰¯Êb ;‰ÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆ƒ«¿ƒ∆»¿≈»∆»ƒ»

ÌÈLp‰L C¯„k ,‰È˙B¯·ÁÏ ˙B‡¯‰Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«¿¿«¿∆»¿∆∆∆«»ƒ
da ˙‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓz ˙BNBÚ22LÈ‡‰ Ï·‡ .‰¯eËt - »ƒ¿ƒ»»»¿»¬»»ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaËa ˙‡ˆÏ ¯zÓÀ»»≈¿«««∆≈»∆»»ƒ¿≈∆
e‚‰Â .˙B‡¯‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â ËÈLÎz23‡lL ÌÚ‰ Ïk «¿ƒ¿≈«¿¿«¿¿»¬»»»∆…
.ÏÏk ˙ÚaËa e‡ˆÈ≈¿¿«««¿»

א.20) נז, שבת שהנשים 21)משנה, מאצבעה. תפשטנה
ומסירות  ה"א) פ"ו שבת (ירושלמי בתכשיטיהן מתגאות
ארבע  ומעבירות ושוכחות לחברותיהן, להראות תמיד, אותם

הרבים. ברשות באצבעה.22)אמות מנהג 23)כשהיא
(מגידֿמשנה). הוא חסידים

.‰‰M‡24‰·e˜ ËÁÓa ‰‡ˆiL25˙·iÁ -26, ƒ»∆»¿»¿««¿»«∆∆
LÈ‡‰Â27‰·e˜ dÈ‡L ËÁÓa ‡ˆiL LÈ‡Â .¯eËt - ¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿««∆≈»¿»
·iÁ -28,‰ÈËÈLÎzÓ ‡È‰L ÈtÓ ;‰¯eËt - ‰M‡‰Â , «»¿»ƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ∆»

‰Ê .‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯z ‡nL ‰¯Êb ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡Â¿≈»¬»∆»¿≈»∆»«¿∆¿«¿∆»∆
C¯c BÈ‡Â ÂÈËÈLÎzÓ BÈ‡L ¯·„a ‡ˆBi‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»«≈¿»»∆≈ƒ«¿ƒ»¿≈∆∆

ÈˆB‰Â ,LeaÏÓ;·iÁ - ¯·„ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL C¯„k B‡ «¿¿ƒ¿∆∆∆ƒƒ»»«»
,ÈeÙ¯ ‰È‰Â ÂÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ¯·„a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ¿»«≈¿»»∆ƒ«¿ƒ»¿»»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ‰¯‰Óa ÏtiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆ƒ…ƒ¿≈»¿»«¬ƒƒ¿»«ƒ
Ô˙B‡ ÛÏLÏ Ôk¯cL ÔÈËÈLÎ˙a ˙‡ˆiL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»»¿«¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿…»
‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ô˙B‡¯‰Ïe¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿»»»∆
‰Ê È¯‰ - B˙B‡¯‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ,ÏÙB BÈ‡Â ËÈLÎz«¿ƒ¿≈≈¿≈«¿»¿«¿¬≈∆

CÎÈÙÏ .Ba ˙‡ˆÏ ¯zÓ29d˙B‡ ÔÈÁÈpnL ‰„Úˆ‡ , À»»≈¿ƒ»∆¿»»∆«ƒƒ»

˙aLa da ÔÈ‡ˆBÈ - ˜BMa B‡ ÚB¯fa30,‡e‰Â ; «¿««¿ƒ»¿«»»
ËÓMz ‡ÏÂ ¯NaÏ ‰˜e·„ ‰È‰zL31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿»«»»¿…ƒ»≈¿≈…«≈

.‰Êa»∆

א.24) סב, שבת בגדים.25)משנה, לתפור העשויה
בידה,26) ולא במלבושיה אותה שמוציאה אףֿעלֿפי

רגילה  ביתה, בגדי ולתקן לתפור ואומנותה שדרכה שאשה
(ראה  אומן מחייט יותר בבגדיה תחובה מחט להוציא
ואם  ד"ה ב' יא, שבת וב'תוספות' כא, הלכה ולהלן בסמוך,

למעלה.27)יצא). וראה כא), הלכה (להלן חייט אפילו
להצניע 28) נקובה שאינה מחט לו נותנת אשתו שלפעמים

ראה  הוצאה, כדרך שהוציא ונמצא בבגדו אותה ותוחב לה,
ס"ט). פ"ו נתנאל (קרבן ה"ג סג,29)למעלה שבת משנה,

תגלה 30)ב. לא שהרי בשוק, שתסירה לחוש שאין
ברשות 31)בשרה. תיפול שמא לחוש יש כן, לא שאם

(כדלעיל). להביאה ותבוא הרבים

.Â‡Ï32B‡ ÔzLt ÈËeÁa B‡ ¯Óˆ ÈËeÁa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿≈∆∆¿≈ƒ¿»
ıÏÁz ‡nL ;dL‡¯ ÏÚ dÏ ˙B¯eLw‰ ˙BÚeˆ¯aƒ¿«¿»«…»∆»«¬…

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa d˙B‡33‡ÏÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a d¯È·Ú˙Â »ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…
ıÈˆa34ÌÈÈÁÏa ‡ÏÂ ,‰ÈÈÚ ÔÈa ˙ÁpnL35·‰Ê ÏL ¿ƒ∆«««≈≈∆»¿…ƒ¿»«ƒ∆»»

ÔÈ¯eÙz ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ ıÈv‰ ÔÓ ÔÈ„¯BiL∆¿ƒƒ«ƒ«¿»∆»ƒ¿«∆≈»¿ƒ
‰Êa ‰Ê36dL‡¯a ˙ÁpnL ·‰Ê ÏL ‰¯ËÚa ‡ÏÂ .37. ∆»∆¿…«¬»»∆»»∆À««¿…»

È„k ,Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ Ô‰a ÔÈ‡ˆBiL ÌÈÏ·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«»¿«¿≈∆¿≈
e„ÈÒÙÈ ‡lL ,‰q‚ ‰ÚÈÒt eÚÈÒÙÈ ‡lLÔ‰ÈÏe˙a38. ∆…«¿ƒ¿ƒ»«»∆…«¿ƒ¿≈∆

eÏtÈ ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˙‡ˆÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk39 »≈¬ƒ»≈»∆¿«»∆»ƒ¿
.d„Èa Ô‡È·˙e¿ƒ≈¿»»

א.32) נז, שבת על 33)משנה, כשהם לטבול  שאסורה
ה"ה. מקוואות מהלכות בפ"ב כמבואר חציצה, משום ראשה

"בטוטפת".34) המשנה: המשנה:35)בלשון בלשון
ועל  הצדעים על הציץ מן הנתלה "תכשיט "בסרביטין"
המשניות). (פירוש לחיים" נקרא ולפיכך הלחיים,

רק 36) מותר רש"י ולדעת מותר, בזה זה תפורים אם אבל
לשבכה. תפורים זהב",37)אם של "עיר המשנה: בלשון

ירושלים. צורת בצורת 38)ועליה "עכסים ב: סג, שבת
הבתולות  והיו שלשלאות, ביניהם מטילין והיו אצעדה,
ויגיע  גסה, פסיעה יפסעו שלא כדי הכבלים באלו מתקשטות

המשניות). (פירוש בבתוליהן" היזק טעם 39)להן וזהו
תראה  שמא שהטעם אףֿעלֿפי זהב, של לעטרה גם
י' הלכה להלן רבינו שכתב כמו בה, שייך לא לחברותיה

זהב. של בכליל

.Ê‡Ï40‡ÏË˜a ‰M‡ ‡ˆz41ÈÓÊa ‡ÏÂ .d¯‡eˆaL …≈≈ƒ»¿«¿»∆¿«»»¿…¿ƒ¿≈
Û‡‰42ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ‡ÏÂ .43‰Úe·w‰44ÏÚ »«¿…ƒ¿ƒ∆«¿»«¿»«

ÒÈka ‡ÏÂ .dÚB¯Ê45ÔÓL Ba ÔÈÁÈpnL Ï‚Ú‰ ÔËw‰ ¿»¿…«ƒ«»»∆»…∆«ƒƒ∆∆
˙Ï·Bk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Bh‰46,¯ÚN ÏL ‰‡Ùa ‡ÏÂ . «¿«ƒ¿»∆∆¿…¿≈»∆≈»

‡ÏÂ .‰a¯‰ ¯ÚN ˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k dL‡¯ ÏÚ ˙ÁpnL∆««««…»¿≈∆≈»∆«¿«≈»«¿≈¿…
Ïe·Îa47‡ÏÂ .‰ÈÙÏ ·È·Ò B˙B‡ ˙ÙwnL ,¯Óˆ ÏL ¿»∆∆∆∆«∆∆»ƒ¿»∆»¿…

ÏL ÔLa ‡ÏÂ .ÏÙpL ÔL ÌB˜Óa ‰ÈÙa ˙ÁpnL ÔLa¿≈∆«««¿ƒ»ƒ¿≈∆»«¿…¿≈∆
‰ÈpLa LiL Ì„‡ B‡ ¯ÁL ÔL ÏÚ ˙ÁpnL ,·‰Ê48Ï·‡ . »»∆««««≈»…»…∆≈¿ƒ∆»¬»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk .¯k BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÛÒk ÏL ÔL≈∆∆∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ»»≈¬ƒ
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‡nL ,Ô‰a ˙‡ˆÏ49ıÏÁz B‡ ,d„Èa Ì‡È·˙e eÏtÈ »≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ≈¿»»«¬…
.‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯˙Â¿«¿∆¿«¿∆»

א.40) נז, שבת בהם 41)משנה, שעורכים חוטים "היא
כאדם בדוחק, הצואר על אותה וקושרים זהב, החונק גרגרי

הצואר: על קישוט וברומאית, המשניות). (פירוש עצמו" את
(רש"י).42)"קאטלא". מותר אוזן, בנזמי שמן 43)אבל ֶַָ

טוב. ריח ונותן ורד, מעלי אחר:44)העשוי בנוסח
רוקח'). ('מעשה "בכוס".45)"הקשורה" אחר: בננוסח

או 46) מכסף קטן כלי והוא כוכלת, הנוסח: "וב'ערוך'
(פירוש  הנשים" בה יתעדנו טובה, משיחה בו ונותנים מזהב,

שקושרים 47)המשניות). מצנפת כמו בגד של "חתיכה
הציץ  יזיק שלא כדי עליה הציץ ונותנים המצח, על אותה

המשניות). (פירוש המצח" שמשונה 48)את מתוך "שמא
מפיה  ׁשנּה ותקח ותתבייש, יבזוה שיניים, משאר ִָבמראה
(גמרא). הרבים" ברשות אמות ארבע ותעבירנה

כו'"49) יפלו ו"שמא ותראה", תחלוץ "שמא אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ליתא

.ÁÏk50¯Ï Ba ˙‡ˆÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L,ÌÈa¯‰ ˙eL …∆»¿¬»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ
˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁa elÙ‡ Ba ˙‡ˆÏ BÏ ¯eÒ‡51; »»≈¬ƒ¿»≈∆≈»¿…∆∆

Ô‰a ˙‡ˆÏ ¯znL ,¯ÚN ÏL ‰‡Ùe Ïe·kÓ ıeÁƒ»≈»∆≈»∆À»»≈»∆
dÏÚa ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁÏ52. ¿»≈∆≈»¿…∆∆¿≈∆…ƒ¿«∆««¿»

˙‡ˆBi‰Â53ÌNa da ÔÈ‡L ,ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ¿«≈ƒ¿ƒ∆«¿»∆≈»…∆
˙·iÁ - ÏÏk54. ¿»«∆∆

ב.50) סד, רבינו 51)שבת ודעת "לחצר", אמרו בגמרא 
ביחד, עירבו ולא יהודים שני בה שדרים לחצר שהכוונה
שאם  עירובין), מהל' (פ"א בתוכה לטלטל מדרבנן שאסור
בו  לצאת "אסור שאמרו וממה כבית, היא הרי במעורבת

(מגידֿמשנה). מותר שבבית מבואר סד,52)לחצר" שבת
ב.53)ב. סב, אינה 54)שבת בושם בה  שאין שמכיון

משא. אלא תכשיט

.Ë‰‡ˆBÈ55ÏÚ dÏ ÌÈ¯eLw‰ ¯ÚN ÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿≈≈»«¿ƒ»«
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ;dL‡¯56ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â57, …»ƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ

‡nL ¯Ê‚pL „Ú ,‰ÏÈ·Ë dÏ Ú¯‡ Ì‡ ÔzˆÏBÁ dÈ‡Â¿≈»«¿»ƒ≈«»¿ƒ»«∆ƒ¿…∆»
ÔÈa ,dlL ÔÈËeÁ‰ eÈ‰L ÔÈa .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì‡È·z¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈∆»«ƒ∆»≈
ÏLa ‰˜f‰ ‡ˆz ‡ÏÂ .‰Ó‰a ÏL ÔÈa ,dz¯·Á ÏL∆¬∆¿»≈∆¿≈»¿…≈≈«¿≈»¿∆

‰cÏÈ58Ì‡¯˙Â ıÏÁz ‡nLÂ ,dÏ Ô‰ Á·ML ; «¿»∆∆«≈»¿∆»«¬…¿«¿≈
‰˜Ê ÈËeÁa ˙‡ˆBÈ ‰cÏÈ Ï·‡ .‰È˙B¯·ÁÏ59ÏÎÂ .60 ¿«¿∆»¬»«¿»≈¿≈¿≈»¿…
dL‡¯ ÏÚ Ba ˙‡ˆBÈ ,‚e¯‡ ‡e‰L61. ∆»≈«…»

ב.55) סד, שבת ו.56)משנה, בהלכה כי 57)ראה
(פ"ב  מקוואות בהלכות כמבואר חוצצים, אין שיער חוטי

תצא 59)צעירה.58)ה"ה). שלא "ובלבד אמרו בגמרא
זקנה  בשלמא והקשו: ילדה". בשל וזקנה זקנה, בשל ילדה
לחברותיה  להראות (שתרצה לה הוא שבח ילדה, בשל
הוא  גנאי אמאי, זקנה בשל ילדה אלא ברה"ר), ותעבירנו
בשל  ש"ילדה ותירצו: ברה"ר)? תראה לא (ובוודאי לה
ועיין  ובמגידֿמשנה, מינכן בכתבֿיד (כן נסבא כדי זקנה"
שבאמת  נשנה, ולחינם הוא מיותר כלומר כסףֿמשנה),

הוא. א.60)מותר נז, אינם 61)שבת ארוגים שחוטים
(רש"י). חציצה בהם ואין לראשה הדוקים

.È‰‡ˆBÈ62dÈ‡L ÈtÓ ;d¯‡eˆaL ÔÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿ƒ∆¿«»»ƒ¿≈∆≈»
- ÔÈÚe·ˆ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ∆∆«¿»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡ˆBÈÂ .‰È˙B¯·ÁÏ Ô˙B‡ ‰‡¯z ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡63‰M‡ ¬ƒ∆»«¿∆»¿«¿∆»¿¿»ƒ»
ÏÈÏÎa64‰M‡ ‡l‡ Ba ‰‡ˆBÈ ÔÈ‡L ;dL‡¯a ·‰Ê ÏL ƒ¿ƒ∆»»¿…»∆≈¿»∆»ƒ»

ıÈˆa ‰‡ˆBÈÂ .˙B‡¯‰Ïe ıÏÁÏ dk¯c ÔÈ‡L ,‰·eLÁ65 ¬»∆≈«¿»«¬…¿«¿¿¿»¿ƒ
ÏÚL ‰Î·Na ÔÈ¯eÙz Ô‰L ÔÓÊa ·‰Ê ÏL ÌÈÈÁÏ·eƒ¿»«ƒ∆»»ƒ¿«∆≈¿ƒ«¿»»∆«

.Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÏtÈ ‡lL È„k dL‡…̄»¿≈∆…ƒ…¿≈…«≈»∆

סה.)62) (שבת המשנה על רבינו בפירוש ועיין נז. שם
שבצוארה". בחוטין אשה ב.63)"יוצאה נט, שבת

לאוזן"64) מאוזן וקושרת פדחתה, על שמנחת זהב של "טס
שכאן  ו) הלכה (למעלה זהב של מעטרה היא ושונה (רש"י).

תיפול. שמא חשש א.65)אין נז, שבת

.‡È‰‡ˆBÈ66CBÓa ‰M‡67‰È‰iL ,‡e‰Â ;dÊ‡aL ¿»ƒ»¿∆¿»¿»»∆ƒ¿∆
dÏcÒaL CBÓ·e .dÊ‡a ¯eL˜68‰È‰iL ,‡e‰Â ; »¿»¿»¿∆¿«¿»»»∆ƒ¿∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,d˙cÏ ‰È˜˙‰L CBÓ·e .dÏcÒa ¯eL»̃¿«¿»»¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««ƒ
„È ˙Èa BÏ ‰˙NÚ elÙ‡Â ,¯eL˜ BÈ‡L69- ÏÙ Ì‡L ; ∆≈»«¬ƒ»¿»≈»∆ƒ»«

.B˙eÒÈ‡Ó ÈtÓ ,B˙B‡ ‰‡È·Ó dÈ‡≈»¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ

ב.66) סד, שבת גפן.67)משנה, וצמר כצמר רך דבר
הרגל.68) תלחץ מבגד 69)שלא ביתֿיד לידה "עשתה

חננאל). (רבינו בנגיעה" תטנף שלא כדי אותה, שיכסה

.·È‰‡ˆBÈÂ70¯·c ÏÎ·e ÁÏÓ ¯Èb¯‚·e ÏtÏÙa71 ¿¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«¿»»»
‰t‰ ÁÈ¯ ÈtÓ ‰Èt CB˙Ï ÔzzL72Ôzz ‡ÏÂ . ∆ƒ≈¿ƒ»ƒ¿≈≈««∆¿…ƒ≈

ÔÈÓÒÈ˜a ÌÈLp‰ ˙B‡ˆBÈ .˙aLa ‰lÁzÎÏ73 ¿«¿ƒ»¿«»¿«»ƒ¿≈»ƒ
˙BÏÚ¯·e ,Ô‰ÈÊ‡aL74,Ô˙eÒÎaL B‡ Ô¯‡eˆaL ∆¿»¿≈∆ƒ¿»∆¿«»»∆ƒ¿»

„È„¯·e75Ûe¯t‰76˙Ù¯BÙe .77‰lÁza78ÏÚ ˙aLa ƒ¿ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿«»«
Ô·‡‰79ÏÚ Û¯Ù˙Â ÌÈ¯Úz ‡ÏÂ .‰‡ˆBÈÂ ,ÊB‚‡‰ ÏÚÂ »∆∆¿«»¡¿¿»¿…«¬ƒ¿ƒ¿…«

ÏÚ Û¯Ùz ‡Ï ÔÎÂ .ÔËw‰ d·Ï B‡ÈˆB‰Ï È„k ÊB‚‡‰»¡¿≈¿ƒƒ¿»«»»¿≈…ƒ¿…«
Ì‡Â .BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ÚaËn‰««¿≈«¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆»¿«¿¿¿ƒ

‰Ù¯t80.Ba ‰‡ˆBÈ - »¿»¿»

ב.70) סד, שבת שמשתמשים 71)משנה, בשמים מיני כל
(גמרא). שיניים ולכאב הפה לריח (שבת 72)בהם בגמרא

לדורשוני" מלח גלגל הפה, לריח "פלפל מפורש סה.)
"לדורשוני" מפרש רבינו אבל השיניים". "לחולי ופירש"י
וב'אוצר  ד, דר ערך ב'ערוך' שכתוב (כמו השיניים לעיקר
בריח  שניהם פירש ולפיכך ר'), סי' התשובות הגאונים'
רוקח'). 'מעשה (ועיין שלו המשנה בפירוש נראה וכן הפה.

להן 73) עושים ואין אזניהן, את מנקבות קטנות "בנות
שלא  באזניהם קסמין או חוטים ונותנים שיגדלו, עד נזמים

(רש"י). הנקב" מעוטפות 74)יסתם להיות ערביות דרך
בישעי' שנזכרו הרעלות והן העיניים, מן חוץ ופניהן ראשן
או  פעמונים "כמו פירש: המשניות) (בפירוש ורבינו יט ). (ג,

ערבי. קישוט מין והוא ורחב 75)זגים", דק אשה בגד
הגוף. כל את "כי 77)הכרוך.76)לעטוף מכפתרת,

קשה, דבר על יחד וכנפותיו הרדיד שולי אוספות היו הנשים
המשניות). (פירוש מלמעלה" וקושרות עץ או אבן כמו
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(ויניציאה).78) "לכתחילה" אחר: שהכין 79)בנוסח
מוקצה. ואינה שבת מערב לכך שבת 80)אותה מערב

שג). סי' יוסף' ו'בית מיימוניות' ('הגהות

.‚È‡ˆBÈ81ÂÈpLaL ÌÒÈ˜a Ì„‡82BÏcÒaLÂ83 ≈»»¿≈»∆¿ƒ»¿∆¿«¿»
‚BÙq·e CBÓ·e .¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÏÙ Ì‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿ƒ»«…«¬ƒ¿ƒ¿
B‡ ËeÁ Ô‰ÈÏÚ C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL∆««≈««»ƒ¿«∆…ƒ¿…¬≈∆

‰ÁÈLÓ84,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ ‰ÁÈLn‰Â ËeÁ‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«¿«¿ƒ»¬ƒ∆¿
‰knÏ ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ‡Â85ÌeM‰ ˙tÏ˜a ‡ˆBÈÂ . ¿≈»ƒƒ««»¿≈ƒ¿ƒ««

,‰kn Èab ÏÚL „‚‡·e ,‰kn‰ ÏÚL Ïˆa‰ ˙tÏ˜·eƒ¿ƒ««»»∆«««»¿∆∆∆««≈«»
B¯ÈzÓe B¯LB˜Â86˙ÈÏtÒ‡·e .˙aLa87‡Ó‚ÏÓe88 ¿¿«ƒ¿«»¿ƒ¿¿»ƒ¿À¿»

‰iË¯e89ÚÏÒ·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL90˙Èpv‰ ÏÚL91, ¿ƒ»∆««≈««»¿∆«∆««ƒƒ
ÏBb¯Á‰ ˙ˆÈ··e92ÏÚeM‰ ÔL·e ,93¯ÓÒÓ·e , ¿≈«««¿¿≈«»¿«¿≈

·eÏv‰94‰‡eÙ¯ ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏBzL ¯·c ÏÎ·e ,95; «»¿»»»∆ƒƒ¿»
.ÏÈÚBÓ ‡e‰L ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡iL ,‡e‰Â»∆…¿»¿ƒ∆ƒ

פ"ו.81) שבת, ('חסדי 82)תוספתא השיניים כאב נגד
רוקח'). ('מעשה "שבאזניו" אחר: ובנוסח דוד').

('חסדי 83) לרגל להדקו בצד קיסם שמים רחב, כשהסנדל
דק.84)דוד'). את 85)חבל בהם שכורך החוטים אבל

רוקח'). ('מעשה מותר המכה מן יפלו שלא והספוג, המוך
קיימא.86) של קשר חשוב מכה.87)שאינו על תחבושת
לחממה.88) המכה על לחה תחבושת 89)תחבושת

המכה. את לרכך סממנים סה,90)משוחה שבת משנה,
סלע 91)א. בה וקושר הרגל, פרסת תחת שהיא "מכה

(רש"י). ארבה 92)לרפואה" מין א. סז, שבת משנה,
היריכים" עצבי לחולשת סגולה "והוא כב) יא, (ויקרא

המשניות). שועל )93(פירוש של שן שיקח ומי "לשינה,
(פירוש  תקיצו" - שנתו שארכה מי על אותה ויתלה חי

מסמר 94)המשניות). כשיוקח כי הסגולות, בעלי "יזמו
קדחת  בו שיש מי גרגרת על אותו ויתלה הצלוב מעץ

המשניות). (פירוש לו" יועיל גם 95)שלישית בזה ואין
שכל  אצלנו שהעיקר תלכו". לא "ובחוקותיהם של איסור
"ולא  הכתוב אמר לא זה על רפואה. משום בו שיש דבר
פי"א  ועי' המשניות). (פירוש הגויים" בחוקות תלכו

עכו"ם. מהלכות

.„È˙‡ˆBÈ96‰Óe˜z Ô·‡a ‰M‡‰97Ô·‡ Ï˜LÓ·e ≈»ƒ»¿∆∆¿»¿ƒ¿«∆∆
BÏ˜Le Ôek˙pL ,‰Óe˜z98‰¯aÚ ‰M‡ ‡ÏÂ .‰‡eÙ¯Ï ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»¿…ƒ»À»»

¯aÚ˙z ‡nL ;ÌÈLp‰ ¯‡L elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÈ‡ˆBÈÂ .ÏÈt˙Â99ÚÈÓ˜a100‡e‰ ‰Ê È‡Â .‰ÁÓÓ ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈«À¿∆¿≈∆

B‡ ,Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ ‡t¯L ‰Ê ?‰ÁÓÓ ÚÈÓ»̃≈«À¿∆∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈»»
ÔÈÚÈÓ˜a Ì„‡ Èa ‰LÏL ‡t¯L Ì„‡ e‰NÚL∆»»»»∆ƒ≈¿»¿≈»»ƒ¿≈ƒ
;¯eËt - ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ˆÈ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ»»¿»≈«∆≈À¿∆»
- ÔÈlÙza ‡ˆBi‰ ÔÎÂ .LeaÏÓ C¯c B‡ÈˆB‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆∆«¿¿≈«≈ƒ¿ƒƒ

¯eËt101. »

ב.96) סו, מעוברות 97)שבת נשים אותה שנושאות אבן
(רש"י). תפלנה שלא נגד 98)לסגולה דבר איזה "שוקלים

מועיל  האבן, למשקל מכוון החפץ נמצא ואם התקומה, אבן
(מהרש"ל). תקומה" א.99)כאבן ס, שבת משנה,

זמן 101)לסגולה.100) שאינו בשבת גם כמלבוש שהן
סא.). (שבת תפילין

.ÂËÈÓ102È„ÈÁÈ ÏcÒa ‡ˆBÈ ,‰kÓ BÏ‚¯a LiL ƒ∆≈¿«¿«»≈¿«¿»¿ƒƒ
¯a‰ BÏ‚¯a‰‡È103‡ˆÈ ‡Ï ,‰kÓ BÏ‚¯a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«¿«¿ƒ»¿ƒ≈¿«¿«»…≈≈
„ÈÁÈ ÏcÒa104ÏB„b ÏÚÓa ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .105Ï·‡ , ¿«¿»»ƒ¿…≈≈«»»¿ƒ¿»»¬»

ÏB„b ˜eÏÁa ‡e‰ ‡ˆBÈ106‰M‡ ‡ˆz ‡ÏÂ .107ÏÚÓa ≈¿»»¿…≈≈ƒ»¿ƒ¿»
ÈeÙ¯108˙Á‡ ‰ÚL Ba ‰‡ˆÈ ‡lL ,L„Á ÏÚÓa ‡ÏÂ , »¿…¿ƒ¿»»»∆…»¿»»»««

ÌBÈ „BÚaÓ109ÔÈ‡Â .110Úhw‰111·wa ‡ˆBÈ112.BlL ƒ¿¿≈«ƒ≈«≈««∆
ÔÈÓË˜‡113ÈtÓ ,˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ıÚ ÏL «¿«¿ƒ∆≈≈¿ƒ»∆¿«»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËt - e‡ˆÈ Ì‡Â .LeaÏn‰ ÈÎ¯cÓ ÔÈ‡L114. ∆≈»ƒ«¿≈««¿¿ƒ»¿¿ƒ

א.102) ס, שבת (שבת 103)משנה, רב בר חייא כדעת
ברגל  בסנדל שיוצא שם, הונא רב כדעת פוסקים ויש סא.)

מכה. בה תחת 104)שיש השני את נושא כי שיחשדוהו
שיתבייש  טעם: ועוד ה"ב). פ"ו שבת ('ירושלמי' כנפיו
אבל  (רש"י). הרבים ברשות בידו ויביאנו ברבים כך ללכת
אין  - הבריאה ברגלו יחידי בסנדל ויוצא מכה ברגלו יש אם

בושה. ואין מרגליו 105)חשד שיפול ב. קמא, שבת
בידו. ברחוב.106)ויביאנו ערום ילך לא שהרי

מתאים 107) שיהיה מנעלה על יותר מקפדת שהאשה
רגלה. ברשות 108)למידת בידה ותביאנו תחלצנו שמא

בידה.109)הרבים. ותביאנו רגלה מידת לפי אינו שמא
ב.110) סה, שבת כרותה.111)משנה, רגל 112)שרגלו

מעץ. עשויה (פירוש 113)הקטע עץ" של מנעל "כמו
שידיו  לגדם עץ של יד פירושו: ר"ח, לדעת המשניות).

ללכת 114)כרותות. לו אפשר אי שאם הפוסקים, ודעת
(מגידֿמשנה). בשבת בהם לצאת מותר - הקביים בלי

.ÊËÔÈ‡ˆBÈ115ÔBi¯˜Ùa116‰tÈˆ·e117ÈÏÚa ÈL‡¯aL ¿ƒ¿À¿¿¿ƒ»∆¿»≈«¬≈
ÔÓLa ÔÚ·vL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈËËÁ118B‡ ,ÔÎ¯Îe ¬»ƒ≈»«ƒ¿«∆¿»»¿∆∆¿»»

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌBÈ „BÚaÓ ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰a ‡ˆiL∆»»»∆»»««ƒ¿¬»ƒ…
¯eÒ‡ - ˙aM‰ Ì„˜ Ô‰a ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,‰NÚÓ Ô‰a ‰NÚ»»»∆«¬∆¿…»»»∆…∆««»»

Ô‰a ˙‡ˆÏ119. »≈»∆

א.115) נ, קרח 116)שבת לאדם שעושים נכרית פאה
האי). (רב ראשו (רש"י).117)לכסות מנופץ צמר

מהרש"ל 118) מחקו וכן "בשמן", ליתא שוונצינו בדפוס
(שם). שבת כמלבוש.119)בגמרא נחשבים שאינם

.ÊÈÔÈ‡ˆBÈ120ÒB‚Ò·e ‰ÚÈ¯È·e ‰·Ú ˜Na121‰·Ú ¿ƒ¿«»∆ƒƒ»¿»»∆
‰ÏÈÓÁ·e122ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,123‰·˙a ‡Ï Ï·‡ ;124 «¬ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬»…¿≈»

¯k‰ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,˙ÏˆÁÓa ‡ÏÂ ‰t˜a ‡ÏÂ125 ¿…¿À»¿…¿«¿∆∆ƒ¿≈«¿»ƒ««
¯zÓ - ÌÈ„‚a‰ BÓk ÔÈw„Â ÔÈk¯ eÈ‰ Ì‡ :˙Òk‰Â¿«∆∆ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒÀ»
Ì‡Â ;LeaÏÓ C¯c ˙aLa BL‡¯ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»À»ƒ«…¿«»∆∆«¿¿ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡Â ÈB‡NÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÈL˜ eÈ‰»»ƒ¬≈≈¿««¬ƒ

פ"ו.120) שבת בו 121)תוספתא שהשתמשו עבה בגד
-בלילה יוונית (מלה בו מארג Sagum.((122לישון בגד

ארמית. מלה והיא כמלבוש;123)עבה, לובשם שהוא
שבת  בלילי שיצא טרפון ברבי מעשה יהודה, רבי "אמר
מפני  ויצא ידיו בשתי ואחזו סדין לו ונתנו המדרש, לבית

פ"ו). שבת (תוספתא תיבה 124)הגשמים" יכוף "שלא
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נדרים  (רש"י משא" כנושא שנראה הגשמים, מפני ראשו על
ב.125)נה:). קמו, שבת

.ÁÈÔÈ‡ˆBÈ126ÔÈ‚BÊa127‡ˆBÈÂ .ÌÈ„‚·a ÔÈ‚e¯‡‰ ¿ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ¿≈
„·Ú‰128B¯‡eˆaL ËÈË ÏL Ì˙BÁa129‡Ï Ï·‡ , »∆∆¿»∆ƒ∆¿«»¬»…

ÛhÚ˙n‰ .ep‡È·ÈÂ ÏtÈ ‡nL ;˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁa130 ¿»∆«∆∆∆»ƒ…ƒƒ∆«ƒ¿«≈
B˙ÈlËa131:BÙ˙k ÏÚ B‡ B„Èa Ô‡kÓe Ô‡kÓ dÏt˜Â , ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»«¿≈

‡lL B‡ eÚ¯wÈ ‡lL È„k ÂÈÙk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ƒƒ¿«≈¿«≈¿»»¿≈∆…ƒ»¿∆…
eÎÏÎÏ˙È132Ô‰a ˙B‡˙‰Ï Ôˆa˜ Ì‡Â ;¯eÒ‡ - ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»∆

.¯zÓ - ÔLeaÏÓa ÌB˜n‰ ÈL‡ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿≈«»¿«¿»À»

ב.126) סו, שבת בהם 127)משנה, שאין קטנים פעמונים
קול. משמיעים ואין וטבל 128)ענבל, שמל כנעני "עבד

כל  והן בהן, חייבים שהעבדים מצוות וקיבל עבדות, לשם
ולמנעם  לשמרם עלינו מצוה - חייבות שנשים המצוות
וחמורך  שורך ינוח למען שנאמר: בשבת, מלאכה מעשיית

הי"ד). בפ"ב להלן (רבינו אמתך" בן בחותם 129)וינפש
העבד. בעל האדון שם חקוק א.130)היה קמז, שבת

אחת 131) כיריעה שהיו שלהם בטליתות מדובר "כאן
שלנו  במלבושים אבל שלנו), (כטליתותֿתפילה מרובעת
(או"ח  זה" איסור אין מתוכם, ידיו ומוציא בהם לבוש שהוא

שא). (מגידֿמשנה).132)סי' מהר ללכת שיוכל כדי או

.ËÈ‡ˆBi‰133- BÙ˙k ÏÚ ˙ÁpÓe ˙Ït˜Ó ˙ÈlËa «≈¿«ƒ¿À∆∆À«««¿≈
·iÁ134¯„eÒa ‡e‰ ‡ˆBÈ Ï·‡ .135ŒÏÚŒÛ‡ ,BÙ˙k ÏÚL «»¬»≈¿»∆«¿≈««

BÚaˆ‡a BÏ ‰¯eL˜ ‡ÓÈ ÔÈ‡L Èt136¯„eÒ ÏÎÂ . ƒ∆≈ƒ»¿»¿∆¿»¿»»
Ba ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ ,Ba¯Â BL‡¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L137‰˙È‰ . ∆≈∆…¿À»»≈»¿»

˙ÈÎÒ138‰ÈL‡¯ ÈL ¯LB˜ - ‰·Á¯ dÈ‡L ‰¯ˆ˜ «¿ƒ¿»»∆≈»¿»»≈¿≈»∆»
.da ˙‡ˆÏ ¯zÓe ,Ë·‡ BÓk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÙ˙kÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈À»»≈»

א.133) קמז, לצאת 134)שבת כסות מוכרי של שדרכם
מלבוש. דרך זה ואין שדרך 135)כך, גדולה מטפחת
בחול. גם בקיפול מעשה 136)לבישתו יהודה: רבי אמר

בסודר  שיצא הורקנוס בן אליעזר רבי של בנו בהורקנוס
באצבעו  לו כרוכה (חוט) שנימא אלא בשבת, כתיפו שעל
אמרו: חכמים לפני הדבר וכשבא כתפיו), מעל יפול (שלא
קמז.). (שבת מותר" - באצבעו לו כרוכה נימא אין אפילו

אבל 137) גופו, רוב בו להתלבש העשוי לסודר הכוונה
צורך  אין הכתף, על מקופלים ללבשם שהדרך שלנו סודרים

(הגר"א). זה אחר:138)כשיעור בנוסח ב. קמז, שבת
את  לעטוף וצר ארוך צמר "בגד התימנים), (כת"י "סבנית"

(מגידֿמשנה). המרחץ מבית כשיוצאים והכתפיים הראש

.Î¯zÓ139ÏÏÓ ‰È˙B˙ÙNa LiL ˙ÈlËa ÛhÚ˙‰Ï140, À»¿ƒ¿«≈¿«ƒ∆≈¿ƒ¿∆»¿»
ÈB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÔÈk¯‡ ÔÈËeÁ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈ƒ¬Àƒ¿««ƒ∆≈»
„Èt˜Ó BÈ‡Â ,˙Èlh‰ Èa‚Ï ÌÈÏËa Ô‰L ÈtÓ ;˙Èlh‰««ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿«≈««ƒ¿≈«¿ƒ
˙ÈlËa ‡ˆBi‰ ,CÎÈÙÏ .eÈ‰ ‡Ï ÔÈa eÈ‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈»≈…»¿ƒ»«≈¿«ƒ

d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ dÈ‡L141Ô˙B‡L ÈtÓ ;·iÁ - ∆≈»¿À∆∆¿ƒ¿»»«»ƒ¿≈∆»
ÌÈÏLiL „Ú ,Ô‰ÈÏÚ BzÚ„Â ,BÏˆ‡ Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÔÈËeÁ‰«ƒ¬ƒ≈∆¿¿«¿¬≈∆«∆«¿ƒ

lË Ï·‡ .˙ÈˆÈˆ eNÚÈÂ ÔB¯ÒÁ- d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ‰ ˙È ∆¿»¿≈»ƒƒ¬»«ƒ«¿À∆∆¿ƒ¿»»
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa da ˙‡ˆÏ ¯zÓ142˙ÈˆÈv‰ ÔÈ‡L ; À»»≈»≈«≈««¿»∆≈«ƒƒ

„‚a‰ ÈBpÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÈB‡NÓ ‰¯eÓb‰«¿»«∆»¬≈ƒƒ«∆∆

‡¯Ó‡‰ BÓk ,ÂÈÒÈÒÎzÓe143el‡Â .da ‡ˆBiÎÂ144eÈ‰ ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«≈»¿ƒ»
‰È‰ ,ÈB‡NÓ d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ ‡È‰L ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ≈«ƒƒ∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿»»«»»

elÙ‡ da ‡ˆBi‰ ·iÁ145˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ;˙aM‰ ÌBÈa «»«≈»¬ƒ¿««»∆≈ƒ¿«
.˙aL ‰ÁBc ˙¯k da ÔÈ‡L ‰NÚ¬≈∆≈»»≈»«»

ב.139) קלט, בקצות 140)שבת התלויים יתרים חוטים
הטלית 141)הבגד. כנפי בשלוש ציצית שתלה "כגון

(ר"ח). הרביעית" ולא 142)והניח ביום הציצית "שחובת
בהל' (רבינו ראיה" בשעת - אותו וראיתם שנאמר: בלילה,

ה"ז). פ"ג שפתו.143)ציצית או הבגד תפר על חיפוי
מצוייצת 144) בטלית שבת בליל לצאת שאסור הרי"ף דעת

כמשא, הטלית נחשבת ציצית, זמן שאינו שכיון כהלכתה,
אסור  היה השבת ביום גם זו, שיטה שלפי סובר ורבינו

ציצית, מצות שמקיים אף כי בה, לדחות לצאת בכוחה אין
תעשה' 'לא דוחה 'עשה' שאין בכרת, שהוא שבת איסור
הרי"ף, דעת נגד מיוחדת תשובה כתב ורבינו כרת; בו שיש
יצא  ובין משוי אינה כהלכתה מצוייצת "וכשהיתה וסיים:
קטן  או אשה בה יצא בין יצא, לא בין ציצית חובת ידי זה
("תשובות  היום" גדול בה שיצא בין בלילה איש או

ס'). סי' פריימן המילה 145)הרמב"ם" חסרה אחר, בנוסח
רוקח'). ('מעשה "אפילו"

.‡Î‡Ï146‡ˆÈ147BÏ ‰·eÁz‰ ËÁÓa ˙aLa ËiÁ‰ …≈≈««»¿«»¿«««¿»
Èc¯‚ ‡ÏÂ .BÊ‡aL ÌÒÈ˜a ¯b ‡ÏÂ .B„‚·a148 ¿ƒ¿¿…«»¿≈»∆¿»¿¿…«¿ƒ

‡¯È‡a149˜¯BÒ ‡ÏÂ .BÊ‡aL150.BÊ‡aL ‰ÎÈLÓa ¿ƒ»∆¿»¿¿…≈ƒ¿ƒ»∆¿»¿
ÈÁÏL ‡ÏÂ151B¯‡eˆaL ¯È„a152Úaˆ ‡ÏÂ . ¿…À¿»ƒ¿ƒ»∆¿«»¿…«»

‡Ó‚„a153¯eËt - ‡ˆÈ Ì‡Â .BÊ‡aL154ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿À¿»∆¿»¿¿ƒ»»»««ƒ
C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtÓ ,B˙en‡ C¯c ‡ˆiL∆»»∆∆À»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆

.ÔÈ‡ÈˆBn‰«ƒƒ

ב.146) יא, אותם 147)שבת שמים כאן השינויים "כל
הם  אומנות מאיזו שיכירו כדי לשוק, בצאתם אומנות בעלי

(רש"י). למלאכה" חתיכת 149)אורג.148)וישכרום
עמ' ו' כרך ("סיני" התלמוד בפירוש ורבינו (רש"י). צמר
והיא  מסורקת, ערבי בלשון נקראת "אירא כתב: קיג)

קנה". של קטנה ויוצא 150)שפופרת הצמר, או הפשתן
אומנותו. על לדוגמא (בחוט) מחליף 151)במשיחה

כספים. (שונצינו).152)ופורט "שבאזנו" אחר: בנוסח
שחור 153) צבוע צמר ומעט אדום, צבוע צמר "מעט

(רש"י). יהודה:154)לדוגמא" ורבי מאיר רבי בזה נחלקו
מאיר  ורבי אומנותו, דרך שהוציא אומן מחייב יהודה רבי
"רבי  המקובל: הכלל נגד מאיר, כרבי רבינו ופסק פוטר.
מגידֿמשנה). (ועיין יהודה" כרבי הלכה - יהודה ורבי מאיר

.·Î·f‰155ÒÈka ‡ˆiL156ÔÈ‡L ÈtÓ ;·iÁ - BlL «»∆»»«ƒ∆«»ƒ¿≈∆≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙‡f‰ C¯ck ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ‰Ê ÒÈk C¯c∆∆ƒ∆¿ƒ∆»«∆∆«…¿««ƒ
eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ‡l‡ ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«»»∆»¿≈∆…ƒ¿«¿¿

‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î‡Ïn‰L ;ÂÈ„‚a·iÁ - dÙe ¿»»∆«¿»»∆≈»¿ƒ»¿»«»
‰ÈÏÚ157. »∆»

ב.155) יא, בגדיו.156)שבת יתלכלכו שלא קשור
שהלכה 157) הראשונים רוב דעת אבל ה"ז, בפ"א כדעתו

עליה. פטור - לגופה צריכה שאינה מלאכה כי שמעון, כרבי
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.‚Î‡ˆBn‰158ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLa ÔÈlÙz159„ˆÈk , «≈¿ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ≈«
Ôk¯„k ÔL·BÏ ?‰NBÚ ‡e‰160,B„Èa „È ÏL ÁÈpÓ - ∆¿»¿«¿»«ƒ«∆»¿»

¯ÊBÁÂ ,˙Èaa ÔˆÏBÁÂ ÒÎÂ - BL‡¯a L‡¯ ÏL∆…¿…¿ƒ¿»¿¿»««ƒ¿≈
.Ôlk ˙‡ ÒÈÎiL „Ú ,ÔˆÏBÁÂ ,ÈL ‚eÊ L·BÏÂ ,‡ˆBÈÂ¿≈¿≈≈ƒ¿¿»«∆«¿ƒ∆À»
ÔÒÈÎ‰Ï È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,‰a¯‰ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¿ƒ»

Ì‰ÈÏÚ CÈLÁÓ ‰Ê È¯‰ - LeaÏÓ C¯c161ÔÒÈÎÓe , ∆∆«¿¬≈∆«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»
‰¯Êb‰ ÈÓÈa ‰È‰ Ì‡Â .˙aL È‡ˆBÓa162‡¯È˙nL , ¿»≈«»¿ƒ»»ƒ≈«¿≈»∆ƒ¿»≈

ÔqÎÓ - ÌÈ˙ek‰ ÈtÓ ·¯Ú‰ „Ú Ô¯ÓLÏe ·LÈÏ≈≈¿»¿»«»∆∆ƒ¿≈«ƒ¿«»
.CÏB‰Â ÔÁÈpÓe ÔÓB˜Óaƒ¿»«ƒ»¿≈

א.158) צה, עירובין שמירה.159)משנה, ובלי בבזיון
תפילין 160) בהל' (כמבואר תפילין זמן אינו ששבת ואף

לשם  ללבשן מתכוון שאינו כיון ללבשן מותר - ה"י) פ"ד
כוונה. צריכות מצוות שהרי מבזיון, להצילן כיֿאם מצוה,
בראשו, ראש של "מניח ההמשך: התימנים, כת"י ובנוסח
כך  ואחר תחילה, יד של "מניח דו"ו: ובנוסח בידו" יד ושל

ונכנס". ראש כולן 161)של להכניס יספיק שלא כיון
הערב. עד בשדה ימתין אלא כלל ילבשן לא יום, מבעוד

מצוות.162) בקיום סכנה כשיש שמד, גזירת

.„Î‰È‰163ÌÈËÒl‰ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ‡¯È˙Ó »»ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt ÔÎÈÏBÓe ˙Á‡k Ôlk ˙‡ ÏËB -≈∆À»¿««ƒ»»»≈«¿«

˙Bn‡164B¯·ÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a B¯·ÁÏ Ô˙B B‡ ; «¿»«¬≈¿«¿«««¬≈
B¯·ÁÏ165‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbnL „Ú ,166‰na . «¬≈«∆«ƒ«∆»≈«ƒ»«∆

Ô‰Â Ô‰È˙BÚeˆ¯ Ô‰a eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈∆¿≈
Ï·‡ ;Ô‰ ÔÈlÙz È‡ceL ,ÔÈlÙz ÏL ¯L˜ ÔÈ¯M˜Ó¿À»ƒ∆∆∆¿ƒƒ∆««¿ƒƒ≈¬»

Ô‰Ï ˜˜Ê BÈ‡ - ˙B¯M˜Ó Ô‰È˙BÚeˆ¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡167. ƒ…»¿≈∆¿À»≈ƒ¿»»∆

א.163) צז, אמות,164)עירובין לארבע שיגיע "קודם
אמות  ארבע העברת כאן ואין פעם, בכל וכן לנוח. יעמוד
כך. לעשות התירו התפילין קדושת ומשום (רש"י), יחד"

רק 165) בזה ויש שלימה, מלאכה עשה לא מהם אחד שאף
הט"ו). בפ"א (כמבואר מדרבנן המקום 166)איסור שהוא

ה  התפילין.המשתמר את בו לשים שיטת 167)ראשון זוהי
ומתיר  בחדשות, אוסר יהודה "רבי התלמוד: בדברי רבינו
קמיעות, רק תפילין שאינן לחשוש יש בחדשות בישנות",
ושאר  הראב"ד לדעת אבל דרבנן. איסור בשבילן התירו ולא
קמיעות, ולא תפילין שהן ספק אין בחדשות גם הראשונים,
שאינן  מפני זוג, זוג להכניסן בחדשות התירו שלא והטעם
את  לקשור שאסור להכניסן, יוכל ולא ברצועות מקושרות

בשבת. התפילין

.‰Î‡ˆBn‰168‰¯Bz ¯ÙÒ169B¯nLÓe ·LBÈ - «≈≈∆»≈¿«¿
‰kq·e .ÂÈÏÚ CÈLÁÓe170Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BÁÈpÓ - «¿ƒ»»««»»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓL‚ eÈ‰171‰qÎÓe ¯ÊBÁÂ ,¯BÚa ÛhÚ˙Ó - »¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿≈¿«∆
.Ba ÒÎÂ ,B˙B‡¿ƒ¿»

ח.168) פרק "ספר".169)תוספתא הנוסח: בתוספתא,
קודש. כתבי בשאר שהואֿהדין מזה סכנת 170)ונראה

בזיון 171)לסטים. שיש סכנה, במקום שלא מדובר כאן
עליו. היורדים הגשמים משום הספר

.ÂÎ‡Ï172ËiÁ‰ ‡ˆÈ173B„Èa BËÁÓa174‡ÏÂ , …≈≈«¬»¿«¬¿»¿…

¯Ï·l‰175‡nL ;‰ÎLÁÏ CeÓÒ ˙aL ·¯Ú ,BÒBÓÏ˜a ««¿»¿À¿∆∆«»»«¬≈»∆»
ÁkLÈ176·iÁÂ .‡ÈˆBÈÂ177·¯Ú B„‚·a LÓLÓÏ Ì„‡ ƒ¿«¿ƒ¿«»»»¿«¿≈¿ƒ¿∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL‡ˆÈÂ ÁeÎL ¯·c ÌL ‰È‰È ‡nL , «»ƒ¬≈»∆»ƒ¿∆»»»»«¿≈≈
;‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ÔÈlÙ˙a ˙‡ˆÏ ¯zÓ .˙aLa Ba¿«»À»»≈ƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¬≈»
BÈ‡ ,˙Ú ÏÎa ÂÈlÙ˙a LÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔÁÎBL178ÁÎL .179¯kÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô‰a ‡ˆÈÂ ¿»»«¿»»»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«
‰qÎÓ - BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ LiL180„Ú BL‡¯ ˙‡ ∆≈¿ƒƒ¿…¿«∆∆…«

.L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ B˙È·Ï ÚÈbnL∆«ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»

א.172) יא, שבת אדם 173)משנה, בשאר והואֿהדין
בכך. שדרכו משום אלא חייט אמרו ולא בידו, חפץ האוחז

חכמים,174) גזרו לא בבגדו, תחובה המחט היתה אם אבל
שלא  כיון פטור, – הרבים לרשות כך יצא אם שאפילו כיון
כ"א). בהלכה (כמבואר המוציאים כדרך הוציא

שישכח 176)הסופר.175) או שבת שהיום ישכח
ישכח  אם אבל חטאת, ויתחייב בשבת אסורה שהוצאה
כמבואר  מתעסק, נקרא שזה מחטאת פטור - בידו שהמחט

הי"א. אדם 177)בפ"א חייב אומר, "חנניא א: יב, שבת
יוסף: רב אמר חשיכה. עם שבת ערב בבגדו למשמש
מאיסור  להפרישו כאן יש גדול (דבר לשבתא" רבתי הלכתא

רש"י). - זמן 178)שבת כל בתפילין למשמש אדם חייב
אחד, רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלא עליו, שהם
שם  אלא בו אין שהציץ הציץ, מקדושת גדולה שקדושתן
וכמותן  ראש, בשל שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד,
יסיח  שלא תמיד, מצחו על והיה נאמר: ובציץ יד, בשל

הי"ד). פ"ד תפילין בהל' (רבינו ממנו" ביצה 179)דעתו
א. מפני 180)טו, לביתו בידו אותן לשאת שאיֿאפשר

בזיון  מפני איֿאפשר בחוץ ולהשאירן השבת, קדושת
כשהם  מלבוש דרך עליו לקחתן לו התירו לכן התפילין,

בשבת. תפילין בראשו נושא יראוהו שלא מכוסים

ה'תשע"ח  שבט ט"ז חמישי יום

עׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לזה 1) ונמשך מלאכותיה. ואיסור הבהמה דיני בו נתבארו

ורוב  מלאכה. העושה בהמה לגוי למכור שלא שגזרו מה
ונסתיים  בהן. והאסור המותר הוצאת בדיני הפרק ענייני
לבהמות, בכתוב שהוקשו העבדים שביתת בחיוב הפרק

והגר. אמתך בן וינפש וחמורך, שורך ינוח למען באמרו:

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï »¿ƒ«»««¿≈»¿«»
¯Ó‡pL3- EzÓ‰a ÏÎÂ E¯BÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ : ∆∆¡«¿««»«¿«¬¿¿»¿∆¿∆

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡4Ì‡Â .5 ∆»«¬¿∆»»¿≈»«»»¿ƒ
ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ««¿≈»««ƒ∆¿À∆«
‰NÚ ÏÏkÓ ‡a B¯eq‡L ÈÙÏ ;‰˜BÏ BÈ‡ ,d˙˙È·L6. ¿ƒ»»≈∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¬≈

¯nÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ7‰ÈÏÚ ‰È‰Â ,˙aLa BzÓ‰a ¯Á‡ ¿ƒ»«¿«≈««¿∆¿¿«»¿»»»∆»
¯eËt - ÈB‡NÓ8. «»

ה"ב).2) פ"ה (שבת פסוקים 3)'ירושלמי' שני הם
כג, (שמות וחמורך" שורך ינוח "למען מהפסוק: נפרדים;
ומהפסוק: בהמה, שביתת דין שם) ('ירושלמי' למדים יב)
לרבות  נד.) (בבאֿקמא למדים יד) ה, (דברים בהמתך" "וכל
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בהמתך" "וכל המלים חסרות אחר, ובנוסח ועוף; חיה
רוקח'). שכתוב 4)('מעשה ממה ב. נד, בבאֿקמא

מלאכה  כל תעשה "לא יד) ה, (דברים האחרונות בדברות
חיה  לרבות בהמתך", וכל וחמורך שורך וכו' ובנך אתה

בהם. כיוצא ב.5)ועוף קנד, איסורו 6)שבת שנכתב
על  אלא לוקים ואין שורך", ינוח "למען 'עשה': בלשון
סנהדרין  בהל' כמבואר תעשה', 'לא בלשון שנכתב איסור

וב'. ה"א ומזרזה 7)פי"ח הבהמה, או החמור אחר הולך
משום 8)בהליכה. התורה מן אסור אבל מלקות, מעונש

"פטור" כשאר אינו זה ו"פטור" מלאכה", כל תעשה "לא
לחםֿמשנה). (ועיין מדרבנן אלא אסור שאינו רבינו שבדברי

.·‡Ï‰Â9‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ Â‡Ï «¬…»¿…»«»∆∆¡«…«¬∆
EzÓ‰·e E˙Ó‡Â Ec·ÚÂ Ez·e E·e ‰z‡ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ»¿»»«»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿«¬»¿¿∆¿∆

‰LÈ¯Áa ‡ˆBiÎÂ da L¯ÁÈ ‡lL -10Â‡Ï ‡ˆÓÂ . ∆…«¬»¿«≈«¬ƒ»¿ƒ¿»«
.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»

אחר 9) מחמר על לוקים אין למה דבריו, לבאר רבנו כוונת
בתורה? מפורש תעשה') ('לא "לאו" יש והלא בהמתו,

ביחד 10) המלאכה עושה כשהאדם נאמר, זה לאו כלומר:
מלאכה  כל תעשה "לא הכתוב: משמעות שכן הבהמה, עם

מיתה. חייב ובזה בהמתך, עם אתה ובהמתך", . . . אתה

.‚¯eÒ‡11¯ÈkN‰Ï B‡ ÏÈ‡L‰Ï Ï‡¯NÈÏ12‰Ó‰a »¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»
‰q‚13È¯‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ da ‰NÚÈ ‡lL ;È¯ÎÏ «»¿»¿ƒ∆…«¬∆»¿»»¿«»«¬≈

e¯Ò‡ .BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰14¯kÓÏ ÌÈÓÎÁ ¿À∆«¿ƒ«¿∆¿»¿¬»ƒƒ¿…
Ì‡Â .¯ÈkNÈ B‡ ÏÈ‡LÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ‰q‚ ‰Ó‰a15 ¿≈»«»¿»¿ƒ∆»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ¯ÎÓ16.d¯ÈÊÁÓe ‰ÈÓ„a ‰¯NÚ „Ú »«¿ƒ«¬»»¿»∆»«¬ƒ»
‰¯e·L elÙ‡Â17¯zÓe .ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡18ÏÚ Ì‰Ï ¯kÓÏ «¬ƒ¿»≈¿ƒÀ»ƒ¿…»∆«

ÏÈ‡LÓ BÈ‡Â ¯ÈkNÓ BÈ‡ ¯eÒ¯q‰L ;¯eÒ¯Ò È„È19. ¿≈«¿∆««¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

א.11) טו, זרה שהשכירה 12)עבודה אף - ישראל בהמת
לנכרי  מכרה לא אם בהמתו, שביתת משום בה יש לנכרי,

שם). ('תוספות' מלאכה.13)לצמיתות העושה
א.14) נג, פסחים א.15)משנה, מד, לפדות 16)גיטין

(רש"י). הנכרי מיד הבהמה ראויה 17)את שאינה
(גמרא  שלימה ימכור שמא גזירה - מוכרים אין למלאכה,

א.18)שם). טו, זרה כשבעל 19)עבודה "מדובר
ישאיל  לא הסרסור כי הבהמה, יד על מצוי יהיה לא הבהמה

שם). המשניות (פירוש שלו" שאינה לפי ישכיר ולא

.„¯zÓe20‡l‡ „ÓBÚ Òeq‰ ÔÈ‡L ;ÒeÒ Ì‰Ï ¯kÓÏ À»ƒ¿…»∆∆≈«≈∆»
‡NB ÈÁ‰Â ,ÈB‡NÓÏ ‡Ï ,Ì„‡ ˙·ÈÎ¯Ï21.BÓˆÚ ˙‡ ƒ¿ƒ«»»…¿«¿««≈∆«¿

C¯„Îe22Ck ,È¯ÎÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L¯kÓÏ e¯Ò‡ ¿∆∆∆»¿ƒ¿…¿»¿ƒ»»¿ƒ¿…
¯zÓe .È¯ÎÏ ¯kÓÏ „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ23Ì‰Ï ¯kÓÏ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…¿»¿ƒÀ»ƒ¿…»∆

ËÁBLÂ ,‰ËÈÁLÏ ‰¯t24¯kÓÈ ‡ÏÂ .ÂÈÙa B˙B‡ »»ƒ¿ƒ»¿≈¿»»¿…ƒ¿…
ÌËt ÏL ¯BL elÙ‡ ,Ì˙Ò25‡‰LÈ ‡nL ,26B˙B‡ ¿»¬ƒ∆¿»∆»«¿∆

.Ba „·ÚÈÂ¿«¬…

א.20) צד, שבת א. נג, פסחים למעלה 21)משנה, מבואר
הט"ז. א.22)בפי"ח טו, זרה כ,23)עבודה זרה עבודה

פ"ב. ע"ז ותוספתא שמוכר 24)ב. בזה מספיק לא כלומר:
להלן  (ועיין שוחט שיראהו צריך אלא לשחוט, מנת על לו

שובת"). ואינו לשבות עמו "ופוסק יג: הלכה ל' פרק
(רש"י).25) למלאכה" ראוי ואינו מאד, ושמן "מפוטם
(שם 26) זבידא לי אמר אשי: רב "אמר א: טו, זרה עבודה

אותו  (משהים ליה משהינן מפוטם) (שור תוראה בר פטם)
שוורים  כשני (ועובד תרין חד על ועביד שיכחיש), עד

אחרים)".

.‰ÌB˜Ó27‰w„ ‰Ó‰a Ô‰Ï ¯kÓÏ e‚‰pL28- »∆»¬ƒ¿…»∆¿≈»«»
¯kÓÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ;ÔÈ¯ÎBÓ29.ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»∆»¬∆…ƒ¿…≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎ·e30ÔÈ‡L BÓk ,‰q‚ ‰iÁ Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ¿»»≈¿ƒ»∆«»«»¿∆≈
.¯eÒ¯Ò È„È ÏÚ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»∆¿≈»«»∆»«¿≈«¿

א.27) נג, פסחים מלאכה.28)משנה, עושה שאינה
בהמה 29) להם למכור יבואו שמא עצמם על "שהחמירו

(רע"ב). ב.30)גסה" טז, זרה עבודה

.ÂÈÓ31C¯ca CÈLÁ‰L32È¯Î BnÚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,33ÔziL ƒ∆∆¿ƒ«∆∆¿…»»ƒ»¿ƒ∆ƒ≈
BÒÈk BÏ34‰ÈÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ‰Ó‰a BnÚ ‰˙È‰Â , ƒ¿»¿»ƒ¿≈»«ƒ«ƒ»∆»

;‰ÈÏÚÓ BÏËB „ÓÚÏ ‰ˆ¯zLÎe ,˙Îl‰Ó ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿∆«¬…¿≈»∆»
ÌL ‰È‰z ‡lL È„Îe ,‰ÈÏÚ ‡e‰Â „ÓÚz ‡lL È„k¿≈∆…«¬…¿»∆»¿≈∆…ƒ¿∆»

‰Áp‰ ‡ÏÂ ‰¯È˜Ú ‡Ï35elÙ‡Â d‚È‰‰Ï BÏ ¯eÒ‡Â . …¬ƒ»¿…«»»¿»¿«¿ƒ»«¬ƒ
¯nÁÓ ‰È‰È ‡lL È„k ;‰ÈÏÚ ÒÈk‰L ÔÓÊ Ïk ÏB˜a¿»¿«∆«ƒ»∆»¿≈∆…ƒ¿∆¿«≈

˙aLa36Èab ÏÚ BÒÈk ÁÈpÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e . ¿«»¿≈«¬»ƒƒ∆…«ƒ«ƒ««≈
È¯Î BnÚ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ,‰Ó‰a37. ¿≈»∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ

א.31) קנג, שבת עליו 32)משנה, וקדש בדרך בא היה
עמו. ומעות הכ"ב.33)השבת בפ"ו למעלה כמבואר

(התירו 34) לא מציאה אבל (התירו), כיסו דוקא רבא: "אמר
שם). (גמרא, החמור)" על בפי"ג 35)להניח כמבואר

אלא 36)ה"א. עליה נותן שאינו מכיון הרשב"א: ודעת
קנג:) (שבת אמרו שכלל מחמר, דין בו אין מהלכת, כשהיא
חטאת, חייב מלאכה) עושה עצמו (שהוא שבגופו "כל
וכל  אסור, אבל פטור הי"ב) בפי"ג (מבואר בחבירו
לכתחילה". מותר בבהמתו אסור, אבל פטור שבחבירו

על 37) התורה) (מן מצּווה אתה חמור - טעמא? ֶ"מאי
שביתתו" על התורה) (מן מצּווה אתה אין נכרי ֶשביתתו,

שם). (גמרא,

.Ê‰È‰38L¯Á BnÚ39‰ËBL40ÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ÔË˜Â »»ƒ≈≈∆¿»»«ƒ«ƒ«
Ì„‡ Ô‰L ÈtÓ ;Ô‰Ó „Á‡Ï B˙B BÈ‡Â ,¯BÓÁ‰«¬¿≈¿¿««≈∆ƒ¿≈∆≈»»

‰ËBLÂ L¯Á BnÚ ‰È‰ .Ï‡¯NiÓ41‰Ó‰a BnÚ ÔÈ‡Â , ƒƒ¿»≈»»ƒ≈≈¿∆¿≈ƒ¿≈»
ÔË˜Â ‰ËBL .‰ËBMÏ B˙B -42.‰ËBMÏ B˙B - ¿«∆∆¿»»¿«∆

‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï B˙B - ÔË˜Â L¯Á43‰˙È‰ ‡Ï . ≈≈¿»»¿¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆…»¿»
Cl‰Ó - el‡ ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ È¯Î ‡ÏÂ ‰Ó‰a BnÚƒ¿≈»¿…»¿ƒ¿…∆»ƒ»≈¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt Ba44‰‡ÈˆÓ elÙ‡Â .45 »»≈«¿«««¬ƒ¿ƒ»
;˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt da Cl‰Ó ,B„ÈÏ ‰‡aL∆»»¿»¿«≈»»»≈«¿««
- ‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B„ÈÏ ‡B·zL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆»¿»ƒ»¿«¿ƒ»∆»

ÁÓÚa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt dÎÈÏBÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,CÈL «¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»≈«¿«
.˙Bn‡«

א.38) קנג, מקום,39)שבת בכל האמורים וחרשת "חרש
שמדבר  מי אבל מדברים, ולא שומעים שאין האילמים הם
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אדם" ככל הוא הרי מדבר, ואינו שומע או שומע ואינו
הכ"ו). פ"ב אישות בהל' דעת 40)(רבינו לו אין "שוטה

(רש"י). קצת" דעת לו יש חרש אבל בנוסח 41)כלל,
התימנים). (כת"י וקטן" ושוטה "חרש שהקטן 42)אחר:

השוטה. מהֿשאיןֿכן כשיגדל, דעת לכלל שכל 43)יבא
יבוא  וקטן קצת, דעת עכשיו לו יש חרש מעלה: לו יש אחד

כשיגדל. דעת שם.44)לכלל היתה אחרת (תקנה) "עוד
לגלותה, חכמים רצו ולא אמות, מארבע פחות מוליכו
תורה  דבר להסתיר (מותר דבר" הסתר אלהים "כבוד משום:
שלימות  אמות ארבע יוליכנו שלא שמים), כבוד משום

קנג:). (שבת הרבים" ונתנו 45)ברשות נשאו זו בהלכה
קנג) (שבת מבואר בגמרא שהרי והקשו: הרמב"ם, מפרשי
השיב  הרמב"ם לא". במציאה אבל התירו, בכיסו ש"דוקא
ז"ל  שבבבל הישיבות ראשי "גם לוניל: לחכמי בתשובה
שזה  לי ויראה החיבור... אליהם כשהגיע זו פיסקא על תפסו
המציאה  ליתן אלא חילק לא למציאה, כיסו בין רבא שחילק
פחות  להוליכה אבל חמור, גבי על להוליכה או לנכרי,
יש  גדולה צינעה ההולכה שזו מותר... אמות מארבע פחות
יכיר  ולא לסייעו אחר איש ולא אחר דבר צריך ואינו בה,
ארבע  יעבירנו שמא נחוש ולא נחפז, יהיה ולא אדם בו
נז). סי' פריימן הרמב"ם (תשובת הרבים ברשות אמות
מקור  הראו ג) אות משבת כ"ד (פרק נתנאל' ו'קרבן והגר"א
גיורא  איסור בדברי ע.) זרה (עבודה בגמרא רבינו לדברי
כיס  ש"המוצא מכיון בשבת, אבודים ארנקים נמצאו שלא
בנוסח  אולם אמות". מארבע פחות פחות מוליכו בשבת

"המוצא". ולא "המוציא" כתוב: בראשונים, שהובא

.Á¯zÓ46CLÓÏ47‚˙Óa ‰Ó‰a‰ ˙‡48ÔÒ¯Â49dlL À»ƒ¿…∆«¿≈»¿∆∆»∆∆∆»
.ÔÒ¯‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»∆∆

¯ÈL :ÔB‚k50¯ÒÙ‡Â ,ÒeÒÏ51ÌËÁÂ ,ÏÓ‚Ï52 ¿≈¿¿«¿»¿»»«¬»
‰˜‡Ï53¯‚eÒÂ ,54‰Ó‰a ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÎÏ ¿»»¿«¿∆∆¬»ƒƒ¿≈»

;Òeq‰ ÈÙa Ï·Á ¯LwL ÔB‚k ,˙¯nzLÓ ÔÈ‡L ‚˙Óa¿∆∆∆≈ƒ¿«∆∆¿∆»«∆∆¿ƒ«
˙BÁÙa ˙¯nzLÓ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‚˙Óa B‡¿∆∆∆≈»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆∆¿»
Ïe˙Á B‡ ,ÒeÒ ÏL ¯ÈLa ¯BÓÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ,epnÓƒ∆¿∆ƒ¬¿≈∆»
B‡ ‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ÏkL ;ÈB‡NÓ ‰Ê È¯‰ - ¯‚eÒa¿«¬≈∆«∆»¿ƒ»¿À»

dÏ ‡e‰ ÈB‡NÓ ‰˙eÁt ‰¯ÈÓL55. ¿ƒ»¿»«»

ב.46) נא, שבת לצאת 47)משנה, הבהמה שדרך בדברים
בשבת  גם מותר משא, לשם ולא שמירה לשם בחול. בהם

כתכשיטים. נחשבים בפי 48)שהם ששמים ברזל שרשרת
להנהיגה. לקשרה 49)הבהמה, הבהמה בלחי נתון חבל

שלה" ואפסר "ורסן אחר: בנוסח במהלכה; ולהטותה
רוקח'). המשניות).50)('מעשה (פירוש המתג" "הוא

המשניות).51) (פירוש הגמלים" פיות על שקושרים "חבל
(פירוש 52) הלחיים" על אותו שקושרים ברזל של "טס

בתוכו  ומכניס חטמה את "נוקב רש"י ולדעת המשניות).
טבעת". נקבה.53)כמין ברזל,54)גמל של צוארון

בו. תלויה נחשב 55)ושלשלת בכך, דרכם שאין שכיון
תכשיט. ואינו כמשא

.Ë‡Ï56eÈ‰ elÙ‡ .CLÓÈÂ ‰Êa ‰Ê ÌÈlÓb ¯L˜È …ƒ¿…¿«ƒ∆»∆¿ƒ¿…¬ƒ»
Ï·‡ .˙aLa ÔÈÎLÓ ÔÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ¯eL¿̃ƒ≈∆∆«»≈»ƒ¿»ƒ¿«»¬»

B„È CB˙Ï ÌÈÏ·Á ‡e‰ ÒÈÎÓÏ·Á ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¬»ƒ¿»»∆…≈≈∆∆
ÁÙË B„È CBzÓ57ÈtnL Ï·Á‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ƒ»∆«¿»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆ƒƒ

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ dB·b B„È „Ú ‰Ó‰a‰58. «¿≈»«»»«ƒ»»∆∆«≈
‰Ó ÈtÓe59?‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eLw‰ ÌÈlÓb‰ CLÓÈ ‡Ï ƒ¿≈»…ƒ¿…«¿«ƒ«¿ƒ∆»∆

Ba ÔÈ¯ÎBnL ˜eMÏ ÔÎÈÏBnL ÈÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆ƒ»«∆¿ƒ
ÔÈ˜ÁNnL B‡ ,˙BÓ‰a‰60‰Ê ÈtÓe .ÌL Ô‰a61‡Ï «¿≈∆¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈∆…

‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz62d¯‡eˆaL63˜e˜t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈≈¿≈»¿∆¿«»»«¬ƒ»»»
.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈

א.56) נד, שבת ולא 57)משנה, בידו, כנושאו "שדומה
(רש"י). הגמל" אפסר שהוא נראה 58)ניכר שיהא "כדי

(רש"י). זה" בחבל נמשכת שם.59)שהבהמה שבת,
בפ"י 60) רבינו והעתיקו (כה:) בסנהדרין שאמרו כמו

ואומר  ועוף, חיה בבהמה "המשחקים ה"ד: עדות מהלכות
זה  והרי שניהם", את בעליו יטול - חבירו את הקודם כל
הי"ז. פכ"ג להלן רבינו שכתב וכמו בשבת, וממכר כמקח

ב.61) נד, "ולא 63)בפעמון.62)שבת שם: במשנה,
בזוג  שהמדובר משום) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו בזוג",
מעליה  יפול שמא חשש גם יש כן לא  שאם לבגד, הארוג
רבינו  שכתב וממה הרבים. ברשות להוליכו ויבוא

בבגד. ארוג שאינו נראה "שבצוארה",

.È‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz ‡Ï64Ì˙BÁa ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL65 …≈≈¿≈»¿∆ƒ¿»¿…¿»
d¯‡eˆaL66‰Úeˆ¯a ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL Ì˙BÁa ‡ÏÂ , ∆¿«»»¿…¿»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»

‡ˆBÈ ¯BÓÁ ÔÈ‡Â .d¯‡eˆaL ÌÏeÒa ‡ÏÂ ,dÏ‚¯aL∆¿«¿»¿…¿»∆¿«»»¿≈¬≈
˙Úc¯Óa67·¯ÚÓ BÏ ‰¯eL˜ ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿««∆»ƒ≈»¿»¿»≈∆∆

˙ÏhËÓa ÏÓ‚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL68BÏ ‰ÈeÏz‰ «»¿…≈≈»»ƒ¿À∆∆«¿»
BzLa¯Îa69‰¯eL˜ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B·Êa B‡ ¿«¿«¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»¿»

Bz¯ËBÁÂ B·Êa70‡ÏÂ „È „e˜Ú ÏÓb‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿«¿¿…≈≈«»»¬»¿…
Ï‚¯ „e˜Ú71.˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ . ¬∆∆¿≈¿»»«¿≈

שבכסותה"64) בזוג ולא שבצוארה "בזוג אחרות בנוסחאות
ט'. בהלכה כן כתב כבר שהרי מיותר, וזה רוקח') ('מעשה

אחר 65) חומר או ממתכת עשויה מטבע כעין א. נח, שבת
על  או הבהמה צואר על קושרים שהיו הבעלות לסימן

שם). (רש"י תתלכלך שלא עשויים 66)כסותה "עצים
לגבו  ראשו יחזיר שלא כדי החמור, צואר על וערב כשתי

המשניות). (פירוש חבורתו" ששמים 67)לחכך קשה כסת
לחממו. כדי החמור בזנבו 68)על קשורה בגד "חתיכת

המשניות). (פירוש החטוטרת,69)לסימן" הגבוה, המקום
(שונצינו). "בדבשתו" אחר: ובנוסח הגמל. גב שעל

הגמל.70) גב שעל הגבנון "עקידת 71)חטוטרתו,
לבהמה, גדול צער שזה נד.), (שבת ורגל" יד (קשירת)
שמא  גזירה אחר: טעם ועוד אדם'). ('חיי לה הוא ומשוי

(תניא). בידו ויביאנו רגליו מעל החבל יפול

.‡ÈÔÈ‡72ÔÈËeÁa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÏB‚¯z‰73˙BÚeˆ¯a ‡ÏÂ ≈««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿
Ì‰ÈÏ‚¯aL74È‡ˆBÈ ÔÈN·k‰ ÔÈ‡Â .˙ÁzL ‰Ï‚Úa Ô ∆¿«¿≈∆¿≈«¿»ƒ¿ƒ«¬»»∆««

Ô‰lL ‰ÈÏ‡75ÌÈˆÚa ˙B‡ˆBÈ ˙BN·k‰ ÔÈ‡Â . «¿»∆»∆¿≈«¿»¿¿≈ƒ
eÏtÈÂ eLhÚ˙iL È„k ÔÓËÁa Ô‰Ï ÌÈÁÈpnL∆«ƒƒ»∆¿»¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿

ÔÁÓaL ÔÈÚÏBz‰76ÔË˜ ÏÚa ‡ˆBÈ Ï‚Ú‰ ÔÈ‡Â . «»ƒ∆¿…»¿≈»≈∆≈¿…»»
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ÁB ‰È‰ÈÂ ÚkiL È„k B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««»¿≈∆ƒ»«¿ƒ¿∆«
‰Î·Na ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ¯ÁÏ77dÏ ÔÈÁÈpnL «¬ƒ»¿…≈≈¿≈»ƒ¿»»∆«ƒƒ»

‰¯t‰ ‡ˆz ‡Ï .ÏÎ‡z ‡lL B‡ CMz ‡lL È„k ‰ÈÙa¿ƒ»¿≈∆…ƒ…∆……«…≈≈«»»
¯tw‰ ¯BÚa78˜ÈÈ ‡lL È„k ‰Ècc ÏÚ dÏ ÔÈÁÈpnL ¿«À»∆«ƒƒ»««∆»¿≈∆…ƒ«

ÔÈaL ‰Úeˆ¯a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ ‡È‰Lk ı¯M‰ ‰pnÓƒ∆»«∆∆¿∆ƒ¿≈»¿…≈≈ƒ¿»∆≈
ÈBÏ ÔÈa - ‰È¯˜79.¯nLÏ ÔÈa ,80ÊÚ81dÏ ˜˜ÁL «¿∆»≈¿≈¿«≈≈∆»«»

Ì‡Â .˙aLa ˜˜Áa ¯eLw‰ ¯ÒÙ‡a ‰‡ˆBÈ ,‰È¯˜a¿«¿∆»¿»¿«¿»«»«¬»¿«»¿ƒ
B„Èa ep‡È·ÈÂ ,epÁzz ‡nL ;¯eÒ‡ - d˜Êa B·Áz¿»ƒ¿»»»∆»¿«¿∆ƒƒ∆¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿≈…«≈»∆

ב.72) נד, שבת שיכירום 73)משנה, לסימן שברגליהם
הכלים.74)הבעלים. את ישברו תיפצע 75)שלא שלא

הקרקע. על כשנגררת וטרשים בסלעים וכל 76)האליה
ויביאם  יפלו שמא הרבים, ברשות בהם לצאת אסורים אלה

הרבים. ברשות כדי 77)בידו הבקר פי על נקשר מחסום
"חסום". נג.) (שבת בברייתא ונקרא החיטים, מן תאכל שלא

כמחט.78) חדים ששערותיו זה 79)שרץ שאין מכיון
להלן  (מגידֿמשנה מלבוש זה אין - כולם אצל מקובל

דרכה 80)הי"ג). שאין שימור, צריכה הפרה שאין מפני
הי"ח). (למעלה הוא משאוי מעולה שמירה וכל לברוח,

לצאת 81) ודרכה שמירה צריכה שעז מפני א. נב, שבת
באפסר.

.·ÈÌÈ¯Îf‰82Ô˙e¯ÎÊ ÏÚ Ô‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚa ÌÈ‡ˆBÈ «¿»ƒ¿ƒ¿«»»∆««¿»
ÏÚ Ì‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚ·e ,˙B·˜p‰ ÏÚ eÏÚÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¬««¿≈¿«»»∆«

Ì‰ÈaÏ83˙BiÏËÓ·e ,ÌÈ·‡Ê Ì‰ÈÏÚ eÏtÈ ‡lL È„k84 ƒ≈∆¿≈∆…ƒ¿¬≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a Ô˙B‡ ÔÈtÈnL ˙BÓw¯Ó‰85˙B‡ˆBÈ ˙BÏÁ¯‰Â . «¿À»∆¿«ƒ»»∆¿»¿≈¿

eÏÚiL È„k Ôab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰¯eL˜ Ô‰lL ‰ÈÏ‡Â¿«¿»∆»∆¿»¿«¿»««»¿≈∆«¬
eÏÚÈ ‡lL È„k ‰hÓÏ ‰¯eL˜ B‡ ,ÌÈ¯Îf‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¿»ƒ¿»¿«»¿≈∆…«¬

˙BÙtÏÓ ˙B‡ˆBÈÂ .ÌÈ¯Îf‰ Ì‰ÈÏÚ86È„k ˙BiÏËÓa ¬≈∆«¿»ƒ¿¿¿À»¿«¿»ƒ¿≈
Ô‰Èc„Â ˙B‡ˆBÈ ÌÈfÚ‰ .È˜ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆»ƒ»ƒƒ¿¿«≈∆

˙B¯eL˜87Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÁ‰ Ô‰Ó L·ÈiL È„k ¿¿≈∆ƒ«≈∆∆»»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - ·¯ÚÏ B˙B‡ ·ÏÁiL „Ú ·ÏÁ‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈∆»»«∆«¬…»∆∆¬≈

e‡ˆÈ ‡Ï el‡88. ≈…≈¿

ב.82) נב, שבת בגד.84)לבם.83)משנה, חתיכות
שגם 85) מובא י"א בהלכה למעלה שהרי השיג, הראב"ד

דינו  לכן יותר, ונהוג מקובל זה שנוי נראה אבל אסור. לנוי
בחתולים.86)כמלבוש. יפה 87)כרוכות מהודקות

תיפול. שהמטלנית חשש לשם 88)שאין המטלית שאין
בידו. ויביאנה תיפול ושמא יפה, מהודקת זה

.‚ÈÔÈ‡89Ûk‡a ‡ˆBÈ ¯BÓÁ90BÏ ¯eLwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈¬≈¿À»««ƒ∆»
ÏÚeL ·Êa Òeq‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL ·¯ÚÓ91‡ÏÂ , ≈∆∆«»¿…≈≈«ƒ¿«»¿…

˙È¯B‰Êa92ÏËÒ¯˜a ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .ÂÈÈÚ ÔÈaL93 ƒ¿ƒ∆≈≈»¿…≈≈¿≈»ƒ¿«¿»
dÏ‚¯aL ÏcÒa ‡ÏÂ ,‰ÈÙaL94BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ÏÂ , ∆¿ƒ»¿…¿«¿»∆¿«¿»¿…¿»≈«∆≈

Èab ÏÚL „‚‡a ‡È‰ ‰‡ˆBÈ Ï·‡ .‰Ó‰·Ï ‰ÁÓÓÀ¿∆ƒ¿≈»¬»¿»ƒ¿∆∆∆««≈
ÌÈN˜N˜·e ,‰kn‰95ÏL·e ,¯·M‰ Èab ÏÚL‰È96 ««»¿«¿«ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ¿»

˜˜BÙe .da ˙ÏcÏ„Ó‰97˙ÏiËÓe ,d¯‡eˆaL ‚BÊ dÏ «¿À¿∆∆»≈»∆¿«»»¿«∆∆
¯ˆÁa Ba98˙Úc¯Ó Ô˙BÂ .99ÏiËÓe ˙aLa ¯BÓÁ‰ ÏÚ ∆»≈¿≈«¿««««¬¿«»¿«≈

¯ˆÁa100ÏËÒ¯˜ dÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡ Ï·‡ .101.˙aLa ‰ÈÙa ∆»≈¬»≈ƒ»¿«¿»¿ƒ»¿«»

א.89) נג, מלבוש.90)שבת אינו - מחממו שאינו כיון
לחממו. שהיא מותר, שמרדעת י הלכה לעיל ועיין

(רש"י).91) רעה עין בו תשלוט שלא עיניו בין שתולים
שאינו 92) נוי שכל למעלה וראה לנוי, אדום מצבע משי

מלבוש. אינו - ומקובל "לטרסקל"93)נהוג אחר: בנוסח
בצוארה  שתולים שעורים מלא סל והוא רוקח'). ('מעשה
תצטרך  שלא לה, הוא ותענוג ואוכלת, לתוכו נתון ופיה

(רש"י). לארץ צוארה שמא 94)לשוח גזירה תינגף, שלא
בידו. ויביאנו מרגליה סביב 95)יפול קשורים לוחות שני

העצם. שיתרפא עד אותם תניד שלא השבורה, העצם
הלידה.96) אחרי בבהמה התלוי הולד את 97)כיס סותם

קול. ישמיע שלא שמוליכה 98)הפעמון יחשדוהו שלא
י. בהלכה כמבואר - אסור בשוק אבל בשוק. למכור

קר 99) שהרי בשבת, יתירה טירחא משום איסור כאן ואין
תמוז. בתקופת אפילו הרבים,100)לו ברשות לא אבל

לו. קשורה שאינה בעלמא,101)כיון לתענוג אלא שאינו
היא  והרי לארץ, צוארה לשוח תטריח שלא הבהמה בשביל

בשבת. מיותרת טירחא

.„ÈÌLk102,˙aLa BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ Ì„‡L ¿≈∆»»¿À∆«¿ƒ«¿∆¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .B˙Ó‡Â Bc·Ú ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck»¿À∆«¿ƒ««¿«¬»¿««ƒ
eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔÈNBÚ ÔÓˆÚ ˙Ú„Ïe ˙Ú„ Èa Ô‰L∆≈¿≈««¿«««¿»ƒƒ¿»»≈
:¯Ó‡pL ;˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÓ ÔÚÓÏe Ô¯ÓLÏ¿»¿»¿»¿»≈¬ƒ«¿»»¿«»∆∆¡«
.¯b‰Â E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ ,E¯ÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ¿««»«¿«¬…∆¿ƒ»≈∆¬»¿¿«≈
ÌÈ„·Ú Ì‰ ,Ô˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L ‰Ó‡Â „·Ú∆∆¿»»∆»¿Àƒ«¿ƒ»»≈¬»ƒ
ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ eÏa˜Â ˙e„·Ú ÌLÏ eÏ·ËÂ eÏnL∆»¿»¿¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿∆»¬»ƒ

Ô‰a ÔÈ·iÁ103,eÏ·Ë ‡ÏÂ eÏÓ ‡lL ÌÈ„·Ú Ï·‡ ; «»ƒ»∆¬»¬»ƒ∆…»¿…»¿
„·Ïa Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡l‡∆»ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«ƒ¿«

·LBz ¯‚k Ô‰ È¯‰ -104‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓe , ¬≈≈¿≈»À»ƒ«¬¿»»
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa Ï‡¯NÈk ‡ÈÒ‰¯Ùa ÔÓˆÚÏ ˙aLa¿«»¿«¿»¿«¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿…¿≈¿«¿ƒ
·LBz ¯‚Â ÏÈ‡B‰ .‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b≈»∆»ƒ¿«∆«≈≈ƒ¿≈»

BÓˆÚÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ105‡e‰ È¯‰ ˜„ˆ ¯‚Â ,˙aLa ∆¿»»¿«¿¿«»¿≈∆∆¬≈
E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ" ¯Ó‡ ÈÓa - ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯NÈk¿ƒ¿»≈¿»»»¿ƒ∆¡«¿ƒ»≈∆¬»¿

BËÈ˜Ï ‡e‰L ·LBz ¯b ‰Ê ?"¯b‰Â106ÏL B¯ÈÎNe ¿«≈∆≈»∆¿ƒ¿ƒ∆
Ï‡¯NÈÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL ;B˙Ó‡ Ôa BÓk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¬»∆…«¬∆¿»»¿ƒ¿»≈
‰Ê ¯b‰ ‰È‰ elÙ‡Â .‰NBÚ BÓˆÚÏ Ï·‡ ,˙aLa Ba«̄¿«»¬»¿«¿∆«¬ƒ»»«≈∆

Bc·Ú107BÓˆÚÏ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ -108. «¿¬≈∆∆¿«¿

ãycew zegiyn zecewpã

`ed jk ,zaya eznda zziay lr deevn mc`y myk"
dk`ln zeyrl oixzene ,'ek ezn`e ecar zziay lr deevn

."lega l`xyik `iqdxta mnvrl zaya

בשבת  מלאכה לעשות שמותרין משכתב הרי להבין, וצריך
במילים  להוסיף רצה ומה צרכו, כל הדין מובן בפרהסיא,

בחול". "כישראל
הובאו  בה המשנה, לשון שהוא לתרץ היה אפשר לכאורה
לעצמו  מלאכה לעשות מותר תושב גר "ת"ר דעות: שלוש
אומר  עקיבא רבי האבד), (בדבר מועד של בחולו כישראל
כישראל  אומר... יוסי רבי נפש), (אוכל ביו"ט כישראל
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אינו  זה שתירוץ אלא יוסי. כרבי הרמב"ם ופסק בחול",
צריך  אינו יוסי, כרבי הרמב"ם שכשפסק כיון מספיק,
הדעות, שאר הביא לא שהרי בחול" "כישראל להוסיף
שלא  הנוספות, הדעות את לשלול צריך אין גם וממילא

בזה. השונות הדעות להביא שצריכה הגמרא כמו
שגם  להרמב"ם, הכללים בספרי מבואר בזה: והביאור
הביאו  שלא מיוחד לימוד ישנו המשנה בלשון כאשר
אף  המשנה, בלשון וכותב מדייק מכל־מקום הרמב"ם,
מה  יובן ועפ"ז שבמשנה. הדיוק לתוכן כוונתו כשאין
בחול", כישראל בפרהסיא מלאכה לעשות "ומותרין שכתב
מ"מ  לטעות, מקום היה לא זו תוספת ללא שגם הגם

המשנה. לשון את העתיק
בהם  שמחמירים עניינים וכמה כמה מצינו להוסיף: ויש
בית  "משחרב ולדוגמא החיוב, זמן שהגיע טרם עוד
אסור  כולו בניסן ט"ז יום שיהיה ריב"ז התקין המקדש,
לא  אשתקד ויאמרו המקדש יבנה מהרה כי חדש, לאכול
יש  ועפ"ז כו'". ניכול נמי השתא המזרח, בהאיר אכלנו
בשבת  מלאכה מעשיית אסור יהיה זה שעבד לומר סברא
מקום  יש ישראל, בבית עבד שהוא מכיון כי בפרהסיא,
יש  ואז ולטבול, למול יסכים דבר של שבסופו להניח
בשבת  מלאכתי עשיתי אשתקד שיאמר לחשוש
בשפחה, ועאכו"כ היום, גם כן אעשה לא ומדוע בפרהסיא,
רפואה  שיתרפא עד אותו "משהים למול שצריך עבד שכן
שיכולה  שפחה משא"כ אותו", מטבילין ואח"כ שלימה
לעשות  שמותרים הרמב"ם משמיענו לכן מיד, לטבול
והסייגים  התקנות כל כי בפרהסיא, לעצמם בשבת מלאכה

לישראל. בנוגע אלא אינם חכמים שעשו
ב.102) מח, בהן,103)יבמות חייבת שאשה המצוות כל

אבל  עבדות, לשם וטבל מל אם ודווקא חייב. כנעני עבד גם
מצוות, עול עליו לקבל רוצה שאינו עובדֿכוכבים ערל עבד
ה"ו). פ"י עכו"ם בהל' ורבינו (מגידֿמשנה להחזיקו אסור
ואמה  לעבד התורה כוונת שאין וסובר כאן, חולק והראב"ד

ע  לשם וטבלו שלא שמלו התושבים ואמה לעבד אלא בדות,
שאמירה  הוא, בעלמא שבות תאמר שלא מלאכתו, יעשו

להעבידם. אסור אלא שבות, בהל'104)לנכרי כמבואר
הן: נח בני שנצטוו מצוות שבע וי"א. ה"י פ"ח מלכים
גזל, דמים, שפיכות עריות, גילוי ה', ברכת אלילים, עבודת

מןֿהחי. ואבר משום 105)דינים אסור ישראל לצורך אבל
הי"ב. בפ"ו למעלה כמבואר שמלאכתו 106)שבות,
ישראל. בשביל בשדה ולעבוד ישראל 107)ללקוט של

מובא  וכן גמור. כישראל הוא עברי עבד אבל לעצמו, עובד
גר  זה - והגר אמתך בן "וינפש (משפטים): ב'מכילתא'
אשר  וגרך אומר: כשהוא צדק, גר אלא אינו או תושב.
עבד  זה - אמתך בן "וינפש אמור"; צדק גר הרי בשעריך,
ואמתך  עבדך אומר: כשהוא ברית, בן אלא אינו או ערל.

אמור". ברית בן הרי אסור 108)(שמותר), לרבו אבל
אותם  לשעבד ירבה ולא התורה כוונת שיבין ומי לשעבדו,

רבים  מים כשאיבת המותר בדבר ואפילו וגרים), (עבדים
משנתם, אותם לעורר או וקושי, טורח שבה גדולה ועבודה
כמוך", ואמתך עבדך ינוח "למען אמר: יתברך שהוא לפי
רוקח' ('מעשה המנוחה" בענין שהיא "כמוך" מילת והבן

מהרמב"ם). כתבֿיד בשם

ה'תשע"ח  שבט י"ז שישי יום

ועׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
לעשות 1) יבוא פן שאסרום דבריהם, של שבותין בו נתבארו

מה  ביאור לזה ונמשך מתולדותיהן. או האבות, מן מלאכה
דמיון  לו שיש מפני בו לחוש באפשר (שהיה שמותר
שנאסרו  הדברים בביאור רבינו והתחיל אלו). לדברים
מחמת  שנאסרו הדברים אותן כך ואחר הראשונה, מחמת
שבותין  שאין מלאכות אבות ויש הסדר, על וכן השנייה,
המבוארות  מלאכות עשר שבותי זה בפרק ונתבארו בגללן.

שמיני. בפרק

.‡"˙aLz" ‰¯Bza ¯Ó‡2ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ elÙ‡ - ∆¡««»ƒ¿…¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»
Ô‰Ó ˙aLÏ ·iÁ ‰Î‡ÏÓ3e¯Ò‡L Ô‰ ‰a¯‰ ÌÈ¯·„e . ¿»»«»ƒ¿…≈∆¿»ƒ«¿≈≈∆»¿

˙e·L ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ4.ÈtÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Ó ¬»ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈
‰¯Êb ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c Ô‰Óe ,˙BÎ‡ÏÓÏ ÌÈÓBc Ô‰L∆≈ƒƒ¿»≈∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»

Ô‰ el‡Â .‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ Ô‰Ó ‡B·È ‡nL5: ∆»»≈∆ƒ¿ƒ»¿≈≈

תשבות"2) השביעי וביום מעשיך תעשה ימים "ששת
י"ב). פסוק כ"ג, פרק "אין 3)(שמות פ"ז) (אחרי בספרא

יעלה  שלא מנין וכו' כרת מינה על שחייבין מלאכה אלא לי
שאם  מפרשים ויש .". . . שבתון לומר תלמוד כו' באילן
הוא  עובר מלאכות שאינן בדברים היום כל האדם עמל
לתורה  בפירושו הרמב"ן דעת וכן שבתון של עשה במצות
י"ב  הלכה כד בפרק ולהלן כ"ד). פסוק כ"ג, פרק (ויקרא
להגביה  ויבוא בעיניו חול כיום יהיה "שלא רבינו: כתב
אבנים  להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כליו ולתקן
דבר  ויבקש בביתו ויושב בטל הוא שהרי בהן, וכיוצא
בתורה: שנאמר הטעם ובטל שבת, שלא ונמצא בו שיתעסק

א'. הלכה א' פרק לעיל ועיין ינוח" הנקרא 4)למען הוא
הכוונה  שאין בתשובה רבנו וכתב דחול", "עובדין בתלמוד:
כדרך  יאכל לא כן "שאם בחול, שעושה מה כל לאסור
אסרו  שלא בחול, שמיסב כדרך יסב ולא בחול, אוכל שהוא
מי  כגון למלאכה, שירגילו שאפשר דברים אלא חכמים
שמא  לו תתיר שאם היין, יספג לא יין של חבית לו שנשברה
לתוך  יתן לא בחצרו פירות לו נתפזרו סחיטה, לידי יבוא
בחול, עושה שהוא כדרך יעשה שלא הקופה, לתוך או הסל
הרמב"ם  (תשובות עימור" לידי יבוא שמא לו תתיר שאם

ס"ד). סימן מלאכות 5)פריימן אבות ל"ט של סדרם לפי
ז'. מפרק החל למעלה, שנפרטו

.·Ïk6˙Bn‚ ‰ÂLn‰7.L¯BÁ ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »««¿∆À¬≈∆«»ƒ≈
CÎÈÙÏ8‰¯Èp‰ ‰„Na ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡9‰¯Êb ,˙aLa ¿ƒ»»¿ƒ»¿»∆«ƒ»¿«»¿≈»

‰pÙÓ‰ .˙Bn‚ ‰ÂLÈ ‡nL10ÈtÓ ˙aLa ¯ˆB‡‰ ˙‡ ∆»«¿∆À«¿«∆∆»»¿«»ƒ¿≈
‰ÂˆÓ ¯·„Ï BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L11ÌÈÁ¯B‡ Ba ÒÈÎiL ÔB‚k , ∆»ƒƒ¿«ƒ¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ

‡nL ,¯ˆB‡‰ Ïk ˙‡ ¯Ó‚È ‡Ï - L¯„Ó Ba Úa˜È B‡ƒ¿«ƒ¿»…ƒ¿…∆»»»∆»
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רט zay zekld - mipnf xtq - hay f"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ËÈË .˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·È12BÁp˜Ó - BÏ‚¯ Èab ÏÚL »¿«¿Àƒ∆««≈«¿¿«¿
˙BÂL‰Ï ‡B·È ‡nL ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜a B‡ Ï˙Îa¿…∆¿»¬»…¿«¿«∆»»¿«¿
‰ÂLÈ ‡nL ,BÏ‚¯a ÛeLÈÂ Ú˜¯˜a ˜¯È ‡Ï .˙BnbÀ…»…¿«¿«¿»¿«¿∆»«¿∆

¯zÓe .˙Bn‚13ÈÙÏ CÏB‰Â Ú˜¯˜ Èab ÏÚL ˜¯‰ Ò¯„Ï ÀÀ»ƒ¿…»…∆««≈«¿«¿≈¿ƒ
Bnz14. À

ב').6) עמוד ע"ג דף שבת שכתוב 7)(מסכת כמו בשדה,
אבל  א', הלכה ח' פרק לעיל שכתב וכמו בסמוך, להלן
הלכה  י' פרק (לעיל בונה משום חייב בבית גומות המשווה

ב').8)י"ב). עמוד פ"א דף שבת שדה 9)(מסכת
רגבים  בה ומצויים הזריעה, לפני הראשונה בפעם שנחרשה

שם). (גמרא קכ"ו 10)וגומות דף שבת (מסכת משנה
ב'). ט"ו.11)עמוד הלכה כ"ו פרק להלן ראה

א').12) עמוד קמ"א דף שבת שבת 13)(מסכת (מסכת
ב'). עמוד קכ"א גומות.14)דף להשוות מתכוון כשאינו

.‚ÌÈL15,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡a ˙B˜ÁNÓ‰ »ƒ«¿«¬∆¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆
˙BÂL‰Ï e‡B·È ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˜ÁNÏ ˙B¯eÒ‡¬¿«≈»∆¿«»∆»»¿«¿

˙Bnb16¯eÒ‡Â .17‰ÂLÈ ‡nL ,Ú˜¯w‰ ˙‡ „aÎÏ À¿»¿«≈∆««¿«∆»«¿∆
ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙Bn‚18ÛlÊÏ ¯zÓe . À∆»ƒ≈»»»«¬»ƒÀ»¿«≈

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ÌÈÓ19‰ÂLÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , «ƒ««≈««¿«¿≈≈∆»«¿∆
ÔÈÎÒ ÔÈ‡ .CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;˙Bn‚20˙‡ À∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»≈»ƒ∆

ÌÈ·‡a Ûeˆ¯ ‰È‰ elÙ‡Â ,Ú˜¯w‰21ÔÈÁÙB ÔÈ‡Â . ««¿««¬ƒ»»»«¬»ƒ¿≈¿ƒ
ÔkLŒÏk ,·BË ÌBÈa elÙ‡ B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ÔÈ‡Â B˙B‡¿≈¿ƒƒ¬ƒ¿»∆≈
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL .˙aLa¿«»∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»
BÈ‡L ÌB˜Óa Ôk ‰NBÚ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Bnb ˙BÂL‰Ï¿«¿Àƒ¿«∆∆≈¿»∆≈

.Ûeˆ»̄

א').15) עמוד ק"ד דף עירובין דרך 16)(מסכת "שיכין
האגוז". א').17)לגלגל עמוד צ"ה דף שבת (מסכת

האבק.18) יעלה שלא מים אינה 19)להזות אפילו
שנכנס 20)מרוצפת. מאיר רבי של בתלמידו "מעשה

אין  לו: אמר קרקע, לו להדיח ובקש המרחץ לבית אחריו
שבת  (מסכת סכין" אין לו: אמר קרקע, לו לסוך מדיחין;

ב'). עמוד מ' א')21)דף עמוד ס"ד דף פסחים (מסכת
בשבת  מעשהו כך בחול, פסח) קרבן (הקרבת "כמעשהו
(במים) מדיחים שהכהנים אלא בשבת), פסח ערב חל (אם
ובעזרה  חכמים". ברצון שלא הקרבנות) (מדם העזרה את
יום  (תוספות חכמים אסרו זאת ובכל שיש של רצפה היתה
בכיבוד  אבל והדחה, ניפוח סיכה, אלא אסרו ולא טוב).

משנה). (מגיד יותר צורך בו שיש משום גזרו, לא הבית

.„¯ˆÁ22Ô·z ‡È·Ó ,ÌÈÓLb‰ ÈÓÈÓa Ï˜Ï˜˙pL23 »≈∆ƒ¿«¿≈¿≈≈«¿»ƒ≈ƒ∆∆
‰c¯Óe24ÏÒa ‡Ï ‰c¯È ‡Ï - ‰c¯Ó ‡e‰LÎe .da ¿«∆»¿∆¿«∆…¿«∆…¿«

‰tw‰ ÈÏeLa ‡l‡ ,‰t˜a ‡ÏÂ25C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ; ¿…¿À»∆»¿≈«À»∆…«¬∆¿∆∆
.˙Bnb ˙BÂL‰Ï ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…¿»¿«¿À

א').22) עמוד ק"ד דף עירובין הראוי 23)(מסכת דבר
ובדעתו  שם מבטלו שאינו אחר, לצורך או בהמה למאכל
שי"ג). חיים (אורח אסור וצרורות חול בטיט, אבל לפנותו,

בקופה 25)שוטח.24) או בסל מרדה אינו מרדה "כשהוא

ונשארו  הקופה (שנשברה הקופה בשולי אלא חול) (כדרך
שם). (גמרא השולים)"

.‰‰˜Ln‰26.Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ««¿∆∆«¿»ƒ«»ƒ≈«
CÎÈÙÏ27ÏbÏ‚a ¯Ba‰ ÔÓ ·‡LÏ ¯eÒ‡28‡nL ‰¯Êb , ¿ƒ»»ƒ¿…ƒ«¿«¿«¿≈»∆»

ÏL ¯Ba‰ ‰È‰ Ì‡ ,‰Ê ÈtÓe .B˙a¯ÁÏe B˙p‚Ï ‡lÓÈ¿«≈¿ƒ»¿À¿»ƒ¿≈∆ƒ»»«∆
¯ˆÁa ÏbÏb29.ÏbÏ‚a epnÓ ˙‡lÓÏ ¯zÓ - «¿«∆»≈À»¿«…ƒ∆¿«¿«

ב').26) עמוד ב' דף קטן מועד (מסכת 27)(מסכת
א'). עמוד ק"ד דף להוריד 28)עירובין הבור שעל אופן

הרבה  שממלאים גדולים בגלגלים ודווקא הדלי, ולהעלות
אלא  בהם ממלאים שאין שלנו (קטנים) בגלגלים אבל מים,

תם). (רבנו מותר גינה 29)מעט סביבתו שאין מקום ובכל
משנה). (כסף חורבה או

.ÂLÏBz‰30CÎÈÙÏ .¯ˆB˜ ÌeMÓ ·iÁ -31¯eÒ‡ «≈«»ƒ≈¿ƒ»»
LÏB˙k ‡e‰L ÈtÓ ,˙aLa ˙¯ekÓ L·c ˙Bc¯Ï32. ƒ¿¿«ƒ«∆∆¿«»ƒ¿≈∆¿≈

ÔÈ‡33ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â - L·È ÔÈa ,ÁÏ ÔÈa - ÔÏÈ‡a ÔÈÏBÚ ≈ƒ»ƒ»≈«≈»≈¿≈ƒ¿ƒ
ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .ÔÏÈ‡a ÔÈÎÓÒ ÔÈ‡Â ,ÔÏÈ‡a»ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿…«¬∆ƒ¿
¯aÁÓa ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk ÌL ·LÈÏ≈≈»»«À¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿À»

.LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÏÏk Ú˜¯wÏ««¿«¿»¿≈»∆»ƒ¿

ב').30) עמוד ק"ז דף שבת דף 31)(מסכת שבת (מסכת
א'). עמוד חיבורו 32)צ"ה ממקום הדבש את שעוקר

נתלש  אבל לכוורת, ומחובר דבוק כשהדבש ודווקא בכוורת,
משנה"). ("מגיד מותר גביה על צף (מסכת 33)או משנה

ב'). עמוד ל"ו דף ביצה

.Ê˙B¯t34È‡ˆBÓ „Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa e¯LpL ≈∆»¿¿«»»¿»¿»«»≈
˙aL35LÏ˙È ‡nL ‰¯Êb ,36Ò„‰ .37¯zÓ - ¯aÁÓ‰ «»¿≈»∆»ƒ¿¬««¿À»À»

BÁÈ¯ È¯‰Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ‡l‡ B˙È‰ ÔÈ‡L ;Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«∆≈¬»»∆»¿»ƒ««¬≈≈
ÈeˆÓ38- ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ÏÎÂ Áet˙Â ‚B¯˙‡ Ï·‡ . »¬»∆¿¿««¿»»»«¬ƒ»

B˙B‡ ı˜È ‡nL ‰¯Êb ;¯aÁÓa Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡»¿»ƒ«ƒ¿À»¿≈»∆»»…
.BÏÎ‡Ï¿»¿

א').34) עמוד ג' דף ביצה להמתין 35)(מסכת צורך ואין
מעצמם, נשרו רק מלאכה בהם נעשה שלא כיון שיעשו, כדי
בכדי  בערב אסורים ישראל לצורך בשבת גוי לקט אם אבל

ב'. הלכה ו' בפרק כמבואר אילן 36)שיעשו בפירות דוקא
ולפת  צנון אבל לתלשם, יכול שבקלות מכיון זה, טעם שייך
(תוספת  שבת שהיום יזכור בודאי במעדר אותם שמוציאים

ב').37)שם). עמוד ל"ז דף סוכה ויכול 38)(מסכת
במחובר. גם בו להריח

.ÁÔÏÈ‡39‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·b ÂÈL¯L eÈ‰L ƒ»∆»»»»¿ƒƒ»»∆¿»
Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ÌÈÁÙË40ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿»ƒ»≈≈¬≈∆¿ƒ≈»¿ƒ

ı¯‡k Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL41‰ÏÚÓÏÓ ÔÈ‡a eÈ‰ . ¿»¬≈≈»»∆»»ƒƒ¿«¿»
‰LÏL CB˙Ï ‰LÏMÓ42Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ -43eÈ‰ . ƒ¿»¿¿»À»¿ƒ¿«≈»∆»

,ı¯‡Ï ‰ÂL „Á‡ ÔcvL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰LÏL ÔÈ‰B·‚¿ƒ¿»««ƒ∆ƒ»∆»»∆»»∆
.Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ‰LÏL Ô‰ÈzÁz ÏÏÁ LiL B‡∆≈»»«¿≈∆¿»»≈≈¬≈∆

ב').39) עמוד צ"ט דף עירובין (מסכת משום 40)משנה
ו'. בהלכה כמבואר באילן משתמשים ומותר 41)שאין
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עליהם. ונכפפו.42)לישב חזרו שהוגבהו שלאחר
שלשה.43) גבוהים שאין במקום

.ËÔÈ‡44‡nL ‰¯Êb ,˙aLa ‰Ó‰a Èab ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ≈¿ƒ««≈¿≈»¿«»¿≈»∆»
‰¯BÓÊ CzÁÈ45‰Ó‰·a ÔÈÏ˙ ÔÈ‡Â .d‚È‰‰Ï46‡ÏÂ . «¿…¿»¿«¿ƒ»¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈»¿…

ÔÈ‡Â .˙aLa ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌBÈ „BÚaÓ ‰ÏÚÈ47 «¬∆ƒ¿≈≈»∆»¿«»¿≈
ÔÈÎÓÒ48ÔÈ„„ˆ ÈcˆÂ ,‰Ó‰a ÈcˆÏ49‰ÏÚ .ÔÈ¯zÓ50 ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿≈»¿ƒ≈¿»ƒÀ»ƒ»»

¯eÒ‡ „ÈÊÓa ,„¯ÈÏ ¯zÓ - ‚‚BLa :˙aLa ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿«»¿≈À»≈≈¿≈ƒ»
¯Úˆ ÌeMÓ ,„¯È - „ÈÊÓa elÙ‡ ,‰Ó‰··e .„¯ÈÏ≈≈ƒ¿≈»¬ƒ¿≈ƒ≈≈ƒ««

ÌÈiÁ ÈÏÚa51ÔÎÂ .52‰Ó‰a‰ ÏÚÓ ÈB‡Nn‰ ÔÈ˜¯Bt «¬≈«ƒ¿≈¿ƒ««≈««¿≈»
.ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,˙aLa¿«»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').44) עמוד ל"ו דף ביצה (מסכת מן 45)משנה ענף
קוצר. תולדות שהוא תולש משום וחייב כמו 46)האילן

משנה"). ("מגיד נאסרו אחד מטעם ושניהם באילן,
א').47) עמוד ק' דף עירובין דף 48)(מסכת שבת (מסכת

א'). עמוד בו 49)קנ"ה ותלה באילן יתד שנעץ "כגון
– והכלכלה צדדין נקרא – היתד יום, מבעוד (סל) כלכלה
משנה"). ("מגיד בזה" כיוצא כל וכן צדדין צדי

א').50) עמוד ק' דף עירובין (מסכת 51)(מסכת ירושלמי
על  רוכב היה אמרו: מה "מפני ב'): הלכה ח' פרק ביצה

מצווה  שהוא – רד? לו אומרים בהמה בהמה גב שביתת על
וחמורך"; שורך ינוח למען כג): פרק (שמות כמוהו
צער". לה יהא שלא (מנוחה), נייח לבהמה תן ובמכילתא:

ב').52) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת

.È?„ˆÈk53ÛÈÏL ‰eÚË BzÓ‰a ‰˙È‰54‰‡e·z ÏL ≈«»¿»¿∆¿¿»»ƒ∆¿»
‡e‰Â ,¯Á‡ „ˆÏ B˜lÒÓe ,ÂÈzÁz BL‡¯ ÒÈÎÓ -«¿ƒ…«¿»¿«¿¿««≈¿
BzÓ‰·e ˙aL ÏÈÏa C¯c‰ ÔÓ ‡a ‰È‰ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB≈≈≈»»»»ƒ«∆∆¿≈«»¿∆¿
ÌÈÏk‰ ˙‡ ÏËB ,‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbiLk - ‰eÚË¿»¿∆«ƒ«∆»≈«ƒ»≈∆«≈ƒ
ÌÈÏ·Á‰ ¯ÈzÓ - ÔÈÏh ÔÈ‡LÂ ;˙aLa ÔÈÏhp‰«ƒ»ƒ¿«»¿∆≈»ƒ»ƒ«ƒ«¬»ƒ

ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â55:ÌÈ¯azLn‰ ÌÈ¯·c ÔÈwNa eÈ‰ . ¿««ƒ¿ƒ»««ƒ¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ
ÁÈpÓe ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ‡È·Ó - ÌÈpË˜ ÔÈwN eÈ‰ Ì‡ƒ»«ƒ¿«ƒ≈ƒ»ƒ¿»«ƒ«
‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÌÈ¯k‰ ÏÚ ÔÈÏÙB ÔÈwN‰Â ,Ô‰ÈzÁz«¿≈∆¿««ƒ¿ƒ««»ƒ∆¬≈ƒƒ¿∆
,ÌÈl˜Â ÌÈpË˜ ÌÈwN‰L ÈtÓ ,ÛÏBL - ¯k‰ ÛÏLÏƒ¿…««≈ƒ¿≈∆««ƒ¿«ƒ¿«ƒ

BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïha ‡lL ‡ˆÓÂ56‰eÚË ‰˙È‰ . ¿ƒ¿»∆…ƒ≈«¿ƒ≈∆≈»¿»¿»
˙BiLLÚ57;ÔÈÏÙB Ô‰Â ÌÈwN‰ ¯ÈzÓ - ˙ÈÎeÎÊ ÏL ¬»ƒ∆¿ƒ«ƒ««ƒ¿≈¿ƒ

È¯‰L ,ÏB„b „ÒÙ‰ CÎa ÔÈ‡ - e¯·MiL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ»¿≈¿»∆¿≈»∆¬≈
‡Ï ËÚeÓ „ÒÙ‰Ïe ,„ÓBÚ ‰Îz‰Ï Ïk‰eÈ‰ .eLLÁ «…¿«»»≈¿∆¿≈»…»¿»

- Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÌÈ‡ÏÓe ÌÈÏB„b ÌÈwN‰««ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆
˙Áa ˜¯Bt58Èab ÏÚ ÌL ÔÁÈpÈ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓe . ≈¿««ƒ»»…«ƒ≈»««≈

ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰Ó‰a59. ¿≈»ƒ«««¬≈«ƒ

ב').53) עמוד קנ"ד דף שבת (מסכת משא.54)פורקים
בידיו.55) בהם יגע ג'.56)שלא הלכה כ"ה בפרק מבואר
לטלטל 58)פנסים.57) התירו מרובה  הפסד שמפני

משנה"). ("מגיד מהיכנו כלי התורה 59)ולבטל מן שהוא
משאו  תחת רבץ שונאך חמור תראה "כי ה'): כ"ג, (שמות
את  לפרק מצוה – עמו" תעזב עזוב לו, מעזוב וחדלת
עמוד  ל"ב דף מציעא (בבא חיים בעלי צער משום המשא

א').

.‡È˙B¯t ˜a„Ó‰60·iÁ - „Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú «¿«≈≈«∆≈»∆»«»
CÎÈÙÏ .¯nÚÓ ÌeMÓ61B¯ˆÁa ˙B¯t BÏ e¯ft˙pL ÈÓ , ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈

ÏÎB‡Â „ÈŒÏÚ „ÈŒÏÚ ËwÏÓ -62‡Ï ÔzÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«≈«»«»¿≈¬»…ƒ≈…
‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ,‰tw‰ CB˙Ï ‡ÏÂ Ïq‰ CB˙Ï¿««¿…¿«À»¿∆∆∆∆
‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÏÁa¿…∆ƒ«¬∆¿∆∆∆∆¿…∆»

¯enÚ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰tw‰ CB˙a B„Èa ÌLaÎÈ63ÔÎÂ .64 ƒ¿¿≈¿»¿«À»¿»ƒ≈ƒ¿≈
‰‡¯pL ÈtÓ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÁÏn‰ ˙‡ ÔÈˆa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆«¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

¯nÚÓk65. ƒ¿«≈

ו'.60) הלכה ח' בפרק למעלה דף 61)ראה שבת (מסכת
ב'). עמוד לאכול 62)קמ"ג צורך אין התוספות לדעת

לתוך  ורק כסותו", או "כפו לתוך ולתת לקבץ ומותר מיד,
ללקטם  אסור וצרורות, עפר לתוך נפלו אם אבל אסור; סל
ואוכל  יד על יד על מלקט אם רק היתר ואין בורר, משום

של"ה). והגר"א יוסף" (מסכת 63)("בית התוספות לדעת
גידולם  במקום אלא עימור חיוב אין א') עמוד ל"א דף ביצה

הגה"מ). ב').64)(עי' עמוד ע"ג דף שבת (מסכת
אלא 65) עימור אין כי ממש, מעמר ולא כמעמר נראה

ה'. הלכה ח' פרק למעלה כמבואר קרקע, בגידולי

.·È˜¯ÙÓ66ÌÈ˙ÈÊ ËÁBq‰Â ,Lc ÌeMÓ ·iÁ - ¿»≈«»ƒ»¿«≈≈ƒ
˜¯ÙÓ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈ·ÚÂ67CÎÈÙÏ .68ËÁÒÏ ¯eÒ‡ «¬»ƒ«»ƒ¿»≈¿ƒ»»ƒ¿…

ÌÈËÁBÒ Ì„‡ Èa ˙ˆ˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ezƒ¿ƒƒƒƒ¿»¿≈»»¬ƒ
ÌÈ˙ÈÊ ËÁÒÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊk Ì˙B‡»¿≈ƒ«¬»ƒ∆»»ƒ¿…≈ƒ

ÔÈLÈ¯t ÔB‚k ,˙B¯t ¯‡L Ï·‡ .ÌÈ·ÚÂ69ÌÈÁet˙Â «¬»ƒ¬»¿»≈¿¿ƒƒ¿«ƒ
ÔÈ„¯ÊÚÂ70˙aLa ÔËÁÒÏ ¯zÓ -71Èa ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿À¿»ƒÀ»¿»√»¿«»ƒ¿≈∆≈»¿≈

.‰ËÈÁÒ¿ƒ»

ז'.66) הלכה ח' בפרק למעלה משום 67)מבואר
למשקין. להסחט דף 68)שעומדים שבת (מסכת משנה

ב'). עמוד חי 69)קמ"ג נאכל גדול, תפוח כעין עץ פרי
חבוש. גם נקרא קטן.70)ומבושל, כתפוח עץ, פרי מין

שם 71) אין למשקין, ולא לאכילה עומדים שהם משום
מתוך  אוכל למפריד ודומה מהם, היוצא המיץ על משקה

אוכל.

.‚ÈÔÈL·k72˙B˜ÏLe73ÔÙeb Ck¯Ï Ì‡ :ÔËÁqL74- ¿»ƒ¿»∆¿»»ƒ¿«≈»
ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï Ì‡Â ,¯zÓ75 À»¿ƒ¿ƒ≈≈∆»¿≈¿«¿ƒ

‚ÏM‰ ˙‡76CB˙Ï ‡e‰ ˜q¯Ó Ï·‡ ;ÂÈÓÈÓ e·eÊiL , ∆«∆∆∆»≈»¬»¿«≈¿
¯Òa‰Â ÌeM‰ .ÒBk‰ CB˙Ï B‡ ‰¯Úw‰77˙BÏÈÏn‰Â78 «¿»»¿««¿«…∆¿«¿ƒ

Ô˜q¯L79Ì‡ :ÌBÈ „BÚaÓ80‰ÎÈc ÔÈ¯qÁÓ81¯eÒ‡ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒƒ»»
- „ia ‰˜ÈÁL ÔÈ¯qÁÓ Ì‡Â ;˙aLa Ô˙ÎÈc ¯Ó‚Ïƒ¿…ƒ»»¿«»¿ƒ¿À»ƒ¿ƒ»«»
¯Ó‚Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ .˙aLa Ô˙˜ÈÁL ¯Ó‚Ï BÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…¿ƒ»»¿«»¿ƒ»À»ƒ¿…

˙BÙÈ¯‰ ˙˜ÈÁL82¯e¯t‰ ıÚa83‰¯„w‰ CB˙a ¿ƒ«»ƒ¿≈«»¿«¿≈»
˙aLa84L‡‰ ÏÚÓ d˙B‡ ÔÈ„È¯BnL ¯Á‡85. ¿«»««∆ƒƒ»≈«»≈

כבושים 72) וירקות פירות א') עמוד קמ"ה דף שבת (מסכת
ובמלח. ונשארו 73)בחומץ השבת קודם ששלקן ירקות

(ר"ח). בהם למימיהם 74)מימיהם צריך שאינו שכיון
סחיטה. משום אסור (מסכת 75)אינו לרסיסים כותשים

כתבו  שהרי סוחט, משום ואיסורו ב') עמוד נ"א דף שבת
משום  שאיסורו אומרים ויש סחיטה. הלכות בתוך רבינו
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שם). רש"י (עיין בשבת חדש דבר "את 76)מוליד בנ"א:
רוקח). (מעשה הברד" ואת בתחילתם 77)השלג "ענבים

שהוא  לפי בשר, בו לטבל משקה מהם מוציא דקים, כשהן
(רש"י). להחמיץ" וקורב כל 78)חזק בשלו שלא "שבלים

מהן" שזב במשקה ומטבל מיץ מהם להוציא מרסקם צרכם
דיכה 79)(רש"י). עדיין ומחוסרים שמנם מהם להוציא

ב').80)ושחיקה. עמוד י"ט דף שבת (מסכת
ולעשותם 81) לשברם יבשים דברים בה שדכים במדוכה

במכתש.82)דקים. כתושות שעורים כף 83)מאכל
כל 84)גדולה. ונתבשל במדוכה אותם דכו שכבר "כיון

("תשובות  ועירוב" שחיקה מעט אלא מחוסרים ואין צרכם,
ס"ג). סימן פריימן יש 85)הרמב"ם" האש על ובעודה

כל  נתבשל שכבר פי על אף מבשל משום שאסור אומרים
ע"ט). קטן סעיף שכ"א סימן ברורה (משנה צרכו

.„ÈÏÏBn‰86˙BÏÈÏÓ87ÈepLa ÏÏBÓ -88‡lL È„k , «≈¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆…
‰‡¯È89˜Bi‰ .L„k90ÁB‚ ‰È‰ Ì‡Â .¯eËt - ÂÈÙa91 ≈»∆¿»«≈¿ƒ»¿ƒ»»≈«

¯Á‡Ïk ˜¯ÙÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÙa ˜ÈÏ BÏ ¯zÓ -À»ƒ…¿ƒƒ¿≈∆¿»≈ƒ¿««
„È92ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e¯Ê‚ ‡Ï B¯Úˆ ÌeMÓe , »ƒ«¬…»¿¿««ƒ∆≈»

‰kÒ93. «»»

אצבעותיו.86) בן מחכך א') עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
("מגיד 87) הקשין מן להוציאו ובין האוכל את לרכך בין

שם).88)משנה"). (גמרא אצבעותיו בראשי מעט
(תניא).89) בכלי ולא ביד שמולל כיון ממש דש אינו אבל
א').90) עמוד ס' דף כתובות בקושי 91)(מסכת משתעל

מהבהמה. חלב לינק שאינו 92)שרפואתו שינוי, ידי על
צער. במקום והתירו מדרבנן, אלא במקום 93)אסור כי

א'. הלכה ב' בפרק כמבואר גמורה מלאכה אף הותרה סכנה

.ÂË˙B¯t94e·fL95ÌÈ˙ÈÊ Ì‡ :˙aLa ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ≈∆»≈∆«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ96„Ú ÔÈ˜Ln‰ Ô˙B‡ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - Ô‰ «¬»ƒ≈»ƒ¿»««¿ƒ«

;˙aLa Ô˙B‡ ËÁÒÈÂ Ôek˙È ‡nL ‰¯Êb ,˙aL È‡ˆBÓ»≈«»¿≈»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿…»¿«»
Ô‰ ÌÈBn¯Â ÌÈ˙ez Ì‡Â97- ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ¿ƒƒ≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

- ÔÎ¯„Ï ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆À»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»
.˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Ó e·fL ÔÈ˜LÓ«¿ƒ∆»≈∆¬ƒ«»≈«»

ב').94) עמוד קמ"ג שבת (מסכת מעצמם.95)משנה
לסחיטה,96) עומדים שרובם כיון לאכילה, עומדים אפילו

בשבת. יסחוט שמא ורק 97)חוששים לאכילה סתמם
לסחיטה. לפעמים

.ÊËÌÈ˙ÈÊ98Ô‰Ó e‡ˆÈÂ ,˙aL ·¯ÚÓ Ô˜q¯L ÌÈ·ÚÂ ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»≈∆∆«»¿»¿≈∆
L·c ˙BlÁ ÔÎÂ ;ÔÈ¯zÓ - ÔÓˆÚÓ ÔÈ˜LÓ99Ô˜q¯L «¿ƒ≈«¿»À»ƒ¿≈«¿«∆ƒ¿»

;ÔÈ¯zÓ ˙aLa Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ˙aL ·¯ÚÓ≈∆∆«»«¿ƒ«¿ƒ≈∆¿«»À»ƒ
‰¯Ê‚Ï ÌB˜Ó Ô‡k ÔÈ‡L100.·¯ÚaÓ Ô˜q¯ ¯·kL , ∆≈»»ƒ¿≈»∆¿»ƒ¿»ƒ»∆∆

ב').98) עמוד קמ"ג דף (שבת כמו 99)משנה הדבש
בכוורת. יזוב 100)שהוא שרסקן כיון בשבת, יסחט שמא

בידים. יסחט אם גם חטאת חיוב ואין מאליו, המשקה

.ÊÈ‰¯BÊ101Ô‰ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯¯B·e102,CÎÈÙÏ . ∆≈≈¬¿»≈¿ƒ»
,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ˙BÏÈÏÓ ÏÏÓÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆À»ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆¿¿»

‡e‰Lk103˙Á‡ B„Èa ÁtÓ - ÁtÓ104,BÁk ÏÎa ¿∆¿«≈«¿«≈«¿»««¿»…

ÔB˜a ‡Ï Ï·‡105ÈeÁÓ˙a ‡ÏÂ106‰tÈ ‡nL ‰¯Êb ; ¬»…¿»¿…¿«¿¿≈»∆»¿«∆
¯nLÓ‰Â .·iÁ ‡e‰L ,‰¯·Î·e ‰Ùa107- ÌÈ¯ÓL ¿»»ƒ¿»»∆«»¿«¿«≈¿»ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ „w¯Ó B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz∆∆≈¿«≈¿ƒ»««ƒ
ÔÈ¯„eÒa ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÏeÏˆ ÔÈÈ ÔpÒÏ ¯znL108B‡ ∆À»¿«≈«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa109¯„eqa ‡n‚ ‰NÚÈ ‡Ï ,110‡lL ; ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¬∆À»«»∆…
¯nLÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈

¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙¯nLÓa111˙¯nLÓ‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï112C¯„k ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ¿∆«¿«∆∆¿∆∆
ıaÁÓ‰ ÔÎÂ .¯nLÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L113 ∆∆¿…∆»»¿«≈¿≈«¿«≈

ÔÈ˙BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ ¯¯Ba ˙„ÏBz -∆∆≈¿ƒ»««ƒ∆¿ƒ
ÌˆaÁÈ ‡Ï ,L·„Ï ÌÈÊB‚‡Â ÔÈÓLÓL114.B„Èa À¿¿ƒ∆¡ƒƒ¿«…¿«¿≈¿»

המוץ.101) מן לנקותו ברוח הנדוש הדגן את זורק
י"א.102) הלכה ח' בפרק דף 103)כמבואר ביצה (מסכת

ב'). עמוד ולנפח 104)י"ב יחד לדבקן ידיו, בשתי אבל
אסור. מהמוץ לנקותן כדי כמרזב,105)בהן עשוי "כלי

(רש"י). בכלי" נשארת והפסולת יוצא והאוכל בו מנענע
גדולה.106) היא 107)קערה – ב"משמרת" יין המסנן

וצלול, זך ממנו יורד והיין היין שמרי בתוכו שנותנים שק
לתלות  חכמים ואסרו השמרים, את קולטת והמשמרת
עושה  שהוא כדרך יעשה שלא בשבת, הכלי על (המשמרת)
תולדת  הוא מלאכה עושה בשבת שמרים והמסנן בחול,
א') משנה כ' פרק שבת המשניות (פירוש מרקד" או בורר

י"ד. הלכה ח' פרק כיבוס 108)וראה מצד איסור כאן ואין
י"ט). ס"ק שי"ט (הגר"א לכך מתכוון שאינו כיון הסודרין

דקל.109) מנצרי עשוי קל"ט 110)סל דף שבת (מסכת
סחיטה. לידי יבא שמא בחול כמו הכלי בפי ב') עמוד

ב').111) עמוד קל"ז דף שבת (מסכת משנה
בעיגול 112) צד לכל פיה ומותח יין שמרי בה "שמסננים

בתשובה: כתב ורבינו (רש"י); הכלי" חלל על כאהל ונעשה
עושה  שהוא מפני המשמרת תליית באיסור הטעם "אין
שהוא  כדרך יעשה שלא מדרבנן, תלייתה אסור אלא אהל,
ס"ד). סימן פריימן הרמב"ם (תשובות בחול" עושה

וסכסוכו.113) החלב טריפת ידי על חמאה עושה
"ובלבד 114) ווין כ"י לפני י"ג). פרק שבת (מסכת תוספתא

יגבל" שלא "ובלבד הדפוס נוסחת לפי אבל יחבוץ" שלא
י"ט). ס"ק שי"ט מג"א (ועיין לש משום שאיסורו נראה

.ÁÈCzÁÓ‰115˜¯i‰ ˙‡116BÏM·Ï È„k ˜c ˜c117- «¿«≈∆«»»««¿≈¿«¿
‡Ï ÔÈ˜q¯Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .·iÁÂ ,ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆≈¿«»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…

˙ÁM‰ ˙‡118ÔÈa - ‰Ó‰a ÈÙÏ ÔÈ·e¯Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ ∆«««¿…∆∆»ƒƒ¿≈¿≈»≈
ÔÁBËk ‰‡¯pL ÈtÓ - ‰qb ÔÈa ,‰wc119Ï·‡ . «»≈«»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¬»

ÔÈÎzÁÓ120ÔÈÚeÏc‰ ˙‡121‰Ï·p‰ ˙‡Â ,‰Ó‰a‰ ÈÙÏ ¿«¿ƒ∆«¿ƒƒ¿≈«¿≈»¿∆«¿≈»
˙B¯Ùa ‰ÈÁË ÔÈ‡L ;ÌÈ·Ïk‰ ÈÙÏ122ÔÈ¯ÈzÓe .123 ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈¿ƒ»«≈«ƒƒ

¯ÈÓÚ ÏL ˙BnÏ‡124ÒtÒÙÓe ,‰Ó‰a ÈÙÏ125B„Èa126 ¬À∆»ƒƒ¿≈¿≈»¿«¿≈¿»
Á¯h‰ ÈtÓ ,˙BÏB„b ˙BnÏ‡ ‡Ï Ï·‡ ,˙BpË˜ ˙BnÏ‡¬À¿«¬»…¬À¿ƒ¿≈«…«

.Ô‰aL∆»∆

ב').115) עמוד ע"ד דף שבת התלוש.116)(מסכת
(כסף 117) דק דק לחתכו מותר מיד אוכלו אם אבל בערב.

כ'. הלכה להלן וראה תבואה 118)משנה) של ירק
בהמה. למאכל בישולה גמר לפני שכיון 119)הנקצרת
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לצורך  שלא כמחתך זה הרי ריסוק בלי לאכול יכולים שהם
ה'). ס"ק שכ"ד סימן (ט"ז טוחן משום שחייב אכלה

א').120) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת פרי 121)משנה
תלושים. אותם ומחתכם ("קירביס") האבטיח מין אדמה

השחת 122) את מרסקין "אין למעלה: שנאמר למה מוסב
זה  ועל אינו, ממש טוחן ואילו כטוחן" שנראה מפני וכו'
כיון  כלומר משנה). (כסף בפירות" טחינה "שאין כתב:

מיד. לאכול קנ"ה 123)שהוא דף שבת (מסכת משנה
א'). מקומות.124)עמוד בכמה הקשור לבהמה חציר

(פירוש 125) הידים" שתי בין אותם שמחתך מפרך
העשבים 126)המשניות). לבהמה שמפזרים דרך "שכן

מריחה  ואינה מתחממים דחוקים שכשהם לאכלם, לה ויפים
(רש"י). בהם" וקצה כך כל ריחם

.ËÈÈÏÈ·Á127‰‡t128·BÊ‡Â129˙È¯B˜Â130‡ˆBiÎÂ ¬ƒ≈≈»¿≈¿»ƒ¿«≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÒÈÎ‰L ,Ô‰a131.Ô‰Ó ˜tzÒÓ - »∆∆ƒ¿ƒ»¿«¬«¿≈»ƒ¿«≈≈∆

ÏÎB‡Â ÌËB˜Â132B„Èa ‡Ï Ï·‡ ,ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯a ¿≈¿≈¿»≈∆¿¿»¬»…¿»
‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL ;‰a¯‰«¿≈∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»

˜„Ï133. »…

א').127) עמוד קכ"ח דף שבת צמח 128)(מסכת
כ"א. הלכה להלן ועיין אדום. צבע משרשיו שעושים

טוב.129) ריח לו שיש קטן ריח 130)צמח בעל צמח
למאכל  וגם להסקה ראויים האלה העשבים וטוב. חריף

מחשבתו. אחר הולך הכל לפיכך וסתמם 131)בהמה,
מבואר  לעצים הכניסם ודין שכ"א). (מג"א בהמה למאכל

י"ח. הלכה כ"ו בפרק למאכל 132)להלן גם ראויים שהם
דף 133)אדם. שבת (מסכת לכתשם דקים, לעשותם

א'). עמוד קמ"א

.ÎCB˙Ï ÔzÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏtÏt ˜„Ï CÈ¯v‰«»ƒ»…ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿
˙aLa ÏÎ‡n‰134ÔÈkq‰ „Èa L˙Bk ‰Ê È¯‰ -135 ««¬»¿«»¬≈∆≈¿«««ƒ

‰¯Ú˜·e136ÈtÓ ,˙LzÎÓa ‡Ï Ï·‡ ;137‡e‰L ƒ¿»»¬»…¿«¿∆∆ƒ¿≈∆
˙B‡t¯˙‰Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁBË138,˙aLa ≈¿ƒ»»¿»ƒ¿ƒ¿«¿¿«»
.ÔÈÓÓq‰ ˜ÁLÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿…««¿»ƒ

למעלה 134) (ראה ביום בו זמן לאחר אלא מיד לאכול ולא
י"ח). המיוחד 135)הלכה העלי הוא בבוכנא, ולא

בקערה. כותשו אם אפילו במכתשת,136)לכתישה, ולא
שינויים. שני להיות שצריכים הסכין ביד כותשו אם אפילו

(כ"י 137) טוחן" משום חייב במכתשת "אבל בנ"א:
למעלה 138)התימנים). וראה בשבת, רפואה סמי לקחת

בשבת. רפואה על פ"ב

.‡Î?„ˆÈk139ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÏÎ‡È ‡Ï ≈«……«¿»ƒ∆≈»«¬«
ÔBÈ·BÊ‡ ÔB‚k ,ÌÈ‡È¯a140‰‡Ùe141ÌÈ¯·c ‡ÏÂ , ¿ƒƒ¿≈¿≈»¿…¿»ƒ
‰ÚÏ ÔB‚k ,ÌÈÏLÏLÓ‰142‡Ï ÔÎÂ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ «¿«¿¿ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿≈…

ÔB‚k ,Ô˙BzLÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ‰zLÈƒ¿∆¿»ƒ∆≈∆∆«¿ƒƒƒ¿»¿
.ÌÈ·NÚÂ ÔÈÓÓÒ Ô‰a eÏMaL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿»∆«¿»ƒ«¬»ƒ

ב').139) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת עז 140)משנה צמח
שבמעיים. התולעים את הממית בנ"א:141)הריח

ולפי  ב'). עמוד ס"ו דף שבת (מסכת לרפואה והוא "ופואה"

שקוטם  י"ט בהלכה למעלה שכתב ממה קשה נוסחתנו
פיאה. חבילי משקה 142)ואוכל ממנו שעושים מר עשב

לרפואה.

.·ÎÏÎB‡143ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ Ì„‡ ≈»»√»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒ
‡¯aÒk‰ ÔB‚k ,Ô˙BzLÏÂ ÔÏÎ‡Ï144˙eLk‰Â145 ¿»¿»¿ƒ¿»¿«À¿»»¿«¿

È„k ÔÏÎB‡Â ÔÈ‡t¯Ó Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;·BÊ‡‰Â¿»≈««ƒ∆≈¿«¿ƒ¿¿»¿≈
.ÌÈ‡È¯a ÏÎ‡Ó Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ - Ì‰a ˙B‡t¯˙‰Ï¿ƒ¿«¿»∆À»ƒ¿≈«¬«¿ƒƒ

˙ÈzÏÁ ‰˙L146˙aM‰ Ì„wÓ147‰˙BL ‡e‰ È¯‰Â , »»ƒ¿ƒƒ…∆««»«¬≈∆
˙BÓB˜Óa [elÙ‡] ,˙aLa B˙BzLÏ ¯zÓ - CÏB‰Â¿≈À»ƒ¿¿«»¬ƒƒ¿

ÌÈ‡È¯a‰ e‚‰ [‡lL]148ÔÈ˙BLÂ .˙ÈzÏÁ‰ ˙BzLÏ ∆…»¬«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
È¯ˆn‰ ÌB˙ÈÊ149.ÌB˜Ó ÏÎa ≈«ƒ¿ƒ¿»»

ב).143) עמוד ק"ט דף שבת (מסכת הוא 144)משנה
טוב  שזרעו צמח ל"א). פסוק ט"ז, פרק (שמות גד" "זרע

ולתבלים. לרפואה ישמש 145)הריח, הטעם, מר צמח
תמרים. שכר ולעשות ק"מ 146)לרפואה דף שבת (מסכת

מי  את ושותים אותו, שורים הריח חריף צמח א'). עמוד
לרפואה. שלשה 147)השריה לשתותו רפואתו שדרך

רצופים. כתוב:148)ימים ישנים ודפוסים בנוסחאות
משנה" ב"מגיד אולם לשתות" הבריאים שנהגו "במקומות
הביא  כבר בריאים מאכל שהוא כל שהרי שלנו, כנוסח הגיה
"אפילו  הנוסח ולפי לרפואה. לשתות שמותר למעלה, רבנו
דרך  שאין אף מותר שכאן הכוונה הבריאים", נהגו שלא
(מער"ק). יפסיק אם סכנה שיש מכיון לשתות, הבריאים

מדברי,149) כרכום וזרע שעורים וקמח מלח "לוקחים
פרק  פסחים המשניות (פירוש לרפואה" במים אותו ולשים

לבריאים. משקה גם והוא א'). משנה ג'

.‚ÎÔÎÂ150¯zÓ - Ô‰a CeÒÏ ÌÈ‡È¯a‰ C¯cL ÌÈÓL ¿≈¿»ƒ∆∆∆«¿ƒƒ»»∆À»
.‰‡eÙ¯Ï Ôek˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aLa Ô‰a CeÒÏ»»∆¿«»¿««ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿»
LLBÁ‰ .ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ÔÈÎÒ ÌÈ‡È¯a‰ ÔÈ‡LÂ¿∆≈«¿ƒƒ»ƒ»∆¬ƒ«≈

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï - ÂÈ˙Óa151˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ , ¿»¿»…»«ƒ»…∆¬»»∆
ÔÓM‰152„¯Â ÔÓL ‡ÏÂ ;153ÌÈ‡È¯a‰L ÌB˜Óa ‡l‡ , «∆∆¿…∆∆∆∆∆»ƒ¿∆«¿ƒƒ

¯zÓe .B˙B‡ ÔÈÎÒ154.ÌB˜Ó ÏÎa ÁÏÓÂ ÔÓL CeÒÏ »ƒÀ»»∆∆»∆«¿»»
‰Ùb155¯ B‡ B„Èd˙ÓBˆ - BÏ‚156d˙ÓBˆ BÈ‡Â ,ÔÈÈa ƒ¿»»«¿¿»¿«ƒ¿≈¿»

ıÓÁa157¯eÒ‡ ÔÈÈa Û‡ - ‚Ú ‰È‰ Ì‡Â .158. ¿…∆¿ƒ»»»…«¿«ƒ»

א').150) עמוד קי"א דף שבת (מסכת שאין 151)משנה
החולים. אלא בו ולא 152)סוכים בו, סכים הבריאים שגם

לרפואה. שהוא סך 153)יכירו אדם ואין יקרים, שדמיו
לרפואה. אלא ב').154)בו עמוד ס"ו דף שבת (מסכת

כמו:155) ולקתה, נכשלה א') עמוד ק"ט דף שבת (מסכת
רש"י). י"ב. פסוק צ"א, פרק (תהלים רגלך" באבן תגוף "פן

(רש"י).156) הדם לשכך היין ידי על אבל 157)מכווצה
מותר  והרגל היד גב על או ברזל, מחמת המכה היתה אם
ה'. הלכה ב' בפרק כמבואר סכנה, בה שיש כיון אופן, בכל

(רש"י 158) וצומתו לבשרו קשה קצת חזק שהוא היין שגם
שם).

.„ÎÚn‚È ‡Ï - ÂÈpLa LLBÁ‰159ıÓÁ‰ ˙‡ Ô‰a «≈¿ƒ»…¿««»∆∆«…∆
ËÏÙÈÂ160BB¯‚a LLBÁ‰ .ÚÏB·e ‡e‰ Ún‚Ó Ï·‡ ,161 ¿ƒ¿…¬»¿«≈«≈««≈ƒ¿
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epÚ¯ÚÈ ‡Ï -162,‰a¯‰ ÔÓL ‡e‰ ÚÏBa Ï·‡ ;ÔÓLa …¿»¿∆¿∆∆¬»≈«∆∆«¿≈
ÈÎËÒn‰ ˙‡ ÔÈÒÚBÏ ÔÈ‡ .‡t¯˙ - ‡t¯˙ Ì‡Â163ÔÈ‡Â ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈≈¬ƒ∆««¿¿≈¿≈

ÔÈÙL164Ôek˙pL ÔÓÊa ,˙aLa ÌÒa ÌÈpM‰ ˙‡ »ƒ∆«ƒ«ƒ¿«¿«»ƒ¿«∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - ‰t‰ ÁÈ¯Ï Ôek˙ Ì‡Â ;‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¿ƒƒ¿«≈¿≈««∆À»

יגרגר.159) – רוח בשאיפת נראה 160)ישתה כי
לרפואה. י"ג).161)שגמיעתו פרק שבת (מסכת תוספתא

עמוד  פ"ג דף יומא ועיין סכנה, חשש בו בשאין [המדובר
מועיל 163)ישטפנו.162)א']. מעץ, הנוטף שרף

(ערוך). הפה ולריח משפשפים.164)לרפואה

.‰ÎÔÈ‡165ÔÈÚ‰ CB˙Ï ÔÈÈ ÔÈ˙B166‡e‰ Ô˙B Ï·‡ , ≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¬»≈
ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ167ÏÙz ˜¯Â .168ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ elÙ‡ - ««»«ƒ¿…»≈¬ƒ««»«ƒ

¯eÒ‡169¯BÏÈ˜ .170- ˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ‰¯ML »ƒ∆»»≈∆∆«»
LLBÁ BÈ‡Â ,˙aLa BÈÚ ·b ÏÚ B¯È·ÚÓ171ÈÓ . «¬ƒ««≈¿«»¿≈≈ƒ

ÈÓb ÂÈÏÚ C¯ÎÈ ‡Ï - BÚaˆ‡a ‰˜lL172,B˙‡t¯Ï È„k ∆»»¿∆¿»…ƒ¿…»»∆ƒ¿≈¿«…
ˆB‰Ï È„k B„Èa ep˜Á„È ‡ÏÂÌc epnÓ ‡È173. ¿…ƒ¿»∆¿»¿≈¿ƒƒ∆»

ב').165) עמוד ק"ח דף שבת כנותן 166)(מסכת שנראה
עיניו.167)לרפואה. את כרוחץ "שלא 168)שנראה

ביאה  אסורי בהל' ורבינו (רש"י משנתו" משנעור כלום טעם
ל"ח). הלכה ט' אין 169)פרק מאוס, שהוא מכיון

לרפואה. אלא בו לעין.170)משתמשים משחה
שבת.171) מערב שרה אם אלא התירו ולא כרוחץ שנראה
צמח 172) – הגמא הוא ב'). עמוד ק"ג דף (עירובין משנה

המשניות). (פירוש למכה ומועיל במים הגדל
שלקה 173) "כהן שנינו: ב' עמוד ק"ג דף עירובין במסכת

נראית), שמכתו המקדש בבית לעבוד יכול (ואינו באצבעו
לבטל  במקדש נוהג שבות איסור (שאין במקדש עליו כורך
שבות, איסור ברפואה (שיש במדינה לא אבל מעבודה), כהן
את  (שמהדק דם להוציא אם סממנים), שחיקת משום גזרה
מלאכה: אב (שהוא אסור וכאן כאן החבורה), על הגמי

חובל)".

.ÂÎÔÈ‡174‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚ ÔÓLÂ ÔÈnÁ ÔÈ˙B ≈¿ƒ«ƒ»∆∆««≈««»¿…
BzÏ CBÓ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰kn‰ Èab ÏÚL CBÓ Èab ÏÚ««≈∆««≈««»¿…««≈ƒ¿

˙aLa ‰kn‰ ÏÚ175,‰knÏ ıeÁ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ . «««»¿«»¬»≈««»
L·È CBÓ ÔÈ˙BÂ .‰knÏ „¯BÈÂ ˙˙BLÂ176Èab ÏÚ ¿≈¿≈««»¿¿ƒ»≈««≈

˜ÈzÚ ‰È‰ Ì‡Â .‰kn‰177¯eÒ‡ -178‡e‰L ÈtÓ , ««»¿ƒ»»«ƒ»ƒ¿≈∆
‰iË¯k179. ƒ¿ƒ»

ב').174) עמוד קל"ד דף שבת משום 175)(מסכת שאסור
סממנים. שלא 176)שחיקת כדי אלא לרפואה, שאינו

המכה. את הבגדים שהוא 178)ישן.177)יסרטו
על 179)מרפא. ששמים בסממנים משוחה תחבושת

לרככה. המכה

.ÊÎ‰iË¯180ÈÏk Èab ÏÚ ‰L¯tL181ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»∆»¿»««≈¿ƒ«¬ƒƒ
¯eÒ‡ - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‰L¯t Ì‡Â ;d˙B‡»¿ƒ»¿»««≈«¿«»

d¯ÈÊÁ‰Ï182ÔÈÁÈpÓe .183‰kn‰ Èab ÏÚ ‰iË¯ ¿«¬ƒ»«ƒƒ¿ƒ»««≈««»
Lc˜na ‰lÁzÎÏ184.Lc˜na ˙e·L ¯eq‡ ÔÈ‡L ; ¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆≈ƒ¿«ƒ¿»

˙‡ ÔÈÁp˜Ó ÔÈ‡Â ,‰kn‰ Èt ÔÈÁp˜Ó ÌB˜Ó ÏÎ·e¿»»¿«¿ƒƒ««»¿≈¿«¿ƒ∆
.Á¯ÓÈ ‡nL ,‰iË¯‰»¿ƒ»∆»ƒ¿«

ב').180) עמוד ק"ב דף עירובין שהיא 181)(מסכת
להחזירה. מותר ולכן ממקומה שכיון 182)כהוחלקה

בשבת  בתחלה כמניחה הוא הרי קרקע גבי על שנפלה
שם). בעירובין (רש"י ימרח שמא בנ"א:183)שאסור

אבל  קרקע, גבי על שנפלה רטיה להחזיר והיינו "ומחזירים"
שבת, מערב עליו היתה שלא מכה גבי על רטיה להניח
וכן  משנה). (מגיד הראב"ד שכתב כמו במקדש אף אסור

שם. בעירובין המשנה בפירוש רבינו כהן 184)כתב
בין  חציצה משום מכתו, מעל הרטיה להסיר צריך העובד
כי  שבות משום אסרו ולא להחזירה, ומותר לבגדו, בשרו
אבל  מעבודה, ימנע שלא – תחילתם משום סופם התירו
רוקח). (מעשה שבות רק שהוא אף אסור, עובד שאינו כהן

.ÁÎÔÈÎÒ185ÔÈLÓLÓÓe186.˙aLa ÌÈÚÓ È·a »ƒ¿«¿¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«»
‰NÚÈ ‡lL È„k ,˙Á‡ ˙·a LÓLÓÈÂ CeÒiL ,‡e‰Â»∆»ƒ«¿≈¿«««¿≈∆…«¬∆

ÔÈÏnÚ˙Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k187.˙aLa ¿∆∆∆∆¿…¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«»
„Ú ÁÎa BÙeb ÏÚ ÌÈÒ¯BcL ‰Ê ?ÏnÚ˙Ó ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ«¿…««

iL „Ú Cl‰iL B‡ ,ÚÈfÈÂ Ú‚ÈiL¯eÒ‡L ;ÚÈfÈÂ Ú‚È ∆ƒ«¿«ƒ«∆¿«≈«∆ƒ«¿«ƒ«∆»
‡È‰L ÈtÓ ,˙aLa ÚÈfiL È„k BÓˆÚ ˙‡ ÚbÈÏ¿«≈«∆«¿¿≈∆«ƒ«¿«»ƒ¿≈∆ƒ

‰‡eÙ¯188˙ÈÒBÓÈc Ú˜¯˜a „ÓÚÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .189 ¿»¿≈»«¬…¿«¿«ƒƒ
.˙‡t¯Óe ˙ÏnÚnL ÈtÓ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈∆¿«∆∆¿«≈

בשמן"185) "מושחים א'). עמוד קמ"ז דף (שבת משנה
המשניות). וגרירה,186)(פירוש משיחה "ענינו

(פירוש  בחוזק" האדם בשר על הידים וגוררים שמושכים
שיעמול 187)המשניות). עמל, מגזרת והוא "מתייגעים,

המשניות). (פירוש והיגיעה העמל והוא א') (קהלת האדם
להתעמל".188) כדי רצין אין יז: שבת מסכת (תוספתא

ב'). עמוד קמ"ז דף שבת מרחץֿריפוי 189)ר"ח
ומרפא" מחמם שבו המלוח והטיט מלוחים "שמימיו

(רש"י).

.ËÎËÈËa ‡ÏÂ ,ÔÈÏLÏLnL ÌÈÓa ÔÈˆÁB¯ ÔÈ‡≈¬ƒ¿«ƒ∆¿«¿¿ƒ¿…¿ƒ
Ba ÔÈÚ·BhL190ÌÈa ‡ÏÂ ,ÌÈLe‡a‰ ‰¯LÓ ÈÓa ‡ÏÂ , ∆¿ƒ¿…¿≈ƒ¿»«¿ƒ¿…¿»

ÌB„Ò191ÏkL ÈtÓ ;ÏB„b‰ ÌiaL ÌÈÚ¯‰ ÌÈna ‡ÏÂ , ¿¿…««ƒ»»ƒ∆«»«»ƒ¿≈∆»
‚Ú ˙aMÏ ˙‡¯˜Â :·e˙ÎÂ ,Ô‰ ¯Úˆ el‡192,CÎÈÙÏ . ≈««≈¿»¿»»»««»…∆¿ƒ»

ÈtŒÏÚŒÛ‡ - „iÓ ‰ÏÚ ‡l‡ ,Ì‰a ‰‰zL ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿«»»∆∆»»»ƒ»««ƒ
ÔÈËËÁ BÏ LiL193.¯zÓ ,BL‡¯a ∆≈¬»ƒ¿…À»

וברייתא 190) ב') עמוד קמ"ז דף שבת (מסכת משנה
מים  בה שיש "בקעה א'): עמוד ק"ט קף שבת (מסכת
שמא  חוששים שם אדם ירד ואם דבק, כמו טיט ותחתיהם
שמתקבצים  עד לעלות יכול ואינו וידבק, טיט באותו יטבע
הרוחץ  שאומר: מי ויש משם. אותו ומעלים אדם בני
– מעיו בני משלשלים המים ואותם מצטנן בקעה באותה
("מגיד  הטוב" כמנהגו רבנו כתב האלה הפירושים ושני

המלח.191)משנה"). הוא 192)ים הטעם רש"י ולדעת
ואסור. לרפואה כן שעושה שמוכח מכת 193)משום

העור. על שחין

.ÏÔÈ‡194ÔÈ„¯b˙Ó195˙„¯‚Óa196ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿∆∆¿ƒ»»»
Bk¯„k „¯Bb - ËÈËa B‡ ‰‡Bˆa ˙BÎÏÎÏÓ197BÈ‡Â ¿À¿»¿»¿ƒ≈¿«¿¿≈

ÔÈÎÒ .LLBÁ198ÔÈÎ¯ÙÓe199‡Ï Ï·‡ ,‚ÚÏ Ì„‡Ï ≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»¿…∆¬»…
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‰Ó‰·Ï200¯zÓ - ¯Úˆ dÏ ‰È‰ Ì‡Â .201d¯Úˆ ¯ÈÒ‰Ï ƒ¿≈»¿ƒ»»»««À»¿»ƒ«¬»
ÔÈÈL¯k ‰ÏÎ‡L ‰Ó‰a .Ce¯Ùe ‰ÎÈÒa202‰a¯‰203- ¿ƒ»≈¿≈»∆»¿»«¿ƒƒ«¿≈

dÊÁ‡ Ì‡Â .‡t¯˙zL ÏÈ·La ¯ˆÁa d˙B‡ ÔÈˆÈ¯Ó¿ƒƒ»∆»≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¬»»
Ìc204ÔÈ‡Â ,ÔpËˆzL ÏÈ·La ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - »«¬ƒƒ»¿«ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿≈

ÔÈnÒ dÏ ˜ÁLÈ ‡nL ÔÈLLBÁ205. ¿ƒ∆»ƒ¿«»«»ƒ

ב').194) עמוד קמ"ז דף שבת "בלשון 195)(מסכת
המשניות). (פירוש מתחככים" כלי 196)חכמים:

חול  כמעשה יעשה שלא במרחץ. הגב את בו שמגרדין
(לבוש).197)(רש"י). חול כמעשה נראה שאינו

ב').198) עמוד נ"ג דף שבת משפשפים 199)(מסכת
(רש"י). מכה עונג 200)גלדי משום בשבת לטרוח שאסור

י'.201)בהמה. בהלכה כמבואר חיים בעלי צער משום
לבהמה.202) מאכל והוא לעדשים דומה "ועל 203)צמח

ורפואתה  (רש"י) מעים" חולי אחזה המרובה האכילה ידי
ותנועות. ריצה ידי דם.204)על במחלת חלתה

(ט"ז 205) בהמתו בשביל סמנין לשחוק כך כל בהול שאינו
ב'). ס"ק של"ב

.‡ÏÔÈ‡206ÌÈ¯·c ‰na .˙aLa ÏÎ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡È˜Ó ≈¿ƒƒ∆»…∆¿«»«∆¿»ƒ
ÒÈÎ‰Ï Ï·‡ ;ÔÈnÒ ˜ÁLÈ ‡nL ,ÌÒa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¬»¿«¿ƒ
BÒ¯k ˜Á„Ï ¯eÒ‡Â .¯zÓ - ‡È˜‰Ïe ÂÈt CB˙Ï B„È»¿ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ¿…¿≈
‡B·È ‡nL ,BlL ÈÚ¯‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ˜BÈz ÏL∆ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ∆∆»»

¯zÓe .ÔÈÏLÏLÓ‰ ÔÈnÒ B˙B˜L‰Ï207ÒBk ˙BtÎÏ208 ¿«¿«»ƒ«¿«¿¿ƒÀ»ƒ¿
˜pÁÏ ¯zÓ ÔÎÂ .B˙BÏÚ‰Ï È„k ˙aLa ¯eah‰ ÏÚ209, «««¿«»¿≈¿«¬¿≈À»¿«≈

ÛtÏÏe210ÌÈÊ‡ ˙BÏÚ‰Ïe ,ÔËw‰ ˙‡211,„ia ÔÈa - ¿«≈∆«»»¿«¬»¿«ƒ≈«»
ÈÏ˜‡ ˙BÏÚ‰Ïe - ÈÏÎa ÔÈa212‡ˆBiÎÂ el‡ ÏkL ; ≈ƒ¿ƒ¿«¬«¿¿ƒ∆»≈¿«≈

,‰˜ÈÁLÏ LeÁÏ È„k ÔÈnÒa Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»
.Ô‰Ó ¯Úˆ BÏ LÈÂ¿≈««≈∆

נחמן 206) רב ינוקי "אסובי א'. עמוד קכ"ג דף שבת מסכת
(מ"מ). רבינו מפרשה וכן אסור" שבת 207)אמר (מסכת

ב'). עמוד ס"ו על 208)דף וכופהו חמין ממנו "שעירו
(רש"י). לרפואה". במעיו שחש למי "מי 209)הטבור

תולים  בגרונו, ונופל צוארו מפרקת של חוליא שנפרקה
(רש"י). נפשט" צוארו שיהא בראשו לכרכו 210)אותו

בחבלי  ונשמטים רכים שהם אבריו פרקי לישב בבגדים
(רש"י). עמוד 211)הלידה כ"ח דף זרה עבודה (מסכת

י'. הלכה ב' פרק למעלה וראה ב'212)ב') בפרק מבואר
י'. הלכה

.·Ï„w¯Ó‰213CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó -214ÔÈ‡ «¿«≈≈¬¿»¿ƒ»≈
ÔÈ¯·Bk215LiL ‰¯·k‰ ÁÈpÈ ‡ÏÂ .‰¯·Îa Ô·z‰ ˙‡ ¿ƒ∆«∆∆ƒ¿»»¿…«ƒ««¿»»∆≈

ın‰ „¯iL ÏÈ·La dB·b ÌB˜Óa Ô·z da216ÈtÓ , »∆∆¿»»«ƒ¿ƒ∆≈≈«…ƒ¿≈
CÈÏBÓe ‰¯·Îa Ô·z‰ ÏËB Ï·‡ .„w¯Ók ‡e‰L∆ƒ¿«≈¬»≈«∆∆ƒ¿»»ƒ

Òe·‡Ï217‰ÎÏB‰ ˙ÚLa ın‰ „¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,218; »≈««ƒ∆≈≈«…ƒ¿«»»
CÎÏ Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L219. ∆¬≈≈ƒ¿«≈¿»

י"ג.213) הלכה ח' בפרק למעלה משנה 214)מבואר
קמ"ו). דף שבת לנקות 215)(מסכת כברה דרך מעבירים

ומוץ. מפסולת התבן המודק"216)את "המוץ בנ"א:
התימנים). את 217)(כ"י מאכילין – שאובסים "מקום

המשניות). (פירוש הכברה.218)הבהמות נקבי דרך
א'.219) בפרק כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר

.‚ÏÏa‚Ó220CÎÈÙÏ .LÏ ÌeMÓ ·iÁ -221ÔÈÏa‚Ó ÔÈ‡ ¿«≈«»ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ
ÈÏ˜ ÁÓ˜222BÈ‡L ÁÓ˜ LeÏÏ ‡B·È ‡nL ,‰a¯‰ ∆«»ƒ«¿≈∆»»»∆«∆≈

ËÚÓ ËÚÓ ÈÏw‰ ˙‡ Ïa‚Ï ¯zÓe .ÈÏ˜223Ï·‡ . »ƒÀ»¿«≈∆«»ƒ¿«¿«¬»
Ck ¯Á‡Â d˙B‡ eÏwL ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL ‰‡e·z¿»∆…≈ƒ»¿ƒ∆»»¿««»

ÏÁk ‡e‰ È¯‰L ,‰q‚ ‰ÈÁË d˙B‡ eÁË224‡È‰Â , »¬»¿ƒ»«»∆¬≈¿…¿ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ıÓÁa ‰pnÓ Ïa‚Ï ¯zÓ - ˙ÈzL ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈»ƒÀ»¿«≈ƒ∆»¿…∆¿«≈
- ‰L˜ Ï·‡ ;C¯ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙Á‡ ˙·a ‰a¯‰«¿≈¿«««»∆ƒ¿∆«¬»»∆

¯eÒ‡225?„ˆÈk .˙BpLÏ CÈ¯ˆÂ ,LÏk ‰‡¯pL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿«≈«
.ıÓÁ‰ ˙‡ Ô˙B Ck ¯Á‡Â ˙È˙M‰ ˙‡ Ô˙B≈∆«»ƒ¿««»≈∆«…∆

בצק,220) כעין מהם ועושה עפר או בקמח מים השם
ט"ז. הלכה ח' בפרק דף 221)כמבואר שבת (מסכת

ב'). עמוד לקליות 222)קנ"ה שנתייבשה תבואה של קמח
הוא  שהרי רבינו, לדעת התורה מן גיבול בו ואין בתנור

ורק באפר. ומעורב ללוש שרוף יבא שמא אסרו מדרבנן
קלי. שאינו גזרו.223)קמח  לא דעת 224)במעט זוהי 

ובמורסן  גס וחול שבאפר ט"ז הלכה ח' בפרק הסובר רבינו
שבאפר  ודעתו שם השיג הראב"ד אבל גיבול. איסור אין

במים. האפר נתינת משעת לש משום הרבה,225)חייב
קלי. בקמח כמו מותר מעט אבל

.„ÏÔÒ¯n‰226Ïea‚Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,227, «À¿»««ƒ∆≈»¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ¯ÙÚ‰ Ïa‚Ï ‡B·È ‡nL ,B˙B‡ ÔÈÏ·Bb ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»ƒ¿…∆»»¿«≈

„Â¯z‰ Ba CÈÏBÓe ,ÔÒ¯Ó Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .Ba228 ¿¿ƒ«ƒ««≈À¿»ƒ««¿»
È˙L229·¯ÚÂ230Ò¯ÓÓ BÈ‡ Ï·‡ ;231‡lL ,B„Èa ¿ƒ»≈∆¬»≈¿»≈¿»∆…

„Ú ÈÏÎÏ ÈÏkÓ B¯ÚÓ - ·¯Ú˙ ‡Ï Ì‡ .LÏk ‰‡¯È≈»∆¿»ƒ…ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«
ÈÙÏ B‡ ÔÈÏB‚¯z‰ ÈÙÏ Ô˙BÂ ,·¯Ú˙iL.ÌÈ¯ÂM‰ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿≈««¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ

˜lÁÓe ,„Á‡ ÈÏÎa BÊ C¯c ÏÚ ÔÒ¯n‰ ·¯ÚÏ ¯zÓeÀ»¿»≈«À¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆»¿«≈
.‰Ó‰·e ‰Ó‰a Ïk ÈÙÏ Ô˙BÂ ,‰a¯‰ ÌÈÏÎa B˙B‡¿≈ƒ«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»¿≈»

¯Bk elÙ‡ „Á‡ ÈÏÎa ·¯ÚÓe232.ÌÈ¯Bk elÙ‡Â ¿»≈ƒ¿ƒ∆»¬ƒ«¬ƒ«ƒ

גסים.226) סובין ב'), עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת משנה
רוחב.230)אורך.229)הכף.228)ללישה.227)
חול.231) ממעשה לשנות כדי בידו, ומגיס מערב
ולחים.232) יבשים לדברים מדה

.‰ÏÔÈ‡233C¯„k ˙aLa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÏÈÎ‡Ó ≈«¬ƒƒ¿≈»«»»¿«»¿∆∆
,˙BiË˜ ˙LÈ˙k È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ÏÈÎ‡Ó ‡e‰L∆«¬ƒ¿…∆»»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿ƒ
ÏÈÎ‡È ‡Ï ?„ˆÈk .Ba ‡ˆBiÎÂ ,ÁÓ˜ ˙LÈÏ È„ÈÏ B‡ƒ≈ƒ«∆«¿«≈≈«…«¬ƒ

ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ÏÎ‡Ó ˙aLa ÏÓb‰234‡ÏÂ . «»»¿«»«¬«¿»«¿»»»ƒ¿…
BÎB˙Ï ÔzÈÂ ,ÂÈt ÁzÙÈÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ï‚Ú ıÈa¯È«¿ƒ≈∆¿«≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿

˙Á‡ ˙·a ÌÈÓÂ ÔÈÈL¯k235ÌÈBÈ Èt CB˙Ï ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ . «¿ƒƒ»«ƒ¿«««¿≈…ƒ≈¿ƒƒ
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ ÌÈÏB‚¯˙Â236Ï·‡ . ¿«¿¿ƒ¿»∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¬»

,„nÚÓ d˙B‡ ‰˜LÓe ,„nÚÓ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡e‰ ÏÈÎ‡Ó«¬ƒ∆«¿≈»≈À»«¿∆»≈À»
ÈÙa ÔÈÈL¯ÎÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ ‰Èt CB˙Ï Ô˙B B‡≈¿ƒ»«ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒƒƒ¿≈
ÛBÚ‰ ÏÈÎ‡Ó ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÏBÎiL ÌB˜Óa ÔÓˆÚ«¿»¿»∆¿»¿«¬ƒ¿≈«¬ƒ»
ÔziL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎiL ÌB˜Óa B„Èa¿»¿»∆»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ≈

.ÔÈÏÎB‡ Ô‰Â Ô‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿≈¿ƒ
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ב').233) עמוד קנ"ה דף שבת (מסכת בלשון 234)משנה
"שלא  רבינו: וביאר הגמל" את אובסין "אין המשנה
המספוא) (מקום אבוס לה לעשות רבים, ימים מזון יאכילנה

המשניות). (פירוש מעיה" המשנה:235)בתוך בלשון
המים" עם הבהמה למעי המאכל "זריקת – "מאמירין"

המשניות). לפנים 236)(פירוש לה "שתוחבו האוכל את
(רש"י). הבליעה" מבית

.ÂÏ‰na237,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊnL ÈÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆¿»»»
;ÔÈÏB‚¯˙Â ÔÈÊe‡Â ˙Èa‰ ÈBÈÂ B˙iÁÂ BzÓ‰a ÔB‚k¿¿∆¿¿«»¿≈««ƒ¿«»ƒ¿«¿¿ƒ
C·BL ÈBÈÂ ¯ÈÊÁ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈¿»»»¿¬ƒ¿≈»

ÌÈ¯B·„e238.ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔBÊÓ ‡Ï Ì‰ÈÙÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈ƒ¿≈∆…»¿…«ƒ
¯zÓe239ÌÈ·NÚ Èab ÏÚ BzÓ‰a „ÈÓÚ‰Ï Ì„‡Ï À»¿»»¿«¬ƒ¿∆¿««≈¬»ƒ

[ÌÈ¯aÁÓ]240˙ÏÎB‡ ‡È‰Â241d˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿À»ƒ¿ƒ∆∆¬»…«¬ƒ»
a „ÓBÚ Ï·‡ ;‰ˆ˜‰L ¯·„ Èab ÏÚÈ„k ,‰ÈÙ ««≈»»∆À¿»¬»≈¿»∆»¿≈

ÌBÈa ÔÎÂ .epnÓ ÏÎ‡˙Â ‰ˆ˜n‰ ¯·cÏ ‰Èt ¯ÈÊÁzL∆«¬ƒ»∆»«»»«À¿∆¿…«ƒ∆¿≈¿
.·BË

ב').237) עמוד קנ"ה דף שבת "ויוני 238)(מסכת בנ"א:
(מער"ק). ודבורים" עליה ויונה שבת 239)שובך (מסכת

א'). עמוד קכ"ב "מחוברים"240)דף המלה חדרה בנ"א:
ינוח",241)(ויניציאה). "למען כ"ג): פרק (שמות "כתוב

ינוח, למען לומר: תלמוד – ואוכל? תולש יניחנו לא יכול
משפטים). (מכילתא צער אלא נוח זה ואין

ה'תשע"ח  שבט י"ח ש"ק יום

ועׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
שאין 1) ולפי אחריהן. של המלאכות שבותי בו נתבארו

הביאור  נשלם שהזכרתי, כמו המלאכות, כל בכלל שבותין
שיש  והמלאכות ועשרים. השבעה המלאכה עד הפרק בזה

שמונה. הן בזה הנזכרות שבותין להן

.‡˙i„¯2˙t‰3‰Î‡ÏÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,4e¯Ò‡ , ¿ƒ«««««ƒ∆≈»¿»»»¿
¯ep˙a ˙t ˜Èa„n‰ .˙BÙ‡Ï ‡B·È ‡nL ,ÌÈÓÎÁ d˙B‡»¬»ƒ∆»»∆¡««¿ƒ«¿«

ÌBÈ „BÚaÓ5ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â ,6ÔBÊÓ ‰pnÓ ÏÈvÓ - ƒ¿¿»«»»««ƒƒ∆»¿
˙BcÚÒ LÏL7ÌÎÏ eÏÈv‰Â e‡Ba :ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓB‡Â ,8. »¿À¿≈«¬≈ƒ¿«ƒ»∆

- ÏÈvÓ ‡e‰Lk ,‰Î‡ÏÓ dÈ‡ ‰i„¯‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»¿ƒ»≈»¿»»¿∆«ƒ
‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï9.˙BpLÏ È„k ,ÔÈkÒa ‡l‡ , …ƒ¿∆¿«¿∆∆»¿«ƒ¿≈¿«

חכמים 2) אסרו דברים איזה לפרש, רבינו ממשיך זה בפרק
דברי  מהם שבות, משום מלאכה, שאינם אף ם בשבת

שאסרום  דברים ומהם למלאכות, שדומים משום האסורים
בתחילת  כמבואר סקילה, לאיסור מהם יבוא שמא גזירה -

כמו 3)פכ"א. התנור, בדפני הפת את מדביקים היו בזמנם
בתנורים  אבל הפת", את "המדביק בסמוך רבינו שכתב
ברדייה  איסור אין התנור, בשולי דבוקה הפת שאין שלנו

רנד). סי' כל 4)(או"ח שמואל: דבי "תנא ב: קלא, שבת
הפת  רדיית יצתה א) כט, (במדבר תעשו לא עבודה מלאכת

מלאכה". ואינה חכמה שבת.5)שהיא והרי 6)ערב
בשבת",7)שבת. סעודות שלש לאכול אדם "שחייב

ה"ט. ל' בפרק מזון 8)כמבואר מהתנור יקח אחד שכל

סעודות. הפת 9)שלש את בו ומפרידים שרודים "כלי
(רש"י). התנור" בכותל הדבוקה

.·ÈtÓ10ıÁ¯Óa ÒkÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ‰Ó11?˙aLa ƒ¿≈»»¿¬»ƒƒ»≈¿∆¿»¿«»
ÔÈla‰ ÈtÓ12:ÔÈ¯ÓB‡Â ˙aLa ÔÈnÁ ÔÈnÁÓ eÈ‰L , ƒ¿≈««»ƒ∆»¿«ƒ«ƒ¿«»¿¿ƒ

enÁe‰ ˙aL ·¯ÚÓ13Ì„‡ ÒkÈ ‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ . ≈∆∆«»«¿ƒ»»¿∆…ƒ»≈»»
Ïk ÛhzLÈ ‡lL e¯Ê‚Â .ÚÈf‰Ï elÙ‡ ˙aLa ıÁ¯ÓÏ¿∆¿»¿«»¬ƒ¿«ƒ«¿»¿∆…ƒ¿«≈»
;˙aL ·¯ÚÓ enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡Â ,ÔÈnÁa BÙeb¿«ƒ«¬ƒ¿«ƒ∆«≈∆∆«»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯zÓ - ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ï·‡¬»»»»»¿«¿»À»«∆¿»ƒ¬ƒ
‡È¯·Ë ÈnÁa Ï·‡ ;ıÁ¯Ó ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯e‡‰ ÈnÁa¿«≈»¿≈»ƒ∆¿»¬»¿«≈¿∆¿»
¯eÒ‡Â .BÙeb Ïk Ô‰a ÛhzL‰Ï ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆À»¿ƒ¿«≈»∆»¿»

˙B¯ÚnaL ÔÈnÁ ÌÈÓa ıÁ¯Ï14LÈ ‰¯Ún‰L ÈtÓ ; ƒ¿…¿«ƒ«ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆«¿»»≈
.ıÁ¯Ók ˙‡ˆÓÂ ,‰ÚÊ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ,Ï·‰ da»∆∆¿»ƒ≈≈»¿ƒ¿≈¿∆¿»

א.10) מ, שבת.11)שבת מערב מימיו שהוחמו
המרחץ.12) בית (בשבת)13)בעלי רוחצין היו "בתחילה

בשבת, להחם הבלנים התחילו שבת, מערב שהוחמו בחמין
(לגמרי) החמין את אסרו הוחמו, שבת מערב ואומרים:
(שהוחמו  בחמין רוחצין היו ועדיין הזיעה; את והתירו
הזיעה, את להן אסרו אנחנו, מזיעין ואומרים: שבת) מערב
רוחצים  היו ועדיין טבעי); (שחומם טבריא חמי והתירו
חמי  להן אסרו רחצנו, טבריה בחמי ואומרים: האור, בחמי
(שאין  עומד הדבר שאין ראו הצונן; את להן והתירו טבריה
התירו  הכל), את להם שאסרו מכיון לקבל, יכול הציבור
(שם). עומדת" במקומה זיעה (ואיסור) טבריה, חמי להם

יוצא"14) חומם ואין שהוחמו מקוה "מי א: קמז, שבת
(רש"י).

.‚ÌnÁ˙Ó15ÛhzLÓe ‡ˆBÈÂ ,‰¯e„n‰ „‚k Ì„‡ ƒ¿«≈»»¿∆∆«¿»¿≈ƒ¿«≈
ÔBˆa BÙeb Ïk ÛhzLÓ BÈ‡ Ï·‡ .ÔBˆa BÙeb Ïk»¿≈¬»≈ƒ¿«≈»¿≈
ÌÈÓ ¯ÈLÙnL ÈtÓ ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁ˙Óeƒ¿«≈¿∆∆«¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«ƒ

a BÙeb Ïk ıÁB¯k ‡ˆÓÂ ,ÂÈÏÚLÔÈnÁ16‡È·n‰ .17 ∆»»¿ƒ¿»¿≈»¿«ƒ«≈ƒ
ÈnÁ CB˙a elÙ‡ ,ÔÈnÁ ÌÈÓ CB˙a ÔBˆ ÏL ÔBÏÈÒƒ∆≈¿«ƒ«ƒ¬ƒ¿«≈
ÔÈ¯eÒ‡Â ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁk el‡ È¯‰ - ‡È¯·Ë¿∆¿»¬≈≈¿«ƒ∆«¿«»«¬ƒ

.‰i˙L·e ‰ˆÈÁ¯aƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

ב.15) מ, משום 16)שבת בה שאין איסור, אין ובהפשרה
שם. ה'תוספות' כתבו וכן ד) הלכה (להלן בישול

טבריה,17) אנשי שעשו "מעשה ב: לח, שבת משנה,
אמה  לתוך צונן של מחרס) עשוי עגול (צינור סילון והביאו
הצוננים), המים שיתחממו (כדי חמין של צרה) (תעלה
בשבת, שהוחמו כחמין - בשבת אם חכמים: להם אמרו

ובשתיה". ברחיצה ואסורים

.„‡È·Ó18ÔB˙È˜ Ì„‡19„‚k BÁÈpÓe ÌÈÓ ÏL ≈ƒ»»ƒ∆«ƒ«ƒ¿∆∆
enÁiL ÏÈ·La ‡Ï ;‰¯e„n‰20‚eÙzL È„k ‡l‡ ,21 «¿»…ƒ¿ƒ∆≈«∆»¿≈∆»

È„k ‰¯e„n‰ „‚k ÔÓL ÏL Ct ÁÈpÓ ÔÎÂ .Ô˙pƒ̂»»¿≈«ƒ««∆∆∆¿∆∆«¿»¿≈
ÔÓLa B‡ ÌÈÓa B„È Ì„‡ CÒÂ .ÌÁiL ‡Ï ,¯LtiL∆ƒ»≈…∆≈«¿»»»»¿«ƒ¿∆∆
ÌÈn‰ enÁÈ ‡lL ,‡e‰Â ;‰¯e„n‰ „‚k ÌnÁÓe¿«≈¿∆∆«¿»»∆…≈«««ƒ

Ô‰a ˙ÈÂÎ ˜BÈz ÏL BÒ¯k ‡‰zL „Ú B„È ÏÚL22. ∆«»«∆¿≈¿≈∆ƒƒ¿≈»∆
ÌÈÚÓ Èab ÏÚ BÁÈpÓe „‚a ÌnÁÓe23˙aLa24. ¿«≈∆∆«ƒ««≈≈«ƒ¿«»

ב.18) מ, לרחיצה.19)שבת או לשתיה כלי
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רבינו,20) דעת גם וזוהי (רש"י). שיחמו" עד שם "שיניחם
יתבשל  רב זמן המדורה כנגד מונח יהיה שאם שאףֿעלֿפי
אלא  מונח יהיה שלא נזהר שהוא כיון מותר, - לגמרי
ההפשרה, את התירו שלא הרשב"א ודעת הפשרה. כשיעור
בישול. לידי לבוא לעולם שאיֿאפשר במקום אלא

יא)21) מח, (ירמיה נמר" לא "וריחו כמו: צינתם, שתתחלף
סמוך  שהמקום ואע"פ (רש"י), פג" לא "וריחיה מתרגמים:
אסרו  לא - בישול לידי יבוא רב זמן יעמוד ואם לאש,
נראה  וכן צינתו. שתפוג כדי מועט לזמן שם להעמיד חכמים
תינוק". של כריסו שתהא "עד שכתב בסמוך, רבינו בדברי
לבוא  יכול שאינו במקום במעמיד מדובר שכאן אומרים ויש

ור"ן). (רשב"א הצינה הפגת לידי נקרא 22)אלא וזה
בו". סולדת "יד ובפוסקים: חש 23)בתלמוד "כשהוא

(רש"י). ומועיל" שם ומניחו בגד או כלי לו מחממים במעיו,
ב.24) מ, שבת

.‰ÈËaÓ‡25ÌÈnÁ ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ıÁ¯Ó ÏL26- «¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿≈»«ƒ«ƒ
ÔBˆ ÌÈÓ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡27ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ È¯‰L , ≈¿ƒ»«ƒ≈∆¬≈¿«¿»«¿≈¿≈

.BÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÓL ÏL Ct dÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿»«∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
ÔBˆ ÏL ÈËaÓ‡ CB˙Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ ‡e‰ Ô˙B Ï·‡28. ¬»≈«ƒ«ƒ¿«¿»ƒ∆≈

האדם.25) גוף לרחיצת כלי א. מב, שעירו 26)שבת
"כלי  הנקרא האש, על שנתחמם מבלי חמים לתוכה
אין  ואףֿעלֿפיֿכן שני", "כלי נקראת זו ואמבטי ראשון".
סתמם  לרחיצה, הם שהמים שכיון צוננין, מים לה  נותנין
וזהו  בהם, הנתונים הצוננים ומתחממים הרבה מחוממים
שיח  סי' (הגר"א הרבה" מחממן "שהרי וכתב רבינו שדקדק

לז). הרבה 27)ס"ק נותן אם אבל שם. שיתחממו מועטים
סי' (או"ח מותר - פושרים נעשים החמים שהמים עד מים

העליונים,28)שיח). את מצננים התחתונים שהמים
(שם). גבר" "תתאה

.ÂÌÁÓ29BÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓ - ÔÈnÁ ÌÈÓ epnÓ ‰ptL ≈«∆ƒ»ƒ∆«ƒ«ƒÀ»ƒ≈¿
ÔBˆ ÌÈÓ30Ô¯ÈLÙ‰Ï È„k31ÔÈnÁ ÌÈÓ ˜BvÏ ¯zÓe . «ƒ≈¿≈¿«¿ƒ»À»ƒ«ƒ«ƒ

‡lL ,‡e‰Â .ÔÈnÁ‰ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,ÔBˆ ÌÈÓ CB˙Ï¿«ƒ≈≈¿««ƒ»∆…
ÔBL‡¯ ÈÏÎa eÈ‰È32ÔÎÂ .‰a¯‰ ÔÓnÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;33 ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆¿«¿»«¿≈¿≈

‡Ï ,L‡‰ ÏÚÓ d„È¯B‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Á˙B¯ ‰¯„¿̃≈»««««ƒ∆ƒ»≈«»≈…
ÔzÈ34ÔÈÏ·z dÎB˙Ï35;ÁÏÓ dÎB˙Ï Ô˙B Ï·‡ . ƒ≈¿»«¿ƒ¬»≈¿»∆«

‰ÏB„b L‡ Èab ÏÚ ‡l‡ ÏMa˙Ó BÈ‡ ÁÏn‰L36Ì‡Â . ∆«∆«≈ƒ¿«≈∆»««≈≈¿»¿ƒ
Á˙B¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯Ú˜Ï ‰¯„wÓ ÏÈL·z‰ ˜ˆÈ»«««¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»»««ƒ∆≈«
ÈL ÈÏkL ;ÔÈÏ·z ‰¯Úw‰ CB˙Ï ÔzÏ BÏ ¯zÓ ,‰¯Úwa«¿»»À»ƒ≈¿«¿»»«¿ƒ∆¿ƒ≈ƒ

.ÏM·Ó BÈ‡≈¿«≈

המים.29) בו לחמם כלי א. מא, שבת משנה,
סולדת 30) היד שתהא עד שיתחממו מועטים אבל מרובים,

ד'. בהלכה כמבואר אסור, - בא 31)בהם שעלֿידיֿזה אף
את  מחמים עושים: הברזל לוטשי "שכן צירוף, לידי הכלי
לחסמו, כדי במים אותו ומכבים גחלת, שיעשה עד הברזל
(רבינו  מכבה" תולדת והוא חייב אותו שהעושה לצרף וזהו
לזה, מתכוון שאינו כיון מותר מכלֿמקום ה"ב), בפי"ב
ואף  ה"ה). בפ"א (כמבואר מותר מתכוון שאינו ודבר
מוכרחת  תוצאה היא (=שהמלאכה רישיה" ש"בפסיק
אינו  שלפעמים רישיה" "פסיק זה אין כאן חייב, מעבודתו)

האש.32)מצרף. על א.33)שרתח מב, שבת משנה,
להתבשל.35)בשבת.34) קלים ב:36)שהם מב, שבת

דתורא" כבישרא בישולא צריכא מילחא נחמן, רב "אמר
השור). כבשר בישול צריך (מלח

.ÊÔÈ‡37˙ÈzÏÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯BL38ÔÈa ,ÔÈ¯LBÙa ÔÈa - ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈
ÔBˆa39ıÓÁ‰ CB˙a B˙B‡ ‰¯BL Ï·‡ ;40Ì‡Â .41 ¿≈¬»∆¿«…∆¿ƒ

˙aLa ‰¯BL ‰Ê È¯‰ - ÈMLÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈa e‰˙L»»¿¬ƒƒ¿ƒƒ¬≈∆∆¿«»
‰nÁa BÁÈpÓe ,ÔBˆa42‡lL È„k ;‰˙BLÂ ,ÌÁiL „Ú ¿≈«ƒ««»«∆≈«¿∆¿≈∆…

.˙BzLlÓ ˜Òt Ì‡ ‰ÏÁÈ∆¡∆ƒ»«ƒƒ¿

א.37) קמ, שבת "ושורין 38)משנה, הריח חריף צמח
(רש"י). לרפואה" המים את ושותים בפושרין אותו

שם).39) (גמרא, חול" "מעשה שהוא "ומטבל 40)משום
(רש"י). מאכלו" הכ"ב.41)בו בפכ"א ראה 42)מבואר

ט. הלכה להלן

.Á¯·c43ÔÈnÁa ‰¯L B‡ ,˙aM‰ Ì„˜ ÏMa˙pL »»∆ƒ¿«≈…∆««»ƒ¿»¿«ƒ
¯zÓ ,ÔBˆ ÂLÎÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙aM‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈««»««ƒ∆«¿»≈À»

LÏ˙aLa ÔÈnÁa B˙B¯44,B¯wÚÓ ÔBˆ ‡e‰L ¯·„Â . ƒ¿¿«ƒ¿«»¿»»∆≈≈ƒ»
ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó - ÌÏBÚÓ ÔÈnÁa ‡a ‡ÏÂ45 ¿…»¿«ƒ≈»¿ƒƒ¿«ƒ

BzÎ‡ÏÓ ¯Ób B˙Á„‰ ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ ,˙aLa46Ï·‡ , ¿«»ƒ…»¿»¬»»¿«¿«¿¬»
.ÔÈnÁa B˙B‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡≈ƒ¿«ƒ

ב.43) קמה, שבת בישול,44)משנה, אחר בישול שאין
שהורידו  (לאחר ראשון בכלי אף לשרותו מותר ולפיכך

האש). מן אבל 45)אותו שני, מכלי חמין עליו מערה
מפרשים  ויש כמבשל. שנראה אסור שני בכלי אף - לשרותו
שעירוי  לט.) שבת ב'תוספות' (ר"ת ראשון בכלי - "בחמין"
לשרות  אפילו מותר שני ובכלי מבשל, אינו ראשון מכלי

שם). ב'תוספות' ה"ב.46)(רשב"א בפ"ט כמבואר

.Ë¯zÓ47‰nÁa ÌÁ‰Ï48¯eÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,49 À»¿»≈««»««ƒ∆»
‰nÁ ˙B„ÏB˙a ÌÁ‰Ï50‰nÁÓ ˙BÚËÏ ‡a BÈ‡L ; ¿»≈¿¿«»∆≈»ƒ¿≈«»

¯e‡Ï51È„k LÓMa ÔBˆ ÌÈÓ ÔzÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . ¿¿ƒ»À»ƒ≈«ƒ≈«∆∆¿≈
ÌÈÙÈ ÌÈÓ ÔÈ˙B ÔÎÂ .enÁiL52ÌÈÚ¯ ÌÈÓ CB˙Ï ∆≈«¿≈¿ƒ«ƒ»ƒ¿«ƒ»ƒ

ÏÈ·La ¯Ba‰ CB˙Ï ÏÈL·z ÔÈ˙BÂ .eviL ÏÈ·Laƒ¿ƒ∆ƒ»¿¿¿ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
¯eÓL ‡‰iL53. ∆¿≈»

ב.47) קמו, שבת א.49)בשמש.48)משנה, לט, שבת
תולדות  מפני עליהם "שגזרו ה"ג: בפ"ט למעלה מבואר

סודר 50)האור". על ביצה (שוברים) מפקיעים "אין
(רש"י). הסודר" מחום שתצלה כדי בחמה, שהוחם

באש.51) לחמם יבוא בשבת לחמם נתיר שאם גוזרים אין
שאינם 52) מים לתוך לשתיה ראויים מים מלא כלי שמים

שאלו: קמו:) (שבת ובגמרא לצננם. כדי לשתיה, ראויים
אבל  נשנתה. אחרת הלכה שאגב ותירצו, שמותר. פשיטא
סוף  אורחֿחיים ל'טור' ב'דרישה' (ועיין צ"ע רבינו בדברי

שיח). חוששים 53)סי' ואין החום מחמת יבאש שלא
קמו:). (שבת גומות ישווה שמא

.È·¯ÚÓ54B‡ Bzt Ba Ï·BËÂ ,ÔÓLÂ ÁÏÓe ÌÈÓ Ì„‡ ¿»≈»»«ƒ∆«»∆∆¿≈ƒ
ÏÈL·z‰ CB˙Ï B˙B55Ï·‡ ;ËÚÓ ‰NÚiL ,‡e‰Â . ¿¿««¿ƒ»∆«¬∆¿«¬»

‰Î‡ÏÓ ‰NBÚk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»
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ÔÎÂ .ÏÈL·z‰ ˙Î‡ÏnÓ56,ÔÈfÚ ÁÏÓ ÈÓ ‰NÚÈ ‡Ï ƒ¿∆∆««¿ƒ¿≈…«¬∆≈∆««ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,ÌÈÓ LÈÏLe ÁÏÓ ÈLÈÏL ÈL Ô‰Â¿≈¿≈¿ƒ≈∆«¿ƒ«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÒÈ¯eÓ ‰NBÚk57‰ˆÈa ÁÏÓÏ ¯zÓe .58ÔBˆ Ï·‡ ; ¿∆¿»À»ƒ¿…«≈»¬»¿
ÌÈL·k L·BÎk ‰‡¯pL ÈtÓ ,¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ

ÏM·Ók ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ L·Bk‰Â ;˙aLa59¯zÓe . ¿«»¿«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈À»
.ÏÎB‡Â ,ÁÏÓa Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ ÏaËÏ¿«≈¿¿«≈¿∆«¿≈

ב.54) קח, שבת שהכובש 55)משנה, בסמוך, שכתב כמו
לכבוש. שרוצה שנראה כאן אסרו ולכן כמבשל, הוא הרי

ב.56) קח, הרי 57)שבת וכובש במלח. כבושים דגים
בסמוך. שכתב כמו כמבשל, לכבוש 58)הוא דרך שאין

ה). ס"ק שכא סי' אברהם' ('מגן אמרו 59)הביצים כן
(חולין  כמבושל" הוא הרי "שכבוש בש"ס מקומות בכמה
ידי  על אלא בבישול חיוב אין שבשבת ואף נסמן). ושם צז:
ברורה' ('משנה כמבשל שהוא כבוש גם רבנן אסרו - האור

שכא). סי'

.‡È¯zÓ60ÔÏÎ‡Ï ˙aLa ÔÈÏtÏÙe L·„e ÔÈÈ ·¯ÚÏ61; À»¿»≈«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«»¿»¿»
ÌÈÓe ÔÈÈ Ï·‡62‰Ê ÔÈ‡L ;¯eÒ‡ - ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLÂ ¬»«ƒ«ƒ¿∆∆¬«¿¿»∆≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a ˙ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯63. »«¬ƒ«¿ƒƒ¿≈…«≈»∆

א.60) קמ, בריאים.61)שבת מאכל שהוא מפני
שזהו 62) סובר ורבינו צלולין". ומים ישן "יין שם: בגמרא

רוקח'. 'מעשה ועיין דוקא, משום 63)לאו שהוא דבר וכל
סממנים, שחיקת משום גזירה לעשותו, חכמים אסרו רפואה,

ה"כ. בפכ"א כמבואר

.·ÈÏc¯Á64BÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL65ÔÈa «¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«≈
Û¯ËÈ ‡ÏÂ .L·c BÎB˙Ï Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ÔÈa „ia66‡l‡ , «»≈«¿ƒ¿≈¿¿«¿…ƒ¿…∆»

·¯ÚÓ67ÌÈÏÁL .68Ô˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ ÔÙ¯hL ¿»≈«¬«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿»»≈
.·¯ÚÓ ‡l‡ ,Û¯ËÈ ‡ÏÂ .ÔÈÏ·˙Â ıÓÁÂ ÔÓL BÎB˙Ï¿∆∆¿…∆¿«¿ƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈
CB˙Ï B˙B ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ B˜q¯L ÌeL∆ƒ¿≈∆∆«»¿»»¿¿

.·¯ÚÓ ‡l‡ ,˜ÁLÈ ‡ÏÂ .ÔÈÒÈ¯b‰«¿ƒƒ¿…ƒ¿…∆»¿»≈

ובהשחקם 64) ומרים, חריפים שגרעיניו צמח א. קמ, שבת
האוכל. את ללפת בהם וישתמשו במים ממיס 65)יערבום

ביין. או במים בכח.66)אותן ובנוסח 67)יערב בנחת .
שבת. מערב כלומר התימנים), (כת"י מבערב" "אלא אחר:

במים.68) אותו ושוחקים חריף, שטעמו ירק

.‚ÈÏËBp‰69.ÊÊBb ÌeMÓ ·iÁ - Ì„‡‰ ÛebÓ ¯ÚN «≈≈»ƒ»»»«»ƒ≈
CÎÈÙÏ70˙‡ ¯ÈMnL ¯·„a ÌÈ„i‰ ˙‡ ıÁ¯Ï ¯eÒ‡ ¿ƒ»»ƒ¿…∆«»«ƒ¿»»∆«ƒ∆

È‡cÂ ¯ÚN‰71‰Ï‰‡ ÔB‚k ,72ÛÁÏ ¯zÓe .Ba ‡ˆBiÎÂ73 «≈»««¿¬»»¿«≈À»»…
‰B·Ï ¯ÙÚa ÌÈ„i‰ ˙‡74¯ÙÚÂ ÔÈÏtÏt ¯ÙÚÂ ∆«»«ƒ«¬«¿»«¬«ƒ¿¿ƒ«¬«

ÔÈÓÒÈ75¯ÚN ¯ÈMÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿≈≈∆»«ƒ≈»
Ôek˙Ó BÈ‡ È¯‰L ;B„È ÏÚL76¯ÈMnL ¯·c ·¯Ú . ∆«»∆¬≈≈ƒ¿«≈≈«»»∆«ƒ

Ì‡ :È‡cÂ ¯ÈMÓ BÈ‡L ¯·c ÌÚ È‡cÂ ¯ÚN‰ ˙‡77 ∆«≈»««ƒ»»∆≈«ƒ««ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ;Ba ÛÁÏ ¯eÒ‡ - ¯ÈMn‰ ¯·cÓ ·¯‰ ‰È‰»»»…ƒ»»««ƒ»»…¿ƒ»

.¯zÓ -À»

ה"ח.69) בפ"ט ב.70)כמבואר נ, שאין 71)שבת ואף
ודבר  הזוהמא, את להעביר אלא השער את להשיר כוונתו

לו  יש השער, את מעביר שוודאי כיון מותר, מתכוון שאינו
ה"ו. בפ"א כמבואר רישיה" "פסיק של טוב 72)דין צמח

לכביסה. בו שמשתמשים חריף שרף ממנו ויוצא הריח,
ולנקות.73) לבינתא,74)לשפשף עפר שם: בגמרא

שם  שפירש האי כרב רבינו ודעת לבונה. כתישת ופירש"י
ישמעאל" בלשון לבאן כנדאר ונקראת לבונה של "עפר

משנה). ופירש 75)(מגיד דיסמין". "כוספא שם בגמרא
אותה  שכובשים שומשמין "פסולת כספן) (ערך ה'ערוך'
בהם  ורוחצים אותם, ושוחקים ומייבשים יסמין, של בוורד
נראה  יסמין", "עפר שכתב רבינו ולדעת מזוהמות". ידים

עצמו. היסמין כתישת מתכוין 76)שהוא שאינו ודבר
השיער. את שמשיר ודאי שאינו כיון היה 77)מותר, "אם

אסור" לאו ואם בו, לחוף מותר משיר שאינו מדבר הרוב
כנוסחתנו, הכריע משנה' וה'מגיד שוניצינו). (ויניציאה,
אהלא, רובא דליכא היכא "כל שם: בגמרא שאמרו ממה
- משיר שוודאי מאהלא רוב שאין כמה (כל דמי" שפיר

מותר).

.„È¯eÒ‡78˙ÎzÓ ÏL ‰‡¯Óa ˙B‡¯Ï79‰¯Êb ,˙aLa »ƒ¿¿«¿»∆«∆∆¿«»¿≈»
elÙ‡Â ,¯ÚN‰ ÔÓ ÔÈÏcÏ„Ó‰ ÔÈÓÈ da ¯ÈMÈ ‡nL∆»«ƒ»ƒƒ«¿À¿»ƒƒ«≈»«¬ƒ

Ï˙ka Úe·˜80˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰‡¯Ó Ï·‡ .81- »««…∆¬»«¿»∆≈»∆«∆∆
.‰Úe·˜ dÈ‡ elÙ‡ ,da ˙B‡¯Ï ¯zÓÀ»ƒ¿»¬ƒ≈»¿»

ב.78) קמט, וחוששים 79)שבת כאיזמל, חדה ששפתה
שאינן  (=שערות המדולדלים הנימין את במראה יגלח שמא

ראשו). שאר עם שער,80)שוות בה להשיר יוכל שלא
בגזירותיהם. חכמים חילקו זכוכית 81)שלא של כגון

ואין  בשפתה, חדה כשאינה מתכת, של אפילו או כשלנו,
ויבוא  שילך שעד שערו, להשיר מספרים יקח שמא חוששים

שם). (גמרא, היום ששבת ייזכר

.ÂËÒaÎÓ‰82- ˙eÒk ËÁBq‰Â .ÔaÏÓ ÌeMÓ ·iÁ - «¿«≈«»ƒ¿«≈¿«≈¿
CÎÈÙÏ .ÒaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,·iÁ83˜Á„Ï ¯eÒ‡ «»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»»ƒ¿…

‰LÈL‡‰ ÈÙa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ CBÓ B‡ ˙ÈÏËÓ84‡ˆBiÎÂ «¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»¬ƒ»¿«≈
‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,dÓ˙ÒÏ È„k da85ÔÈ‡Â .86 »¿≈¿»¿»∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈

‚BÙÒa ÔÈÁp˜Ó87,‰ÊÈÁ‡ ˙Èa BÏ LÈ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ≈≈≈¬ƒ»
ËÁÒÈ ‡lL88ÔÈ‡Â .89ÌÈÓ ÏL ˙È·Á ÔÈqÎÓ90‡ˆBiÎÂ ∆…ƒ¿…¿≈¿«ƒ»ƒ∆«ƒ¿«≈

.ËÁÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,dÏ ÔÎeÓ BÈ‡L „‚·a da»¿∆∆∆≈»»¿≈»∆»ƒ¿…

הי"א.82) בפ"ט א.83)כמבואר קמא, פך 84)שבת
צר. רישיה",85)שפיו "פסיק של במצב זהו שלפעמים

ייסחט. שוודאי א.86)כלומר קמג, שבת משנה,
בו"87) ומסתגפים המים ושואב הים בחוף נעשה "צמר

המשניות). אחיזה,88)(פירוש בית בו אין "שאם
זה  על והקשה (רש"י); אצבעותיו" בין נסחט כשאוחזו
לקנח  איֿאפשר אחיזה בית בו יש אם גם הרי - הראב"ד
אחיזה, בית לו שיש שכיון אחרת פירש ולכן סחיטה, בלי
מים. ממנה שמריק מים מלאה כצלוחית הוא הרי

א.89) מח, "מים",90)שבת נזכר לא שם, בגמרא
שלא  אומרים ויש "מים", בגמרא גם גורס משנה ' וב'מגיד
משקין  בשאר אבל הבגד, את שמלבנים במים אלא גזרו
הבגד  את יסחוט שמא ומשום גזרו, לא מלבנים שאינם
כן  גם דש), משום בזה (שחייב האלו המשקין את לשתות
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אחר  ובנוסח סקי"א). שיט סי' אברהם' ('מגן חששו לא
ויניציאה). (שונצינו, יין" של "חבית רבינו: בדברי

.ÊË‰¯aL91‰Ó ‰pnÓ ÏÈvÓ - ˙aLa ˙È·Á BÏ ƒ¿¿»»ƒ¿«»«ƒƒ∆»«
˙aMÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M92‡lL „·Ï·e ,ÂÈÁ¯B‡Ïe BÏ ∆»ƒ««»¿¿»ƒ¿«∆…

‚tÒÈ93ËÈ B‡ ÔÈÈaÁt94C¯„k ‰NÚÈ Ì‡L ;ÔÓLa ƒ¿…¿«ƒƒ¿«¿∆∆∆ƒ«¬∆¿∆∆
„ˆÈÎÂ .‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L∆∆¿…∆»»ƒ≈¿ƒ»¿≈«

‰ÈzÁz ÁÈpÓe ÈÏk ‡È·Ó ?‰pnÓ ÏÈvÓ95‡È·È ‡ÏÂ . «ƒƒ∆»≈ƒ¿ƒ«ƒ««¿∆»¿…»ƒ
ËÏ˜ÈÂ ¯Á‡ ÈÏk96Û¯ˆÈÂ ¯Á‡ ÈÏk ,97‡nL ‰¯Êb ; ¿ƒ«≈¿ƒ¿…¿ƒ«≈ƒ»≈¿≈»∆»

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯c ÈÏk ‡È·È98- ÌÈÁ¯B‡ BÏ encÊ . »ƒ¿ƒ∆∆¿»«ƒƒ¿«¿¿ƒ
ËÏB˜Â ¯Á‡ ÈÏk ‡È·Ó99.ÔBL‡¯Ï BÙ¯ˆÓe ¯Á‡ ÈÏk , ≈ƒ¿ƒ«≈¿≈¿ƒ«≈¿»¿»ƒ

.ËÏ˜È Ck ¯Á‡Â ÔÈÓÊÈ ‡l‡ ,ÔÈÓÊÈ Ck ¯Á‡Â ËÏ˜È ‡ÏÂ¿…ƒ¿…¿««»«¿ƒ∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿…
ÌÈ¯Ú‰ Ì‡Â100¯zÓ - ‰Ê ¯·„a101. ¿ƒ∆¡ƒ¿»»∆À»

ב.91) קמג, שבת סעודות 92)משנה, שלש צריך אם
– שתים אלא צריך שאינו בשחרית סעודות, שלש מציל

ה"כא). פ"כג (להלן אחת - ובמנחה "לשים 93)שתים,
(רש"י). בכלי" ולהטיפו ולחזור היין במקום הספוג

הכלי.94) בשפת ומקנחה בה, נדבק והשמן ידו מכניס
גגו.95) מראש החבית נשברה אם ב. קיז, שבת
האויר.96) מן הנופל שיזוב 97)קילוח לגג סמוך כלי יניח

(רש"י). בידו הכלי אוחז והוא לכלי, הגג מתוך 98)מן
שהיום  ישכח המשקה, את להציל הרבה, כלים מחפש שהוא

הרבים. רשות דרך כלי ויביא שצריך 99)שבת כמה
האורחים. צורך 100)בשביל להם שאין אורחים להזמין

בשבילו. שישאירו וכוונתו שבחבית, המשקה בכל
ההפסד,101) מן כלים להציל מותר - הדין שמצד כיוון

אם  אבל ממונו, על בהול שהוא מתוך גזרו שחכמים אלא
יבוא  ולא יזכור - מערים הוא אם גם אורחים, בשביל מביא

שבת. לחלל

.ÊÈËÈË102BÒkÒÎÓ - B„‚a Èab ÏÚL103,ÌÈÙaÓ ƒ∆««≈ƒ¿¿«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÒaÎÈ ‡nL ‰¯Êb ;ıeÁaÓ BÒkÒÎÓ BÈ‡Â104¯zÓe . ¿≈¿«¿¿ƒ«¿≈»∆»¿«≈À»

B„¯‚Ï105Ô¯tˆa106.BaÏÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â , ¿»¿¿ƒ…∆¿≈≈∆»¿«¿
ÒkÒÎÓ‰107¯„eq‰ ˙‡108‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ - «¿«¿≈∆«»»ƒ¿≈∆

‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ˜eÏÁ‰ Ï·‡ ;BaÏÓ¿«¿¬»∆»À»ƒ¿≈∆≈«»»∆»
.BÎk¯Ï¿«¿

א.102) קמא, שהטיט 103)שבת עד מבפנים משפשפו
מבחוץ.105)במים.104)נופל. או 106)אפילו

לח, עדיין הוא אם רק לגרד מותר ה'תוספות' ולדעת בסכין,
כטוחן. שהוא ביבש לא כביסה 107)אבל אחר משפשף

לצחצחו. גפן,108)בכדי מצמר העשויה הצואר מטפחת
כוונתו  שאין מותר, פשתן העשוי (הכתונת) בחלוק אבל

מותר. בסודר שגם הראב"ד ודעת לרככו, אלא ללבנו

.ÁÈÏÚÓ109- ‰‡Bˆ·e ËÈËa CÏÎÏ˙pL ÏcÒ B‡ ƒ¿»«¿»∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
BÎLÎLÏ ¯zÓ110ÔÈ‡Â .¯eÒ‡ - BÒaÎÏ Ï·‡ ,ÌÈÓa111 À»¿«¿¿¿«ƒ¬»¿«¿»¿≈

ÔÈ„¯‚Ó112ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ ÌÈÏÚÓ ‡Ï113Ï·‡ , ¿»¿ƒ…ƒ¿»ƒ¿…«¿»ƒ¬»ƒ¬»
(Ì˙B‡) ÔÈÎÒ114ÌÈLÈ‰ ˙‡ ÔÈÁp˜Óe115¯k .116B‡ »ƒ»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ«

BÁp˜Ó - ÛepË B‡ ‰‡Bˆ Ô‰ÈÏÚ ‰È‰L ˙Òk∆∆∆»»¬≈∆»ƒ¿«¿
¯BÚ ÏL ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËeË¯ÓÒa117‰ÈÏÚ ÔÈ˙B - ƒ¿«¿¿ƒ»¿»«∆¿ƒ»∆»
.‰ÏÎzL „Ú ÌÈÓ«ƒ«∆ƒ¿∆

ב.109) צד, שיכלה 110)זבחים עד מים עליו לתת 
כדלהלן. כיבוס זה אין שבעור לפי שבת 111)הלכלוך,

ב. בציפורן.112)קמא, או וכלֿשכן 113)בסכין
עושה  הוא והרי יותר, שנשחקים ישנים לגרד שאסור
משנה'). ו'מגיד 'מאירי' ועיין רוקח', ('מעשה ממחק מלאכת
אבל  סנדלים, ולא מנעלים לא מגרדין "ואין אחר: ובנוסח
עיון, צריך אבל התימנים). (כת"י אותם" ומקנחין סכין
סיכת  בענין חילוק שיש מפורש ה"י) כג (פרק להלן שהרי

מותר. ובישנים אסור שבחדשים למחוק 114)נעלים, יש
למעלה  כמובא ישנים נעלים אלא סכין אין שהרי זו, תיבה

רוקח'). ה"י.115)('מעשה בפכ"ג משנה,116)ראה
ב. קמב, ששרייתו 117)שבת מפני אסור, בגד של אבל

צד:). (זבחים כיבוסו זהו במים

.ËÈÈÓ118·Êa dÁp˜Ó - ËÈËa B„È ‰ÎÏÎÏ˙pL ƒ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«
da ÊÁ‡Ï ‰ÈeNÚ‰ ‰Lw‰ ‰tn·e ‰¯t‰ ·Ê·e Òeq‰«ƒ¿««»»««»«»»»¬»∆¡…»

ÌÈ„i‰ ˙‡ da ÔÈÁp˜nL ‰tÓa ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈˆBw‰119; «ƒ¬»…¿«»∆¿«¿ƒ»∆«»«ƒ
ÒaÎÏ ‡B·ÈÂ ,ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L C¯„k ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆¿∆∆∆∆¿…¿»¿«≈

.‰tn‰ ˙‡∆««»

פי"ז.118) שבת לכלוכה,119)תוספתא על שמקפיד
בשבת. לכבסה ויבוא

.ÎÈÓ120‚tzÒÓ - ÌÈna ıÁ¯L121B˙ÈËeÏ‡a122 ƒ∆»«««ƒƒ¿«≈«¬¿ƒ
ÈÓ ÔÎÂ .ËÁÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,B„Èa ‰‡È·Óe¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈ƒ

e¯LpL123ÌÈÓa ÂÈÏk124ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a Cl‰Ó - ∆»¿≈»¿«ƒ¿«≈»∆¿≈¿ƒ
ÔÁËLÏ BÏ ¯eÒ‡Â .ËÁÒÈ ‡nL125CB˙a elÙ‡Â , ∆»ƒ¿…¿»¿»¿»«¬ƒ¿

B˙eÒk Òak ‰Ê È¯‰ :‰‡B¯‰ ¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb ;B˙Èa≈¿≈»∆»…«»∆¬≈∆ƒ≈¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .dLaÈÏ dÁËLe ˙aLa¿«»¿»»¿«¿»¿»»∆»¿¬»ƒ
.¯eÒ‡ ÌÈ¯„Á È¯„Áa elÙ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿«¿≈¬»ƒ»

א.120) קמז, עצמו.121)שבת את מגבת.122)מנגב
שנפלו 123) - "נשרו שם: רש"י ופירש ב. קמו, שבת משנה,

המשנה, בפירוש ורבינו "נשר". משורש - בשבת" למים
לנקד: וצריך שרה. משורש ושורין" משרה "מגזרת כתב:

נפעל). של (כניקוד בחיריק הנו"ן אחר:124)נשרו בנוסח ִ
התימנים). (כת"י נגד 125)בדרך השרויים בגדיו "לשטוח

המשניות). (פירוש שיתייבשו" החמה

.‡ÎÈzL126˙B¯‰ËÓ127˜˜t‰ ˙‡ ÏËB - BÊ ·b ÏÚ BÊ ¿≈¿«¬««≈∆«¿»
Ô˜ÈMÓe ÌÈ˙ÈaÓ128;BÓB˜ÓÏ ˜˜t‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe , ƒ≈¿«ƒ«ƒ»«¬ƒ∆«¿»ƒ¿

e‡ˆiL BzÚ„ È¯‰L ,‰ËÈÁÒ È„ÈÏ ‡a BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»ƒ≈¿ƒ»∆¬≈«¿∆≈¿
·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜BÙe .ÌÈn‰129¯·c ÏÎ·e ÔÈ¯„eÒa ««ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿»»»

ÏÚÂ ÌÈÏÎ‡‰ ÏÚ ÌÈn‰ eÙeˆÈ ‡lL È„k ÏËÏhn‰«ƒ«¿≈¿≈∆…»««ƒ«»√»ƒ¿«
ÌÈÏk‰130e„¯iL È„k ·Èa‰ ˙‡ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡ Ï·‡ , «≈ƒ¬»≈¿ƒ∆«ƒ¿≈∆≈¿

¯BaÏ ÌÈn‰131˜ÁBcL ˙Úa ËÁÒÈ ‡nL ;132È¯‰L ,133 ««ƒ«∆»ƒ¿…¿≈∆≈∆¬≈
.ÌÈna Èe¯L ˜˜t‰«¿»»««ƒ

פ"ח.126) עירובין נפרדות 127)תוספתא מקוואות כמין
מזו  המים יתערבו שלא ופוקקים לשניה, אחת בין צינור ויש
מהצינור. הפקק את נוטל - לחברן וכשרוצה לזו,

וכשמחזיר 128) המטהרות, שתי לחבר "וכוונתו מחברן.
ויסחוט, בנקב הפקק את שידחוק לחוש אין למקומו הפקק
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כדי  הנקב, כל את יסתום לא שהפקק היא כוונתו כל שהרי
(כסףֿמשנה). יפסק" לא שיורדים 129)שהחיבור חפירה

השופכין. יצאו 130)לתוכה שלא אלא פוקק אינו שהרי
אינו  ולפיכך מועטים, למים חושש אינו אבל מרובים, מים
(כסףֿמשנה). סחיטה לידי יבוא ולא הרבה הפקק את דוחק

הביב.132)שבחצר.131) את נותן 133)סותם הראב"ד
יצאו  שלא הגג מן היורדים המים על מקפיד "שהוא טעם:
שבחצר, הבור לתוך יכנסו אלא הביב, דרך הרבים לרשות
לידי  ויבוא ביותר, מהודק שיהיה הפקק על מקפיד לכן

סחיטה".

.·Î¯eÒ‡134Ì¯aLÏe ÌÈ„‚a ÏL „È ˙Èa Ôw˙Ï »¿«≈≈»∆¿»ƒ¿«¿»
ÌÈ¯·L ÌÈ¯·L135ÌÈ„‚a‰ ÏÁa ÔÈw˙nL C¯„k , ¿»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆¿«¿ƒ¿…«¿»ƒ

ÔÎÂ .Ô˙B‡ ÔÈÒaÎnLk136ÌÈ„‚a‰ ÌÈÏt˜Ó ÔÈ‡137 ¿∆¿«¿ƒ»¿≈≈¿«¿ƒ«¿»ƒ
.Ô˙B‡ eÒaÎiLk ÌÈ„‚aa ÏÁa ÔÈNBÚL C¯„k ,˙aLa¿«»¿∆∆∆ƒ¿…«¿»ƒ¿∆¿«¿»

BÏt˜Ï ¯zÓ - BÙÈÏÁ‰Ï ¯Á‡ ÈÏk BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â138 ¿ƒ…»»¿ƒ«≈¿«¬ƒÀ»¿«¿
˙aLa Ba ‰‡˙iL È„k ,Ba ˙Bqk˙‰Ïe BËMÙÏe139. ¿«¿¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»∆¿«»

Ô·Ï L„Á „‚a ‰È‰iL ,‡e‰Â140CÚÓ˙Ó ‡e‰ È¯‰L ; »∆ƒ¿∆∆∆»»»»∆¬≈ƒ¿«≈
LÈ‡ ‡l‡ Ït˜È ‡Ï - Ït˜iLÎe .„iÓ CÏÎÏ˙Óeƒ¿«¿≈ƒ»¿∆¿«≈…¿«≈∆»ƒ

¯eÒ‡ - ÌÈLa Ït˜Ï Ï·‡ ;„Á‡141. ∆»¬»¿«≈ƒ¿«ƒ»

א.134) כג, בחלוקי 135)ביצה שעושים כמו "לקמטם
עץ  על אותם ושמים הידיים, ובתי השוקיים בבתי הנשים

(רש"י). ואסור" אומן מעשה והוא שבת 136)חלק משנה,
א. הכלים"137)קיג, את מקפלים "אין אחר: בנוסח

התימנים). בגד 138)(כת"י בשבת ללבוש נאה שלא
אסור.139)מקומט. - בשבת ללבשו בדעתו אין אם אבל

חשוב.140) תיקון הקיפול אין בני 141)שבו בשני כי
גמור. תיקון ונחשב לגמרי, הקמטים מתפשטים אדם

.‚ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú·Bv‰142¯eÒ‡ «≈«≈¬¿»¿ƒ»»
˜¯Ò ¯È·Ú‰Ï ‰M‡Ï143‡È‰L ÈtÓ ,‰Èt ÏÚ ¿ƒ»¿«¬ƒ¿»«»∆»ƒ¿≈∆ƒ

CÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - ¯ÙBz‰Â .˙Ú·Bˆk144¯eÒ‡ ¿««¿«≈≈¬¿»¿ƒ»»
ÔÈÎBÓa ÌÈL„Á‰ ˙Òk‰Â ¯k‰ ˙‡lÓÏ145‡nL ‰¯Êb , ¿«…««¿«∆∆«¬»ƒ¿ƒ¿≈»∆»

- ˙Òk‰ ÔÓ B‡ ¯k‰ ÔÓ e¯LpL ÔÈÎBÓ Ï·‡ .¯t˙Èƒ¿…¬»ƒ∆»¿ƒ««ƒ«∆∆
.˙aLa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ»¿«»

א.142) צה, אדום.143)שבת א.144)צבע מח, שבת
"מוך".145) נקרא בגדים, ופקיעי גפן כצמר רך דבר כל

.„ÎCÎÈÙÏ .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó - Ú¯Bw‰146ÈÓ , «≈«≈¬¿»¿ƒ»ƒ
‰Úˆa ÔLÈ¯ÙÓ - ÌÈˆB˜a ÂÈ„‚a eÎazÒpL147, ∆ƒ¿«¿¿»»¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»

·iÁ BÈ‡ - eÚ¯˜ Ì‡Â .Ú¯wÈ ‡lL È„k dÓ‰Ó˙Óeƒ¿«¿≈«¿≈∆…ƒ»≈«¿ƒƒ¿¿≈«»
Ôek˙ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk148¯zÓe .149ÌÈ„‚a LaÏÏ ¿∆¬≈…ƒ¿«≈À»ƒ¿¿»ƒ

ÌÈL„Á150eÚ¯˜ Ì‡Â ,151ÔÈÚˆBt .eÚ¯˜ -152˙‡ ¬»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ∆
˙ÈÏËÓa ÊB‚‡‰153Ú¯wz ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,154. »¡¿«¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ»≈

ה"ב.146) פ"ז שבת אדם,147)'ירושלמי' יראהו שלא
העדה'). ('קרבן כמתקן שהוא נתכוין 148)כיון ואילו

על  כשקורע אלא חייב אינו שהקורע ואף חייב. - לקרוע
לתקנו  כוונתו כאן גם - ה"י) בפ"י (כמבואר לתפור מנת
רוקח'). ('מעשה הקוצים את שיסיר אחר ולתפרו

ה"ב.149) פ"ז שבת אם 150)'ירושלמי' יודע שאינו אף

בלבישתו. שיקרעו ואפשר כמידתו, שאינו 151)הם כיון
לכך. ביצה 152)מתכוון במס' ברייתא והיא שוברים.

יוםֿטוב. לענין אבן,153)(לד.) או עץ על במטלית מכה
(הר"ן). אחת בבת אגוזים הרבה לשבור כיון 154)כדי

לתפור. מנת על קורע זה שאין ועוד: לקרוע, מתכוון שאינו

.‰ÎÚ˜Bz‰155‰Ba ÌeMÓ ·iÁ -156CÎÈÙÏ .157Ïk , «≈««»ƒ∆¿ƒ»»
‡ÏÂ Ô˙B‡ ÔÈÏËB ‡Ï - Ú˜¯wÏ ˙B¯aÁÓ‰ ˙B˙Ïc‰«¿»«¿À»««¿«…¿ƒ»¿…

Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb ,ÔÈ¯ÈÊÁÓ158‰cL ˙Ïc Ï·‡ .159 «¬ƒƒ¿≈»∆»ƒ¿«¬»∆∆ƒ»
Ïc‚Óe ‰·z160‡ÏÂ ÔÈÏËB - ÌÈÏk‰ ˙B˙Ïc ¯‡Le , ≈»ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ¿ƒ¿…

ÔÈ¯ÈÊÁÓ161Ì‡Â .162¯Èˆ ËÓL163- Ô‰lL ÔBzÁz‰ «¬ƒƒ¿ƒƒ¿«ƒ««¿∆»∆
BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÁBc164Lc˜n·e .165ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¬ƒƒ

B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ËÓLpL ÔBÈÏÚ‰ ¯Èˆ Ï·‡ .B˙B‡¬»ƒ»∆¿∆ƒ¿«»¿«¬ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa166.Ú˜˙È ‡nL ‰¯Êb , ¿»»¿≈»∆»ƒ¿«

נועץ.155) הי"ג.156)תוחב, פ"י למעלה ראה
ב.157) קכב, יתקע"158)שבת "שמא אמרו שם בגמרא

אבל  בכלים, בנין שאין מפני ומגדל תיבה שידה דלת על
רבינו  שכתב וכמו בונה, משום חייב לקרקע במחוברים
נוטלין  כו' שידה של דלת הביא והרי"ף הי"ד). (פ"י לעיל
מחזירין  ולא נוטלין לא תרנגולים של לול של מחזירין, ולא
שמא  "גזירה שכתב שמה הר"ן, וכתב יתקע. שמא גזירה
 ֿ מגיד (ועיין שידה" של "דלת להרישא שייך זה יתקע"
יתקע" שמא "גזירה אלו מילים כתובות היו [ואולי משנה).
ומגדל, תיבה שידה דלת של הבבא בסוף רבינו בדברי
נשתרבבו  מחזירין" "ולא - מחזירין" "ולא הדומות ובטעות
שח]. סי' וב"ח וב"י מגידֿמשנה ועיין למעלה, האלו המלים

תיבה.159) לשים 160)מין מהצד, נפתחת גבוהה תיבה
לשמירה. דברים למעלה.161)בה ראה יתקע, שמא

ב.162) קב, עירובין שבדלת 163)משנה, ברזל של יתד
על  תסוב "הדלת עליה. סובבת והדלת ולמטה, למעלה

יד). כו, (משלי שנשאר 164)צירה" כיון להחזירה, שנוח
העליון. שבות 165)הציר שאין יתקע, שמא גזרו לא

הט"ז. פ"א פסח קרבן בהל' כמבואר "מפני 166)במקדש,
בעץ, או במסמר לחזקו יצטרך ושמא טורח, בו שיש
לא  בכלים, בנין שאין ואףֿעלֿפי בונה, משום ויתחייב
והחזירם  מפורקים היו שאם אלא בכלים, בנין אין אמרו
- מסמר או עץ בהם תקע אם אבל בונה, משום חייב אינו
('מעשה  טורח" בו אין התחתון הציר אבל בונה. משום חייב

רוקח').

.ÂÎÔÈ‡167ÔÈÏ„Bb168ÔÈÒ˜Bt ÔÈ‡Â ,L‡¯‰ ¯ÚN ˙‡169 ≈¿ƒ∆¿«»…¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;B˙B‡170‰¯BÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿≈«¬ƒƒ¿»

ÏvÙÓ‰ ‡qk ‡ÏÂ ,˙BÈÏÁ ÏL171ÔÁÏL ‡ÏÂ , ∆À¿¿…ƒ≈«¿À»¿…À¿»
Ì‡Â .‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,ÏvÙÓ‰«¿À»¿«≈»∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿ƒ
‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎa ÔÈa ÔÈ‡L ;¯eËt - ¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ»∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈¿ƒ»

¯zÓ - ÈeÙ¯ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÏÎa172ÔÈ‡Â .B¯ÈÊÁ‰Ï173 ¿≈ƒ¿ƒ»»»À»¿«¬ƒ¿≈
ÔË˜ ÏL ‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁ ÔÈw˙Ó174,BÊ „ˆa BÊ ¿«¿ƒÀ¿∆ƒ¿»∆»»¿«
.‰B·k ‰‡¯pL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿∆

שסובר 167) אליעזר כרבי ולא וכרבנן ב. צד, שבת משנה,
חטאת. חייבת ופוקסת הראש.168)שגודלת שער לקלוע
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הצדעים.169) אצל ולכאן לכאן הראש שער לחלק
א.170) מז, ואפשר 171)שבת פרקים, פרקים העשוי

לחברם. ולחזור לחלקים בן 172)לפרקו שמעון כרבן
מז:). (שם ב.173)גמליאל קמז, שבת משנה,

ביום 174) אבל אותן, מיישרים אין שנתפרקו שדרתו חוליות
הי"ד). פ"ב (לעיל מותר - בדבר סכנה שיש הלידה

.ÊÎ‰NBÚ‰175Úe·˜ Ï‰‡176.‰Ba ÌeMÓ ·iÁ - »∆…∆»««»ƒ∆
CÎÈÙÏ177‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈ƒ…∆¬«¿«¿ƒ»¿…

Ï‰‡ ¯zÒÈ B‡ ‰NÚÈ ‡nL ‰¯Êb ;È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈ¯˙BÒ¿ƒ…∆¬«¿≈»∆»«¬∆ƒ¿……∆
Ò B‡ ‰NÚ Ì‡Â .Úe·˜.¯eËt - È‡¯Ú Ï‰‡ ¯˙ »«¿ƒ»»»«…∆¬«»

¯zÓe178˙ÈlË ?„ˆÈk .˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï À»¿ƒ«…∆¬«¿«»≈««ƒ
‰˙È‰Â ,ÌÈÏ˙k‰ ÏÚ B‡ ÌÈ„enÚ‰ ÏÚ ‰Òe¯t ‰˙È‰L∆»¿»¿»«»«ƒ««¿»ƒ¿»¿»

ÁÙË ‚b ‰pnÓ ¯‡L Ì‡ - ˙aM‰ Ì„˜ ‰Îe¯k179 ¿»…∆««»ƒƒ¿«ƒ∆»«∆«
‰NÚiL „Ú ˙aLa dlk ˙‡ Á˙BÓ ‰Ê È¯‰ - Áe˙Ó»«¬≈∆≈«∆À»¿«»«∆≈»∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Ï‰‡…∆»¿≈…«≈»∆

הי"ג.175) בפ"י ימים 176)כמבואר להתקיים העשוי
במשכן, היתה בנין "מה ה"ב): פ"ז (שבת 'ירושלמי' רבים;
(בנין  לשעה לא וכי אדנים, גבי על קרשים נותנים שהיו
ונוסעים  חונים שהיו מכיון יוסי: רבי אמר - היתה? ארעי)

לעולם". שהיא כמו הדיבור, פי ב.177)על קלז, שבת
א.178) קב, בו 179)עירובין יש - טפח שנשאר שכיון

אוהל. דין

.ÁÎÔÈ‡180‰lk‰ ˙‡ ÔÈÏBz181‰ÈzÁz ˙ÈNÚ È¯‰L , ≈ƒ∆«ƒ»∆¬≈«¬≈«¿∆»
Ï˜Ò¯Ëe ‡qÎÂ ‰hÓ ÁÈp‰Ï ¯zÓe .È‡¯Ú Ï‰‡182, …∆¬«À»¿«ƒ«ƒ»¿ƒ≈¿«¿»

C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ;Ï‰‡ Ô‰ÈzÁz ‰NÚiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆«¿≈∆…∆∆≈∆∆∆
È‡¯Ú ‡ÏÂ Ú·˜ ‡Ï ,Ï‰‡ ˙iNÚ183. ¬ƒ«…∆…∆«¿…¬«

א.180) קלח, עשוי 181)שבת המיטה, סביב אוהל כעין
הזבובים. מפני למחסה רגלים.182)מארג שלש בעל כסא

(מגידֿמשנה).183) שתחתיו באויר משתמש שאינו לפי

.ËÎÏk184‡ÏÂ ÁÙË Bb‚a ÔÈ‡L ,ÚtLÓ Ï‰‡ »…∆¿À»∆≈¿«∆«¿…
‰Ê È¯‰ - ÁÙË ·Á¯ Bb‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿»»¿«…«∆«¬≈∆
.¯eËt - ˙aLa ‰lÁzÎÏ B˙B‡ ‰NBÚ‰Â ,È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿»∆¿«¿ƒ»¿«»»

‰ÏeÙk ˙ÈlË185ÔÈËeÁ ‰ÈÏÚ eÈ‰L ,186‰ÈeÏz ‡È‰L «ƒ¿»∆»»∆»ƒ∆ƒ¿»
¯zÓ - ˙aL ·¯ÚÓ Ô‰a187.d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ »∆≈∆∆«»À»ƒ¿»À»¿»¿»

˙Î¯t‰ ÔÎÂ188. ¿≈«»…∆

ב.184) יט, שם:185)סוכה ופירש"י א. קלח, שבת 
וראשיו  תחתיה, לישן יתדות ארבעה גבי על טליתו "שוטח
מן  להגן דפנות והם הארץ, לצד ולכאן לכאן מתכפלים
הלכות  עם ביחד זו הלכה רבינו שכתב ממה אבל החמה".
על  פרוסה שהטלית מדובר כאן שגם נראה משופע, אוהל
משנה'. ה'מגיד כתב וכן טפח. בגגה שאין באופן אחד מוט

למשכה 186) כדי יום, מבעוד בחוטין הטלית את כרך אם
(רש"י). ולכאן לכאן ולפרוס החוטים 187)בהם ידי על

על  כמוסיף אלא ארעי אוהל כעושה ואינו בשבת, למשכה
שמותר. ארעי ולא 188)אוהל בגג אלא אוהל איסור שאין

לב. הלכה להלן וראה במחיצה.

.Ï˙lk189ÌÈ˙Á190˙BÁÙa ÔÈ‡Â ÁÙË db‚a ÔÈ‡L , ƒ«¬»ƒ∆≈¿«»∆«¿≈¿»

‡È‰L ÏÈ‡B‰ - ÁÙË ·Á¯ db‚Ï CeÓÒ ‰LÏMÓƒ¿»»¿«»…«∆«ƒ∆ƒ
CÎÏ ˙w˙Ó191,‡e‰Â .d˜¯ÙÏ ¯zÓe d˙BËÏ ¯zÓ , ¿À∆∆¿»À»ƒ¿»À»¿»¿»»

ÁÙË ‰hn‰ ÏÚÓ ˙ÏLÏLÓ ‡‰z ‡lL192˜˜t .193 ∆…¿≈¿À¿∆∆≈««ƒ»∆«¿«
Ôw˙Ó ‡e‰L ÔÓÊa - ÔBlÁ‰194ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,CÎÏ ««ƒ¿«∆¿À»¿»««ƒ

.ÔBlÁ‰ Ba ˜˜ÙÏ ¯zÓ - ÈeÏz BÈ‡Â ¯eL˜ BÈ‡L∆≈»¿≈»À»ƒ¿…««

ב.189) קלח, כילות,190)שבת לשאר דומה "אינה
שהוא  גג להן ויש קנים, ארבעה על פרוסות כילות ששאר
אלא  שאינם (עמודים) נקליטין גבי על חתנים ושל כאוהל,
נתונה  והיריעה עליהם, נתון וקנה המיטה, באמצעית שנים
אינה  לפיכך טפח, גג לה ואין ולכאן, לכאן ונופלת עליו

(רש"י). שבת.191)אוהל" מערב יש 192)מוכנה שאם
מן  שלמעלה השיפוע נחשב ואז כמחיצה הוא הרי טפח,
בשבת. לעשותו שאסור ממש וכאוהל כגג המיטה

כנגד 193) שתולים המפה והיא ב. קכה, שבת משנה,
המשניות). (פירוש אורם להסתיר שחישב 194)החלונות

(הרשב"א). החלון את בו לסתום שבת מערב עליו

.‡ÏÚ·Bk195‰ÙN BÏ LÈÂ ,L‡¯‰ ÏÚ ÔÈNBÚL «∆ƒ«»…¿≈»»
BLe·Ï ÏÚ Ï‰‡ BÓk Ïˆ ‰NBÚ ‡È‰L ,˙ÙwÓ196- «∆∆∆ƒ»≈¿…∆«¿

BL·ÏÏ ¯zÓ197BL‡¯Ï ·È·Ò „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . À»¿»¿¿ƒƒƒ«∆∆»ƒ¿…
Ï‰‡ BÓk ÂÈt „‚k B‡198,BL‡¯ ÏÚ ˜c‰Ó ‰È‰Â , ¿∆∆»»¿…∆¿»»¿À»«…

,¯eÒ‡ - ‚‚ BÓk ¯˙BÈa ‰L˜ d‡ÈˆB‰L ‰ÙN‰ ‰È‰Â¿»»«»»∆ƒ»»»¿≈¿«»
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NBÚ ‡e‰L ÈtÓ199. ƒ¿≈∆∆…∆¬«

ב.195) קלח, "לובשו".196)שבת תימן: בכת"י
אין 197) - קשה השפה שאין כיון טפח, ברחבו יש אם אף

אוהל. שהוא 198)זה כדרך ראשו על טליתו "הניח
(רש"י). טפח" מראשו להלן והרחיקה ראשו, על מתעטף

אינו 199) כן לא שאם טפח, ברחבו בשיש מדובר בוודאי
אוהל.

.·Ï‰ËBp‰200Ï CÈ¯ˆ - da ‡ˆBiÎÂ ˙Î¯t,¯‰f‰ «∆»…∆¿«≈»»ƒ¿ƒ»≈
‰ËBpL ‰ÚLa Ï‰‡ ‰NÚÈ ‡lL201Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆…«¬∆…∆¿»»∆∆¿ƒ»ƒ

ÌÈL d˙B‡ ÔÈÏBz - ‰ÏB„b ˙Î¯t ‰˙È‰202Ï·‡ , »¿»»…∆¿»ƒ»¿«ƒ¬»
‰lk ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - „Á‡203‚b dÏ LiL204- ∆»»¿ƒ»¿»ƒ»∆≈»«

‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;‰¯NÚ elÙ‡Â d˙B‡ ÔÈÁ˙BÓ ÔÈ‡≈¿ƒ»«¬ƒ¬»»∆ƒ∆¿»∆…
È‡¯Ú Ï‰‡ ‰NÚ˙Â ,ı¯‡‰ ÏÚÓ ËÚÓ da‚z205. ƒ¿«¿«≈«»»∆¿≈»∆…∆¬«

ב.200) קלח, בתלייתה,201)שבת שעוסק בשעה כי
משום  בה יש טפח, הכפל יהיה ואם מרחבה, מעט מתקפל

אוהל. בבת 202)עשיית לתלותה יכולים ששנים מפני
תתקפל. שלא כח.203)אחת בהלכה מבואר

שטעם 205)טפח.204) וסובר כאן, השיג הראב"ד
יוכל  לא אחד יעשה אם כי הוא, לשנים אחד בין ההבדל
כמתקנו  ונראה קיפולו וישנה היתדות, כנגד הלולאות לכוון
עשרה  שאפילו גג, לה שיש בכילה והואֿהדין לכתחילה,

קיפולו. את לשנות שלא לכוון יכולים אין

.‚Ï„‚a206‰qÎnL207˙È·Á‰ Èt Ba208‰qÎÈ ‡Ï - ∆∆∆¿«∆ƒ∆»ƒ…¿«∆
Ï‰‡ ‰NÚpL ÈtÓ ,dlk ˙‡ Ba209‡e‰ ‰qÎÓ Ï·‡ ; ∆À»ƒ¿≈∆«¬∆…∆¬»¿«∆

˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎa ÔpÒÓ‰ .‰Èt ˙ˆ˜Ó210dÈa‚È ‡Ï - ƒ¿»ƒ»«¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ…«¿ƒ«
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ÁÙË ÈÏk‰ ÔÓ ‰ÙÈÙk‰ ˙ÈÚ˜¯˜211‰NÚÈ ‡lL È„k , «¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆…«¬∆
.˙aLa È‡¯Ú Ï‰‡…∆¬«¿«»

ב.206) קלט, שאם 207)שבת בו, לכסות שמוכן כלומר,
טו). הלכה (למעלה יסחוט שמא אסור כן לא

(כמו 208) טפח חלל לבגד המים בין ויש מלאה, כשאינה
(הרשב"א). בסמוך) והרשב"א 209)שכתב הראב"ד ודעת

"עובדין  משום אסור וכאן אוהל, דין כלים בכיסוי שאין
הי"ד). פ"ח (ראה כמשמרת שנראה של 210)דחול", סל

מטפח.211)נצרים. בפחות אוהל שאין
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ה'תשע"ח  שבט י"ב ראשון יום

ריג. תעשה לא מצות קכד. עשה מצות
ריד. תעשה לא מצות קכב. עשה מצות

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת ֿ הענבים מן ונפל ֿ ּׁשּנׁשר ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמה

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת ֿ הּכרם מן הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגם(my)לענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(b dpyn f wxt).

― הקכ"ב עמרהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)אמרֹו והּוא , ְְְִַָָ

לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתעּלה:
יהיה" ולאלמנה hi)לּיתֹום ,ck mixac)לּגר" ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ולאלמנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלּיתֹום
ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהעׂשה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו kwÎkw`)העׂשה dyr zeevn)אינּה זֹו וגם , ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ֿ תׁשּוב לא ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּבין(my)לקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

k`)ולאלמנה" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ֿ תעׂשה לא ֿ מצות ׁשּכל אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.

ּבּה l)ׁשּיׁש zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֵֶֶָ
(miiwl― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון יתחּיב(=miiprl)לֹוקה, לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמלקּות
מהֿ ׁשעּור ֿ הּבצק מן נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ֿ החּטים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאת
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל ֿ הּפאה. מן ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה

ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ֿ ׁשּכן ּכל ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ֿ אֹותן ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכל

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין ֿ ּׁשּדינֹו ֿ מה וכל הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ֿ אחד ּכל והעֹוללֹות והּׁשכחה והּלקט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּפרט

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּפאה(mda)לאו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `eneiwÎi)מענין e` dyrd meiw zxev)אֹו ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא `iּבּטלֹו e` dyrd meiw zexyt` leha zxev) ְְְִִֹ
(elehiaקּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה למדנּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
ֿ תכּלה "לא אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
תעֹולל לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹּפאת
עֹוד ואמר אתם". ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּופרט
ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו ֿ תׁשּוב "לא הּׁשכחה: ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעמר
לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיה".
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנּתק
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולּגר
לֹוקה, אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים ֿ זמן וכל לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ֿ זמן ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכל
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי

― ׁשּבֹו עׂשה והבינהּו.(wx)לקּיּום זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה'תשע"ח  שבט י"ג שני יום

קצה. קל. עשה מצות
יום ראשון ֿ שני י "ב ֿ י "ג שבט 
רלב. תעשה לא מצות

― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ
אחרי ּבּׁשליׁשית וגם ֿ הּׁשמּטה, מן ׁשליׁשית ֿ ׁשנה ּבכל ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָעני
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
ֿ מעׂשר ֿ ּכל את ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו
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וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמן

ּפאה ּבמּסכת g)זֹו wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt)ּובמּסכת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מסּפר ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻמעׂשרֹות.

מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות a)מּׁשאר wxt seq)וידים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(b dpyn c wxt).

― הקצ"ה צדקההּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
מצוה על הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב החלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּולחּזק

"יד ֿ את ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, ּבלׁשֹונֹות eh,זֹו my) ְְְִִִֶַַַָָָֹ
(g"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: ,,dk `xwie) ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ

(dl"עּמ אחי "וחי ואמר: ,(el ,my)ּֿבכל הּכּונה , ְְְִִֵַַַָָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא האּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפסּוקים
ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות fq.)ּובתרא(fq.)רּבם `xza `aa),ּבּקּבלה ּובא , ְְִַַַָָָָָֻֻ
ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה חּיב הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאפּלּו
אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי אֹו מּמּנּו ׁשּנמּו למי ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּצדקה

מּועט. ְָָָּבדבר

― הרל"ב מּלתתהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
וׁשּיׁש מּצבם ּדחק ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצדקה

יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי יד ֿ את תקּפץ ולא לבב ֿ eh,את mixac) ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

(fמּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשע"ח  שבט י"ד שלישי יום

קכט. קכו. עשה מצות
― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ

lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"לֹו ֿ ּתּתן וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים ֿ הּמעׂשר מן ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר ֿ הלוּים "ואל יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר ֿ הּמעׂשר את ֿ יׂשראל ּבני מאת ֿ תקחּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
מןֿ מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)הּמעׂשר" ,gi xacna)הּוא ― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲֵֵֵֶֶַַַַָ
"ּונתּתם אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּנקרא,

הּכהן" לאהרן ה' ֿ ּתרּומת את gk)מּמּנּו ,my)ּפרׁש ּוכבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשּבֹו, והּיפה מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּכתּוב,

מּמּנּו" ֿ מקּדׁשֹו את ֿ חלּבֹו "מּכל יתעּלה: אמרֹו (my,והּוא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָ
(gkיפריׁשּוהּו לא אם חֹוטאים ׁשהם העיר, ּכ ֿ ְְִִִִֵֵֶַַַָֹאחר

עליו ֿ תׂשאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ֿ הּיפה ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹמן

ֿ חלּבֹו את ּבהרימכם xgaend)חטא wlgd `ed "alg") ְְְֲִֵֶֶֶַ
al)מּמּנּו" ,my)לא אמר: ּכאּלּו ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְְִִִֶֶַָָָֹ

מׁשמע: ֿ הּיפה, מן אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָיהיה
הּבא לאו ּכמֹו זה והרי יחטאּו. ֿ הרע מן יפריׁשּוהּו ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאם
מּכיון ּכלֹומר: הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל
מןֿ להפריׁשֹו ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּצּוה

ספרי ּולׁשֹון gxw)הרע. zyxt seq),אֹומר אּתה "מּנין : ְְִִִֵֵַַַָָ
ּבנׂשיאת ׁשאּתם ֿ הּמבחר מן ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשאם
ּבהרימכם חטא עליו ֿ תׂשאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹֹעון?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". ֿ חלּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָאת
ּבדמאי. מקֹומֹות ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָּתרּומֹות

ה'תשע"ח  שבט ט"ו רביעי יום

קנד. תעשה לא מצות
― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

zipepia)מחמּׁשים dcn)עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ואחר ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ּכ ֿ ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחר
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו ֿ ּׁשראּוי מה מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" gk)לא ,ak zeny)תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

(e dpyn b wxt)ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ֿ תעׂשה, ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלא

ּובּמכלּתא עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה mihtyn)מה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" ֿ הּמלאי: מן הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ֿ הּמקּדים ּכל אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ֿ תעׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. ֿ ּׁשעׂשה מה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשע"ח  שבט ט"ז חמישי יום

קלד. קלג. תעשה לא מצות
יום שלישי ֿ חמישי י "ד ֿ ט "ז שבט 

― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום

(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ
ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
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רכג hay g"iÎf"i w"yÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל dhext)לכל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תשע"ח  שבט י"ז שישי יום

קלו. קלה. תעשה לא מצות
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערל(r.)מּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

(.ak `xwie)ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

(my xen` zyxt)איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
c)איׁש ,my),ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּו(ar.)ּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר ,jyn) ְְְְִֶַַָָָָָ
(lxrk d`xpe exerעליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

(my)מּכֹות ּובגמרא .(:ci)?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמאיׁש
"ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר הוי ְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאהרן?
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּבזרעֹו

(dnexza `l` bdep xacd oi`e)הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַַָָ
ֿ מׁשמרּתי" את "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה h)ּבענין ,my). ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָ

ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעֹובר
ּובכללם(bt.)מּסנהדרין ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכהן
חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי את "וׁשמרּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

(my).

ה'תשע"ח  שבט י"ח ש"ק יום

קלז. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ ש "ק י "ז ֿ י "ח שבט 

― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה (`dyהאזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ
(mixeq`d oi`eyipa odkl z`yipyׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול

וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, oaxwרּׁשאית iwlg) ְְְְְִֶַַַָָָָָ
(odkl mikiiyy ,minlydתהיה ּכי ֿ ּכהן "ּובת אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ

תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר ai)לאיׁש ,ak `xwie), ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ
יבמֹות ּכיון(gq.)ּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ

"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה
אמרּו gq:)הּקדׁשים" my)לא ֿ הּקדׁשים מן "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ

היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

mipic)ּתרּתי ipy o`kn cenll yi)נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת
ּכֹולל תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת "הוא ׁשהּוא זה, ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאו
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל ֿ ּׁשּנאמר: מּמה הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

(i ,my)"ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא ֿ זמן וכל ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא
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åð ÷øô äéòùéaiÎf

æéúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½
:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéaç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàðèìk ¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«−Ÿ

(ô) :øòia Búéç-ìk ìëàì eéúà éãN Búéçéíéîlà íéáìk ílk eòãé àì ílk íéøåò åéôö (åôö) ©§´¨¨®¥¾̈¤¡¬Ÿ¨©§−©¨«©Ÿº̈¦§¦³ª¨Æ´Ÿ¨½̈ª¨Æ§¨¦´¦§¦½
:íeðì éáäà íéáëL íéæä çaðì eìëeé àìàéeòãé àì íéòø änäå äòáN eòãé àì Lôð-éfò íéáìkäå ¬Ÿ§−¦§®Ÿ©Ÿ¦Æ«Ÿ§¦½Ÿ£¥−¨«§©§¨¦´©¥¤À¤³Ÿ¨«§Æ¨§½̈§¥´¨Ÿ¦½¬Ÿ¨§−

:eäöwî Bòöáì Léà eðt íkøãì ílk ïéáäáéìBãb øçî íBé äæë äéäå øëL äàañðå ïéé-äç÷à eéúà ¨¦®ª¨Æ§©§¨´¨½¦¬§¦§−¦¨¥«¥¨¬¤§¨©−¦§¦§§¨´¥¨®§¨¨³¨¤Æ´¨½̈¨−
:ãàî øúé¤¬¤§«Ÿ

i"yx
.íéîòä ìëì (æ):לגרים אף כי לבדם לישראל ולא

.åéìò õá÷à ãåò (ç) ונלוו שיתגיירו האומות מן
ישראל:åéöá÷ðì.עליהם: קבוצי על ìëנוספים (è)

.éãù åúéç.האומות גירי אלי åéúà.כל והתקרבו
שאמצו  האומות גבורי את ביער חיתו כל את ותאכלו

מלהתגייר: לבם éãù.את åúéç כחה אין השדה חית
מחית  כח ותשות חלשה השדה חית היער כחית רב
הזה: המקרא אמר עליו אקבץ עוד שאמר ועל היער

.íìåë íéøåò åéôåö (é) הענין וכל ה' דרשו שאמר לפי
צועקים  הנביאים הנה ואומר חוזר שומעי' אינם והם
והרי  להם ותיטיב התשובה על ומכריזים להם
הנולדות  את רואין ואינם כולם כעורים פרנסיהם
העם  את להזהיר בא החרב את לראות המופקד כצופה

את  מלהזהיר ואלם באה החרב את מלראות עור והוא
מלבנות  אלם והוא הבית לשמור שמינוהו ככלב העם
למוטב: לחזור אותם מזהירין אינם ישראל פרנסי כך

.íéáëåù íéæåä תירגם ויונתן שוכבין נרדמים דונש פי'
דמיון: לו ואין שכבין ùôð.ניימין éæò íéáìëäå (àé)

כריסם: למלאות íéòåø.רוצים äîäå שהכלבים כמו
יהיה  מה הבין ידעו לא הרועים כן שבעה ידעו לא

הימים: לבצעו íìåë.באחרית איש פנו הנייתם לדרך
עליהם: ממונים שהם העם שאר את åäö÷î.לגזול

ועד  מניינם מקצה מקצה, העם כל יט) (בראשית כמו
כן: נוהגי' כולם ïéé.קצהו äç÷à åéúà (áé) היו כך

לזה: זה øçî.אומרים íåé äæë äéäå במאכל
ובמשתה:

cec zcevn
(Ê).ÌÈ˙Â‡È·‰Âהוא קדשי הר אל  אביא אלה כל העושים את

בישראל: האזרח עם בשוה שוה אשמחםÌÈ˙ÁÓ˘Â.בה "מ 
לפני : שם  להתפלל  המוכן ברצוןÔÂˆ¯Ï.בבית מקובלים יהיו

מזבחי : ‰ÌÈÓÚ.על  ÏÎÏ ‡¯˜Èתפלה לבית מוכן  יהיה  ר"ל 
ישראל:ı·˜Ó.(Á)לכולם : את ÂÈÏÚ.המקבץ  ı·˜‡ „ÂÚ על

מישראל: הנקבצים על  נוספים  להיות עוד  אקבץ  (Ë)ישראל
.È„˘ Â˙ÈÁ ÏÎואמר היער כחיות  רב כחם אין השדה חיות

לבם אמצו  שלא  אותם  והם השדה  לחית הנמשלות האומות
הנמשלות‡˙ÂÈ.ונתגיירו : האומות את  ולרצות לאכול  בואו

במרדם: ועמדו  לבם שאמצו אותם והם  ביער אשר  (È)לחיות 
.ÌÈ¯ÂÚ ÂÈÙÂˆעורים המה  הנה לעיר בא השונא אם לראות הועמדו אשר שלהם  הצופים  ואמר  ישראל  את להוכיח חזר  עתה

הדור: בקלקול  ידעו לא כאילו עצמם  ועושים  העם דרך  לתקן משגיחים אינם העם את  המדריכים העם שרי ור"ל רואים ואינם
.ÌÈÓÏ‡ ÌÈ·ÏÎ ÌÏÂÎאשר אלמים  ככלבים  והמה להם יועילו  ולא  התשובה על  העם את  מזהירים אינם  מישראל  השרים כל 

תועלת : בהם  שאין העדר מן הטורפות החיות להבריח  לנבוח יוכלו  ˘ÌÈ·ÎÂ.לא  ÌÈÊÂ‰עמוקה בשינה נרדמים המה  השרים
בתקון לב שמו ולא המתענגים  כדרך התנומה  את יאהבו ' כי קלה שינה  הוא  תנומה לידי להביאם להתענג  המטה על  שוכבים  או

Ù˘.(È‡)העם : ÈÊÚ ÌÈ·ÏÎ‰Â:תאוה יתאוו עת  בכל כי משביעה יודעים  ואינם  התאוה  חזקי  בטבעם המה  שהכלבים כמו
.ÌÈÚÂ¯ ‰Ó‰Âיו אינם בתענוגים  להתענג עצמם  את הרועים ההמה השרים  בתענוגיםוכן  שמשוקע מי אשר  להשכיל  בינה דעים 

מעונה: מאוד הוא וא "כ  להוסיף יתאוה עת  בכל  כי מהם חסר ÂÙ.הוא ÌÎ¯„Ï:נפשו לענג שיוכל במקום לדרכו פונה  אחד כל
.ÂÚˆ·Ï ˘È‡: בצע לבצוע  פונה אחד קצר :Â‰ˆ˜Ó.כל  מקרא  והוא  הקצה  אל הקצה מן כן עושין  כולם לומר  ‡˙ÂÈ.(È·)רצה 

יין: ואקח עמי בואו לחביריו יאמר ˘Î¯.כ "א ‰‡·ÒÂ: במ "ש הדבר ÊÎ‰.כפל  ‰È‰Â ועוד מחר יום  יהיה הזה  היום כמשפט 
הכמות: ברוב אבל  היום כמו במשתה  נעסוק  ר"ל  מהיום מאד  ויתר גדול  יהיה

oeiv zcevn
(Ë).Â˙ÈÁ: יתירה אתיו‡˙ÂÈ.הוי"ו  שובו כמו כא)בואו :(לעיל
(È).ÂÈÙÂˆ:המגדלים על הרואה  צופה  כןÁÂ·Ï.מלשון

הכלב : צעקת  דמיון:‰ÌÈÊÂ.נקרא  ואין כת"י תרדמה ענין 
.ÌÂÏ:קלה שינה  והיא תנומה  חוזק:ענÈÊÚ.(È‡)מלשון ין
.˘Ùצרי בנפש כמו תאוה כז)ענין מלשון¯ÌÈÚÂ.:(תהלים

התענוג : אכילת על  מושאל לשון והוא גזל ÂÚˆ·Ï.מרעה  ענין
יבצע  כי חנף תקות מה כז)כמו עניןÒÂ·‡‰.(È·):(איוב

וסובא זולל  כמו כא)שכרות  ישן:˘Î¯.:(דברים ÂÈ˙¯.יין 
יתרון: מלשון

gl wxt aei` - miaezk

çì ÷øô áåéà`lÎk

ë:Búéa úBáéúð ïéáú-éëå Bìeáb-ìà epçwú ékàëéîé øtñîe ãìez æà-ék zòãé:íéaø Eáëúàáä ¦´¦ −¨¤¤§®§¦«¹̈¦À§¦¬¥«−̈©§¨¦¨´¦¨¥®¦§©−¨¤´©¦«£−¨¨
:äàøz ãøa úBøöàå âìL úBøöà-ìàâë:äîçìîe áø÷ íBéì øö-úòì ézëNç-øLàãëCøcä äæ-éà ¤Ÿ§´¨®¤§Ÿ§−¨¨´¦§¤«£¤¨©¬§¦§¤¨®§¬§¹À̈¦§¨¨«¥¤´© −¤¤

:õøà-éìò íéã÷ õôé øBà ÷ìçéäë:úBì÷ æéæçì Cøãå äìòz óèMì âlô-éîåëõøà-ìò øéèîäì ¥¨´¤®¨¥−¨¦´£¥¨«¤¦«¦©´©¤´¤§¨¨®§¹¤À¤©£¦¬Ÿ«§ −©§¦©¤´¤
:Ba íãà-àì øaãî Léà-àìæë:àLã àöî çéîöäìe äàLîe äàL òéaNäìçëBà áà øènì-Léä Ÿ¦®¦¹§À̈Ÿ¨¨¬«§©§¦´©−Ÿ¨§Ÿ¨®¹§©§¦À©´Ÿ¨¤«¤£¥©¨¨¬¨®¬

:ìè-éìâà ãéìBä-éîèë:Bãìé éî íéîL øôëe çøwä àöé éî ïèaîìíBäú éðôe eàaçúé íéî ïáàk ¦¹¦À¤§¥¨«¦¤´¤¦ −¨¨´©®̈©§¬Ÿ¹̈©¦¦´§¨«¨ −¤¤©´¦¦§©¨®§¥¬§¹À
:eãkìúéàì:çzôz ìéñk úBëLî-Bà äîék úBpãòî øM÷úä ¦§©¨«©« −§©¥©£©´¦¨®«Ÿ§−§¦´§©¥«©

i"yx
(‡Î).úòãé:זאת ãìååú.כל æà éë:כשבראתים
(‚Î).éúëùç øùà:המנעתי.øö úòì מלכים לחמשת

÷áø.בגבעון: íåéì:ומגוג גוג ìçé÷(Î„)מלחמת
.øåà:איל כקרני ולכאן לכאן מפציע חמה של תימור

.íéã÷:המזרח äìòú.(Î‰)שמש óèùì âìô éî
ושיער  שיער כל שיטפא, לשערה קורין בערביא
שאילו  ממנה לינק גומא תעלה לו פלגתי שבראש
של  עיניו מאור מחשיכות אחת מגומא יונקות שנים
לי  נתחלף לאויב איוב בין לי נתחלפו לא והם אדם
פילגתי  שוטף גשם טיפת לשטף ד"א הסערה מן וזהו
מגומא  טפות ב' יורדות שאילו בעבים גומא טיפה לכל

טיט: ונעשי' הארץ את מטשטשות æéæçìאחת êøãå
.úåìå÷ שנים ואם שביל לו יש וקול קול כל פלג מי

הקול: את סובלות הבריות אין אחד בשביל הולכים
(ÊÎ).äàåù:ברעב חשיכה שהיא éìâà(ÁÎ)ארץ
.ìèבאזניכם ואחותי כמו יתירה והאל"ף טל (לעיל גלי

וכן יג) דבר שם להיותו התיבה בראש יתירה אל"ף 
חרב כח)אבחת חרב,(יחזקאל צעקת חרב  ניבוח כמו

נתון  שהטל פלגים אגנות כמין טל אגני כמו אגלי ל"א
כמו  נשכה נחמיה בספר וכן בנו"ן מתחלף למ"ד בהם

יג)לשכה íéî(Ï)גריס"א:øåôë.(ËÎ):(נחמיה ïáàë
.åàáçúé:פניהם שעל טיפה שמגליד הקרח éðôåע"י

.åãëìúé íåäú:כאחד ויתאחזו úåðãòî(Ï‡)בו
.äîéë את ויחריב קורותיו כל תצא שלא כימה קישור

בצינה: çúôú.העולם ìéñë úåëùåî åà חמה להוציא
כימה: של צינתה להפיג

cec zcevn
(Î).ÂÁ˜˙ ÈÎ גבול אל להביאו האור את לקחת  תוכל אשר 

שם: להאיר ·Â˙È.החושך  ˙Â·È˙את שם  להביא החושך של
שמלאך  עד תדע  מה  לומר ומליצה  הפלגה  מדרך  והוא  האור

אחרי : להרהר  אשרÚ„È˙.(Î‡)לבך שנולדת  טרם הידעת 
ימיך : מספר  רבים אם הידעת ועתה שנולדת בזמן אז  תוולד

(·Î).˙‡·‰תראה וכי שלג אוצרות  אל  בעיוניך  באת וכי
או המה :בשכלך  ממה לדעת ברד  È˙Î˘Á.(Î‚)צרות ¯˘‡

ארצה נתך לא וכו' ויחדלו כמ "ש  במצרים  מלרדת מנעתי אשר
ט) להצר(שמות צר  לעת מוכנים להיות  באויר  תלויים  ונשארו 

גדולות אבנים עליהם השליך  וה' כמ "ש האמרי מלכי לחמשת
השמים י)מן כמ"ש(יהושע גוג של  ומלחמה קרב  וליום

וכו' אלגביש  ואבני וכו' לח)ונשפטתי  דרז "ל :(יחזקאל כן
(„Î).‰Ê È‡השמש אור יחלק אשר הדרך זה  אנה  הידעת ר"ל 

ההוא הברד  את בחומו  יתיך  שלא מעוקם בדרך  בעולם לרדת
העזה הקדים רוח  הארץ  על  עצמו יפזר  אשר הדרך זה ואנה

הנהגתי: תשכיל  איך  בבינה חלק לך  אין ואם וכאומר ועומד תלוי ונשאר  לארץ הברד  את  יפיל ולא ÏÙ‚.(Î‰)שברוחות ÈÓ
אל  הרעם וקולות לענן דרך  פלג  ומי ללכת  אצוונו  אשר המקומות  מן המקום  אל  בה להמשך המים לשטף חפירה חלק  מי

ילך: אשר שםÈËÓ‰Ï¯.(ÂÎ)המקום שאין שממה מדבר  מקום  ועל  איש  בה ישב  לא עד  יבשה נגובה ארץ  על  המטר  להוריד 
במ"ש: ענין כפל  והוא היבשות לגודל  ˘Â‡‰.(ÊÎ)אדם ÚÈ·˘‰Ïבה ולהצמיח  ושממה  חושך  ארץ  את  המטר עם  להשביע

הדשא: ארצה:‰È˘.(ÁÎ)הוצאת  לרדת  יצוום אשר הטל מעייני ילד  ומי אב למטר  יש Â‚Â'.(ËÎ)האם  ÈÓ ÔË·Óתצוונו אשר
Â„ÏÈ.להגליד : ÈÓ:ארצה לרדת יצוונו יכוסהÔ·‡Î.(Ï)אשר  אשר במים הנופל  כאבן  נראים ואינם המים  יתחבאו  הקרח ע"י 

האדם : ˙‰ÌÂ.מעין ÈÙÂוכי וכאומר כמאז גלים ירומו  ולא חוצה  יצאו ולא הקרח  מן נלכדים  המה להתהום ממעל אשר המים 
אחרי: מלהרהר  תירא לא  זה ומה ה ' אני הלא אלה כל את  העושה שלא‰˙˜˘¯.(Ï‡)מי כימה מזל קשרי תקשר אתה האם

כימה: מזל  צנת  להפיג חומה להוציא  כסיל מזל רצועות  קשרי  תפתח  האם  או העולם  להחריב צנתו כל יוציא

oeiv zcevn
(‚Î).·¯˜לקרב ידי המלמד  כמו  מלחמה ענין הוא (תהלים גם

העםıÙÈ.(Î„):קמד) ויפץ כמו ה)יפזר ÏÙ‚.(Î‰):(שמות
הארץ נפלגה כמו חלוקה  י)ענין מרוצתÛË˘Ï.:(בראשית

שוטף  כנחל  ורוחו כמו ל)המתים כמו˙ÏÚ‰.:(ישעיה חפירה 
תעלה יח)ויעש עושהÊÈÊÁÏ.:(מ"א ה' כמו הענן יקרא כן 

י)חזיזים וקולות :˜ÂÏÂ˙.:(זכריה ÊÎ)(.‰‡Â˘ÓÂכמו  ‰‡Â˘
ומשואה  שואה  אמש  וכן  ושממה ל)חשך  ‡‚ÈÏ.(ÁÎ):(לעיל

מים גלות כמו  מעין טו)ענין האל"ף(יהושע כמו נוספת  והאל "ף 
באזניכם ואחותי  יג)מן שע "פ‰˜¯Á.(ËÎ):(לעיל הגליד הוא 

הנורא הקרח כעין וכן הקור  מן הנקפה  א)המים :(יחזקאל
.¯ÂÙÎÂיפזר כאפר  כפור וכן השחר  בעת הקור בימי הנופל 

קמז) ומסתור:Â‡·Á˙È.(Ï):(תהלים מחבואה מל'
(‡Ï).˙Â„ÚÓ מעדנות אגג  אליו  וילך וכן קשורים  (ש"א ענין 

מעדניםטו) ראשי  המתיר פ"כ)ובדרז "ל  :(כלים



רכה ep wxt diryi - mi`iap

åð ÷øô äéòùéaiÎf

æéúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½
:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéaç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàðèìk ¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«−Ÿ

(ô) :øòia Búéç-ìk ìëàì eéúà éãN Búéçéíéîlà íéáìk ílk eòãé àì ílk íéøåò åéôö (åôö) ©§´¨¨®¥¾̈¤¡¬Ÿ¨©§−©¨«©Ÿº̈¦§¦³ª¨Æ´Ÿ¨½̈ª¨Æ§¨¦´¦§¦½
:íeðì éáäà íéáëL íéæä çaðì eìëeé àìàéeòãé àì íéòø änäå äòáN eòãé àì Lôð-éfò íéáìkäå ¬Ÿ§−¦§®Ÿ©Ÿ¦Æ«Ÿ§¦½Ÿ£¥−¨«§©§¨¦´©¥¤À¤³Ÿ¨«§Æ¨§½̈§¥´¨Ÿ¦½¬Ÿ¨§−

:eäöwî Bòöáì Léà eðt íkøãì ílk ïéáäáéìBãb øçî íBé äæë äéäå øëL äàañðå ïéé-äç÷à eéúà ¨¦®ª¨Æ§©§¨´¨½¦¬§¦§−¦¨¥«¥¨¬¤§¨©−¦§¦§§¨´¥¨®§¨¨³¨¤Æ´¨½̈¨−
:ãàî øúé¤¬¤§«Ÿ

i"yx
.íéîòä ìëì (æ):לגרים אף כי לבדם לישראל ולא

.åéìò õá÷à ãåò (ç) ונלוו שיתגיירו האומות מן
ישראל:åéöá÷ðì.עליהם: קבוצי על ìëנוספים (è)

.éãù åúéç.האומות גירי אלי åéúà.כל והתקרבו
שאמצו  האומות גבורי את ביער חיתו כל את ותאכלו

מלהתגייר: לבם éãù.את åúéç כחה אין השדה חית
מחית  כח ותשות חלשה השדה חית היער כחית רב
הזה: המקרא אמר עליו אקבץ עוד שאמר ועל היער

.íìåë íéøåò åéôåö (é) הענין וכל ה' דרשו שאמר לפי
צועקים  הנביאים הנה ואומר חוזר שומעי' אינם והם
והרי  להם ותיטיב התשובה על ומכריזים להם
הנולדות  את רואין ואינם כולם כעורים פרנסיהם
העם  את להזהיר בא החרב את לראות המופקד כצופה

את  מלהזהיר ואלם באה החרב את מלראות עור והוא
מלבנות  אלם והוא הבית לשמור שמינוהו ככלב העם
למוטב: לחזור אותם מזהירין אינם ישראל פרנסי כך

.íéáëåù íéæåä תירגם ויונתן שוכבין נרדמים דונש פי'
דמיון: לו ואין שכבין ùôð.ניימין éæò íéáìëäå (àé)

כריסם: למלאות íéòåø.רוצים äîäå שהכלבים כמו
יהיה  מה הבין ידעו לא הרועים כן שבעה ידעו לא

הימים: לבצעו íìåë.באחרית איש פנו הנייתם לדרך
עליהם: ממונים שהם העם שאר את åäö÷î.לגזול

ועד  מניינם מקצה מקצה, העם כל יט) (בראשית כמו
כן: נוהגי' כולם ïéé.קצהו äç÷à åéúà (áé) היו כך

לזה: זה øçî.אומרים íåé äæë äéäå במאכל
ובמשתה:

cec zcevn
(Ê).ÌÈ˙Â‡È·‰Âהוא קדשי הר אל  אביא אלה כל העושים את

בישראל: האזרח עם בשוה שוה אשמחםÌÈ˙ÁÓ˘Â.בה "מ 
לפני : שם  להתפלל  המוכן ברצוןÔÂˆ¯Ï.בבית מקובלים יהיו

מזבחי : ‰ÌÈÓÚ.על  ÏÎÏ ‡¯˜Èתפלה לבית מוכן  יהיה  ר"ל 
ישראל:ı·˜Ó.(Á)לכולם : את ÂÈÏÚ.המקבץ  ı·˜‡ „ÂÚ על

מישראל: הנקבצים על  נוספים  להיות עוד  אקבץ  (Ë)ישראל
.È„˘ Â˙ÈÁ ÏÎואמר היער כחיות  רב כחם אין השדה חיות

לבם אמצו  שלא  אותם  והם השדה  לחית הנמשלות האומות
הנמשלות‡˙ÂÈ.ונתגיירו : האומות את  ולרצות לאכול  בואו

במרדם: ועמדו  לבם שאמצו אותם והם  ביער אשר  (È)לחיות 
.ÌÈ¯ÂÚ ÂÈÙÂˆעורים המה  הנה לעיר בא השונא אם לראות הועמדו אשר שלהם  הצופים  ואמר  ישראל  את להוכיח חזר  עתה

הדור: בקלקול  ידעו לא כאילו עצמם  ועושים  העם דרך  לתקן משגיחים אינם העם את  המדריכים העם שרי ור"ל רואים ואינם
.ÌÈÓÏ‡ ÌÈ·ÏÎ ÌÏÂÎאשר אלמים  ככלבים  והמה להם יועילו  ולא  התשובה על  העם את  מזהירים אינם  מישראל  השרים כל 

תועלת : בהם  שאין העדר מן הטורפות החיות להבריח  לנבוח יוכלו  ˘ÌÈ·ÎÂ.לא  ÌÈÊÂ‰עמוקה בשינה נרדמים המה  השרים
בתקון לב שמו ולא המתענגים  כדרך התנומה  את יאהבו ' כי קלה שינה  הוא  תנומה לידי להביאם להתענג  המטה על  שוכבים  או

Ù˘.(È‡)העם : ÈÊÚ ÌÈ·ÏÎ‰Â:תאוה יתאוו עת  בכל כי משביעה יודעים  ואינם  התאוה  חזקי  בטבעם המה  שהכלבים כמו
.ÌÈÚÂ¯ ‰Ó‰Âיו אינם בתענוגים  להתענג עצמם  את הרועים ההמה השרים  בתענוגיםוכן  שמשוקע מי אשר  להשכיל  בינה דעים 

מעונה: מאוד הוא וא "כ  להוסיף יתאוה עת  בכל  כי מהם חסר ÂÙ.הוא ÌÎ¯„Ï:נפשו לענג שיוכל במקום לדרכו פונה  אחד כל
.ÂÚˆ·Ï ˘È‡: בצע לבצוע  פונה אחד קצר :Â‰ˆ˜Ó.כל  מקרא  והוא  הקצה  אל הקצה מן כן עושין  כולם לומר  ‡˙ÂÈ.(È·)רצה 

יין: ואקח עמי בואו לחביריו יאמר ˘Î¯.כ "א ‰‡·ÒÂ: במ "ש הדבר ÊÎ‰.כפל  ‰È‰Â ועוד מחר יום  יהיה הזה  היום כמשפט 
הכמות: ברוב אבל  היום כמו במשתה  נעסוק  ר"ל  מהיום מאד  ויתר גדול  יהיה

oeiv zcevn
(Ë).Â˙ÈÁ: יתירה אתיו‡˙ÂÈ.הוי"ו  שובו כמו כא)בואו :(לעיל
(È).ÂÈÙÂˆ:המגדלים על הרואה  צופה  כןÁÂ·Ï.מלשון

הכלב : צעקת  דמיון:‰ÌÈÊÂ.נקרא  ואין כת"י תרדמה ענין 
.ÌÂÏ:קלה שינה  והיא תנומה  חוזק:ענÈÊÚ.(È‡)מלשון ין
.˘Ùצרי בנפש כמו תאוה כז)ענין מלשון¯ÌÈÚÂ.:(תהלים

התענוג : אכילת על  מושאל לשון והוא גזל ÂÚˆ·Ï.מרעה  ענין
יבצע  כי חנף תקות מה כז)כמו עניןÒÂ·‡‰.(È·):(איוב

וסובא זולל  כמו כא)שכרות  ישן:˘Î¯.:(דברים ÂÈ˙¯.יין 
יתרון: מלשון

gl wxt aei` - miaezk

çì ÷øô áåéà`lÎk

ë:Búéa úBáéúð ïéáú-éëå Bìeáb-ìà epçwú ékàëéîé øtñîe ãìez æà-ék zòãé:íéaø Eáëúàáä ¦´¦ −¨¤¤§®§¦«¹̈¦À§¦¬¥«−̈©§¨¦¨´¦¨¥®¦§©−¨¤´©¦«£−¨¨
:äàøz ãøa úBøöàå âìL úBøöà-ìàâë:äîçìîe áø÷ íBéì øö-úòì ézëNç-øLàãëCøcä äæ-éà ¤Ÿ§´¨®¤§Ÿ§−¨¨´¦§¤«£¤¨©¬§¦§¤¨®§¬§¹À̈¦§¨¨«¥¤´© −¤¤

:õøà-éìò íéã÷ õôé øBà ÷ìçéäë:úBì÷ æéæçì Cøãå äìòz óèMì âlô-éîåëõøà-ìò øéèîäì ¥¨´¤®¨¥−¨¦´£¥¨«¤¦«¦©´©¤´¤§¨¨®§¹¤À¤©£¦¬Ÿ«§ −©§¦©¤´¤
:Ba íãà-àì øaãî Léà-àìæë:àLã àöî çéîöäìe äàLîe äàL òéaNäìçëBà áà øènì-Léä Ÿ¦®¦¹§À̈Ÿ¨¨¬«§©§¦´©−Ÿ¨§Ÿ¨®¹§©§¦À©´Ÿ¨¤«¤£¥©¨¨¬¨®¬

:ìè-éìâà ãéìBä-éîèë:Bãìé éî íéîL øôëe çøwä àöé éî ïèaîìíBäú éðôe eàaçúé íéî ïáàk ¦¹¦À¤§¥¨«¦¤´¤¦ −¨¨´©®̈©§¬Ÿ¹̈©¦¦´§¨«¨ −¤¤©´¦¦§©¨®§¥¬§¹À
:eãkìúéàì:çzôz ìéñk úBëLî-Bà äîék úBpãòî øM÷úä ¦§©¨«©« −§©¥©£©´¦¨®«Ÿ§−§¦´§©¥«©

i"yx
(‡Î).úòãé:זאת ãìååú.כל æà éë:כשבראתים
(‚Î).éúëùç øùà:המנעתי.øö úòì מלכים לחמשת

÷áø.בגבעון: íåéì:ומגוג גוג ìçé÷(Î„)מלחמת
.øåà:איל כקרני ולכאן לכאן מפציע חמה של תימור

.íéã÷:המזרח äìòú.(Î‰)שמש óèùì âìô éî
ושיער  שיער כל שיטפא, לשערה קורין בערביא
שאילו  ממנה לינק גומא תעלה לו פלגתי שבראש
של  עיניו מאור מחשיכות אחת מגומא יונקות שנים
לי  נתחלף לאויב איוב בין לי נתחלפו לא והם אדם
פילגתי  שוטף גשם טיפת לשטף ד"א הסערה מן וזהו
מגומא  טפות ב' יורדות שאילו בעבים גומא טיפה לכל

טיט: ונעשי' הארץ את מטשטשות æéæçìאחת êøãå
.úåìå÷ שנים ואם שביל לו יש וקול קול כל פלג מי

הקול: את סובלות הבריות אין אחד בשביל הולכים
(ÊÎ).äàåù:ברעב חשיכה שהיא éìâà(ÁÎ)ארץ
.ìèבאזניכם ואחותי כמו יתירה והאל"ף טל (לעיל גלי

וכן יג) דבר שם להיותו התיבה בראש יתירה אל"ף 
חרב כח)אבחת חרב,(יחזקאל צעקת חרב  ניבוח כמו

נתון  שהטל פלגים אגנות כמין טל אגני כמו אגלי ל"א
כמו  נשכה נחמיה בספר וכן בנו"ן מתחלף למ"ד בהם

יג)לשכה íéî(Ï)גריס"א:øåôë.(ËÎ):(נחמיה ïáàë
.åàáçúé:פניהם שעל טיפה שמגליד הקרח éðôåע"י

.åãëìúé íåäú:כאחד ויתאחזו úåðãòî(Ï‡)בו
.äîéë את ויחריב קורותיו כל תצא שלא כימה קישור

בצינה: çúôú.העולם ìéñë úåëùåî åà חמה להוציא
כימה: של צינתה להפיג

cec zcevn
(Î).ÂÁ˜˙ ÈÎ גבול אל להביאו האור את לקחת  תוכל אשר 

שם: להאיר ·Â˙È.החושך  ˙Â·È˙את שם  להביא החושך של
שמלאך  עד תדע  מה  לומר ומליצה  הפלגה  מדרך  והוא  האור

אחרי : להרהר  אשרÚ„È˙.(Î‡)לבך שנולדת  טרם הידעת 
ימיך : מספר  רבים אם הידעת ועתה שנולדת בזמן אז  תוולד

(·Î).˙‡·‰תראה וכי שלג אוצרות  אל  בעיוניך  באת וכי
או המה :בשכלך  ממה לדעת ברד  È˙Î˘Á.(Î‚)צרות ¯˘‡

ארצה נתך לא וכו' ויחדלו כמ "ש  במצרים  מלרדת מנעתי אשר
ט) להצר(שמות צר  לעת מוכנים להיות  באויר  תלויים  ונשארו 

גדולות אבנים עליהם השליך  וה' כמ "ש האמרי מלכי לחמשת
השמים י)מן כמ"ש(יהושע גוג של  ומלחמה קרב  וליום

וכו' אלגביש  ואבני וכו' לח)ונשפטתי  דרז "ל :(יחזקאל כן
(„Î).‰Ê È‡השמש אור יחלק אשר הדרך זה  אנה  הידעת ר"ל 

ההוא הברד  את בחומו  יתיך  שלא מעוקם בדרך  בעולם לרדת
העזה הקדים רוח  הארץ  על  עצמו יפזר  אשר הדרך זה ואנה

הנהגתי: תשכיל  איך  בבינה חלק לך  אין ואם וכאומר ועומד תלוי ונשאר  לארץ הברד  את  יפיל ולא ÏÙ‚.(Î‰)שברוחות ÈÓ
אל  הרעם וקולות לענן דרך  פלג  ומי ללכת  אצוונו  אשר המקומות  מן המקום  אל  בה להמשך המים לשטף חפירה חלק  מי

ילך: אשר שםÈËÓ‰Ï¯.(ÂÎ)המקום שאין שממה מדבר  מקום  ועל  איש  בה ישב  לא עד  יבשה נגובה ארץ  על  המטר  להוריד 
במ"ש: ענין כפל  והוא היבשות לגודל  ˘Â‡‰.(ÊÎ)אדם ÚÈ·˘‰Ïבה ולהצמיח  ושממה  חושך  ארץ  את  המטר עם  להשביע

הדשא: ארצה:‰È˘.(ÁÎ)הוצאת  לרדת  יצוום אשר הטל מעייני ילד  ומי אב למטר  יש Â‚Â'.(ËÎ)האם  ÈÓ ÔË·Óתצוונו אשר
Â„ÏÈ.להגליד : ÈÓ:ארצה לרדת יצוונו יכוסהÔ·‡Î.(Ï)אשר  אשר במים הנופל  כאבן  נראים ואינם המים  יתחבאו  הקרח ע"י 

האדם : ˙‰ÌÂ.מעין ÈÙÂוכי וכאומר כמאז גלים ירומו  ולא חוצה  יצאו ולא הקרח  מן נלכדים  המה להתהום ממעל אשר המים 
אחרי: מלהרהר  תירא לא  זה ומה ה ' אני הלא אלה כל את  העושה שלא‰˙˜˘¯.(Ï‡)מי כימה מזל קשרי תקשר אתה האם

כימה: מזל  צנת  להפיג חומה להוציא  כסיל מזל רצועות  קשרי  תפתח  האם  או העולם  להחריב צנתו כל יוציא

oeiv zcevn
(‚Î).·¯˜לקרב ידי המלמד  כמו  מלחמה ענין הוא (תהלים גם

העםıÙÈ.(Î„):קמד) ויפץ כמו ה)יפזר ÏÙ‚.(Î‰):(שמות
הארץ נפלגה כמו חלוקה  י)ענין מרוצתÛË˘Ï.:(בראשית

שוטף  כנחל  ורוחו כמו ל)המתים כמו˙ÏÚ‰.:(ישעיה חפירה 
תעלה יח)ויעש עושהÊÈÊÁÏ.:(מ"א ה' כמו הענן יקרא כן 

י)חזיזים וקולות :˜ÂÏÂ˙.:(זכריה ÊÎ)(.‰‡Â˘ÓÂכמו  ‰‡Â˘
ומשואה  שואה  אמש  וכן  ושממה ל)חשך  ‡‚ÈÏ.(ÁÎ):(לעיל

מים גלות כמו  מעין טו)ענין האל"ף(יהושע כמו נוספת  והאל "ף 
באזניכם ואחותי  יג)מן שע "פ‰˜¯Á.(ËÎ):(לעיל הגליד הוא 

הנורא הקרח כעין וכן הקור  מן הנקפה  א)המים :(יחזקאל
.¯ÂÙÎÂיפזר כאפר  כפור וכן השחר  בעת הקור בימי הנופל 

קמז) ומסתור:Â‡·Á˙È.(Ï):(תהלים מחבואה מל'
(‡Ï).˙Â„ÚÓ מעדנות אגג  אליו  וילך וכן קשורים  (ש"א ענין 

מעדניםטו) ראשי  המתיר פ"כ)ובדרז "ל  :(כלים
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‚elàî úBøeîç úBéøò LL,íéøçàì úBàeNpL éðtî–úBøzî ïäéúBøö:Bnà,åéáà úLàå,åéáà úBçàå, ¥£¨£¥¥¦§¥¤§©£¥¦¨¥¤ª¨¦§¥¤¨¦©£¨¦
åéáàî BúBçà,åéáà éçà úLàå,åéáàî åéçà úLàå. £¥¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¨¦¥¨¦

„éànL úéaíéçàì úBøvä ïéøézî,ìlä úéáeíéøñBà.eöìç–éànL úéaäpäkä ïî ïéìñBt,ìlä úéáe ¥©©©¦¦©¨¨©¦¥¦¥§¦¨§¥©©§¦¦©§ª¨¥¦¥
íéøéLëî.eîaéúð–éànL úéaíéøéLëî,ìlä úéáeïéìñBt.ïéøézî elàå ïéøñBà elàL ét ìò óà,ïéìñBt elà ©§¦¦¦§©§¥©©©§¦¦¥¦¥§¦©©¦¤¥§¦§¥©¦¦¥§¦

ïéøéLëî elàå,eòðîð àGéànL úéaíéLð àOlîìlä úéaî,àGåéànL úéaî ìlä úéa;úBàîhäå úBøähä ìk §¥©§¦¦¦§§¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§¥¦¥¦¥©©¨©§¨§©ª§
ïéànèî elàå ïéøäèî elà eéäL,elà éab ìò elà úBøäè ïéNBò eòðîð àG. ¤¨¥§©£¦§¥§©§¦¦§§¦§¨¥©©¥¥

bbbb.el`n zexeng zeixr yy,ïäìù àøîåç àéä äîå.mixg`l ze`eypyìöà íéøëð ïäù ïäéìòá åúî íàå ,åéáàî äæ ìù åéçàì àùðéäì úåìåëé ïðéàå
úîå ,åéçàì äøéáòá åàùéð íà ,ùøéô ïåîéî øá äùî åðéáøå .åéçàî íåáéì åéðôì úìôåðá àìà äøåñà äåøò úøö ïéàù ,äæì àùðéì úåøúåî ïäéúåøö ,äæ

:úåéøò ïúåàá åéçàì ïéñôåú ïéùåã÷ åéä àìå ìéàåä ,äåøò úåøö åìà ïéàù ,úåøúåî ïäéúåøö ,åéðôì íåáéì åìôðå íéðá àìá.en`åéçàì àùðäì äìåëé äðéà
åéçàì àùðäì äìåëé àéäù ,äúøö úøèåô åîà àìà ,äëìä ïë ïéàù éúùøéô ìéòìå .äøåñà åéáà úñåðàù øîåàä éøáãì ,áàä úùà åì àéä éøäù ,åéáàî

:åéáàî.eia`n eig` zy` ,eia` zy`[íéðá åì äéäù]eia` zeg`eíàå .íìåòì äæ ìò íåáé ãö íäá ïéàå ,åéìò úåøåñàù åîë åéçàì úåøåñà ïìåë ,
:úåøúåî ïäéúåøö íéðá àìá úîå äøéáòá åéçà íúåà àùð íà ïëå .äæì àùðéì úåøúåî ïäéúåøö ,åúîå úåøçà íéùð íäìå íéøçà íåàùð

cccc.oixizn i`ny zia:øåøöìã äùøã êä åäì úéìã .åéçàì íáéúäì äåøò úøö.evlg:íéçàä ïî úåøöä.oilqet i`ny zia,äðåäëä ïî úåøöä
:äöéìç ïúöéìçù.oixiykn lld ziae:éøëð ïî úöìåçë àéä éøäå ,äúéä êøåöì àìù ïúöéìçù.enaizp:ïéçàì.oixiykn i`ny ziaíà íéðäëì ïúåà

:íäéîáéî åðîìàúð.milqet lld ziae:ïäëì äøåñà äðåæå äðåæ äàùò äì øåñàì äìòáðäå ,íäì øåñàì åìòáðù.erpnp `låîáéúðù úåøöä éðáù ô"òàå
àùéìî ä"á åòðîð àì ë"ôòà ,íä íéøæîî úåúéøë éáééç éðáå ,úøëá çà úùàå íäéìò íä çà úùà øåñéàá éøäù ,ä"áì íä íéøæîî éàîù úéá éøáãë
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úBéøò LL,להלן המנויות –elàî úBøeîç עשרה מחמש – ÅÂÈÂÅÅ
א, במשנה שנימנו  ozxneg?עריות idneíéøçàì úBàeNpL éðtîÄÀÅÆÀÇÂÅÄ

לאחרים, אלא מאביו , לאחיו להינשא יכולות אינן אלו  עריות ששש  –
נישאו  אם ולכן  האב, מן האחים כל  על ערווה משום אסורות שהן לפי

úBøzîלאחרים, ïäéúBøö צרותיהן מותרות בעליהן, מתו אם – ÈÅÆËÈ
מאחיו  לייבום לפניו  בנופלת אלא אסורה ערווה צרת שאין  לו, להינשא

מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי)))) ויש  .zexzen odizexv אלו עריות משש  אחת שאם –

ונפלו  בנים, בלא ומת אחרת, אשה לו  והיתה בעבירה, לראובן נישאה
לו  אסורה שהערווה פי על  אף לייבום, אחיו  שמעון  לפני ראובן נשי 

שאין  לפי מתייבמת, או  חולצת והיא לו , מותרת צרתה מקום מכל
ערווה  באותה תופסים אחיו קידושי היו ולא הואיל ערווה, צרת היא

zeixrd:.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) yy od el`eBnà לאחיו אף להינשא היא שאסורה – Ä
שנאמר  ח ח ח ח ):):):):מאביו, יחיחיחיח,,,, וכבר((((ויקראויקראויקראויקרא תגלה". לא אביך אשת "ערוות

אביו  שאנוסת א) יא, (להלן  יהודה רבי  כדעת היא שמשנתנו הזכרנו
שאמו  ונמצא מותרת, אביו  שאנוסת כחכמים, היא ההלכה אבל אסורה.

עשרה  חמש כדין צרתה, פוטרת והיא מאביו , לאחיו  להינשא יכולה
א; במשנה שנימנו  åéáàהנשים úLàå האחים לכל  היא שאסורה – ÀÅÆÈÄ

לעיל; הפסוק שהבאנו כמו  האב, åéáàמן  úBçàåשנאמר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÂÈÄ
יביביביב):):):): תגלה";יח יח יח יח ,,,, לא אביך  אחות åéáàî"ערות BúBçàשנאמר – ÂÅÈÄ

ט ט ט ט ):):):): שםשםשםשם,,,, תגלה";((((שם שם שם שם  לא אחותך... åéáà"ערות éçà úLàåשנאמר – ÀÅÆÂÄÈÄ
ידידידיד):):):): שםשםשםשם,,,, דודתך((((שם שם שם שם  תקרב, לא אשתו  אל תגלה, לא אביך  אחי  "ערות

åéáàîהיא"; åéçà úLàå או אחיו, שגירשה בנים – לו  שהיו ÀÅÆÈÄÅÈÄ
שנאמר  טז טז טז טז ):):):):ומת, שםשםשםשם,,,, אלו ((((שם שם שם שם  כל  תגלה"; לא אחיך  אשת "ערות

לפניו  שיפלו אפשר ואי עליו , שאסורות כשם מאביו  לאחיו אסורות
לאחיו  נישאו  אם או  בעליהן , ומתו לאחרים נישאו  אם לפיכך לייבום.
שבארנו  כמו לו, מותרות צרותיהן – בנים בלא אחיו ומת בעבירה,

לעיל.
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פוטרות  נשים עשרה "חמש  א: במשנה ששנינו הלכה שאותה ללמד, באה משנתנו
בה  נחלקו שכן  הלל , בית לדעת אלא אינה הייבום", ומן החליצה מן צרותיהן...

הלל. ובית שמאי בית

úBøvä ïéøézî éànL úéa שנימנו העריות עשרה חמש  של – ÅÇÇÇÄÄÇÈ

א, עצמן íéçàìבמשנה שהעריות פי על אף לאחים, להתייבם – ÈÇÄ
שחמש א, במשנה ששנינו מה על חולקים שמאי  שבית להם, אסורות

סוברים  ואינם הייבום, ומן החליצה מן צרותיהן  פוטרות העריות עשרה
כערווה. הערווה צרת íéøñBàשדין ìlä úéáeשל הצרות את – ÅÄÅÀÄ

יש א. במשנה ששנינו כמו לאחים, להתייבם העריות עשרה חמש 
שנאמר שמאי, בית של טעמם בגמרא ה ה ה ה ):):):):מבארים כה כה כה כה ,,,, "לא ((((דברים דברים דברים דברים 

– זר" לאיש  החוצה המת אשת שאיננה dvegdתהיה החיצונה, היינו 

פנימית שיש  מכלל "החוצה" שכתוב וכיון ליבם, dnrקרובה yiy)
± mail daexwd dy` cerלאיש)רש רש רש רש """"יייי תהיה... "לא התורה: ואמרה ,

זה  מפסוק למדים הלל  בית ברם, מתייבמת. ערווה שצרת מכאן זר",
אחר טעם בגמרא אומרים ויש ביבמה; תופסים זר  של  קידושין שאין

ב). יג, יבמות (עיין שמאי בית העריות,eöìçלדעת של הצרות – ÈÀ
החליצה, מעשה äpäkäשעשו  ïî ïéìñBt éànL úéa פוסלים – ÅÇÇÀÄÄÇÀËÈ

לחליצה  הצרות היו  זקוקות לדעתם שהרי  לכהן, מלהינשא הצרות את
לכהן  אסורה שחלוצה היא והלכה היא, גמורה חליצה וחליצתן  זו ,

ד), ב, (להלן  íéøéLëîכגרושה ìlä úéáe להינשא אותן  מתירים – ÅÄÅÇÀÄÄ
זו  ואין היתה, לצורך שלא שחליצתן  לפי שחלצו, פי על  אף לכהן

חליצה. נתאלמנו eîaéúðנקראת כך  ואחר לאחים, העריות צרות – ÄÀÇÀ
íéøéLëîמיבמיהן , éànL úéaשהרי לכהן, אותן  מתירים – ÅÇÇÇÀÄÄ

בדין. ïéìñBtנתייבמו ìlä úéáeשהואיל לכהן, מלהינשא אותן  – ÅÄÅÀÄ
לה  שאסור  למי שנבעלה אשה כדין דינן באיסור, נתייבמו ולדעתם

לכהן  אסורה וזונה זונה, ז ז ז ז ).).).).שנעשית כא כא כא כא ,,,, elàL((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ét ìò óàÇÇÄÆÅ
ïéøézî elàå ïéøñBà להתייבם העריות צרות את אוסרים הלל  בית – ÀÄÀÅÇÄÄ

במשנתנו  זו פיסקה גורסים שאין  ויש אותן ; מתירים שמאי  ובית לאחים,
טובטובטובטוב"),"),"),"), יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ïéøéLëî((((עייןעייןעייןעיין elàå ïéìñBt elà שאם – ÅÀÄÀÅÇÀÄÄ

ואם  מכשירין ; הלל  ובית פוסלין שמאי  בית העריות, צרות חלצו 
לאלו  הכשרות ונמצאו  מכשירין , שמאי ובית פוסלין הלל  בית נתייבמו ,

לאלו , ìläפסולות úéaî íéLð àOlî éànL úéa eòðîð àGÄÀÀÅÇÇÄÄÈÈÄÄÅÄÅ
ולדעתם  מחליצה, פטרוה הלל שבית ערווה, לצרת חששו  ולא –

שתחלוץ, עד  לאחרים éànLאסורה úéaî ìlä úéa àGå אף – ÀÅÄÅÄÅÇÇ
לדברי הם ממזרים שמאי , בית כדברי  שנתייבמו הצרות שבני פי  על 
כרת, עונשה אח ואשת עליהם, הן  אח אשת באיסור  שהרי הלל, בית

מלישא  הלל בית נמנעו לא מקום מכל  הם, ממזרים כריתות חייבי  ובני 
בגמרא הטעם ומבואר  שמאי; מבית א א א א ),),),),נשים ידידידיד,,,, שהיו ((((יבמותיבמותיבמותיבמות לפי

ייכשלו מודיעי שלא כדי למעשה, הלכה נהגו  כיצד לאלו , אלו  ם
בהם. שמחמירים elàבדברים eéäL úBàîhäå úBøähä ìkÈÇÀÈÀÇËÀÆÈÅ
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‡BîìBòa äéä àHL åéçà úLà ãöék?íéçà éðL,íäî ãçà úîe,çà ïäì ãìBðå,úà éðMä íaé Ck øçàå ¥©¥¤¨¦¤¨¨§¨§¥©¦¥¤¨¥¤§©¨¤¨§©©¨¦¥©¥¦¤

åéçà úLà,úîå–BîìBòa äéä àHL åéçà úLà íeMî úàöBé äðBLàøä,dúøö íeMî äiðMäå.da äNò ¥¤¨¦¨¥¨¦¨¥¦¥¤¨¦¤¨¨§¨§©§¦¨¦¨¨¨¨¨¨
øîàî,úîå–úîaéúî àGå úöìBç äiðL. ©£¨¨¥§¦¨¤¤§¦§©¤¤
·íéçà éðL,ïäî ãçà úîe,åéçà úLà úà éðMä íaéå,çà ïäì ãìBð Ck øçàå,úîå–úàöBé äðBLàøä §¥©¦¥¤¨¥¤§¦¥©¥¦¤¥¤¨¦§©©¨©¨¤¨¨¥¨¦¨¥

BîìBòa äéä àHL åéçà úLà íeMî,dúøö íeMî äiðMäå.øîàî da äNò,úîå–àGå úöìBç äiðMä ¦¥¤¨¦¤¨¨§¨§©§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥©§¦¨¤¤§
úîaéúî.ïBòîL éaøøîBà:äöøiL ïäî Bæéàì íaéî,äöøiL ïäî Bæéàì õìBç Bà. ¦§©¤¤©¦¦§¥§©¥§¥¥¤¤¦§¤¥§¥¥¤¤¦§¤

:ïäî ïéùøåôå úåøöä ïî úåàáä ïúåà íäì íéòéãåî åéäù éôì ,ù"áî íéùð.el` iab lr el`úéá ïðúã àäà êéøô àøîâáå .åìàì åìà íäéìë íéìéàùî
éú àì ,åããåâúú àì ïàë éø÷ ,íéøñåà ììä úéáå íéçàì úåøöä úà ïéøéúî éàîùíéøåî âìô úçà øéòá ãçà ïéã úéá ïåâë ,éðùîå .úåãåâà úåãåâà åùò

:äá ïì úéì úåøééò éúùá íéðéã éúá éðù ù"ëå ,úçà øéòá íéðéã éúá éðù ìáà .ììä úéáë íéøåî âìôå éàîù úéáë
a`̀̀̀.'eke eig` zy` cvik:äúøö úøèåô.g` odl clepe:åîìåòá äéä àìù åéçà úùà íåùî äøåñà åéìòå ,íáéì ä÷å÷æ äàöîåipyd mai k"g`e

.eig` zy` z`:úøçà äùà åìå.zne:íéðá àìá.dpey`xdäéä àìù åéçà úùà íåùî úàöåé ,úçà íòô øáë åéðôì äìôðù ,ïåùàøä úùà àéä
:åîìåòá.da dyr:úîù äæ.xn`níáéì úéð÷ð äîáéä ïéàù ,íéøôåñ éøáãî àìà íéøåîâ ïéùåãé÷ íðéà óñë ìù ïéùåãé÷ äîáéáå .óñëá äùãé÷ù ùåøéô

:úîù ãò äñðëì ÷éôñä àì äæå ,äéìò àáéù ãò äøåîâ ùéà úùàë úåéäì.zvleg dipy:àéä ùîî äúøö åàìã ,äåøò úøö íåùî äøèôî àìå`le
.znaizn:úîáéúî àìå úöìåç íéøåîâ ïéùåã÷ íù ïéàù íå÷î ìëå .úö÷îá äåøò úøö äì àéåäå úö÷î äðå÷ øîàîã íåùî

aaaa.zne:íáéîä.dvxiy efi`l mainå .äúøáç úøèåôåïåéë ù"ø øîà÷å ,'åëå äøåñà äðåùàøä éðú÷ã éà÷ àùéøà àìà ,éà÷ øîàî äá äùòà åàì
:ù"øë äëìä ïéàå .åì úøúåî ,íìåòî ïåùàøä åéçà éàåùð ú÷éæá äæ ìò äúéä àìå ,äîáéúð øáë ãìåðùëù

`xephxa yexit

ïéànèî elàå ïéøäèîשמאי בית בין  פירוד  לידי  הביאו  לא – ÀÇÂÄÀÅÀÇÀÄ
מקום שמכל  הלל , בית eòðîðובין àGלהיותelà úBøäè ïéNBò ÄÀÀÄÀÈÅ

elà éab ìò בהם להשתמש מאלו, אלו  כלים לשאול  כלומר – ÇÇÅÅ
נהגו  כיצד לאלו  אלו מודיעים שהיו לעיל , שבארנו  מהטעם בטהרה,

היו  וריעות שחיבה ללמדנו , המשנה ובאה בהם. שמקילים בדברים
שנאמר מה לקיים בזה, זה יט יט יט יט ):):):):נוהגים חחחח,,,, והשלום ((((זכריה זכריה זכריה זכריה  "האמת

ב ב ב ב ))))אהבו" ידידידיד,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  .((((גמראגמראגמראגמרא

i p y m e i
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ששנינו הייבום, ומן החליצה מן צרותיהן את הפוטרות הנשים עשרה חמש בין
נימנית א, משנה א enlera",בפרק did `ly eig` zy`".עניינה לבאר משנתנו ובאה

BîìBòa äéä àHL åéçà úLà ãöék החליצה מן צרתה פוטרת – ÅÇÅÆÈÄÆÈÈÀÈ
הייבום? íéçàומן éðL, ושמעון ראובן כגון –íäî ãçà úîe ÀÅÇÄÅÆÈÅÆ

לייבום, שמעון  לפני  אשתו ונפלה בנים, בלא ראובן, כגון –ãìBðåÀÇ
çà ïäì את שמעון שייבם קודם ראובן, מיתת לאחר יהודה, – ÈÆÈ

בעולמו , היה שלא אחיו  אשת משום יהודה על  אסורה היא הרי יבמתו ,
הייבום בפרשת ה ה ה ה ):):):):שנאמר  כהכהכהכה,,,, ecgi"((((דברים דברים דברים דברים  mig` eayi ik" אין –

אח  ישיבה להם שהיתה באחים אלא שבארנו ייבום כמו  בעולם, ת
א, משנה א בפרק åéçàכבר úLà úà éðMä íaé Ck øçàå– ÀÇÇÈÄÅÇÅÄÆÅÆÈÄ

אחרת, אשה ולו  אחיו, ראובן של  אשתו  את ייבם –úîåשמעון  ÈÅ
לייבום, אחיו יהודה לפני נשיו  שתי ונפלו  בנים, בלא הוא אף שמעון,

äðBLàøä לייבום פעם נפלה שכבר  ראובן, של  אשתו היינו – ÈÄÈ
לשמעון , חליצה,úàöBéונתייבמה ובלא ייבום בלא –úLà íeMî ÅÄÅÆ

BîìBòa äéä àHL åéçà,אח אשת משום לעולם לו שאסורה – ÈÄÆÈÈÀÈ
äiðMäå ייבום בלא היא אף יוצאת שמעון , של השנייה אשתו – ÀÇÀÄÈ

חליצה, dúøöובלא íeMî אחיו אשת של  צרתה שהיא מפני – ÄÈÈÈ
היה  שלא אחיו שאשת א), א, (לעיל ששנינו  וזהו  בעולמו ; היה שלא

הייבום. ומן החליצה מן צרתה פוטרת øîàîבעולמו da äNò– ÈÈÈÇÂÈ
בתורה ה ה ה ה ):):):):כתוב כה כה כה כה ,,,, לאשה",((((דברים דברים דברים דברים  לו ולקחה עליה יבוא "יבמה

כאשתו  להיות ליבם, נקנית היבמה אין  התורה שמן  למדים, מכאן 

בכסף  תחילה אותה שיקדש  תיקנו  חכמים אבל בביאה, אלא דבר , לכל 
וזהו  בזה", לי  מקודשת את "הרי עדים: בפני לה ויאמר בשטר , או

הביאה, כמו  גמור  קניין  ביבמה קונה המאמר  ואין "מאמר"; הנקרא
שאם  ללמד, איפוא, באה, משנתנו סופרים. מדברי קניין  מקצת אלא

בשטר , או בכסף שקידשה בלבד , מאמר  ביבמתו  עשה úîåÈÅשמעון
גמור , בקניין  לו ניקנתה שלא ונמצא עליה, שבא קודם –äiðL– ÀÄÈ

יבמתו , של צרתה היינו  שמעון, של השנייה ואינה úöìBçאשתו – ÆÆ
ממש, צרתה היא שאין לפי ערווה, צרת משום úîaéúîנפטרת àGåÀÄÀÇÆÆ

צרת  היא והרי  קניין, מקצת ביבמה מקום מכל  קונה שהמאמר לפי  –
במקצת. ערווה
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שנולד בכגון דנה והיא בעולמו , היה שלא אחיו  באשת לעסוק מוסיפה משנתנו
נתייבמה. כבר אחיו  שאשת לאחר האח

íéçà éðL,ושמעון ראובן  –úà éðMä íaéå ,ïäî ãçà úîe ÀÅÇÄÅÆÈÅÆÀÄÅÇÅÄÆ
åéçà úLà אשת את שמעון וייבם בנים, בלא ראובן שמת כגון – ÅÆÈÄ

אחרת, אשה לו ויש çàראובן, ïäì ãìBð Ck øçàå,יהודה – ÀÇÇÈÇÈÆÈ
úîå הראשונה היבמה היינו  נשיו, שתי  יהודה לפני ונפלו שמעון , – ÈÅ

שמעון, של ואשתו שמעון  שלäðBLàøäשייבמה אשתו  היינו  – ÈÄÈ
לשמעון , שנתייבמה חליצה,úàöBéראובן  ובלא ייבום בלא –íeMî ÅÄ

BîìBòa äéä àHL åéçà úLàשנולד שבשעה פי  על  אף – ÅÆÈÄÆÈÈÀÈ
נתייבמה  כבר  שהרי  לייבום, זקוקה ראובן  של  אשתו היתה לא יהודה,

שהיה  אח אשת אצלו זו הרי  משמעון, לפניו  וכשנופלת לשמעון ,
הראשונה, הייבום זיקת מחמת ממנה, נפקע לא מקום מכל  בעולמו,

הייבום בפרשת שנאמר  בעולמו, היה שלא אחיו אשת כה כה כה כה ,,,,דין ((((דברים דברים דברים דברים 

לאשהה ה ה ה ):):):): לו עליה dnaie"ולקחה הראשונים ייבומים עדיין  – "
אחר((((גמרא גמרא גמרא גמרא )))) שהרי  יבמה, נקראת עדיין  שכנסה, פי על  שאף כלומר  ,

"ויבמה", הלשון  עוד הוסיף לאשה" לו "ולקחה הכתוב ומכאן שאמר 
זיקת  עליה נמשכת עדיין  כן ואם יבמה, נקראת הנישואין  אחר  שגם

בעולמו; היה שלא אחיו  אשת ליהודה היא והרי מראובן, הייבום
äiðMäå,חליצה ובלא ייבום בלא יוצאת –dúøö íeMîמפני – ÀÇÀÄÈÄÈÈÈ

הקודמת. במשנה שבארנו כמו צרתה, úîåשהיא ,øîàî da äNòÈÈÈÇÂÈÈÅ
לכנסה  הספיק ולא בשטר, או בכסף יבמתו  את קידש שמעון  אם –

שמת, úîaéúîעד àGå úöìBç äiðMä קונה המאמר  שאין – ÇÀÄÈÆÆÀÄÀÇÆÆ
ערווה  צרת אלא היא ואין  סופרים, מדברי קניין מקצת אלא בה

אבל חליצה, וצריכה ערווה צרת משום נפטרת אינה הלכך  במקצת,
הקודמת. במשנה כבר  שבארנו  כמו  מתייבמת, ïBòîLאינה éaøÇÄÄÀ

ïäî Bæéàì õìBç Bà ,äöøiL ïäî Bæéàì íaéî :øîBàÅÀÇÅÀÅÅÆÆÄÀÆÅÀÅÅÆ
äöøiL יהודה נולד  שאם וסובר , קמא תנא על חולק שמעון רבי  – ÆÄÀÆ
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‚elàî úBøeîç úBéøò LL,íéøçàì úBàeNpL éðtî–úBøzî ïäéúBøö:Bnà,åéáà úLàå,åéáà úBçàå, ¥£¨£¥¥¦§¥¤§©£¥¦¨¥¤ª¨¦§¥¤¨¦©£¨¦
åéáàî BúBçà,åéáà éçà úLàå,åéáàî åéçà úLàå. £¥¨¦§¥¤£¦¨¦§¥¤¨¦¥¨¦

„éànL úéaíéçàì úBøvä ïéøézî,ìlä úéáeíéøñBà.eöìç–éànL úéaäpäkä ïî ïéìñBt,ìlä úéáe ¥©©©¦¦©¨¨©¦¥¦¥§¦¨§¥©©§¦¦©§ª¨¥¦¥
íéøéLëî.eîaéúð–éànL úéaíéøéLëî,ìlä úéáeïéìñBt.ïéøézî elàå ïéøñBà elàL ét ìò óà,ïéìñBt elà ©§¦¦¦§©§¥©©©§¦¦¥¦¥§¦©©¦¤¥§¦§¥©¦¦¥§¦

ïéøéLëî elàå,eòðîð àGéànL úéaíéLð àOlîìlä úéaî,àGåéànL úéaî ìlä úéa;úBàîhäå úBøähä ìk §¥©§¦¦¦§§¥©©¦¦¨¨¦¦¥¦¥§¥¦¥¦¥©©¨©§¨§©ª§
ïéànèî elàå ïéøäèî elà eéäL,elà éab ìò elà úBøäè ïéNBò eòðîð àG. ¤¨¥§©£¦§¥§©§¦¦§§¦§¨¥©©¥¥

bbbb.el`n zexeng zeixr yy,ïäìù àøîåç àéä äîå.mixg`l ze`eypyìöà íéøëð ïäù ïäéìòá åúî íàå ,åéáàî äæ ìù åéçàì àùðéäì úåìåëé ïðéàå
úîå ,åéçàì äøéáòá åàùéð íà ,ùøéô ïåîéî øá äùî åðéáøå .åéçàî íåáéì åéðôì úìôåðá àìà äøåñà äåøò úøö ïéàù ,äæì àùðéì úåøúåî ïäéúåøö ,äæ

:úåéøò ïúåàá åéçàì ïéñôåú ïéùåã÷ åéä àìå ìéàåä ,äåøò úåøö åìà ïéàù ,úåøúåî ïäéúåøö ,åéðôì íåáéì åìôðå íéðá àìá.en`åéçàì àùðäì äìåëé äðéà
åéçàì àùðäì äìåëé àéäù ,äúøö úøèåô åîà àìà ,äëìä ïë ïéàù éúùøéô ìéòìå .äøåñà åéáà úñåðàù øîåàä éøáãì ,áàä úùà åì àéä éøäù ,åéáàî

:åéáàî.eia`n eig` zy` ,eia` zy`[íéðá åì äéäù]eia` zeg`eíàå .íìåòì äæ ìò íåáé ãö íäá ïéàå ,åéìò úåøåñàù åîë åéçàì úåøåñà ïìåë ,
:úåøúåî ïäéúåøö íéðá àìá úîå äøéáòá åéçà íúåà àùð íà ïëå .äæì àùðéì úåøúåî ïäéúåøö ,åúîå úåøçà íéùð íäìå íéøçà íåàùð

cccc.oixizn i`ny zia:øåøöìã äùøã êä åäì úéìã .åéçàì íáéúäì äåøò úøö.evlg:íéçàä ïî úåøöä.oilqet i`ny zia,äðåäëä ïî úåøöä
:äöéìç ïúöéìçù.oixiykn lld ziae:éøëð ïî úöìåçë àéä éøäå ,äúéä êøåöì àìù ïúöéìçù.enaizp:ïéçàì.oixiykn i`ny ziaíà íéðäëì ïúåà

:íäéîáéî åðîìàúð.milqet lld ziae:ïäëì äøåñà äðåæå äðåæ äàùò äì øåñàì äìòáðäå ,íäì øåñàì åìòáðù.erpnp `låîáéúðù úåøöä éðáù ô"òàå
àùéìî ä"á åòðîð àì ë"ôòà ,íä íéøæîî úåúéøë éáééç éðáå ,úøëá çà úùàå íäéìò íä çà úùà øåñéàá éøäù ,ä"áì íä íéøæîî éàîù úéá éøáãë

`xephxa yexit
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úBéøò LL,להלן המנויות –elàî úBøeîç עשרה מחמש – ÅÂÈÂÅÅ
א, במשנה שנימנו  ozxneg?עריות idneíéøçàì úBàeNpL éðtîÄÀÅÆÀÇÂÅÄ

לאחרים, אלא מאביו , לאחיו להינשא יכולות אינן אלו  עריות ששש  –
נישאו  אם ולכן  האב, מן האחים כל  על ערווה משום אסורות שהן לפי

úBøzîלאחרים, ïäéúBøö צרותיהן מותרות בעליהן, מתו אם – ÈÅÆËÈ
מאחיו  לייבום לפניו  בנופלת אלא אסורה ערווה צרת שאין  לו, להינשא

מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי)))) ויש  .zexzen odizexv אלו עריות משש  אחת שאם –

ונפלו  בנים, בלא ומת אחרת, אשה לו  והיתה בעבירה, לראובן נישאה
לו  אסורה שהערווה פי על  אף לייבום, אחיו  שמעון  לפני ראובן נשי 

שאין  לפי מתייבמת, או  חולצת והיא לו , מותרת צרתה מקום מכל
ערווה  באותה תופסים אחיו קידושי היו ולא הואיל ערווה, צרת היא

zeixrd:.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם )))) yy od el`eBnà לאחיו אף להינשא היא שאסורה – Ä
שנאמר  ח ח ח ח ):):):):מאביו, יחיחיחיח,,,, וכבר((((ויקראויקראויקראויקרא תגלה". לא אביך אשת "ערוות

אביו  שאנוסת א) יא, (להלן  יהודה רבי  כדעת היא שמשנתנו הזכרנו
שאמו  ונמצא מותרת, אביו  שאנוסת כחכמים, היא ההלכה אבל אסורה.

עשרה  חמש כדין צרתה, פוטרת והיא מאביו , לאחיו  להינשא יכולה
א; במשנה שנימנו  åéáàהנשים úLàå האחים לכל  היא שאסורה – ÀÅÆÈÄ

לעיל; הפסוק שהבאנו כמו  האב, åéáàמן  úBçàåשנאמר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÇÂÈÄ
יביביביב):):):): תגלה";יח יח יח יח ,,,, לא אביך  אחות åéáàî"ערות BúBçàשנאמר – ÂÅÈÄ

ט ט ט ט ):):):): שםשםשםשם,,,, תגלה";((((שם שם שם שם  לא אחותך... åéáà"ערות éçà úLàåשנאמר – ÀÅÆÂÄÈÄ
ידידידיד):):):): שםשםשםשם,,,, דודתך((((שם שם שם שם  תקרב, לא אשתו  אל תגלה, לא אביך  אחי  "ערות

åéáàîהיא"; åéçà úLàå או אחיו, שגירשה בנים – לו  שהיו ÀÅÆÈÄÅÈÄ
שנאמר  טז טז טז טז ):):):):ומת, שםשםשםשם,,,, אלו ((((שם שם שם שם  כל  תגלה"; לא אחיך  אשת "ערות

לפניו  שיפלו אפשר ואי עליו , שאסורות כשם מאביו  לאחיו אסורות
לאחיו  נישאו  אם או  בעליהן , ומתו לאחרים נישאו  אם לפיכך לייבום.
שבארנו  כמו לו, מותרות צרותיהן – בנים בלא אחיו ומת בעבירה,

לעיל.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

פוטרות  נשים עשרה "חמש  א: במשנה ששנינו הלכה שאותה ללמד, באה משנתנו
בה  נחלקו שכן  הלל , בית לדעת אלא אינה הייבום", ומן החליצה מן צרותיהן...

הלל. ובית שמאי בית

úBøvä ïéøézî éànL úéa שנימנו העריות עשרה חמש  של – ÅÇÇÇÄÄÇÈ

א, עצמן íéçàìבמשנה שהעריות פי על אף לאחים, להתייבם – ÈÇÄ
שחמש א, במשנה ששנינו מה על חולקים שמאי  שבית להם, אסורות

סוברים  ואינם הייבום, ומן החליצה מן צרותיהן  פוטרות העריות עשרה
כערווה. הערווה צרת íéøñBàשדין ìlä úéáeשל הצרות את – ÅÄÅÀÄ

יש א. במשנה ששנינו כמו לאחים, להתייבם העריות עשרה חמש 
שנאמר שמאי, בית של טעמם בגמרא ה ה ה ה ):):):):מבארים כה כה כה כה ,,,, "לא ((((דברים דברים דברים דברים 

– זר" לאיש  החוצה המת אשת שאיננה dvegdתהיה החיצונה, היינו 

פנימית שיש  מכלל "החוצה" שכתוב וכיון ליבם, dnrקרובה yiy)
± mail daexwd dy` cerלאיש)רש רש רש רש """"יייי תהיה... "לא התורה: ואמרה ,

זה  מפסוק למדים הלל  בית ברם, מתייבמת. ערווה שצרת מכאן זר",
אחר טעם בגמרא אומרים ויש ביבמה; תופסים זר  של  קידושין שאין

ב). יג, יבמות (עיין שמאי בית העריות,eöìçלדעת של הצרות – ÈÀ
החליצה, מעשה äpäkäשעשו  ïî ïéìñBt éànL úéa פוסלים – ÅÇÇÀÄÄÇÀËÈ

לחליצה  הצרות היו  זקוקות לדעתם שהרי  לכהן, מלהינשא הצרות את
לכהן  אסורה שחלוצה היא והלכה היא, גמורה חליצה וחליצתן  זו ,

ד), ב, (להלן  íéøéLëîכגרושה ìlä úéáe להינשא אותן  מתירים – ÅÄÅÇÀÄÄ
זו  ואין היתה, לצורך שלא שחליצתן  לפי שחלצו, פי על  אף לכהן

חליצה. נתאלמנו eîaéúðנקראת כך  ואחר לאחים, העריות צרות – ÄÀÇÀ
íéøéLëîמיבמיהן , éànL úéaשהרי לכהן, אותן  מתירים – ÅÇÇÇÀÄÄ

בדין. ïéìñBtנתייבמו ìlä úéáeשהואיל לכהן, מלהינשא אותן  – ÅÄÅÀÄ
לה  שאסור  למי שנבעלה אשה כדין דינן באיסור, נתייבמו ולדעתם

לכהן  אסורה וזונה זונה, ז ז ז ז ).).).).שנעשית כא כא כא כא ,,,, elàL((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ét ìò óàÇÇÄÆÅ
ïéøézî elàå ïéøñBà להתייבם העריות צרות את אוסרים הלל  בית – ÀÄÀÅÇÄÄ

במשנתנו  זו פיסקה גורסים שאין  ויש אותן ; מתירים שמאי  ובית לאחים,
טובטובטובטוב"),"),"),"), יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ïéøéLëî((((עייןעייןעייןעיין elàå ïéìñBt elà שאם – ÅÀÄÀÅÇÀÄÄ

ואם  מכשירין ; הלל  ובית פוסלין שמאי  בית העריות, צרות חלצו 
לאלו  הכשרות ונמצאו  מכשירין , שמאי ובית פוסלין הלל  בית נתייבמו ,

לאלו , ìläפסולות úéaî íéLð àOlî éànL úéa eòðîð àGÄÀÀÅÇÇÄÄÈÈÄÄÅÄÅ
ולדעתם  מחליצה, פטרוה הלל שבית ערווה, לצרת חששו  ולא –

שתחלוץ, עד  לאחרים éànLאסורה úéaî ìlä úéa àGå אף – ÀÅÄÅÄÅÇÇ
לדברי הם ממזרים שמאי , בית כדברי  שנתייבמו הצרות שבני פי  על 
כרת, עונשה אח ואשת עליהם, הן  אח אשת באיסור  שהרי הלל, בית

מלישא  הלל בית נמנעו לא מקום מכל  הם, ממזרים כריתות חייבי  ובני 
בגמרא הטעם ומבואר  שמאי; מבית א א א א ),),),),נשים ידידידיד,,,, שהיו ((((יבמותיבמותיבמותיבמות לפי

ייכשלו מודיעי שלא כדי למעשה, הלכה נהגו  כיצד לאלו , אלו  ם
בהם. שמחמירים elàבדברים eéäL úBàîhäå úBøähä ìkÈÇÀÈÀÇËÀÆÈÅ
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‡BîìBòa äéä àHL åéçà úLà ãöék?íéçà éðL,íäî ãçà úîe,çà ïäì ãìBðå,úà éðMä íaé Ck øçàå ¥©¥¤¨¦¤¨¨§¨§¥©¦¥¤¨¥¤§©¨¤¨§©©¨¦¥©¥¦¤

åéçà úLà,úîå–BîìBòa äéä àHL åéçà úLà íeMî úàöBé äðBLàøä,dúøö íeMî äiðMäå.da äNò ¥¤¨¦¨¥¨¦¨¥¦¥¤¨¦¤¨¨§¨§©§¦¨¦¨¨¨¨¨¨
øîàî,úîå–úîaéúî àGå úöìBç äiðL. ©£¨¨¥§¦¨¤¤§¦§©¤¤
·íéçà éðL,ïäî ãçà úîe,åéçà úLà úà éðMä íaéå,çà ïäì ãìBð Ck øçàå,úîå–úàöBé äðBLàøä §¥©¦¥¤¨¥¤§¦¥©¥¦¤¥¤¨¦§©©¨©¨¤¨¨¥¨¦¨¥

BîìBòa äéä àHL åéçà úLà íeMî,dúøö íeMî äiðMäå.øîàî da äNò,úîå–àGå úöìBç äiðMä ¦¥¤¨¦¤¨¨§¨§©§¦¨¦¨¨¨¨¨¨©£¨¨¥©§¦¨¤¤§
úîaéúî.ïBòîL éaøøîBà:äöøiL ïäî Bæéàì íaéî,äöøiL ïäî Bæéàì õìBç Bà. ¦§©¤¤©¦¦§¥§©¥§¥¥¤¤¦§¤¥§¥¥¤¤¦§¤

:ïäî ïéùøåôå úåøöä ïî úåàáä ïúåà íäì íéòéãåî åéäù éôì ,ù"áî íéùð.el` iab lr el`úéá ïðúã àäà êéøô àøîâáå .åìàì åìà íäéìë íéìéàùî
éú àì ,åããåâúú àì ïàë éø÷ ,íéøñåà ììä úéáå íéçàì úåøöä úà ïéøéúî éàîùíéøåî âìô úçà øéòá ãçà ïéã úéá ïåâë ,éðùîå .úåãåâà úåãåâà åùò

:äá ïì úéì úåøééò éúùá íéðéã éúá éðù ù"ëå ,úçà øéòá íéðéã éúá éðù ìáà .ììä úéáë íéøåî âìôå éàîù úéáë
a`̀̀̀.'eke eig` zy` cvik:äúøö úøèåô.g` odl clepe:åîìåòá äéä àìù åéçà úùà íåùî äøåñà åéìòå ,íáéì ä÷å÷æ äàöîåipyd mai k"g`e

.eig` zy` z`:úøçà äùà åìå.zne:íéðá àìá.dpey`xdäéä àìù åéçà úùà íåùî úàöåé ,úçà íòô øáë åéðôì äìôðù ,ïåùàøä úùà àéä
:åîìåòá.da dyr:úîù äæ.xn`níáéì úéð÷ð äîáéä ïéàù ,íéøôåñ éøáãî àìà íéøåîâ ïéùåãé÷ íðéà óñë ìù ïéùåãé÷ äîáéáå .óñëá äùãé÷ù ùåøéô

:úîù ãò äñðëì ÷éôñä àì äæå ,äéìò àáéù ãò äøåîâ ùéà úùàë úåéäì.zvleg dipy:àéä ùîî äúøö åàìã ,äåøò úøö íåùî äøèôî àìå`le
.znaizn:úîáéúî àìå úöìåç íéøåîâ ïéùåã÷ íù ïéàù íå÷î ìëå .úö÷îá äåøò úøö äì àéåäå úö÷î äðå÷ øîàîã íåùî

aaaa.zne:íáéîä.dvxiy efi`l mainå .äúøáç úøèåôåïåéë ù"ø øîà÷å ,'åëå äøåñà äðåùàøä éðú÷ã éà÷ àùéøà àìà ,éà÷ øîàî äá äùòà åàì
:ù"øë äëìä ïéàå .åì úøúåî ,íìåòî ïåùàøä åéçà éàåùð ú÷éæá äæ ìò äúéä àìå ,äîáéúð øáë ãìåðùëù

`xephxa yexit

ïéànèî elàå ïéøäèîשמאי בית בין  פירוד  לידי  הביאו  לא – ÀÇÂÄÀÅÀÇÀÄ
מקום שמכל  הלל , בית eòðîðובין àGלהיותelà úBøäè ïéNBò ÄÀÀÄÀÈÅ

elà éab ìò בהם להשתמש מאלו, אלו  כלים לשאול  כלומר – ÇÇÅÅ
נהגו  כיצד לאלו  אלו מודיעים שהיו לעיל , שבארנו  מהטעם בטהרה,

היו  וריעות שחיבה ללמדנו , המשנה ובאה בהם. שמקילים בדברים
שנאמר מה לקיים בזה, זה יט יט יט יט ):):):):נוהגים חחחח,,,, והשלום ((((זכריה זכריה זכריה זכריה  "האמת

ב ב ב ב ))))אהבו" ידידידיד,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  .((((גמראגמראגמראגמרא

i p y m e i
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ששנינו הייבום, ומן החליצה מן צרותיהן את הפוטרות הנשים עשרה חמש בין
נימנית א, משנה א enlera",בפרק did `ly eig` zy`".עניינה לבאר משנתנו ובאה

BîìBòa äéä àHL åéçà úLà ãöék החליצה מן צרתה פוטרת – ÅÇÅÆÈÄÆÈÈÀÈ
הייבום? íéçàומן éðL, ושמעון ראובן כגון –íäî ãçà úîe ÀÅÇÄÅÆÈÅÆ

לייבום, שמעון  לפני  אשתו ונפלה בנים, בלא ראובן, כגון –ãìBðåÀÇ
çà ïäì את שמעון שייבם קודם ראובן, מיתת לאחר יהודה, – ÈÆÈ

בעולמו , היה שלא אחיו  אשת משום יהודה על  אסורה היא הרי יבמתו ,
הייבום בפרשת ה ה ה ה ):):):):שנאמר  כהכהכהכה,,,, ecgi"((((דברים דברים דברים דברים  mig` eayi ik" אין –

אח  ישיבה להם שהיתה באחים אלא שבארנו ייבום כמו  בעולם, ת
א, משנה א בפרק åéçàכבר úLà úà éðMä íaé Ck øçàå– ÀÇÇÈÄÅÇÅÄÆÅÆÈÄ

אחרת, אשה ולו  אחיו, ראובן של  אשתו  את ייבם –úîåשמעון  ÈÅ
לייבום, אחיו יהודה לפני נשיו  שתי ונפלו  בנים, בלא הוא אף שמעון,

äðBLàøä לייבום פעם נפלה שכבר  ראובן, של  אשתו היינו – ÈÄÈ
לשמעון , חליצה,úàöBéונתייבמה ובלא ייבום בלא –úLà íeMî ÅÄÅÆ

BîìBòa äéä àHL åéçà,אח אשת משום לעולם לו שאסורה – ÈÄÆÈÈÀÈ
äiðMäå ייבום בלא היא אף יוצאת שמעון , של השנייה אשתו – ÀÇÀÄÈ

חליצה, dúøöובלא íeMî אחיו אשת של  צרתה שהיא מפני – ÄÈÈÈ
היה  שלא אחיו שאשת א), א, (לעיל ששנינו  וזהו  בעולמו ; היה שלא

הייבום. ומן החליצה מן צרתה פוטרת øîàîבעולמו da äNò– ÈÈÈÇÂÈ
בתורה ה ה ה ה ):):):):כתוב כה כה כה כה ,,,, לאשה",((((דברים דברים דברים דברים  לו ולקחה עליה יבוא "יבמה

כאשתו  להיות ליבם, נקנית היבמה אין  התורה שמן  למדים, מכאן 

בכסף  תחילה אותה שיקדש  תיקנו  חכמים אבל בביאה, אלא דבר , לכל 
וזהו  בזה", לי  מקודשת את "הרי עדים: בפני לה ויאמר בשטר , או

הביאה, כמו  גמור  קניין  ביבמה קונה המאמר  ואין "מאמר"; הנקרא
שאם  ללמד, איפוא, באה, משנתנו סופרים. מדברי קניין  מקצת אלא

בשטר , או בכסף שקידשה בלבד , מאמר  ביבמתו  עשה úîåÈÅשמעון
גמור , בקניין  לו ניקנתה שלא ונמצא עליה, שבא קודם –äiðL– ÀÄÈ

יבמתו , של צרתה היינו  שמעון, של השנייה ואינה úöìBçאשתו – ÆÆ
ממש, צרתה היא שאין לפי ערווה, צרת משום úîaéúîנפטרת àGåÀÄÀÇÆÆ

צרת  היא והרי  קניין, מקצת ביבמה מקום מכל  קונה שהמאמר לפי  –
במקצת. ערווה
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שנולד בכגון דנה והיא בעולמו , היה שלא אחיו  באשת לעסוק מוסיפה משנתנו
נתייבמה. כבר אחיו  שאשת לאחר האח

íéçà éðL,ושמעון ראובן  –úà éðMä íaéå ,ïäî ãçà úîe ÀÅÇÄÅÆÈÅÆÀÄÅÇÅÄÆ
åéçà úLà אשת את שמעון וייבם בנים, בלא ראובן שמת כגון – ÅÆÈÄ

אחרת, אשה לו ויש çàראובן, ïäì ãìBð Ck øçàå,יהודה – ÀÇÇÈÇÈÆÈ
úîå הראשונה היבמה היינו  נשיו, שתי  יהודה לפני ונפלו שמעון , – ÈÅ

שמעון, של ואשתו שמעון  שלäðBLàøäשייבמה אשתו  היינו  – ÈÄÈ
לשמעון , שנתייבמה חליצה,úàöBéראובן  ובלא ייבום בלא –íeMî ÅÄ

BîìBòa äéä àHL åéçà úLàשנולד שבשעה פי  על  אף – ÅÆÈÄÆÈÈÀÈ
נתייבמה  כבר  שהרי  לייבום, זקוקה ראובן  של  אשתו היתה לא יהודה,

שהיה  אח אשת אצלו זו הרי  משמעון, לפניו  וכשנופלת לשמעון ,
הראשונה, הייבום זיקת מחמת ממנה, נפקע לא מקום מכל  בעולמו,

הייבום בפרשת שנאמר  בעולמו, היה שלא אחיו אשת כה כה כה כה ,,,,דין ((((דברים דברים דברים דברים 

לאשהה ה ה ה ):):):): לו עליה dnaie"ולקחה הראשונים ייבומים עדיין  – "
אחר((((גמרא גמרא גמרא גמרא )))) שהרי  יבמה, נקראת עדיין  שכנסה, פי על  שאף כלומר  ,

"ויבמה", הלשון  עוד הוסיף לאשה" לו "ולקחה הכתוב ומכאן שאמר 
זיקת  עליה נמשכת עדיין  כן ואם יבמה, נקראת הנישואין  אחר  שגם

בעולמו; היה שלא אחיו  אשת ליהודה היא והרי מראובן, הייבום
äiðMäå,חליצה ובלא ייבום בלא יוצאת –dúøö íeMîמפני – ÀÇÀÄÈÄÈÈÈ

הקודמת. במשנה שבארנו כמו צרתה, úîåשהיא ,øîàî da äNòÈÈÈÇÂÈÈÅ
לכנסה  הספיק ולא בשטר, או בכסף יבמתו  את קידש שמעון  אם –

שמת, úîaéúîעד àGå úöìBç äiðMä קונה המאמר  שאין – ÇÀÄÈÆÆÀÄÀÇÆÆ
ערווה  צרת אלא היא ואין  סופרים, מדברי קניין מקצת אלא בה

אבל חליצה, וצריכה ערווה צרת משום נפטרת אינה הלכך  במקצת,
הקודמת. במשנה כבר  שבארנו  כמו  מתייבמת, ïBòîLאינה éaøÇÄÄÀ

ïäî Bæéàì õìBç Bà ,äöøiL ïäî Bæéàì íaéî :øîBàÅÀÇÅÀÅÅÆÆÄÀÆÅÀÅÅÆ
äöøiL יהודה נולד  שאם וסובר , קמא תנא על חולק שמעון רבי  – ÆÄÀÆ
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‚äîáéa eøîà ììk:äåøò øeqà àéäL ìk–úîaéúî àGå úöìBç àG.äåöî øeqà døeqà,äMã÷ øeqàå §¨¨§©§¨¨¨¤¦¦¤§¨¤¤§¦§©¤¤¦¨¦¦§¨§¦§ª¨
–úîaéúî àGå úöìBç.dzîáé àéäL dúBçà–úîaéúî Bà úöìBç. ¤¤§¦§©¤¤£¨¤¦§¦§¨¤¤¦§©¤¤
„äåöî øeqà:íéøôBñ éøácî úBiðL.äMã÷ øeqà:äðîìàìBãb ïäëì,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,úøæîî ¦¦§¨§¦¦¦§¥§¦¦§ª¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðe,øæîîìe ïéúðì ìàøNé úáe. §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§¨¦§©§¥
‰íB÷î ìkî çà Bì LiL éî–íeaiì åéçà úLà úà ÷÷Bæ;øác ìëì åéçàå,äçôMä ïî Bì LiL énî õeç ¦¤¤¨¦¨¨¥¤¥¤¨¦©¦§¨¦§¨¨¨¦¦¤¤¦©¦§¨

bbbb.znaizn `le zvleg `láéúëã ,úéðåìéà ïëå .àéä ïëù ìëå ,äúøö(ä"ë íéøáã)úöìåç àì ,ñåðéâåøãðàå äîç ñéøñ úùà ïëå .úéðåìéàì èøô ,ãìú øùà
øîàðù ,úîáéúî àìå(íù)íéøâì äåçà ïéàù ,úîáéúî àìå úöìåç àì ,øøçåùî ãáò úùàå øâ úùàå .íéðá íäì úåéäì éåàø ïéàù åìàì èøô ,åì ïéà ïáå

:úåîáéúî åà úåöìåç åà ,äð÷æå äø÷ò ìáà .íéãáòì àìå.dzeg`äåøò ìù.dznai `idykåéìò äøåñà úçàäå åéçà éðùî úåéçà éúù åì åìôðù ïåâë
åúìë åà åúåîç àéäù ïåâë äåøò íåùîznaizn e` zvleg:àéä åú÷å÷æ åàì äåøòã íåùî ,åú÷å÷æ úåçàá òâô àì àúùäã

cccc.zeipyíàå ,ãáìá åîà éáà íàå ,÷ñôä äì ïéàå åîà íà ,ïä åìàå .íéîëç éøáã òåîùì äåöîù ,äåöî øåñéà åàø÷ðå .íäéìò íéøôåñ åøæâù .úåéøòì
ïéá íàä ïî ïéá íàä éçà úùàå ,íàä ïî áàä éçà úùàå ,ãáìá åîà éáà úùàå ,÷ñôä äì ïéàå åéáà éáà úùàå ,[åéáà éáà íàå] ,÷ñôä äì ïéàå åéáà
éáà íà íàå ,åúùà úá úá úáå ,åúùà ïá úá úáå ,åúá ïá úáå ,åðá ïá úáå ,åúá úá úáå ,åðá úá úáå ,åúá úìëå ,÷ñôä äì ïéàå åðá úìëå ,áàä ïî

:åúùà éáà áà íàå ,åúùà íà áà íàå ,åúùà íà íà íàå ,åúùà.lecb odkl dpnl`:åéðôì åúùà äìôðå èåéãää åéçà úîùodkl dvelge dyexb
.heicd,àì éîåáé ìáà .ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷ã íåùî ïéùåã÷ äá åì åñôú éøäù ,äöéìç äëéøö úîùëå ,äöåìçå äùåøâ àùðå úîä åéçà øáòù ïåâë

àî äì ïðéôìéã ,äøèôîì åàì íéìà àìã ,øùôà éà íåìë àìá äøèôìå .åì äøåñà àéä éøäù:úøëá àéäù äùà úåç
dddd.mewn lkn g`:øæîî åìéôàå.xac lkl eig`:åì àîèéìå åùøåéì.zixkpe dgtyäçôùá áéúëã ,ìéæà äøúá äãìå(à"ë úåîù)äéäú äéãìéå äùàä

`xephxa yexit

לגמרי ממנה נפקעה ראובן, של  אשתו את שמעון ייבם שכבר  לאחר
מחמת  אלא לפניו נופלת היא אין שמעון וכשמת מראובן , הייבום זיקת

מייבם  הלכך  בעולמו, שהיה אח אשת אצלו זו והרי  שמעון , נישואי 
שהיבמה  פי על  שאף מעירים, המפרשים – מהן . לאחת חולץ או

אחרים  ובמקומות כאן המשנה נוקטת מקום מכל  נעלו, את חולצת
בחליצה להתירה להתכוון  צריך  והוא הואיל "חולץ" ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות לשון

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום 
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äåøò øeqà àéäL ìk :äîáéa eøîà ììk אסורה שהיבמה – ÀÈÈÀÇÀÈÈÈÆÄÄÆÀÈ
בפרק  שנימנו  הנשים עשרה חמש  כמו ערווה, איסור  משום היבם על 

א, משנה úîaéúîא àGå úöìBç àG.צרתה ולא היא לא – ÆÆÀÄÀÇÆÆ
äMã÷ øeqàå ,äåöî øeqà døeqà היבמה של שאיסורה כל – ÄÈÄÄÀÈÀÄÀËÈ

איסו  או  מצוה איסור הוא הבאה,ליבם במשנה כמבואר  קדושה ר 
úîaéúî àGå úöìBçאבל מתייבמת, אינה לו ואסורה שהואיל – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

ייבום, בת היא הרי תורה מדין שהרי  אפשר, אי כלום בלא לפטרה
שנייה  ביאה משום מצוה) (שהיא ראשונה בביאה חכמים שגזרו אלא

איסור ביאת מתייבמת.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))שהיא ולא חולצת הלכך ,dúBçà– ÂÈ
ערווה, dzîáéשל àéäL,אחיות שתי  שנשאו אחים שני כגון – ÆÄÀÄÀÈ

ואחת  השלישי, אחיהם לפני לייבום ונפלו  בנים, בלא מתו ושניהם
חמותו, שהיא כגון ערווה, משום לו  אסורה úîaéúîמהן Bà úöìBçÆÆÄÀÇÆÆ

להתייבם  מהן אחת כל אסורה יבם, לפני שנפלו אחיות שתי  שכן  –
לייבום, לו הזקוקה יבמתו  אחות היינו  זקוקתו, אחות שהיא לפי  לו ,

בכגון  אבל ג), פרק בתחילת להלן  (כמבואר אשתו כאחות היא והרי 
זקוקה  שאינה ונמצא ערווה, באיסור היבם על אסורה מהן שאחת זה

זקוקתו , אחות נקראת שאינה אחותה, את לייבם לו  מותר לייבום, לו 
ששנינו : וזהו זקוקתו; אינה שערווה ערווה)`dzegלפי idy`(של 

.znaizn e` zvleg ,dznai

נקראת חלצה, שלא או נתייבמה שלא זמן  כל שזיקתה "dwewf"יבמה וכיון .
אח  כל שלגבי  אחותה, את לישא להם אסור האחים, מן אחד כל על  חלה

היא. זקוקתו אחות ואח,
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חולצת  קדושה, איסור  או מצוה איסור  שאיסורה יבמה שכל  שנינו  הקודמת במשנה
קדושה". ו"איסור  מצוה" "איסור מהו  לפרש משנתנו ובאה מתייבמת; ולא

äåöî øeqà:היינו הקודמת, במשנה ששנינו  –éøácî úBiðL ÄÄÀÈÀÄÄÄÀÅ

íéøôBñ מדין הן  אסורות אלא תורה, מדין עריות שאינן הנשים – ÀÄ
וכו ' בתו  כלת בנו, כלת אביו , אם אמו , אם כגון  לעריות", "שניות

א א א א ),),),), כא כא כא כא ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמרא גמרא גמרא גמרא  הסופרים((((עייןעייןעייןעיין עליהן diyxtneשגזרו dxezd inkg)
(mipey`xd והוסיפו שבתורה, ערווה מאיסור האדם את להרחיק כדי ,

"איסור שנקראות מבואר , בגמרא התורה. מן האסורות העריות על  אותן 
חכמים. דברי  לשמוע שמצוה משום ÷äMãמצוה", øeqà ששנינו – ÄÀËÈ

היינו : הקודמת, ìBãbבמשנה ïäëì äðîìà, אחיו שמת כגון – ÇÀÈÈÀÙÅÈ
אלמנה  משום עליו  אסורה היא והרי לפניו , אשתו ונפלה הדיוט, כהן 

יד יד יד יד );););); כאכאכאכא,,,, èBéãä((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ïäëì äöeìçå äLeøb אחיו שעבר כגון  – ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ
לכהן האסורה גרושה ז ז ז ז ),),),),ונשא כא כא כא כא ,,,, אסורה ((((שם שם שם שם  שהיא חלוצה שנשא או 

לייבום; לפניו ונפלו  בנים, בלא ומת סופרים, מדברי úøæîîÇÀÆÆלכהן 
ìàøNéì äðéúðe העריות מאחת שנולדה היינו  ממזרת, אחיו שנשא – ÀÄÈÀÄÀÈÅ

שנתגיירו  הגבעונים מן אשה היינו  נתינה, או יג), ד , להלן (כמבואר
בהם שנאמר משום "נתינים" ונקראים יהושע, כז כז כז כז ):):):):בימי טטטט,,,, ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

"m p z i e,יהושע עליהם וגזר  מים", ושואבי עצים חוטבי יהושע...
בהם  להתחתן שאסור כלומר ישראל, בקהל  יבואו שלא דוד , כך  ואחר

א א א א )))) עט עט עט עט ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות לייבום,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  לפניו הנתינה או הממזרת ונפלה ,úáeÇ
øæîîìe ïéúðì ìàøNéנקראים אלו  שכל מבואר , בגמרא –xeqi`" ÄÀÈÅÀÈÄÀÇÀÅ

,"dyecw"הכהנים אל "אמור בפרשת שנאמר וווו----ז ז ז ז ))))משום כאכאכאכא,,,, ::::((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

גרושה  ואשה יקחו לא וחללה זונה אשה לאֿלהיהם... יהיו "קדושים
קירבת  משום ערווה איסור אלו בכל  שאין כלומר יקחו" לא מאשה

ישראל ואף המשפחה. יחוס קדושת משום הוא איסורן אלא משפחה,
שנאמר  כמו  קדושתם, על לשמור  בבבב):):):):הוזהרו יט יט יט יט ,,,, "קדושים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ובת  לישראל  ונתינה ממזרת גם קדושה" ב"איסור  נכללו  הלכך תהיו ",
חולצות, אבל  מתייבמות, אינן  אלו  כל מקום מכל ולממזר . לנתין ישראל

הקודמת. במשנה הטעם שבארנו כמו

i r i a x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íB÷î ìkî çà Bì LiL éî,ממזר אפילו מבואר: בגמרא – ÄÆÆÈÄÈÈ
÷÷Bæ,הפסול האח –åéçà úLà úà,בנים בלא שמת –íeaiì ÅÆÅÆÈÄÇÄ

בן  בתורת פוטר  והוא שהואיל בגמרא, מבואר  הטעם לחליצה. או  –

אשה  ונשא ממזר , בן לו שהיה מי כגון  הייבום, מן  אביו אשת את
בעלה, בן  הממזר  מחמת הייבום מן  פטורה הריהי  לו, ילדה ולא ומת,

אין  שאפילו  לייבום, אחיו אשת את אח בתורת זוקק גם הוא לפיכך
ששנינו  כמו  לחליצה, זקוקה הריהי  בלבד, ממזר  אותו  אלא אח כאן 

izdw - zex`ean zeipyn
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úéøëpä ïîe.íB÷î ìkî ïa Bì LiL éî–íeaiä ïî åéáà úLà úà øèBt;Búìì÷ ìòå Búkî ìò áiçå;Bðáe ¦©¨§¦¦¤¤¥¦¨¨¥¤¥¤¨¦¦©¦§©¨©©¨§©¦§¨§
øác ìëì,úéøëpä ïîe äçôMä ïî Bì LiL énî õeç. §¨¨¨¦¦¤¤¦©¦§¨¦©¨§¦

ÂúBéçà éúMî úçà LcwL éî,Lc÷ ïäî Bæéà òãBé Bðéàå–Bæì èâå Bæì èb ïúBð.úî,ãçà çà Bìå– ¦¤¦¥©©¦§¥£¨§¥¥©¥¥¤¦¥¥¥¨§¥¨¥§¨¤¨
ì õìBçïäézL.íéðL Bì eéä–íaéî ãçàå õìBç ãçà.eñðëå eîã÷–íãiî ïéàéöBî ïéà. ¥¦§¥¤¨§©¦¤¨¥§¤¨§©¥¨§§¨§¥¦¦¦¨¨

ÊúBéçà ézL eLcwL íéðL,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæ,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæå–ïéhâ éðL ïúBð äæ,ïúBð äæå §©¦¤¦§§¥£¨¤¥¥©¥¦¥§¤¥¥©¥¦¥¤¥§¥¦¦§¤¥
ïéhâ éðL.eúî,çà äæìå çà äæì–ì õìBç äæïäézL,ì õìBç äæåïäézL.íéðL äæìå ãçà äæì–ãéçiä §¥¦¦¥¨¤¨§¨¤¨¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤¨¤¤¨§¨¤§©¦©¨¦

áéúë úéøëðáå .äéðåãàì('æ íéøáã)êðá úà êúá ìòá øéñé éë åðáì ïúú àì êúá ,øîà÷ éëä äðéî òîù ,øéñú éë áéúë àìãîå ,éøçàî êðá úà øéñé éë
:äðá àìà êðá éåø÷ úéøëðä ïî àáä ïáä ïéàù ,øãäî àì êðáì ç÷ú àì åúáà ìáà ,éøçàî êúá åì ãìúù

eeee.yciw efi` rcei epi`e:äùà úåçà åæ øîéîì àëéà àãçå àãç ìëã íåùî ,ïäéúùá øåñàå.odizyl ulegàãçì õìçéîå .åúîáé àéä åæéà òãé àìã
àéåäã åú÷å÷æ úåçàá òâô÷å åúîáé àéä åæ àì àîìéãã ,àì éîð àùéøá éîåáéå .äééçá ïðáøãî åì äøåñàå ,àéä åúöåìç úåçàã ,øùôà àì ,êãéàì éîåáéìå

:åúùàë.uleg cg` ,mipy el eid,åú÷å÷æ úåçàá òâô àì ,àéä äúåçà íàå ,øéôù åúîáé åæ íàù ,íáéî äéðùì íáéì äöø íà éðùäå ,úçàì äìçú
:ä÷éæì àúò÷ôà êäã äöéìçã íåùî.eqpke encw:ïéã úéáá åëìîðù íãå÷.mcin oze` oi`iven oi`éîð éàå .éáñð øéôù àðà ,øîà ãçå ãç ìëã íåùî

òøôîì äú÷éæ àò÷ô ,åúîáé àéäù äéðùä úà íáéå åéçà àáùîå ,àøåñéà ãáòã àåä àúòù àéää ,åú÷å÷æ úåçà ñðë íåáéì ñðëù ïåùàøäù àëôéà éåä
:êãéàî

ffff.zeig` izy eycwiy mipy:íéøëð íäå.'ek odizyl uleg df:åú÷å÷æ úåçàá òâô ãçå ãç ìë àîìãã ,éîåáéì øåñà åäééðéî ãç ìëã íåùîcigid
.odizyl ulegíáéì øåñàå ìéàåä êëéôì .äöåìç úåçà íåùî äöéìç øçàì àìå ,ä÷å÷æ úåçà íåùî äéðù ìù äöéìç íãå÷ àì ,íáéì åì øùôà éàù

:÷åùì äîáé øåñéàî åúîáé àéäù äúåà àéöåäì éãë ,ïäéúùì äìçú õåìçé.uleg cg` mipydeéðùì äúåçà éøúùúå ,åúîáé åæ íà åéçàî ä÷éæ éòå÷ôàì

`xephxa yexit

הקודמת, במשנה øácהואåéçàåכבר  ìëì: מבואר בגמרא – ÀÈÄÀÈÈÈ
el `nhile ,eyxeil מיטמא הריהו ממזר , אח ולו  כהן  הוא שאם (כלומר 
שמת), זה Bìלאחיו  LiL énî õeç,אח –ïîe äçôMä ïî ÄÄÆÆÄÇÄÀÈÄ

úéøëpä שבכגון הנכרית, מן או הכנענית, השפחה מן לאביו שנולד  – ÇÈÀÄ
כמותה  וולדה ונכרית ששפחה לפי כלל . כאחיו  נחשב הוא אין זה

יב יב יב יב )))) גגגג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין משפחה ((((משנהמשנהמשנהמשנה הבא שולד האב, אחר  מתייחס הוא ואין  ,
בה שנאמר עבד , הוא דדדד):):):):כנענית כא כא כא כא ,,,, תהיה ((((שמותשמותשמותשמות וילדיה "האשה

שנאמר  נכרי , הוא הנכרית מן הבא ולד  וכן  דדדד):):):):לאדוניה", ז ז ז ז ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

בנך, קרוי  מישראלית הבא בנך  ודרשו : – מאחרי" בנך את יסיר "כי 

בנה אלא בנך  קרוי  מנכרית הבא בנך א א א א ).).).).ואין  כגכגכגכג,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  éîÄ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
íB÷î ìkî ïa Bì LiL,ממזר אפילו –åéáà úLà úà øèBt ÆÆÅÄÈÈÅÆÅÆÈÄ

íeaiä ïî;למעלה כבר  שבארנו כמו החליצה, ומן  –áiçå הבן – ÄÇÄÀÇÈ
מיתה, ÷Búììהפסול ìòå Búkî ìò את מקלל או  מכה כשהוא – ÇÇÈÀÇÄÀÈ

יז יז יז יז ).).).).אביו טוטוטוטו;;;; כא כא כא כא ,,,, שעשה ((((שמותשמותשמותשמות בכגון כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא
מיתה עליו חייב אינו תשובה עשה לא אם אבל תשובה, ((((יבמות יבמות יבמות יבמות האב

בבבב).).).). øácהוא Bðáeכב כב כב כב ,,,, ìëì כמו לו, ולהיטמא ליורשו כגון – ÀÀÈÈÈ
באח, לעיל Bìשבארנו LiL énî õeç, בן –äçôMä ïî– ÄÄÆÆÄÇÄÀÈ

úéøëpäהכנענית, ïîe, אמו אחרי  אלא אחריו מתייחס הבן שאין – ÄÇÈÀÄ
כבנו  נחשב הוא ואין למעלה, הטעם שבארנו כמו  הנכרית, או  השפחה

כלל.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBéçà éúMî úçà LcwL éî וכיוצא ובתה לאשה הדין והוא – ÄÆÄÅÇÇÄÀÅÂÈ
זו  דומות שהן אחיות, בשתי ביותר מצוי  משנתנו שענין אלא בהן,

÷Lcלזו , ïäî Bæéà òãBé Bðéàåלפי בשתיהן , הוא אסור והרי – ÀÅÅÇÅÅÆÄÅ
אשתו, אחות ספק היא ואחת אחת Bæìשכל èâå Bæì èb ïúBð– ÅÅÈÀÅÈ

אלא  שקידש , זו את והכיר  ידע הקידושין בשעת אם לומר צורך  אין 

צריכות  והן מספק, מקודשות ששתיהן קידש , מהן  איזו  שכח כך  שאחר
לשתי שאמר  כגון  קידש, מהן  איזו  מעולם לו  נודע לא אפילו  אלא גט,

ונמצא  מהן , איזו פירש  ולא לי", מקודשת מכן  "אחת האחיות:
לביאה מסורים היו לא אלו  eaiy`שקידושין  did xyt` i`y xnelk)

(odn zg` lr,מספק מקודשות שתיהן  זה בכגון  אף מקום מכל ,
גט, להצריכן  הם קידושין  לביאה מסורים שאינם קידושין שאפילו 

eflהלכך  hbe efl hb ozep("("("("טובטובטובטוב יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  בנים,úî.((((עייןעייןעייןעיין בלא – Å
גט, להן  ליתן שהספיק ãçàקודם çà Bìå,לייבום לפניו ונפלו  – ÀÈÆÈ

ïäézLì õìBç לאחת ולחלוץ יבמתו . היא איזו יודע אינו שהרי  – ÅÄÀÅÆ
היא  לה שחלץ אותה שמא אסור , האחרת את לייבם כך  ואחר מהן
מדברי אסורה חלוצה ואחות חלוצתו , אחות האחרת ונמצאת יבמתו ,

שמא  מהן , אחת תחילה לייבם אסור  כן  גרושה. אחות מגזירת סופרים
זקוקתו  אחות משום לו  אסורה היא והרי  אחותה, אלא יבמתו היא אין 

(meaiil el dwewfd ly dzeg`).(ג (במשנה כבר  שבארנו כמו ,Bì eéäÈ
íéðL,אחים שני –õìBç ãçà,לאחת תחילה –íaéî ãçàå– ÀÇÄÆÈÅÀÆÈÀÇÅ

ואם  טוב, הרי יבמתו, היא זו  שאם ירצה, אם האחרת את כך  אחר 
ממנו , זיקתה ופקעה ליבמה אחיו חלץ כבר הרי היא, יבמתו אחות

זקוקתו . אחות זו  שאין  האחים eîã÷eñðëåונמצא מן  אחד  כל אם – ÈÀÀÈÀ
דין, בבית שנמלכו  קודם מהן  אחת íãiîייבם ïéàéöBî ïéà– ÅÄÄÄÈÈ

אותו  של  מידו מוציאים שאין  לומר  צורך אין  לגרשן. חייבים שאינם
אלא  יבמתו אינה זו אם שאף ייבם, כדין  שהרי שני, שייבם האח

את  הראשון שמשכנס זקוקתו, אחות משום עליו אסורה אינה אחותה,
חשש שיש ראשון , שייבם זה אפילו אלא זיקתה, ממנו  פקעה אחותה,

וכיון  ספק, אלא כאן ואין  הואיל מקום מכל  זקוקתו, באחות פגע שמא
אין  לפיכך  ממנו, זיקתה פקעה השנייה את כך  אחר וייבם אחיו  שבא

מידו . אף מוציאים

i y i n g m e i
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íéðL,ומשה ראובן כגון קרובים, שאינם –úBéçà ézL eLcwL ÀÇÄÆÄÀÀÅÂÈ
ורחל, לאה כגון  –òãBé Bðéà äæå ,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæÆÅÅÇÅÄÅÀÆÅÅÇ

Lc÷ Bæéàקידש מהאחיות איזו יודעים אינם משה ולא ראובן  לא – ÅÄÅ
מהם, אחד ïéhâכל  éðL ïúBð äæאחד גיטין, שני נותן  ראובן – ÆÅÀÅÄÄ

לרחל , ואחד  ïéhâללאה éðL ïúBð äæå, גיטין שני נותן  ומשה – ÀÆÅÀÅÄÄ
שהיא  לפי מהן, אחת בכל  אסורים ששניהם לרחל , ואחד ללאה אחד 

אשתו. אחות בנים,eúîספק בלא ומשה, ראובן –çà äæì– ÅÈÆÈ
שמעון, אח, çàלראובן  äæìå,אהרן אח, ולמשה –õìBç äæ ÀÈÆÈÆÅ

ïäézLì, ולרחל ללאה חולץ שמעון –ïäézLì õìBç äæå– ÄÀÅÆÀÆÅÄÀÅÆ
יבמתו , מהן איזו יודע מהם אחד שאין  ולרחל , ללאה חולץ ואהרן

שבארנו  כמו זקוקתו, באחות יפגע שמא לייבם, מהם אחד לכל  ואסור 
הקודמת. ãçàבמשנה äæì, שמעון אחד , אח לראובן  –íéðL äæìå ÈÆÆÈÀÈÆÀÇÄ

ואלעזר, אהרן  אחים, שני  ולמשה –ãéçiä, שמעון –ïäézLì õìBç ÇÈÄÅÄÀÅÆ
אלא  יבמתו היא אין  שמא אחת, תחילה לייבם לו אפשר שאי  –

izdw - zex`ean zeipyn



רכט d dpyn ipy wxt zenai zkqn

‚äîáéa eøîà ììk:äåøò øeqà àéäL ìk–úîaéúî àGå úöìBç àG.äåöî øeqà døeqà,äMã÷ øeqàå §¨¨§©§¨¨¨¤¦¦¤§¨¤¤§¦§©¤¤¦¨¦¦§¨§¦§ª¨
–úîaéúî àGå úöìBç.dzîáé àéäL dúBçà–úîaéúî Bà úöìBç. ¤¤§¦§©¤¤£¨¤¦§¦§¨¤¤¦§©¤¤
„äåöî øeqà:íéøôBñ éøácî úBiðL.äMã÷ øeqà:äðîìàìBãb ïäëì,èBéãä ïäëì äöeìçå äLeøb,úøæîî ¦¦§¨§¦¦¦§¥§¦¦§ª¨©§¨¨§Ÿ¥¨§¨©£¨§Ÿ¥¤§©§¤¤

ìàøNéì äðéúðe,øæîîìe ïéúðì ìàøNé úáe. §¦¨§¦§¨¥©¦§¨¥§¨¦§©§¥
‰íB÷î ìkî çà Bì LiL éî–íeaiì åéçà úLà úà ÷÷Bæ;øác ìëì åéçàå,äçôMä ïî Bì LiL énî õeç ¦¤¤¨¦¨¨¥¤¥¤¨¦©¦§¨¦§¨¨¨¦¦¤¤¦©¦§¨

bbbb.znaizn `le zvleg `láéúëã ,úéðåìéà ïëå .àéä ïëù ìëå ,äúøö(ä"ë íéøáã)úöìåç àì ,ñåðéâåøãðàå äîç ñéøñ úùà ïëå .úéðåìéàì èøô ,ãìú øùà
øîàðù ,úîáéúî àìå(íù)íéøâì äåçà ïéàù ,úîáéúî àìå úöìåç àì ,øøçåùî ãáò úùàå øâ úùàå .íéðá íäì úåéäì éåàø ïéàù åìàì èøô ,åì ïéà ïáå

:úåîáéúî åà úåöìåç åà ,äð÷æå äø÷ò ìáà .íéãáòì àìå.dzeg`äåøò ìù.dznai `idykåéìò äøåñà úçàäå åéçà éðùî úåéçà éúù åì åìôðù ïåâë
åúìë åà åúåîç àéäù ïåâë äåøò íåùîznaizn e` zvleg:àéä åú÷å÷æ åàì äåøòã íåùî ,åú÷å÷æ úåçàá òâô àì àúùäã

cccc.zeipyíàå ,ãáìá åîà éáà íàå ,÷ñôä äì ïéàå åîà íà ,ïä åìàå .íéîëç éøáã òåîùì äåöîù ,äåöî øåñéà åàø÷ðå .íäéìò íéøôåñ åøæâù .úåéøòì
ïéá íàä ïî ïéá íàä éçà úùàå ,íàä ïî áàä éçà úùàå ,ãáìá åîà éáà úùàå ,÷ñôä äì ïéàå åéáà éáà úùàå ,[åéáà éáà íàå] ,÷ñôä äì ïéàå åéáà
éáà íà íàå ,åúùà úá úá úáå ,åúùà ïá úá úáå ,åúá ïá úáå ,åðá ïá úáå ,åúá úá úáå ,åðá úá úáå ,åúá úìëå ,÷ñôä äì ïéàå åðá úìëå ,áàä ïî

:åúùà éáà áà íàå ,åúùà íà áà íàå ,åúùà íà íà íàå ,åúùà.lecb odkl dpnl`:åéðôì åúùà äìôðå èåéãää åéçà úîùodkl dvelge dyexb
.heicd,àì éîåáé ìáà .ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷ã íåùî ïéùåã÷ äá åì åñôú éøäù ,äöéìç äëéøö úîùëå ,äöåìçå äùåøâ àùðå úîä åéçà øáòù ïåâë

àî äì ïðéôìéã ,äøèôîì åàì íéìà àìã ,øùôà éà íåìë àìá äøèôìå .åì äøåñà àéä éøäù:úøëá àéäù äùà úåç
dddd.mewn lkn g`:øæîî åìéôàå.xac lkl eig`:åì àîèéìå åùøåéì.zixkpe dgtyäçôùá áéúëã ,ìéæà äøúá äãìå(à"ë úåîù)äéäú äéãìéå äùàä

`xephxa yexit

לגמרי ממנה נפקעה ראובן, של  אשתו את שמעון ייבם שכבר  לאחר
מחמת  אלא לפניו נופלת היא אין שמעון וכשמת מראובן , הייבום זיקת

מייבם  הלכך  בעולמו, שהיה אח אשת אצלו זו והרי  שמעון , נישואי 
שהיבמה  פי על  שאף מעירים, המפרשים – מהן . לאחת חולץ או

אחרים  ובמקומות כאן המשנה נוקטת מקום מכל  נעלו, את חולצת
בחליצה להתירה להתכוון  צריך  והוא הואיל "חולץ" ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות לשון

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום 
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äåøò øeqà àéäL ìk :äîáéa eøîà ììk אסורה שהיבמה – ÀÈÈÀÇÀÈÈÈÆÄÄÆÀÈ
בפרק  שנימנו  הנשים עשרה חמש  כמו ערווה, איסור  משום היבם על 

א, משנה úîaéúîא àGå úöìBç àG.צרתה ולא היא לא – ÆÆÀÄÀÇÆÆ
äMã÷ øeqàå ,äåöî øeqà døeqà היבמה של שאיסורה כל – ÄÈÄÄÀÈÀÄÀËÈ

איסו  או  מצוה איסור הוא הבאה,ליבם במשנה כמבואר  קדושה ר 
úîaéúî àGå úöìBçאבל מתייבמת, אינה לו ואסורה שהואיל – ÆÆÀÄÀÇÆÆ

ייבום, בת היא הרי תורה מדין שהרי  אפשר, אי כלום בלא לפטרה
שנייה  ביאה משום מצוה) (שהיא ראשונה בביאה חכמים שגזרו אלא

איסור ביאת מתייבמת.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))שהיא ולא חולצת הלכך ,dúBçà– ÂÈ
ערווה, dzîáéשל àéäL,אחיות שתי  שנשאו אחים שני כגון – ÆÄÀÄÀÈ

ואחת  השלישי, אחיהם לפני לייבום ונפלו  בנים, בלא מתו ושניהם
חמותו, שהיא כגון ערווה, משום לו  אסורה úîaéúîמהן Bà úöìBçÆÆÄÀÇÆÆ

להתייבם  מהן אחת כל אסורה יבם, לפני שנפלו אחיות שתי  שכן  –
לייבום, לו הזקוקה יבמתו  אחות היינו  זקוקתו, אחות שהיא לפי  לו ,

בכגון  אבל ג), פרק בתחילת להלן  (כמבואר אשתו כאחות היא והרי 
זקוקה  שאינה ונמצא ערווה, באיסור היבם על אסורה מהן שאחת זה

זקוקתו , אחות נקראת שאינה אחותה, את לייבם לו  מותר לייבום, לו 
ששנינו : וזהו זקוקתו; אינה שערווה ערווה)`dzegלפי idy`(של 

.znaizn e` zvleg ,dznai

נקראת חלצה, שלא או נתייבמה שלא זמן  כל שזיקתה "dwewf"יבמה וכיון .
אח  כל שלגבי  אחותה, את לישא להם אסור האחים, מן אחד כל על  חלה

היא. זקוקתו אחות ואח,

ד ה נ ש מ ר ו א ב

חולצת  קדושה, איסור  או מצוה איסור  שאיסורה יבמה שכל  שנינו  הקודמת במשנה
קדושה". ו"איסור  מצוה" "איסור מהו  לפרש משנתנו ובאה מתייבמת; ולא

äåöî øeqà:היינו הקודמת, במשנה ששנינו  –éøácî úBiðL ÄÄÀÈÀÄÄÄÀÅ

íéøôBñ מדין הן  אסורות אלא תורה, מדין עריות שאינן הנשים – ÀÄ
וכו ' בתו  כלת בנו, כלת אביו , אם אמו , אם כגון  לעריות", "שניות

א א א א ),),),), כא כא כא כא ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות גמרא גמרא גמרא גמרא  הסופרים((((עייןעייןעייןעיין עליהן diyxtneשגזרו dxezd inkg)
(mipey`xd והוסיפו שבתורה, ערווה מאיסור האדם את להרחיק כדי ,

"איסור שנקראות מבואר , בגמרא התורה. מן האסורות העריות על  אותן 
חכמים. דברי  לשמוע שמצוה משום ÷äMãמצוה", øeqà ששנינו – ÄÀËÈ

היינו : הקודמת, ìBãbבמשנה ïäëì äðîìà, אחיו שמת כגון – ÇÀÈÈÀÙÅÈ
אלמנה  משום עליו  אסורה היא והרי לפניו , אשתו ונפלה הדיוט, כהן 

יד יד יד יד );););); כאכאכאכא,,,, èBéãä((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ïäëì äöeìçå äLeøb אחיו שעבר כגון  – ÀÈÇÂÈÀÙÅÆÀ
לכהן האסורה גרושה ז ז ז ז ),),),),ונשא כא כא כא כא ,,,, אסורה ((((שם שם שם שם  שהיא חלוצה שנשא או 

לייבום; לפניו ונפלו  בנים, בלא ומת סופרים, מדברי úøæîîÇÀÆÆלכהן 
ìàøNéì äðéúðe העריות מאחת שנולדה היינו  ממזרת, אחיו שנשא – ÀÄÈÀÄÀÈÅ

שנתגיירו  הגבעונים מן אשה היינו  נתינה, או יג), ד , להלן (כמבואר
בהם שנאמר משום "נתינים" ונקראים יהושע, כז כז כז כז ):):):):בימי טטטט,,,, ((((יהושעיהושעיהושעיהושע

"m p z i e,יהושע עליהם וגזר  מים", ושואבי עצים חוטבי יהושע...
בהם  להתחתן שאסור כלומר ישראל, בקהל  יבואו שלא דוד , כך  ואחר

א א א א )))) עט עט עט עט ,,,, יבמותיבמותיבמותיבמות לייבום,((((גמרא גמרא גמרא גמרא  לפניו הנתינה או הממזרת ונפלה ,úáeÇ
øæîîìe ïéúðì ìàøNéנקראים אלו  שכל מבואר , בגמרא –xeqi`" ÄÀÈÅÀÈÄÀÇÀÅ

,"dyecw"הכהנים אל "אמור בפרשת שנאמר וווו----ז ז ז ז ))))משום כאכאכאכא,,,, ::::((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

גרושה  ואשה יקחו לא וחללה זונה אשה לאֿלהיהם... יהיו "קדושים
קירבת  משום ערווה איסור אלו בכל  שאין כלומר יקחו" לא מאשה

ישראל ואף המשפחה. יחוס קדושת משום הוא איסורן אלא משפחה,
שנאמר  כמו  קדושתם, על לשמור  בבבב):):):):הוזהרו יט יט יט יט ,,,, "קדושים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

ובת  לישראל  ונתינה ממזרת גם קדושה" ב"איסור  נכללו  הלכך תהיו ",
חולצות, אבל  מתייבמות, אינן  אלו  כל מקום מכל ולממזר . לנתין ישראל

הקודמת. במשנה הטעם שבארנו כמו

i r i a x m e i
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íB÷î ìkî çà Bì LiL éî,ממזר אפילו מבואר: בגמרא – ÄÆÆÈÄÈÈ
÷÷Bæ,הפסול האח –åéçà úLà úà,בנים בלא שמת –íeaiì ÅÆÅÆÈÄÇÄ

בן  בתורת פוטר  והוא שהואיל בגמרא, מבואר  הטעם לחליצה. או  –

אשה  ונשא ממזר , בן לו שהיה מי כגון  הייבום, מן  אביו אשת את
בעלה, בן  הממזר  מחמת הייבום מן  פטורה הריהי  לו, ילדה ולא ומת,

אין  שאפילו  לייבום, אחיו אשת את אח בתורת זוקק גם הוא לפיכך
ששנינו  כמו  לחליצה, זקוקה הריהי  בלבד, ממזר  אותו  אלא אח כאן 

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipy wxt zenai zkqn

úéøëpä ïîe.íB÷î ìkî ïa Bì LiL éî–íeaiä ïî åéáà úLà úà øèBt;Búìì÷ ìòå Búkî ìò áiçå;Bðáe ¦©¨§¦¦¤¤¥¦¨¨¥¤¥¤¨¦¦©¦§©¨©©¨§©¦§¨§
øác ìëì,úéøëpä ïîe äçôMä ïî Bì LiL énî õeç. §¨¨¨¦¦¤¤¦©¦§¨¦©¨§¦

ÂúBéçà éúMî úçà LcwL éî,Lc÷ ïäî Bæéà òãBé Bðéàå–Bæì èâå Bæì èb ïúBð.úî,ãçà çà Bìå– ¦¤¦¥©©¦§¥£¨§¥¥©¥¥¤¦¥¥¥¨§¥¨¥§¨¤¨
ì õìBçïäézL.íéðL Bì eéä–íaéî ãçàå õìBç ãçà.eñðëå eîã÷–íãiî ïéàéöBî ïéà. ¥¦§¥¤¨§©¦¤¨¥§¤¨§©¥¨§§¨§¥¦¦¦¨¨

ÊúBéçà ézL eLcwL íéðL,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæ,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæå–ïéhâ éðL ïúBð äæ,ïúBð äæå §©¦¤¦§§¥£¨¤¥¥©¥¦¥§¤¥¥©¥¦¥¤¥§¥¦¦§¤¥
ïéhâ éðL.eúî,çà äæìå çà äæì–ì õìBç äæïäézL,ì õìBç äæåïäézL.íéðL äæìå ãçà äæì–ãéçiä §¥¦¦¥¨¤¨§¨¤¨¤¥¦§¥¤§¤¥¦§¥¤¨¤¤¨§¨¤§©¦©¨¦

áéúë úéøëðáå .äéðåãàì('æ íéøáã)êðá úà êúá ìòá øéñé éë åðáì ïúú àì êúá ,øîà÷ éëä äðéî òîù ,øéñú éë áéúë àìãîå ,éøçàî êðá úà øéñé éë
:äðá àìà êðá éåø÷ úéøëðä ïî àáä ïáä ïéàù ,øãäî àì êðáì ç÷ú àì åúáà ìáà ,éøçàî êúá åì ãìúù

eeee.yciw efi` rcei epi`e:äùà úåçà åæ øîéîì àëéà àãçå àãç ìëã íåùî ,ïäéúùá øåñàå.odizyl ulegàãçì õìçéîå .åúîáé àéä åæéà òãé àìã
àéåäã åú÷å÷æ úåçàá òâô÷å åúîáé àéä åæ àì àîìéãã ,àì éîð àùéøá éîåáéå .äééçá ïðáøãî åì äøåñàå ,àéä åúöåìç úåçàã ,øùôà àì ,êãéàì éîåáéìå

:åúùàë.uleg cg` ,mipy el eid,åú÷å÷æ úåçàá òâô àì ,àéä äúåçà íàå ,øéôù åúîáé åæ íàù ,íáéî äéðùì íáéì äöø íà éðùäå ,úçàì äìçú
:ä÷éæì àúò÷ôà êäã äöéìçã íåùî.eqpke encw:ïéã úéáá åëìîðù íãå÷.mcin oze` oi`iven oi`éîð éàå .éáñð øéôù àðà ,øîà ãçå ãç ìëã íåùî

òøôîì äú÷éæ àò÷ô ,åúîáé àéäù äéðùä úà íáéå åéçà àáùîå ,àøåñéà ãáòã àåä àúòù àéää ,åú÷å÷æ úåçà ñðë íåáéì ñðëù ïåùàøäù àëôéà éåä
:êãéàî

ffff.zeig` izy eycwiy mipy:íéøëð íäå.'ek odizyl uleg df:åú÷å÷æ úåçàá òâô ãçå ãç ìë àîìãã ,éîåáéì øåñà åäééðéî ãç ìëã íåùîcigid
.odizyl ulegíáéì øåñàå ìéàåä êëéôì .äöåìç úåçà íåùî äöéìç øçàì àìå ,ä÷å÷æ úåçà íåùî äéðù ìù äöéìç íãå÷ àì ,íáéì åì øùôà éàù

:÷åùì äîáé øåñéàî åúîáé àéäù äúåà àéöåäì éãë ,ïäéúùì äìçú õåìçé.uleg cg` mipydeéðùì äúåçà éøúùúå ,åúîáé åæ íà åéçàî ä÷éæ éòå÷ôàì

`xephxa yexit

הקודמת, במשנה øácהואåéçàåכבר  ìëì: מבואר בגמרא – ÀÈÄÀÈÈÈ
el `nhile ,eyxeil מיטמא הריהו ממזר , אח ולו  כהן  הוא שאם (כלומר 
שמת), זה Bìלאחיו  LiL énî õeç,אח –ïîe äçôMä ïî ÄÄÆÆÄÇÄÀÈÄ

úéøëpä שבכגון הנכרית, מן או הכנענית, השפחה מן לאביו שנולד  – ÇÈÀÄ
כמותה  וולדה ונכרית ששפחה לפי כלל . כאחיו  נחשב הוא אין זה

יב יב יב יב )))) גגגג,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין משפחה ((((משנהמשנהמשנהמשנה הבא שולד האב, אחר  מתייחס הוא ואין  ,
בה שנאמר עבד , הוא דדדד):):):):כנענית כא כא כא כא ,,,, תהיה ((((שמותשמותשמותשמות וילדיה "האשה

שנאמר  נכרי , הוא הנכרית מן הבא ולד  וכן  דדדד):):):):לאדוניה", ז ז ז ז ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

בנך, קרוי  מישראלית הבא בנך  ודרשו : – מאחרי" בנך את יסיר "כי 

בנה אלא בנך  קרוי  מנכרית הבא בנך א א א א ).).).).ואין  כגכגכגכג,,,, יבמות יבמות יבמות יבמות  éîÄ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 
íB÷î ìkî ïa Bì LiL,ממזר אפילו –åéáà úLà úà øèBt ÆÆÅÄÈÈÅÆÅÆÈÄ

íeaiä ïî;למעלה כבר  שבארנו כמו החליצה, ומן  –áiçå הבן – ÄÇÄÀÇÈ
מיתה, ÷Búììהפסול ìòå Búkî ìò את מקלל או  מכה כשהוא – ÇÇÈÀÇÄÀÈ

יז יז יז יז ).).).).אביו טוטוטוטו;;;; כא כא כא כא ,,,, שעשה ((((שמותשמותשמותשמות בכגון כאן  שמדובר  מבואר, בגמרא
מיתה עליו חייב אינו תשובה עשה לא אם אבל תשובה, ((((יבמות יבמות יבמות יבמות האב

בבבב).).).). øácהוא Bðáeכב כב כב כב ,,,, ìëì כמו לו, ולהיטמא ליורשו כגון – ÀÀÈÈÈ
באח, לעיל Bìשבארנו LiL énî õeç, בן –äçôMä ïî– ÄÄÆÆÄÇÄÀÈ

úéøëpäהכנענית, ïîe, אמו אחרי  אלא אחריו מתייחס הבן שאין – ÄÇÈÀÄ
כבנו  נחשב הוא ואין למעלה, הטעם שבארנו כמו  הנכרית, או  השפחה

כלל.

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úBéçà éúMî úçà LcwL éî וכיוצא ובתה לאשה הדין והוא – ÄÆÄÅÇÇÄÀÅÂÈ
זו  דומות שהן אחיות, בשתי ביותר מצוי  משנתנו שענין אלא בהן,

÷Lcלזו , ïäî Bæéà òãBé Bðéàåלפי בשתיהן , הוא אסור והרי – ÀÅÅÇÅÅÆÄÅ
אשתו, אחות ספק היא ואחת אחת Bæìשכל èâå Bæì èb ïúBð– ÅÅÈÀÅÈ

אלא  שקידש , זו את והכיר  ידע הקידושין בשעת אם לומר צורך  אין 

צריכות  והן מספק, מקודשות ששתיהן קידש , מהן  איזו  שכח כך  שאחר
לשתי שאמר  כגון  קידש, מהן  איזו  מעולם לו  נודע לא אפילו  אלא גט,

ונמצא  מהן , איזו פירש  ולא לי", מקודשת מכן  "אחת האחיות:
לביאה מסורים היו לא אלו  eaiy`שקידושין  did xyt` i`y xnelk)

(odn zg` lr,מספק מקודשות שתיהן  זה בכגון  אף מקום מכל ,
גט, להצריכן  הם קידושין  לביאה מסורים שאינם קידושין שאפילו 

eflהלכך  hbe efl hb ozep("("("("טובטובטובטוב יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  בנים,úî.((((עייןעייןעייןעיין בלא – Å
גט, להן  ליתן שהספיק ãçàקודם çà Bìå,לייבום לפניו ונפלו  – ÀÈÆÈ

ïäézLì õìBç לאחת ולחלוץ יבמתו . היא איזו יודע אינו שהרי  – ÅÄÀÅÆ
היא  לה שחלץ אותה שמא אסור , האחרת את לייבם כך  ואחר מהן
מדברי אסורה חלוצה ואחות חלוצתו , אחות האחרת ונמצאת יבמתו ,

שמא  מהן , אחת תחילה לייבם אסור  כן  גרושה. אחות מגזירת סופרים
זקוקתו  אחות משום לו  אסורה היא והרי  אחותה, אלא יבמתו היא אין 

(meaiil el dwewfd ly dzeg`).(ג (במשנה כבר  שבארנו כמו ,Bì eéäÈ
íéðL,אחים שני –õìBç ãçà,לאחת תחילה –íaéî ãçàå– ÀÇÄÆÈÅÀÆÈÀÇÅ

ואם  טוב, הרי יבמתו, היא זו  שאם ירצה, אם האחרת את כך  אחר 
ממנו , זיקתה ופקעה ליבמה אחיו חלץ כבר הרי היא, יבמתו אחות

זקוקתו . אחות זו  שאין  האחים eîã÷eñðëåונמצא מן  אחד  כל אם – ÈÀÀÈÀ
דין, בבית שנמלכו  קודם מהן  אחת íãiîייבם ïéàéöBî ïéà– ÅÄÄÄÈÈ

אותו  של  מידו מוציאים שאין  לומר  צורך אין  לגרשן. חייבים שאינם
אלא  יבמתו אינה זו אם שאף ייבם, כדין  שהרי שני, שייבם האח

את  הראשון שמשכנס זקוקתו, אחות משום עליו אסורה אינה אחותה,
חשש שיש ראשון , שייבם זה אפילו אלא זיקתה, ממנו  פקעה אחותה,

וכיון  ספק, אלא כאן ואין  הואיל מקום מכל  זקוקתו, באחות פגע שמא
אין  לפיכך  ממנו, זיקתה פקעה השנייה את כך  אחר וייבם אחיו  שבא

מידו . אף מוציאים

i y i n g m e i
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íéðL,ומשה ראובן כגון קרובים, שאינם –úBéçà ézL eLcwL ÀÇÄÆÄÀÀÅÂÈ
ורחל, לאה כגון  –òãBé Bðéà äæå ,Lc÷ Bæéà òãBé Bðéà äæÆÅÅÇÅÄÅÀÆÅÅÇ

Lc÷ Bæéàקידש מהאחיות איזו יודעים אינם משה ולא ראובן  לא – ÅÄÅ
מהם, אחד ïéhâכל  éðL ïúBð äæאחד גיטין, שני נותן  ראובן – ÆÅÀÅÄÄ

לרחל , ואחד  ïéhâללאה éðL ïúBð äæå, גיטין שני נותן  ומשה – ÀÆÅÀÅÄÄ
שהיא  לפי מהן, אחת בכל  אסורים ששניהם לרחל , ואחד ללאה אחד 

אשתו. אחות בנים,eúîספק בלא ומשה, ראובן –çà äæì– ÅÈÆÈ
שמעון, אח, çàלראובן  äæìå,אהרן אח, ולמשה –õìBç äæ ÀÈÆÈÆÅ

ïäézLì, ולרחל ללאה חולץ שמעון –ïäézLì õìBç äæå– ÄÀÅÆÀÆÅÄÀÅÆ
יבמתו , מהן איזו יודע מהם אחד שאין  ולרחל , ללאה חולץ ואהרן

שבארנו  כמו זקוקתו, באחות יפגע שמא לייבם, מהם אחד לכל  ואסור 
הקודמת. ãçàבמשנה äæì, שמעון אחד , אח לראובן  –íéðL äæìå ÈÆÆÈÀÈÆÀÇÄ

ואלעזר, אהרן  אחים, שני  ולמשה –ãéçiä, שמעון –ïäézLì õìBç ÇÈÄÅÄÀÅÆ
אלא  יבמתו היא אין  שמא אחת, תחילה לייבם לו אפשר שאי  –
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ì õìBçïäézL;íéðMäå,íaéî ãçàå õìBç ãçà.eñðëå eîã÷–íãiî ïéàéöBî ïéà.íéðL äæì,íéðL äæìå– ¥¦§¥¤§©§©¦¤¨¥§¤¨§©¥¨§§¨§¥¦¦¦¨¨¨¤§©¦§¨¤§©¦
úçàì õìBç äæ ìL åéçà,úçàì õìBç äæ ìL åéçàå;äæ ìL Búöeìç íaéî äæ ìL åéçà,íaéî äæ ìL åéçàå ¨¦¤¤¥§©©§¨¦¤¤¥§©©¨¦¤¤§©¥£¨¤¤§¨¦¤¤§©¥

äæ ìL Búöeìç.eöìçå íéðL eîã÷–íéðMä eîaéé àG,íaéî ãçàå õìBç ãçà àlà.eñðëå eîã÷–ïéà £¨¤¤¨§§©¦§¨§§©§©§©¦¤¨¤¨¥§¤¨§©¥¨§§¨§¥
íãiî ïéàéöBî. ¦¦¦¨¨

Áíaéì ìBãba äåöî;ïèwä íã÷ íàå–äëæ.äøøçzLðå äçôMä ìò ïòèpä,äøibúðå úéøëpä ìò Bà– ¦§¨©¨§©¥§¦¨©©¨¨¨¨©¦§¨©©¦§¨§¦§©§§¨©©¨§¦§¦§©§¨
ñðëé àG äæ éøä.ñðk íàå–Bãiî ïéàéöBî ïéà.Léà úLà ìò ïòèpä,Bãé úçzî äeàéöBäå,ñðkL ét ìò óà £¥¤¦§Ÿ§¦¨©¥¦¦¦¨©¦§¨©¥¤¦§¦¨¦©©¨©©¦¤¨©

–àéöBé. ¦

:åéçà úöéìçá äéðéî äîáéä ú÷éæ äò÷ô àä àéä äúåçà éàå ,øéôù ,àéä åúîáé éà ,êùôð äîî.df ly ezvelg maiin df ly eig`åæ íà ,êùôð äîî
úåçà íåùî éàã ,àéä äéøëð ,áéñð øéôù àéä åúîáé åàì éàå .íåìë äðéàå åúîáé äúéä àìù äúåçàì àìà åæì õìç àì åéçà éøäù ,áéñð øéôù åúîáé

:äìòá éçàî åæ äöìç éøä ,÷åùì äîáé íåùî éàå .ä÷éæ äò÷ôå åúîáé àéäù äúåçà úà åéçà õìç éøäù ,àëéì ä÷å÷æ.oig` ipy encwåöìçå ãçà ìù
:åúîáé àéä åæéà éòãé àìã íåùî ïäéúùì.enaii `l:åú÷å÷æ úåçà àéä åæ øîéîì äéì úéà áéñðã àî÷ã íåùî ,åæ úà äæå åæ úà äæ íéøçàä íéçà éðù

uleg cg` `l`:úçàì ,äìçú.main cg`eäîáéå .åúîáéì åéçà õìç éøäù ,òâô àì ä÷å÷æ úåçàá ,åàì éàå ,øéôù àéä åúîáé éà ,êùôð äîî ,äéðùì
:äìòá éçàî äöìç éøäù ,éåä àì ÷åùì.encw m`e,úéùéøôãë ,ïãéî ïéàéöåî ïéà ,ã"áá êìîéì åàá àìå íéøçàä íéðù úöéìç øçà åñðëå íéðåøçà 'á åìà

éä åúîáé áéñðã àî÷ øîéîì àëéàå ,äðåùàø éàåùéðá ä÷å÷æ úåçà øåñéà ÷ôñ àìà ïàë ïéà éøäùéîð éàå ,äéøëð áéñð øéôù éîð àøúáå ,áéñð øéôùå à
:ãáò ãáòã àøåñéàå ,åúùà åì äøúåäå åéçàî äú÷éæ äò÷ô íáéå éðù àáù ïåéë ,ä÷å÷æ úåçàá òâô àî÷å àëôéà àáéñðéà éåä

gggg.mail lecba devníå÷é .úéðåìéàì èøô ,ãìéì äéåàø àäú äîáé äúåàå ,ãìú øùà .øåëá àäé íáéîä ,øåëáä äéäå äîáéå äùàì åì äç÷ìå ïðéùøãã
:åîò åéçà å÷ìçé àìå ,åúåà ìåçðì åéçà íù ìò íáéä øåëáä.yi` zy` lr orhpd:ùéà úùà ìò ãåùçä.de`ivedeäæ ìéáùá ,äìòá úçúî ã"á

:äàùðå äæ êìäå ,åéìò äøñàù.`ivei.ìòåáì ãçàå ìòáì ãçà ,íéîòô 'á äàîèð äàîèðî ïðéùøããë ,ìòáì äøåñàù åîë åì éîð äøåñà àúééøåàãîã
ñðåà éáâ ïçëùàãë ,ñåðëì äåöîã äàøð ,äéåðôä ìò ïòèð ìáà ,ùéà úùà ìò ïòèðä à÷åãå(á"ë íéøáã):äùàì äéäú åìå

`xephxa yexit

לחלוץ  לו אפשר  ואי  זקוקתו. אחות משום לו אסורה היא והרי  אחותה,
יבמתו  לה שחלץ זו  שמא האחרת, את לייבם כך ואחר  לאחת תחילה

חולץ  לפיכך חלוצתו; אחות משום לו  אסורה השנייה ונמצאת היא,
לשוק, יבמה מאיסור  יבמתו שהיא זו  את להוציא כדי  לשתיהן , הוא

íéðMäå,ואלעזר אהרן –õìBç ãçàכדי מהן, לאחת תחילה – ÀÇÀÇÄÆÈÅ
יבמתו , זו אם מאחיו  זיקתה íaéîלהפקיע ãçàå את כך  אחר – ÀÆÈÀÇÅ

יבמתו  אחות ואם טוב; הרי יבמתו , היא זו שאם ירצה. אם האחרת
היא  שאין ונמצא אחיו , בחליצת ממנו יבמתו  זיקת פקעה הרי היא,

זקוקתו. ואלעזר ,÷eîãאחות אהרן  האחים, שני  –eñðëå, אותן – ÈÀÀÈÀ
קודם  מהן אחת ייבם מהם אחד  שכל לשתיהן , חלץ ששמעון לאחר

דין, בבית íãiîשנמלכו ïéàéöBî ïéà הטעם שבארנו  כמו  – ÅÄÄÄÈÈ
הקודמת. íéðLבמשנה äæìשמעון אחים, שני  לראובן  היו ולוי,– ÈÆÀÇÄ

íéðL äæìå, ואלעזר אהרן  אחים, שני ולמשה –äæ ìL åéçà– ÀÈÆÀÇÄÈÄÆÆ
שמעון, כגון ראובן, úçàìשל  õìBç,ללאה כגון  –ìL åéçàå ÅÀÇÇÀÈÄÆ

äæ, אהרן כגון  משה, של –úçàì õìBç כך ואחר  לרחל ; –åéçà ÆÅÀÇÇÈÄ
äæ ìL, לוי היינו שמעון, של  –äæ ìL Búöeìç íaéîשל – ÆÆÀÇÅÂÈÆÆ

לא  אחיו  שמעון שהרי מוטב, יבמתו היא שאם רחל ; את היינו  אהרן ,
ואם  כלום. חליצתו ואין  יבמתו , היתה שלא ללאה אלא לרחל חלץ
ומותרת  המת, בעלה אחי  אהרן , לה חלץ כבר  הרי יבמתו , אינה רחל

שמעון  שהרי זקוקתו , אחות משום לו  אסורה אינה ואף העולם. לכל 
ממנו; זיקתה ופקעה יבמתו, שהיא לאה, לאחותה חלץ כבר  אחיו 

äæ ìL åéçàå,אלעזר היינו אהרן, של  –äæ ìL Búöeìç íaéî ÀÈÄÆÆÀÇÅÂÈÆÆ
ורחל. בלוי הטעם שבארנו  כמו  לאה, את היינו  שמעון, של  –eîã÷ÈÀ

íéðL,ולוי שמעון  ראובן, של  האחים כגון אחד, של  האחים שני – ÀÇÄ
eöìçå,לשתיהן –íéðMä eîaéé àG,משה של האחים שני  – ÀÈÀÀÇÀÇÀÇÄ

זקוקתו , באחות הראשון  יפגע שמא ואלעזר, õìBçאהרן ãçà àlàÆÈÆÈÅ
לאחת, תחילה –íaéî ãçàå שאהרן כגון האחרת, את כך  אחר  – ÀÆÈÀÇÅ

רחליחלוץ שאם רחל , את לייבם אלעזר  יכול כך ואחר  ללאה, תחילה
ואחותה  ולוי , שמעון  של  יבמתם היא רחל  ואם טוב, הרי  יבמתו, היא

העולם, לכל  והותרה בעלה, אחי  לרחל  חלץ כבר  הרי  יבמתו, היא לאה
מותר הלכך  זקוקתו, אחות רחל  ואין ללאה, כבר  חלץ אחיו ואהרן

לכנסה. ואלעזר,÷eîãלאלעזר אהרן –eñðëå,ורחל לאה את – ÈÀÀÈÀ
דין, בבית לימלך  באו  ולא להן , חלצו ולוי  ששמעון ïéàÅלאחר 

íãiî ïéàéöBî אלא כאן  שאין  הקודמת, במשנה שבארנו כמו – ÄÄÄÈÈ
שהראשון  אפשר והרי ראשון , שייבם במי  זקוקה אחות איסור  ספק

והותרה  כבר שחלצה יבמה כנס הוא אף והשני  כדין, יבמתו  את כנס
פגע  ראשון  שייבם שזה ונמצא להיפך, היה אם ואף העולם. לכל 

והותרה  מאחיו זיקתה פקעה וייבם, שני  שבא כיון  זקוקתו , באחות
עשה שעשה ואיסור  אשתו , ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))לו  מחייבים ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; אין הלכך  ,

לגרשן . אותם
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íaéì ìBãba äåöî,אחדים אחים לו והיו  בנים בלא שמת מי  – ÄÀÈÇÈÀÇÅ
שנאמר  לאשתו, לחלוץ או  לייבם בשנים הגדול האח על ((((דברים דברים דברים דברים מצוה

וווו):):):): clz",כה כה כה כה ,,,, xy` xekad dide" הפסוק שאין  השמועה, מפי ולמדו

כלומר שבאחים, בבכור  אלא היבמה, שתלד בבכור כמשמעו , מדבר,
והוא המייבם, יהיה שהוא אמם, שילדה שבאחים, lrבגדול  mewi"

,"znd eig` my. עמו אחיו יחלקו  ולא נחלתו , את לנחול íàåÀÄהיינו 
íã÷,לייבם –ïèwä,בשנים הקטן  האח –äëæ בפרשת שנאמר – ÈÇÇÈÈÈÈ

ה ה ה ה ):):):):וםייב  כה כה כה כה ,,,, ecgi"((((דברים דברים דברים דברים  mig` eayi ik" לזה זה ישיבתם הוקשה –
לייבום. שווים äçôMäלהיות ìò ïòèpäדברי עליו שטענו מי  – ÇÄÀÈÇÇÄÀÈ

השפחה, על שבא שחשדוהו, כלומר מכן äøøçzLðåלעז, ולאחר – ÀÄÀÇÀÀÈ
לחירות, úéøëpäיצאה ìò Bà,הנכרית על  שבא שחשדוהו  – ÇÇÈÀÄ

äøibúðå,מכן לאחר  –ñðëé àG äæ éøä שלא ישאנה, לא – ÀÄÀÇÀÈÂÅÆÄÀÙ
שחשדוהו  מה היה אמת הבריות: וכתוב((((רש רש רש רש """"יייי))))יאמרו  כדכדכדכד):):):):, ד ד ד ד ,,,, ((((משלי משלי משלי משלי 

מבארים  יש  ממך ". הרחק שפתיים ולזות פה, עקשות ממך  "הסר

הוא  ואף זה, של  זנותו מחמת אלא נתגיירה שלא יאמרו שלא הטעם,
זנות לשם אלא כנס רמברמברמברמב""""ןןןן).).).).לא ñðk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; íàå,אותה –ïéà ÀÄÈÇÅ

Bãiî ïéàéöBî הוא החשד שאפילו לגרשה, אותו מחייבים אין  – ÄÄÄÈ
עליו  אסורה אינה יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").אמת, """"נימוקינימוקינימוקינימוקי Léà((((עייןעייןעייןעיין úLà ìò ïòèpäÇÄÀÈÇÅÆÄ

איש , אשת על שבא שחשדוהו מי  –Bãé úçzî äeàéöBäåשל – ÀÄÈÄÇÇÈ
חשד מחמת לגרשה דין  בית שחייבו בעלה, יד מתחת היינו  האיש,

ונשאה, עליה הנטען זה והלך ñðkLזה, ét ìò óà,אותה –àéöBé ÇÇÄÆÈÇÄ
התורה, מן היא אסורה לו  גם הרי  עמו , זינתה שאם לגרשה, חייב –

לבועלשהמזנה אסורה כך לבעל אסורה שהיא כשם בעלה, תחת
א א א א )))) ה ה ה ה ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה .((((משנהמשנהמשנהמשנה

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn ipy wxt zenai zkqn

Ëíiä úðéãnî èb àéánä,øîàå:ízçð éðôáe ázëð éðôa–BzLà úà àOé àG.úî,åézâøä,eäeðâøä– ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¦¨¤¦§¥£©§¦£©§
BzLà úà àOé àG.äãeäé éaøøîBà:åézâøä–BzLà àNpz àG;eäeðâøä–BzLà àNpz. ¦¨¤¦§©¦§¨¥£©§¦¦¨¥¦§£©§¦¨¥¦§

Èdìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçä–äpàOé àG äæ éøä.äðàî,åéðôa äöìçL Bà–äpàOé,éðtî ¤¨¨¤¨©¤¨¦¨§¤¤©©£¨£¥¤¦¨¤¨¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨¦§¥
ïéc úéa àeäL.eúîå íéLð íäì eéäL ïlëå–íäì àNpì úBøzî.L Bà eLøbúðå íéøçàì eàOpL ïlëåeðîìàúp ¤¥¦§ª¨¤¨¨¤¨¦¨¥ª¨¦¨¥¨¤§ª¨¤¦§©£¥¦§¦§¨§¤¦§©§§

–ïäì àNpì úBøzî.íäéðáì úBøzî ïlëå,ïäéçàì Bà. ª¨¦¨¥¨¤§ª¨ª¨¦§¥¤©£¥¤
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iiii.xcpa:äèøçì çúô àöî àìå äì øéúäì íëçì úàáå ,äì øôä àìå äìòáî äàðä äøãðù.dp`yi `l:ãùç íåùî.oic zia `edyåà ïåàéî ,øîåìë

:äçîåî ãéçéá íéøãð øúéä ìáà .éãéùç àì äùìùå íéðùá íéðåàéîå äöéìç ì"éé÷ã íåùî ,éãéçéá äæ íëç äùò àì äöéìç.olekeèâ àéáîäå íëçä
,ñåðëé àì åäá ïðúã ,äàéùäì äùàä ìò ãéòîäåmiyp odl did m`,äùòî úòùáezne,ë"çàmdl `ypdl zexzen:ãùç àëéì àúùäã.olekeíéùðä

:åììä.mixg`l e`yipy:íééðùä íéìòáä åúîå ,äìòá úîù ãòä ãéòäùë åà íëçä äøñàùë.`ypil zexzen:èâ àéáîìå ãòìå íëçìzexzen oleke
.odig`le mdipalíà ,ñåðëé àì ïðéøîàã éðä ìëå .åéçà ìéáùá åà åðá ìéáùá àèåç íãà ïéàã ,íãáì íäì àìà úåøåñà ïðéàå .ïúåà íéøéúîä åìà ìù

øòåëî øáã éãò åàá íäå .àéöåé ñðë íà åìéôà ,äøåøá äéàøå íéãòá äìòá úçúî ïéã úéá äåàéöåä íàù ùéà ,úùà ìò ïòèðäî õåç ,àéöåî åðéà ñðë
ù øçàì íàå .àéöåé àì ñðë íà ,äæá àöåéëå äèîä ìòî úãîåò àéäå àöåé íãà åà øðéñá úøâåç àéäå àöåé íãà åàøù ïåâë ,ãáìáøòåëî øáã éãò åàá

:åéðá ìò æòì àéöåäì àìù éãë ,àéöåî åðéà æàù äðîî íéðá åì åéä ïë íà àìà ,àéöåé ñðë íà ,éöçå íåé ìå÷ä ãîòù ,÷éñô àìã àì÷ àöé
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èb àéánä, לאשתו הבעל  ששלח –íiä úðéãnî ממדינה – ÇÅÄÅÄÀÄÇÇÈ
לארץ, שבחוץ ízçðרחוקה éðôáe ázëð éðôa :øîàå שכן – ÀÈÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ

א): א, (גיטין  azkpשנו  ipta :xn`iy jixv mid zpicnn hb `iand"
"mzgp iptaeבפני הגט: מסירת קודם הדין בבית לומר  צריך (השליח

על בגמרא נאמרו  טעמים ושני  העדים); עליו  חתמו ובפני  הגט נכתב
dnyl"כך: oi`iwa oi`y itl :xn` dax" בקיאים הים מדינת בני שאין –

תיקנו  לפיכך המתגרשת. האשה לשם הגט את לכתוב שצריך בהלכה,
לידי יביא וזה נחתם", ובפני  נכתב "בפני השליח: שיאמר חכמים,

שנכתב  הוא מעיד  זו  שבאמירתו  או כדינו , ונחתם נכתב הגט אם בירור
לשמה. הגט eniiwl"ונחתם oiievn micr oi`y itl :xn` `ax"כלומר –

הבעל יבוא שמא חוששים אלא בגט, לפסול חוששים אין רבא שלדעת
זה  בכגון  היא והלכה מזוייף, שהוא הגט על ויערער הים ממדינת

הגט, על  החתומים העדים שאם דהיינו  בחותמיו, הגט את לקיים שיש 
החתימות, של זהותן  את מאשרים חתימותיהם, את המכירים אחרים או

שהובא  בגט אבל  ערעור ; אינו  הבעל של וערעורו  קיים. הגט הרי
חתימות  את שיקיימו  ישראל, בארץ מצויים עדים אין הים, ממדינת

לקיים  לאשה תקנה תהא לא ויערער הבעל  יבוא ואם שבגט. העדים
ובפני נכתב "בפני  השליח: שיאמר  חכמים תיקנו  לפיכך גיטה. את
הבעל אין  ושוב הגט, את המקיימים עדים כשני  והאמינוהו  נחתם".

במשנתנו : ששנינו  זהו לערער. iptaיכול :xn`e mid zpicnn hb `iand
,mzgp iptae azkpBzLà úà àOé àGשהואיל המגרש , של – ÄÈÆÄÀ

לישאנה. שיוכל  כדי  שקר  עדות שהעיד בו  יחשדו דיבורו, על  וסומכים
úî: שאמר או שמת, אדם על  שהעיד מי כלומר  –,åézâøä או ÅÂÇÀÄ

eäeðâøä מותרת אדם אותו של  אשתו  זה שבכגון עמי, ואחרים אני  – ÂÇÀ
ז), טז, (כלהלן אחד עד פי  על אשה שמשיאין àOéלהינשא, àGÄÈ

BzLà úà,לעיל שבארנו מהטעם אשתו , את לישא לעד  אסור  – ÆÄÀ
עדות  שהעיד יאמרו  שמא חוששים עדותו , פי על נישאת והיא שהואיל

שיישאנה. כדי åézâøäשקר  :øîBà äãeäé éaø: העד אמר  אם – ÇÄÀÈÅÂÇÀÄ
BzLà"הרגתיו ", àNpz àG ואינו רשע שהוא מפני לאחר , אפילו – ÄÈÅÄÀ

שנאמר להעיד, א א א א ):):):):ראוי  כגכגכגכג,,,, עד((((שמות שמות שמות שמות  להיות רשע עם ידך תשת "אל
עד; רשע תשת אל  ודרשו: אמר :eäeðâøäחמס", אם אבל – ÂÇÀ

הרגתיו , לא אני  אבל הורגיו, עם הייתי  זו: מלשונו  שמשמע "הרגנוהו",
BzLà àNpz,ברם להינשא. עדותו  פי על היא מותרת –dkldd ÄÈÅÄÀ

,`id ומכאן עצמו, אצל קרוב שאדם לפי  רשע, עצמו משים אדם שאין 

שאמר מה על  נאמן אינו  שאמנם עדותו, מפלגים "הרגתיו ", שאמר  מי 
"הרגתיו", אמר אפילו הלכך  שנהרג; עדותו  לנו נאמנה אבל  הרגו , שהוא

אשתו . תינשא
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dìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçä האשה שנדרה – ÆÈÈÆÈÇÆÈÄÈÀÆÆÇÇÂÈ
ולא  נדרה, את לה להתיר לחכם ובאה לה, הפר ולא מבעלה, הנאה

מבעלה, ונתגרשה לה, להתירו פתח äpàOéמצא àG äæ éøä– ÂÅÆÄÈÆÈ
שיישאנה. כדי בעלה על  ואסרה נדרה את לה התיר שלא יחשדוהו , שמא

åéðôa äöìçL Bà ,äðàî או אמה שהשיאוה יתומה קטנה – ÅÂÈÆÈÀÈÀÈÈ
בפניו , שחלצה יבמה או החכם, בפני  בבעלה מיאנה והיא אחיה

äpàOé,לאשה אותה לקחת לחכם מותר –ïéc úéa àeäL éðtî ÄÈÆÈÄÀÅÆÅÄ
הוא דין בית בכלל  שהחכם נעשים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– והחליצה המיאון  שאין  ,

שיש פי על ואף חשוד. הדין  בית ואין דין , בית בפני  אלא יחיד בפני

חשודים, אינם שניים גם מקום מכל בשניים, נעשה שמיאון סוברים
אחד בשביל  לחטוא מצויים שניים יום יום יום יום שאין  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;

מומחה.טובטובטובטוב")")")") ביחיד  נדרים היתר  אבל ;ïlëå ממדינת גט המביא – ÀËÈ
והחכם  הקודמת), במשנה (ששנינו בעלה שמת לאשה והמעיד  הים

במשנתנו ), (ששנינו  בנדר האשה את íéLðשאסר  íäì eéäL– ÆÈÈÆÈÄ
הוראתו , בשעת והחכם עדותו, בשעת והעד  הגט, הבאת בשעת השליח

eúîå,כך אחר נשיהם –íäì àNpì úBøzî בשעת שהרי – ÈÅËÈÄÈÅÈÆ
פי על ואף זו. את לישא נתכוונו לא הסתם ומן נשואים, היו  המעשה

בכך רגילים היו  לא מקום מכל ויותר, נשים שתי  לישא ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת שמותר

לאותם ïlëåישראלישראלישראלישראל").").")."). להינשא להן  שאסור הללו הנשים כל – ÀËÈ
על לה שהעיד  ולעד הגט, את לה שהביא לשליח היינו החשודים,

בנדר , בעלה על שאסרה ולחכם בעלה, íéøçàìמות eàOpLÆÄÀÇÂÅÄ
búðåeðîìàúpL Bà eLø,השניים מבעליהן –àNpì úBøzî ÀÄÀÈÀÆÄÀÇÀÀËÈÄÈÅ
ïäì זמן לאחר  לחטוא מצוי  אדם שאין  ולחכם, ולעד  לשליח – ÈÆ

לשליח ïlëå((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ).).).). אסורות שהן  בזמן אף הללו , הנשים כל – ÀËÈ
ולחכם, ïäéçàìולעד Bà ,íäéðáì úBøzî,החשודים אותם של – ËÈÄÀÅÆÇÂÅÆ

אחיו  מפני ולא בנו  (בשביל ) מפני  לא חוטא אדם ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).).שאין 
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úåçà íåùî éàã ,àéä äéøëð ,áéñð øéôù àéä åúîáé åàì éàå .íåìë äðéàå åúîáé äúéä àìù äúåçàì àìà åæì õìç àì åéçà éøäù ,áéñð øéôù åúîáé

:äìòá éçàî åæ äöìç éøä ,÷åùì äîáé íåùî éàå .ä÷éæ äò÷ôå åúîáé àéäù äúåçà úà åéçà õìç éøäù ,àëéì ä÷å÷æ.oig` ipy encwåöìçå ãçà ìù
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uleg cg` `l`:úçàì ,äìçú.main cg`eäîáéå .åúîáéì åéçà õìç éøäù ,òâô àì ä÷å÷æ úåçàá ,åàì éàå ,øéôù àéä åúîáé éà ,êùôð äîî ,äéðùì
:äìòá éçàî äöìç éøäù ,éåä àì ÷åùì.encw m`e,úéùéøôãë ,ïãéî ïéàéöåî ïéà ,ã"áá êìîéì åàá àìå íéøçàä íéðù úöéìç øçà åñðëå íéðåøçà 'á åìà

éä åúîáé áéñðã àî÷ øîéîì àëéàå ,äðåùàø éàåùéðá ä÷å÷æ úåçà øåñéà ÷ôñ àìà ïàë ïéà éøäùéîð éàå ,äéøëð áéñð øéôù éîð àøúáå ,áéñð øéôùå à
:ãáò ãáòã àøåñéàå ,åúùà åì äøúåäå åéçàî äú÷éæ äò÷ô íáéå éðù àáù ïåéë ,ä÷å÷æ úåçàá òâô àî÷å àëôéà àáéñðéà éåä

gggg.mail lecba devníå÷é .úéðåìéàì èøô ,ãìéì äéåàø àäú äîáé äúåàå ,ãìú øùà .øåëá àäé íáéîä ,øåëáä äéäå äîáéå äùàì åì äç÷ìå ïðéùøãã
:åîò åéçà å÷ìçé àìå ,åúåà ìåçðì åéçà íù ìò íáéä øåëáä.yi` zy` lr orhpd:ùéà úùà ìò ãåùçä.de`ivedeäæ ìéáùá ,äìòá úçúî ã"á

:äàùðå äæ êìäå ,åéìò äøñàù.`ivei.ìòåáì ãçàå ìòáì ãçà ,íéîòô 'á äàîèð äàîèðî ïðéùøããë ,ìòáì äøåñàù åîë åì éîð äøåñà àúééøåàãîã
ñðåà éáâ ïçëùàãë ,ñåðëì äåöîã äàøð ,äéåðôä ìò ïòèð ìáà ,ùéà úùà ìò ïòèðä à÷åãå(á"ë íéøáã):äùàì äéäú åìå
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לחלוץ  לו אפשר  ואי  זקוקתו. אחות משום לו אסורה היא והרי  אחותה,
יבמתו  לה שחלץ זו  שמא האחרת, את לייבם כך ואחר  לאחת תחילה

חולץ  לפיכך חלוצתו; אחות משום לו  אסורה השנייה ונמצאת היא,
לשוק, יבמה מאיסור  יבמתו שהיא זו  את להוציא כדי  לשתיהן , הוא

íéðMäå,ואלעזר אהרן –õìBç ãçàכדי מהן, לאחת תחילה – ÀÇÀÇÄÆÈÅ
יבמתו , זו אם מאחיו  זיקתה íaéîלהפקיע ãçàå את כך  אחר – ÀÆÈÀÇÅ

יבמתו  אחות ואם טוב; הרי יבמתו , היא זו שאם ירצה. אם האחרת
היא  שאין ונמצא אחיו , בחליצת ממנו יבמתו  זיקת פקעה הרי היא,

זקוקתו. ואלעזר ,÷eîãאחות אהרן  האחים, שני  –eñðëå, אותן – ÈÀÀÈÀ
קודם  מהן אחת ייבם מהם אחד  שכל לשתיהן , חלץ ששמעון לאחר

דין, בבית íãiîשנמלכו ïéàéöBî ïéà הטעם שבארנו  כמו  – ÅÄÄÄÈÈ
הקודמת. íéðLבמשנה äæìשמעון אחים, שני  לראובן  היו ולוי,– ÈÆÀÇÄ

íéðL äæìå, ואלעזר אהרן  אחים, שני ולמשה –äæ ìL åéçà– ÀÈÆÀÇÄÈÄÆÆ
שמעון, כגון ראובן, úçàìשל  õìBç,ללאה כגון  –ìL åéçàå ÅÀÇÇÀÈÄÆ

äæ, אהרן כגון  משה, של –úçàì õìBç כך ואחר  לרחל ; –åéçà ÆÅÀÇÇÈÄ
äæ ìL, לוי היינו שמעון, של  –äæ ìL Búöeìç íaéîשל – ÆÆÀÇÅÂÈÆÆ

לא  אחיו  שמעון שהרי מוטב, יבמתו היא שאם רחל ; את היינו  אהרן ,
ואם  כלום. חליצתו ואין  יבמתו , היתה שלא ללאה אלא לרחל חלץ
ומותרת  המת, בעלה אחי  אהרן , לה חלץ כבר  הרי יבמתו , אינה רחל

שמעון  שהרי זקוקתו , אחות משום לו  אסורה אינה ואף העולם. לכל 
ממנו; זיקתה ופקעה יבמתו, שהיא לאה, לאחותה חלץ כבר  אחיו 

äæ ìL åéçàå,אלעזר היינו אהרן, של  –äæ ìL Búöeìç íaéî ÀÈÄÆÆÀÇÅÂÈÆÆ
ורחל. בלוי הטעם שבארנו  כמו  לאה, את היינו  שמעון, של  –eîã÷ÈÀ

íéðL,ולוי שמעון  ראובן, של  האחים כגון אחד, של  האחים שני – ÀÇÄ
eöìçå,לשתיהן –íéðMä eîaéé àG,משה של האחים שני  – ÀÈÀÀÇÀÇÀÇÄ

זקוקתו , באחות הראשון  יפגע שמא ואלעזר, õìBçאהרן ãçà àlàÆÈÆÈÅ
לאחת, תחילה –íaéî ãçàå שאהרן כגון האחרת, את כך  אחר  – ÀÆÈÀÇÅ

רחליחלוץ שאם רחל , את לייבם אלעזר  יכול כך ואחר  ללאה, תחילה
ואחותה  ולוי , שמעון  של  יבמתם היא רחל  ואם טוב, הרי  יבמתו, היא

העולם, לכל  והותרה בעלה, אחי  לרחל  חלץ כבר  הרי  יבמתו, היא לאה
מותר הלכך  זקוקתו, אחות רחל  ואין ללאה, כבר  חלץ אחיו ואהרן

לכנסה. ואלעזר,÷eîãלאלעזר אהרן –eñðëå,ורחל לאה את – ÈÀÀÈÀ
דין, בבית לימלך  באו  ולא להן , חלצו ולוי  ששמעון ïéàÅלאחר 

íãiî ïéàéöBî אלא כאן  שאין  הקודמת, במשנה שבארנו כמו – ÄÄÄÈÈ
שהראשון  אפשר והרי ראשון , שייבם במי  זקוקה אחות איסור  ספק

והותרה  כבר שחלצה יבמה כנס הוא אף והשני  כדין, יבמתו  את כנס
פגע  ראשון  שייבם שזה ונמצא להיפך, היה אם ואף העולם. לכל 

והותרה  מאחיו זיקתה פקעה וייבם, שני  שבא כיון  זקוקתו , באחות
עשה שעשה ואיסור  אשתו , ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))לו  מחייבים ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; אין הלכך  ,

לגרשן . אותם
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íaéì ìBãba äåöî,אחדים אחים לו והיו  בנים בלא שמת מי  – ÄÀÈÇÈÀÇÅ
שנאמר  לאשתו, לחלוץ או  לייבם בשנים הגדול האח על ((((דברים דברים דברים דברים מצוה

וווו):):):): clz",כה כה כה כה ,,,, xy` xekad dide" הפסוק שאין  השמועה, מפי ולמדו

כלומר שבאחים, בבכור  אלא היבמה, שתלד בבכור כמשמעו , מדבר,
והוא המייבם, יהיה שהוא אמם, שילדה שבאחים, lrבגדול  mewi"

,"znd eig` my. עמו אחיו יחלקו  ולא נחלתו , את לנחול íàåÀÄהיינו 
íã÷,לייבם –ïèwä,בשנים הקטן  האח –äëæ בפרשת שנאמר – ÈÇÇÈÈÈÈ

ה ה ה ה ):):):):וםייב  כה כה כה כה ,,,, ecgi"((((דברים דברים דברים דברים  mig` eayi ik" לזה זה ישיבתם הוקשה –
לייבום. שווים äçôMäלהיות ìò ïòèpäדברי עליו שטענו מי  – ÇÄÀÈÇÇÄÀÈ

השפחה, על שבא שחשדוהו, כלומר מכן äøøçzLðåלעז, ולאחר – ÀÄÀÇÀÀÈ
לחירות, úéøëpäיצאה ìò Bà,הנכרית על  שבא שחשדוהו  – ÇÇÈÀÄ

äøibúðå,מכן לאחר  –ñðëé àG äæ éøä שלא ישאנה, לא – ÀÄÀÇÀÈÂÅÆÄÀÙ
שחשדוהו  מה היה אמת הבריות: וכתוב((((רש רש רש רש """"יייי))))יאמרו  כדכדכדכד):):):):, ד ד ד ד ,,,, ((((משלי משלי משלי משלי 

מבארים  יש  ממך ". הרחק שפתיים ולזות פה, עקשות ממך  "הסר

הוא  ואף זה, של  זנותו מחמת אלא נתגיירה שלא יאמרו שלא הטעם,
זנות לשם אלא כנס רמברמברמברמב""""ןןןן).).).).לא ñðk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; íàå,אותה –ïéà ÀÄÈÇÅ

Bãiî ïéàéöBî הוא החשד שאפילו לגרשה, אותו מחייבים אין  – ÄÄÄÈ
עליו  אסורה אינה יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").אמת, """"נימוקינימוקינימוקינימוקי Léà((((עייןעייןעייןעיין úLà ìò ïòèpäÇÄÀÈÇÅÆÄ

איש , אשת על שבא שחשדוהו מי  –Bãé úçzî äeàéöBäåשל – ÀÄÈÄÇÇÈ
חשד מחמת לגרשה דין  בית שחייבו בעלה, יד מתחת היינו  האיש,

ונשאה, עליה הנטען זה והלך ñðkLזה, ét ìò óà,אותה –àéöBé ÇÇÄÆÈÇÄ
התורה, מן היא אסורה לו  גם הרי  עמו , זינתה שאם לגרשה, חייב –

לבועלשהמזנה אסורה כך לבעל אסורה שהיא כשם בעלה, תחת
א א א א )))) ה ה ה ה ,,,, סוטהסוטהסוטהסוטה .((((משנהמשנהמשנהמשנה
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Ëíiä úðéãnî èb àéánä,øîàå:ízçð éðôáe ázëð éðôa–BzLà úà àOé àG.úî,åézâøä,eäeðâøä– ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨©§¨©¦§©§¨©¤§©¦¨¤¦§¥£©§¦£©§
BzLà úà àOé àG.äãeäé éaøøîBà:åézâøä–BzLà àNpz àG;eäeðâøä–BzLà àNpz. ¦¨¤¦§©¦§¨¥£©§¦¦¨¥¦§£©§¦¨¥¦§

Èdìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçä–äpàOé àG äæ éøä.äðàî,åéðôa äöìçL Bà–äpàOé,éðtî ¤¨¨¤¨©¤¨¦¨§¤¤©©£¨£¥¤¦¨¤¨¥£¨¤¨§¨§¨¨¦¨¤¨¦§¥
ïéc úéa àeäL.eúîå íéLð íäì eéäL ïlëå–íäì àNpì úBøzî.L Bà eLøbúðå íéøçàì eàOpL ïlëåeðîìàúp ¤¥¦§ª¨¤¨¨¤¨¦¨¥ª¨¦¨¥¨¤§ª¨¤¦§©£¥¦§¦§¨§¤¦§©§§

–ïäì àNpì úBøzî.íäéðáì úBøzî ïlëå,ïäéçàì Bà. ª¨¦¨¥¨¤§ª¨ª¨¦§¥¤©£¥¤

hhhh.mid zpicnn hb `iand:åîéé÷ì ïééåöî íéãò ïéàù øîìå ,äîùì ïéàé÷á ïéàù íåùî øîì ,ïéèéâá ùøåôî àîòèå .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîàéù êéøö
.ezy` z` `yi `l:ïðéëîñ äéøåáãàã íåùî.'eke eizbxd zn.äéìò ø÷ù úåãò ãéòäå äá ïúð åéðéò àîù ,íéúôù úåæì àëéà ,úàùéð åúåãò ìòå ìéàåä

:ãçà ãòá úàùéð äùàã ,øçàì àùðú ìáà.ezy` `ypz `l eizbxd xne` i"xòùø úùú ìà äøîà äøåúäå òùø àåäù éðôî ,øçàì åìéôà åúåãòá
ä ïéàå .ãò.åâøä àåäù øîàã éàîá äéì ïðéðîéäî àì ìáà ,âøäðù äéì ïðéðîéäîå .åîöò ìöà áåø÷ íãàã ,òùø åîöò íéùî íãà ïéà ì"éé÷ã .é"øë äëì

:åúùà àùðú åéúâøä øîà éë åìéôà êëìäå.ezy` `ypz edepbxd:åéúâøä àì éðà ìáà åéâøåä íò éúééä éðà øîåàá ,àøîâá ùøåôî
iiii.xcpa:äèøçì çúô àöî àìå äì øéúäì íëçì úàáå ,äì øôä àìå äìòáî äàðä äøãðù.dp`yi `l:ãùç íåùî.oic zia `edyåà ïåàéî ,øîåìë

:äçîåî ãéçéá íéøãð øúéä ìáà .éãéùç àì äùìùå íéðùá íéðåàéîå äöéìç ì"éé÷ã íåùî ,éãéçéá äæ íëç äùò àì äöéìç.olekeèâ àéáîäå íëçä
,ñåðëé àì åäá ïðúã ,äàéùäì äùàä ìò ãéòîäåmiyp odl did m`,äùòî úòùáezne,ë"çàmdl `ypdl zexzen:ãùç àëéì àúùäã.olekeíéùðä

:åììä.mixg`l e`yipy:íééðùä íéìòáä åúîå ,äìòá úîù ãòä ãéòäùë åà íëçä äøñàùë.`ypil zexzen:èâ àéáîìå ãòìå íëçìzexzen oleke
.odig`le mdipalíà ,ñåðëé àì ïðéøîàã éðä ìëå .åéçà ìéáùá åà åðá ìéáùá àèåç íãà ïéàã ,íãáì íäì àìà úåøåñà ïðéàå .ïúåà íéøéúîä åìà ìù

øòåëî øáã éãò åàá íäå .àéöåé ñðë íà åìéôà ,äøåøá äéàøå íéãòá äìòá úçúî ïéã úéá äåàéöåä íàù ùéà ,úùà ìò ïòèðäî õåç ,àéöåî åðéà ñðë
ù øçàì íàå .àéöåé àì ñðë íà ,äæá àöåéëå äèîä ìòî úãîåò àéäå àöåé íãà åà øðéñá úøâåç àéäå àöåé íãà åàøù ïåâë ,ãáìáøòåëî øáã éãò åàá

:åéðá ìò æòì àéöåäì àìù éãë ,àéöåî åðéà æàù äðîî íéðá åì åéä ïë íà àìà ,àéöåé ñðë íà ,éöçå íåé ìå÷ä ãîòù ,÷éñô àìã àì÷ àöé

`xephxa yexit
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èb àéánä, לאשתו הבעל  ששלח –íiä úðéãnî ממדינה – ÇÅÄÅÄÀÄÇÇÈ
לארץ, שבחוץ ízçðרחוקה éðôáe ázëð éðôa :øîàå שכן – ÀÈÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ

א): א, (גיטין  azkpשנו  ipta :xn`iy jixv mid zpicnn hb `iand"
"mzgp iptaeבפני הגט: מסירת קודם הדין בבית לומר  צריך (השליח

על בגמרא נאמרו  טעמים ושני  העדים); עליו  חתמו ובפני  הגט נכתב
dnyl"כך: oi`iwa oi`y itl :xn` dax" בקיאים הים מדינת בני שאין –

תיקנו  לפיכך המתגרשת. האשה לשם הגט את לכתוב שצריך בהלכה,
לידי יביא וזה נחתם", ובפני  נכתב "בפני השליח: שיאמר חכמים,

שנכתב  הוא מעיד  זו  שבאמירתו  או כדינו , ונחתם נכתב הגט אם בירור
לשמה. הגט eniiwl"ונחתם oiievn micr oi`y itl :xn` `ax"כלומר –

הבעל יבוא שמא חוששים אלא בגט, לפסול חוששים אין רבא שלדעת
זה  בכגון  היא והלכה מזוייף, שהוא הגט על ויערער הים ממדינת

הגט, על  החתומים העדים שאם דהיינו  בחותמיו, הגט את לקיים שיש 
החתימות, של זהותן  את מאשרים חתימותיהם, את המכירים אחרים או

שהובא  בגט אבל  ערעור ; אינו  הבעל של וערעורו  קיים. הגט הרי
חתימות  את שיקיימו  ישראל, בארץ מצויים עדים אין הים, ממדינת

לקיים  לאשה תקנה תהא לא ויערער הבעל  יבוא ואם שבגט. העדים
ובפני נכתב "בפני  השליח: שיאמר  חכמים תיקנו  לפיכך גיטה. את
הבעל אין  ושוב הגט, את המקיימים עדים כשני  והאמינוהו  נחתם".

במשנתנו : ששנינו  זהו לערער. iptaיכול :xn`e mid zpicnn hb `iand
,mzgp iptae azkpBzLà úà àOé àGשהואיל המגרש , של – ÄÈÆÄÀ

לישאנה. שיוכל  כדי  שקר  עדות שהעיד בו  יחשדו דיבורו, על  וסומכים
úî: שאמר או שמת, אדם על  שהעיד מי כלומר  –,åézâøä או ÅÂÇÀÄ

eäeðâøä מותרת אדם אותו של  אשתו  זה שבכגון עמי, ואחרים אני  – ÂÇÀ
ז), טז, (כלהלן אחד עד פי  על אשה שמשיאין àOéלהינשא, àGÄÈ

BzLà úà,לעיל שבארנו מהטעם אשתו , את לישא לעד  אסור  – ÆÄÀ
עדות  שהעיד יאמרו  שמא חוששים עדותו , פי על נישאת והיא שהואיל

שיישאנה. כדי åézâøäשקר  :øîBà äãeäé éaø: העד אמר  אם – ÇÄÀÈÅÂÇÀÄ
BzLà"הרגתיו ", àNpz àG ואינו רשע שהוא מפני לאחר , אפילו – ÄÈÅÄÀ

שנאמר להעיד, א א א א ):):):):ראוי  כגכגכגכג,,,, עד((((שמות שמות שמות שמות  להיות רשע עם ידך תשת "אל
עד; רשע תשת אל  ודרשו: אמר :eäeðâøäחמס", אם אבל – ÂÇÀ

הרגתיו , לא אני  אבל הורגיו, עם הייתי  זו: מלשונו  שמשמע "הרגנוהו",
BzLà àNpz,ברם להינשא. עדותו  פי על היא מותרת –dkldd ÄÈÅÄÀ

,`id ומכאן עצמו, אצל קרוב שאדם לפי  רשע, עצמו משים אדם שאין 

שאמר מה על  נאמן אינו  שאמנם עדותו, מפלגים "הרגתיו ", שאמר  מי 
"הרגתיו", אמר אפילו הלכך  שנהרג; עדותו  לנו נאמנה אבל  הרגו , שהוא

אשתו . תינשא
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dìòa ìò øãða äMàä úà øñàL íëçä האשה שנדרה – ÆÈÈÆÈÇÆÈÄÈÀÆÆÇÇÂÈ
ולא  נדרה, את לה להתיר לחכם ובאה לה, הפר ולא מבעלה, הנאה

מבעלה, ונתגרשה לה, להתירו פתח äpàOéמצא àG äæ éøä– ÂÅÆÄÈÆÈ
שיישאנה. כדי בעלה על  ואסרה נדרה את לה התיר שלא יחשדוהו , שמא

åéðôa äöìçL Bà ,äðàî או אמה שהשיאוה יתומה קטנה – ÅÂÈÆÈÀÈÀÈÈ
בפניו , שחלצה יבמה או החכם, בפני  בבעלה מיאנה והיא אחיה

äpàOé,לאשה אותה לקחת לחכם מותר –ïéc úéa àeäL éðtî ÄÈÆÈÄÀÅÆÅÄ
הוא דין בית בכלל  שהחכם נעשים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))– והחליצה המיאון  שאין  ,

שיש פי על ואף חשוד. הדין  בית ואין דין , בית בפני  אלא יחיד בפני

חשודים, אינם שניים גם מקום מכל בשניים, נעשה שמיאון סוברים
אחד בשביל  לחטוא מצויים שניים יום יום יום יום שאין  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;

מומחה.טובטובטובטוב")")")") ביחיד  נדרים היתר  אבל ;ïlëå ממדינת גט המביא – ÀËÈ
והחכם  הקודמת), במשנה (ששנינו בעלה שמת לאשה והמעיד  הים

במשנתנו ), (ששנינו  בנדר האשה את íéLðשאסר  íäì eéäL– ÆÈÈÆÈÄ
הוראתו , בשעת והחכם עדותו, בשעת והעד  הגט, הבאת בשעת השליח

eúîå,כך אחר נשיהם –íäì àNpì úBøzî בשעת שהרי – ÈÅËÈÄÈÅÈÆ
פי על ואף זו. את לישא נתכוונו לא הסתם ומן נשואים, היו  המעשה

בכך רגילים היו  לא מקום מכל ויותר, נשים שתי  לישא ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת שמותר

לאותם ïlëåישראלישראלישראלישראל").").")."). להינשא להן  שאסור הללו הנשים כל – ÀËÈ
על לה שהעיד  ולעד הגט, את לה שהביא לשליח היינו החשודים,

בנדר , בעלה על שאסרה ולחכם בעלה, íéøçàìמות eàOpLÆÄÀÇÂÅÄ
búðåeðîìàúpL Bà eLø,השניים מבעליהן –àNpì úBøzî ÀÄÀÈÀÆÄÀÇÀÀËÈÄÈÅ
ïäì זמן לאחר  לחטוא מצוי  אדם שאין  ולחכם, ולעד  לשליח – ÈÆ

לשליח ïlëå((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ).).).). אסורות שהן  בזמן אף הללו , הנשים כל – ÀËÈ
ולחכם, ïäéçàìולעד Bà ,íäéðáì úBøzî,החשודים אותם של – ËÈÄÀÅÆÇÂÅÆ

אחיו  מפני ולא בנו  (בשביל ) מפני  לא חוטא אדם ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).).שאין 
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‡ïéçà äòaøà:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úBéçàä úà íéàeNpä eúîe–àGå úBöìBç elà éøä ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨¥©§¦¤¨£¨£¥¥§§
úBîaéúî;eñðëå eîã÷ íàå–eàéöBé.øæòéìà éaøøîBà:éànL úéaíéøîBà:eîi÷é;ìlä úéáeíéøîBà: ¦§©§§¦¨§§¨§¦©¦¡¦¤¤¥¥©©§¦§©§¥¦¥§¦

eàéöBé. ¦
·øeqà ãçàä ìò äøeñà ïäî úçà äúéääåøò–dúBçàa øzîe da øeñà;éðMäåïäézLa øeñà. ¨§¨©©¥¤£¨©¨¤¨¦¤§¨¨¨ª¨©£¨§©¥¦¨¦§¥¤

äMã÷ øeqàå äåöî øeqà–úBîaéúî àGå úBöìBç. ¦¦§¨§¦§ª¨§§¦§©§

b`̀̀̀.zenaizn `le zevleg .oig` drax`:åúùàë àéåäã åú÷å÷æ úåçàá òâô íáéîã àî÷ ,éàäìå éàäì ïé÷å÷æ åäééååøúã ïåéëãeniiwi mixne` y"a
.e`ivei mixne` lld ziaeúéá éìå÷î íéòåãéä úåîå÷îäî õåç àìå÷ì ä"áå àøîåçì ù"á íå÷î ìëáã .åîéé÷é à"äáå åàéöåé à"ùá ,äì ïðéëôî àøîâá

ì÷äì ïëøãù àåä ä"áå ,ïéìé÷î éàîù úéá äðùîá ïçëùàã àëéä ìë ,øîåìë ,äðùî äðéà ä"á íå÷îá ù"á ,àîìòá ïðéøîà éëäå ,ììä úéá éøîåçîå éàîù
éàîù úéá éìå÷î íäù úåòåãéä úåéðùîäî àéä ïë íà àìà ,äëôäì êéøöå àéä àúùáùîå äðùî äðéà ,ììä úéá íå÷îá íéãîåò éàîù úéá äúò åàöîðå

:ììä úéá éøîåçîå éàîù úéá éìå÷î øæòéìà éáø íùá äì éðî úåéãò úëñîáå .ììä úéá éøîåçîå
aaaa.dexr xeqi`:åúåîç íàå åúåîç ïåâë.dzeg`a xzene:éîåáéì äéî÷ àéîø àì äåøòã ,àéä åú÷å÷æ úåçà åàìã.devn xeqi`,àúééøåàãî äéî÷ àéîø

:àéä åú÷å÷æ úåçàã ,äúåçàá øåñà êëìéä
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ïéçà äòaøà:ויהודה לוי  שמעון, ראובן, כגון  –ïäî íéðL– ÇÀÈÈÇÄÀÇÄÅÆ
ושמעון , úBéçàראובן  ézL íéàeNð בעלה ראובן  ורחל, לאה – ÀÄÀÅÂÈ

רחל, של  בעלה ושמעון  לאה úBéçàäשל  úà íéàeNpä eúîeÅÇÀÄÆÈÂÈ
לוי האחים, שני לפני  ורחל  לאה ונפלו בנים, בלא ושמעון, ראובן –

לייבום, úBîaéúîויהודה, àGå úBöìBç elà éøäששתי לפי – ÂÅÅÀÀÄÀÇÀ
אחת  לייבם והבא מהאחים, אחד  לכל  זקוקות ורחל, לאה האחיות

אשתו . כאחות לו  אסורה שהיא זקוקתו, באחות פוגע הוא הרי מהן,
ליהודה, רחל  אסורה ללאה, לוי  כגון  לאחת, האחד  שחלץ לאחר ואפילו 

עליו  אסורה לפניו , נפילתה בשעת היבם על  שנאסרה יבמה שכל 
מתייבמות. ולא חולצות שתיהן  הלכך  eñðëåלעולם; eîã÷ íàå– ÀÄÈÀÀÈÀ
האחיות, מן אחת ייבם האחים מן  אחד  בגט.eàéöBéשכל  אותן  – Ä

יודע  ואינו אחיות משתי אחת שקידש במי  ו ), (ב, לעיל ששנינו ומה

ואחד חולץ אחד אחים, שני  ולו  מת קידש , מהן  encwמייבם,איזו
;mcin oi`iven oi` eqpke שקידשו בשניים ז ) (ב, שלאחריה במשנה וכן 

ומתו , קידש, איזו יודע אינו  וזה קידש איזו יודע אינו  זה אחיות, שתי
והשניים  לשתיהן, חולץ היחיד אחים, שני ולאחר  אחד אח מהם ולאחד 

מייבם, ואחד  חולץ אחד  –,mcin oi`iven oi` ,eqpke encw אומרים ואין 

שלא  לפי לעולם, עליו  אסורה אחת שעה עליו  ונאסרה הואיל שם
באחות  פגע ודאי  הרי  כאן  אבל  זיקה, ספק משום אלא שם נאסרה

לגרשן  הם חייבים וכנסו , קדמו  אפילו  הלכך  """"תוספות תוספות תוספות תוספות זקוקתו, ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). øîBàיום יום יום יום  øæòéìà éaø– בית בזה נחלקו  וכנסו, קדמו  אם ÇÄÁÄÆÆÅ
הלל: ובית eîi÷éשמאי  :íéøîBà éànL úéa, שכנסו כיון – ÅÇÇÀÄÀÇÀ

לגרשה; צריך ואינו בדיעבד , יבמתו  את אחד  כל ìläיקיים úéáeÅÄÅ
eàéöBé :íéøîBà בברייתא באיסור. להם שנתייבמו לפי בגט, אותן  – ÀÄÄ

שמאי שבית סובר , והוא אליעזר, רבי על  שאול אבא חולק בגמרא

כמו  כאן , שאף כלומר יקיימו , אומרים: הלל ובית יוציאו , אומרים:
ובית  מחמירים שמאי  בית הלל , ובית שמאי בית של  המחלוקות ברוב

מקילים. הלל

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ורחל) (לאה אחיות בשתי לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

לייבום. ויהודה) (לוי  אחים שני לפני  שנפלו 

ïäî úçà äúéä,האחים שני  לפני  לייבום שנפלו האחיות משתי – ÈÀÈÇÇÅÆ
ãçàä ìò äøeñà,האחים מן  –äåøò øeqàש כגון  לאה – היתה ÂÈÇÈÆÈÄÆÀÈ

לוי, של  daחמותו øeñà,בלאה לוי  אסור –dúBçàa øzîe– ÈÈËÈÇÂÈ
זקוקה  שאינה ונמצא ערווה, משום עליו אסורה ולאה שהואיל ברחל,

אחות  היא אין שהרי  רחל, את לייבם לו מותר לפיכך לייבום, לו 
ïäézLaזקוקתו ; øeñà éðMäå בלאה אסור  יהודה, השני, והאח – ÀÇÅÄÈÄÀÅÆ

אחות  היא מהן  אחת וכל  לייבום, לו זקוקות שתיהן  שהרי  וברחל ,
זיקתה  פקעה שעכשיו רחל , את לוי  שייבם לאחר  אפילו הלכך  זקוקתו.

שעה  עליו ונאסרה שהואיל  לאה, את לייבם ליהודה אסור מיהודה,
לה לחלוץ צריך מקום ומכל לעולם. לו  אסורה יוסףיוסףיוסףיוסף")")")")אחת, .("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

שהיא  לייבום, תחילה רחל שנפלה בכגון  כאן שמדובר מבואר , בגמרא
ערווה, משום ללוי  האסורה לאה, נפלה כך ואחר  האחים, לשני  מותרת

בשתיהן , אסור  ויהודה זקוקתו , אחות היא שאין  ברחל , מותר לוי  הלכך 
של (חמותו לאה נפלה אם אבל  זקוקתו ; אחות היא אחת שכל  לפי

כך ואחר ליהודה, מותרת נפילה בשעת והיתה לייבום, תחילה לוי )
תחילה  לחלוץ או לייבם לוי יכול שתיהן , עליו  ונאסרו רחל , נפלה

שדינה  לאה, את לייבם לו מותר  מיהודה, זיקתה שפקעה וכיון לרחל ,
הראשון . להיתרה שחוזרת והותרה, וחזרה ונאסרה שהותרה כיבמה

הוא  שמא גזירה בשתיהן , יהודה אסור  זה בכגון שאף סוברים, ויש 
זו  תחילה שתיפול בכגון אף כך  יעשו שמא גזירה או תחילה, ייבם

האחים. אחד  על  ערווה משום אסורה äåöîשאינה øeqàכלומר – ÄÄÀÈ
"שניות  מדין  היינו מצוה, איסור  משום לוי על  אסורה לאה היתה

÷äMãלעריות", øeqàå גרושה כגון קדושה, איסור משום או  – ÀÄÀËÈ
ד ), ב, לעיל  (כמבואר úBîaéúîלכהן  àGå úBöìBç אחת כל  – ÀÀÄÀÇÀ

אינה  ולאה שהואיל ללוי , מתייבמת אינה רחל  שאף כלומר  מהן,

הרי קדושה, איסור  משום או  מצוה איסור משום אלא לוי על  אסורה
רחל  נקראת לפיכך  לייבום, לו  היא זקוקה התורה זקוקתו".מן "אחות
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‡ïéçà äòaøà:úBéçà ézL íéàeNð ïäî íéðL,úBéçàä úà íéàeNpä eúîe–àGå úBöìBç elà éøä ©§¨¨©¦§©¦¥¤§¦§¥£¨¥©§¦¤¨£¨£¥¥§§
úBîaéúî;eñðëå eîã÷ íàå–eàéöBé.øæòéìà éaøøîBà:éànL úéaíéøîBà:eîi÷é;ìlä úéáeíéøîBà: ¦§©§§¦¨§§¨§¦©¦¡¦¤¤¥¥©©§¦§©§¥¦¥§¦

eàéöBé. ¦
·øeqà ãçàä ìò äøeñà ïäî úçà äúéääåøò–dúBçàa øzîe da øeñà;éðMäåïäézLa øeñà. ¨§¨©©¥¤£¨©¨¤¨¦¤§¨¨¨ª¨©£¨§©¥¦¨¦§¥¤

äMã÷ øeqàå äåöî øeqà–úBîaéúî àGå úBöìBç. ¦¦§¨§¦§ª¨§§¦§©§

b`̀̀̀.zenaizn `le zevleg .oig` drax`:åúùàë àéåäã åú÷å÷æ úåçàá òâô íáéîã àî÷ ,éàäìå éàäì ïé÷å÷æ åäééååøúã ïåéëãeniiwi mixne` y"a
.e`ivei mixne` lld ziaeúéá éìå÷î íéòåãéä úåîå÷îäî õåç àìå÷ì ä"áå àøîåçì ù"á íå÷î ìëáã .åîéé÷é à"äáå åàéöåé à"ùá ,äì ïðéëôî àøîâá

ì÷äì ïëøãù àåä ä"áå ,ïéìé÷î éàîù úéá äðùîá ïçëùàã àëéä ìë ,øîåìë ,äðùî äðéà ä"á íå÷îá ù"á ,àîìòá ïðéøîà éëäå ,ììä úéá éøîåçîå éàîù
éàîù úéá éìå÷î íäù úåòåãéä úåéðùîäî àéä ïë íà àìà ,äëôäì êéøöå àéä àúùáùîå äðùî äðéà ,ììä úéá íå÷îá íéãîåò éàîù úéá äúò åàöîðå

:ììä úéá éøîåçîå éàîù úéá éìå÷î øæòéìà éáø íùá äì éðî úåéãò úëñîáå .ììä úéá éøîåçîå
aaaa.dexr xeqi`:åúåîç íàå åúåîç ïåâë.dzeg`a xzene:éîåáéì äéî÷ àéîø àì äåøòã ,àéä åú÷å÷æ úåçà åàìã.devn xeqi`,àúééøåàãî äéî÷ àéîø

:àéä åú÷å÷æ úåçàã ,äúåçàá øåñà êëìéä
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ïéçà äòaøà:ויהודה לוי  שמעון, ראובן, כגון  –ïäî íéðL– ÇÀÈÈÇÄÀÇÄÅÆ
ושמעון , úBéçàראובן  ézL íéàeNð בעלה ראובן  ורחל, לאה – ÀÄÀÅÂÈ

רחל, של  בעלה ושמעון  לאה úBéçàäשל  úà íéàeNpä eúîeÅÇÀÄÆÈÂÈ
לוי האחים, שני לפני  ורחל  לאה ונפלו בנים, בלא ושמעון, ראובן –

לייבום, úBîaéúîויהודה, àGå úBöìBç elà éøäששתי לפי – ÂÅÅÀÀÄÀÇÀ
אחת  לייבם והבא מהאחים, אחד  לכל  זקוקות ורחל, לאה האחיות

אשתו . כאחות לו  אסורה שהיא זקוקתו, באחות פוגע הוא הרי מהן,
ליהודה, רחל  אסורה ללאה, לוי  כגון  לאחת, האחד  שחלץ לאחר ואפילו 

עליו  אסורה לפניו , נפילתה בשעת היבם על  שנאסרה יבמה שכל 
מתייבמות. ולא חולצות שתיהן  הלכך  eñðëåלעולם; eîã÷ íàå– ÀÄÈÀÀÈÀ
האחיות, מן אחת ייבם האחים מן  אחד  בגט.eàéöBéשכל  אותן  – Ä

יודע  ואינו אחיות משתי אחת שקידש במי  ו ), (ב, לעיל ששנינו ומה

ואחד חולץ אחד אחים, שני  ולו  מת קידש , מהן  encwמייבם,איזו
;mcin oi`iven oi` eqpke שקידשו בשניים ז ) (ב, שלאחריה במשנה וכן 

ומתו , קידש, איזו יודע אינו  וזה קידש איזו יודע אינו  זה אחיות, שתי
והשניים  לשתיהן, חולץ היחיד אחים, שני ולאחר  אחד אח מהם ולאחד 

מייבם, ואחד  חולץ אחד  –,mcin oi`iven oi` ,eqpke encw אומרים ואין 

שלא  לפי לעולם, עליו  אסורה אחת שעה עליו  ונאסרה הואיל שם
באחות  פגע ודאי  הרי  כאן  אבל  זיקה, ספק משום אלא שם נאסרה

לגרשן  הם חייבים וכנסו , קדמו  אפילו  הלכך  """"תוספות תוספות תוספות תוספות זקוקתו, ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). øîBàיום יום יום יום  øæòéìà éaø– בית בזה נחלקו  וכנסו, קדמו  אם ÇÄÁÄÆÆÅ
הלל: ובית eîi÷éשמאי  :íéøîBà éànL úéa, שכנסו כיון – ÅÇÇÀÄÀÇÀ

לגרשה; צריך ואינו בדיעבד , יבמתו  את אחד  כל ìläיקיים úéáeÅÄÅ
eàéöBé :íéøîBà בברייתא באיסור. להם שנתייבמו לפי בגט, אותן  – ÀÄÄ

שמאי שבית סובר , והוא אליעזר, רבי על  שאול אבא חולק בגמרא

כמו  כאן , שאף כלומר יקיימו , אומרים: הלל ובית יוציאו , אומרים:
ובית  מחמירים שמאי  בית הלל , ובית שמאי בית של  המחלוקות ברוב

מקילים. הלל

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ורחל) (לאה אחיות בשתי לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

לייבום. ויהודה) (לוי  אחים שני לפני  שנפלו 

ïäî úçà äúéä,האחים שני  לפני  לייבום שנפלו האחיות משתי – ÈÀÈÇÇÅÆ
ãçàä ìò äøeñà,האחים מן  –äåøò øeqàש כגון  לאה – היתה ÂÈÇÈÆÈÄÆÀÈ

לוי, של  daחמותו øeñà,בלאה לוי  אסור –dúBçàa øzîe– ÈÈËÈÇÂÈ
זקוקה  שאינה ונמצא ערווה, משום עליו אסורה ולאה שהואיל ברחל,

אחות  היא אין שהרי  רחל, את לייבם לו מותר לפיכך לייבום, לו 
ïäézLaזקוקתו ; øeñà éðMäå בלאה אסור  יהודה, השני, והאח – ÀÇÅÄÈÄÀÅÆ

אחות  היא מהן  אחת וכל  לייבום, לו זקוקות שתיהן  שהרי  וברחל ,
זיקתה  פקעה שעכשיו רחל , את לוי  שייבם לאחר  אפילו הלכך  זקוקתו.

שעה  עליו ונאסרה שהואיל  לאה, את לייבם ליהודה אסור מיהודה,
לה לחלוץ צריך מקום ומכל לעולם. לו  אסורה יוסףיוסףיוסףיוסף")")")")אחת, .("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

שהיא  לייבום, תחילה רחל שנפלה בכגון  כאן שמדובר מבואר , בגמרא
ערווה, משום ללוי  האסורה לאה, נפלה כך ואחר  האחים, לשני  מותרת

בשתיהן , אסור  ויהודה זקוקתו , אחות היא שאין  ברחל , מותר לוי  הלכך 
של (חמותו לאה נפלה אם אבל  זקוקתו ; אחות היא אחת שכל  לפי

כך ואחר ליהודה, מותרת נפילה בשעת והיתה לייבום, תחילה לוי )
תחילה  לחלוץ או לייבם לוי יכול שתיהן , עליו  ונאסרו רחל , נפלה

שדינה  לאה, את לייבם לו מותר  מיהודה, זיקתה שפקעה וכיון לרחל ,
הראשון . להיתרה שחוזרת והותרה, וחזרה ונאסרה שהותרה כיבמה

הוא  שמא גזירה בשתיהן , יהודה אסור  זה בכגון שאף סוברים, ויש 
זו  תחילה שתיפול בכגון אף כך  יעשו שמא גזירה או תחילה, ייבם

האחים. אחד  על  ערווה משום אסורה äåöîשאינה øeqàכלומר – ÄÄÀÈ
"שניות  מדין  היינו מצוה, איסור  משום לוי על  אסורה לאה היתה

÷äMãלעריות", øeqàå גרושה כגון קדושה, איסור משום או  – ÀÄÀËÈ
ד ), ב, לעיל  (כמבואר úBîaéúîלכהן  àGå úBöìBç אחת כל  – ÀÀÄÀÇÀ

אינה  ולאה שהואיל ללוי , מתייבמת אינה רחל  שאף כלומר  מהן,

הרי קדושה, איסור  משום או  מצוה איסור משום אלא לוי על  אסורה
רחל  נקראת לפיכך  לייבום, לו  היא זקוקה התורה זקוקתו".מן "אחות

izdw - zex`ean zeipyn

ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כא במשנה:דף eëå'ו שנינו áøçä ìò.מהלכת מכה שהיא מפני עליה מתריעין ©©¤¤§

המשנה: דברי את המבארת àLברייתא áøç ,ïðaø eðzeøî שמתריעים במשנה ¨©¨¨¤¤¤¨§
éøöעליה, BðéàíBìL ìL BðéàL áøç øîBì C,שם להלחם כשבאו àlàדהיינו ¥¨¦©¤¤¤¥¤¨¤¨

,íBìL ìL áøç eléôà,אחר במקום להלחם שם כשעוברים áøçדהיינו Eì ïéàL £¦¤¤¤¨¤¥§¤¤
,äëð äòøtî øúBé íBìL ìL,אחר במקום להלחם כדי בירושלים לעבור רק שרצה ¤¨¥¦©§Ÿ§Ÿ

ìLëð ïk ét ìò óàå ונהרגøîàpL ,eäiLàé Cìnä da יאשיהו נתן שלא לאחר §©©¦¥¦§©¨©¤¤Ÿ¦¨¤¤¡©
למלחמה לקראתו ויצא בארצו לעבור כא)לפרעה לה ב' הימים (דברי

éìò àì ,äãeäé Cìî Cìå él äî ,øîàì íéëàìî åéìà çìLiå'íBiä äzà E ©¦§©¥¨©§¨¦¥Ÿ©¦¨¨¤¤§¨Ÿ¨¤©¨©
énò øLà íéäìàî Eì ìãç ,éðìäáì øîà íéäìàå ,ézîçìî úéa ìà ék¦¤¥¦§©§¦¥Ÿ¦¨©§©£¥¦£©§¥¡Ÿ¦£¤¦¦

,'EúéçLé ìàå אלא בו להלחם בא ואינו כלום עמו לו שאין לו לומר ששלח כלומר §©©§¦¤
ירמיהו דברי פי על אשור יח)במלך א של (איכ"ר חרב שאף ומבואר שלום. של חרב וזו .

למלחמה. יאשיהו יצא ולכן מפניה, להתריע ויש סכנה להביא עלולה שלום

הגמרא: אךמבררת קודש, הראשון 'אלהים' énò'.אמנם øLà íéäìà' éàî משיבה ©¡Ÿ¦£¤¦¦
äøæ,הגמרא: äãBáò eæ ,áø øîà äãeäé áø øîà ילחם ואם עמו, שהיא לו שאמר ¨©©§¨¨©©£¨¨¨

כך ועל תשחיתנו. והיא בה, כנלחם הוא çèaירמיהו,øîàבו à÷å ìéàBä שפרעה - ¨©¦§¨¨©
déìבוטח àðìéëé ,äøæ äãBáòa.לנצחו אוכל - ©£¨¨¨¨¦§¨¥

המעשה: כג)נאמרהמשך לה ב' הימים øîàiå(דברי eäiLàé Cìnì íéøBiä eøBéå'©©¦©¤¤Ÿ¦¨©Ÿ¤
.'ãàî éúéìçä ék éðeøéáòä åéãáòì Cìnä:הגמרא éúéìçäמבררת ék' éàî ©¤¤©£¨¨©£¦¦¦¨¢¥¦§Ÿ©¦¨¢¥¦

.'ãàî:הגמרא eNòLמשיבה ãnìî ,áø øîà äãeäé áø øîà החיצים ביריות §Ÿ¨©©§¨¨©©§©¥¤¨
,äøáëk Bôeb ìk.הרבה שירו משמע היורים' 'ויורו שמלשון ¨¦§¨¨

יאשיהו: שנענש [ïúðBé],הטעם (ïðçåé) éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
eäiLàé Lðòp äî éðtî,נכה פרעה eäéîøéaשהרגו êìnéì Bì äéäL éðtî ¦§¥©¤¡©Ÿ¦¨¦§¥¤¨¨¦¨¥§¦§§¨
למלחמה לצאת האם Cìîð,הנביא àìå.מיתה שחייב רבו בפני הוראה כמורה ונחשב §Ÿ¦§©

הגמרא: Løcמבררת éàî.למלחמה הגמרא:שיצא ו)שנאמרמשיבה כו 'áøçå(ויקרא ©¨©§¤¤
,'íëöøàa øáòú àì,ודרשíBìL ìL dðéàL áøç àîéìéà ,'áøç' éàî אלא Ÿ©£Ÿ§©§§¤©¤¤¦¥¨¤¤¤¥¨¤¨

מלחמה, là(שם)כברáéúkäåשל ,'õøàa íBìL ézúðå'à ש הכוונה eléôàודאי §©§¦§¨©¦¨¨¨¤¤¨£¦
íBìLחרב ìL.בארצכם תעבור הגמרא:לא BøBcמוסיפה ïéàL òãBé Bðéà àeäå ¤¨§¥¥©¤¥

äôé äîBc.זו לברכה ראוי ואינו טובים, מעשיו שאין ה', בעיני ¤¨¤
המעשה: déLôðסוף àçéð äåä ék,יאשיהו eäéîøéשל àæçאתà÷c déúååôN ¦£¨¦¨©§¥¨¨¦§§¨¦§¨¥§¨

ïLçøî.תיבותøîà,ירמיהוàðâäî àìc àúléî íBìLå-ñç ànL מעלה כלפי §©£¨¨©¤¨©§¨¦§¨§Ÿ§©§¨
ïéçb .déøòö ábà øîàירמיהו,déLôpà àðéc déìò ÷écöî à÷c déònLå ¨©©©©£¥¨¦§©§¥§¨©§¦£¥¦¨©©§¥

יח)øîàו  א éúéøî',(איכה eäéô ék 'ä àeä ÷écö'.בירמיהו נמלך וקרא çútשלא ¨©©¦¦¦¨¦¦¨©
äéìò בàzòL àéääהפסוק כ)את ד ä'(שם çéLî eðétà çeø','ּבׁשחיתֹותם נלּכד £¥©¦©§¨©©¥§¦©ְְִִִַָ

הגוים. ברעת נלכד שהצדיק

במשנה: eë'שנינו íäéøòì íéìLeøéî íéð÷æ eãøéå äNòî שנראה על תענית וגזרו ©£¤§¨§§¥¦¦¨©¦§¨¥¤
באשקלון. שדפון תנור פי כמלוא

המשנה: בכוונת דנה eäì,הגמרא àéòaéàהוא זה ה àìîkשיעור àîìcעצמה,äàeázמ øepzחלל Bà שאופים מתבואה ¦©§¨§¦§Ÿ©§¨¦§¨
útממנה øepz àìîk.יותר קטן שיעור שהוא אפייתה, כדרך בדפנותיו אותה שמדביקים ¦§Ÿ©©

פושטת: òîL,הגמרא àzשנראה על תענית גזרו בברייתא, øepzששנינו ét àìîk כמלא שהוא מוכח 'פי' ומלשון שדפון, ¨§©¦§Ÿ¦©
ב  אותה שמדביקים פת כן.תנור לעשות ניתן לא שבתבואה התנור, בזה:פי להסתפק הגמרא eäì,ממשיכה éòaéz ïééãòå האם ©£©¦¦¨¥§

הוא זה àøepúcשיעור àéeqéëk,התנור פי את המכסה כפת -àøepúc àneôì déì øãäc àzôéøc àøc ék àîìc Bà §¦¨§©¨¦§¨¦¨¨§¦§¨§¨©¥§¨§©¨
התנור. פי סביב שמדביקים פת שורת הגמרא:- ¥e÷éz.מסיקה

i"yx

ìù åðéàù áøç øîåì êéøö ïéà
íåìù:dilr oirixzny Ðàìà

íåìù ìù áøç åìéôàzxaerd Ð
mgldl jlil zekln eze` jxc

.zxg` mewnaåéìà çìùéå
êìî êìå éì äî øîàì íéëàìî
ìà éë íåéä äúà êéìò àì äãåäé
éðìäáì øîà íéäìàå éúîçìî úéá
àì 'åâå éîò øùà íéäìàî êì ìãç

íåéä êìåä éðà êéìòdiy`i Ð
epzp `le ,dnglnl ez`xwl `vi
dkp drxt el glye ,evx`a xearl

.'ek xn`l mik`lníéäìà ïàîÐ
jl lcg" dkp drxt dil xn`wc

."inr xy` midl`nãîìîÐ
:rnync ,"mixend exeie" aizkcn
ax xn` :mixend exei zeax zeixi
lk eyry cnln ax xn` dcedi

.dxakk etebéúúðå áéúë àä
õøàá íåìù`zkld i`nle Ð

axge" `xw jci`l `pngx diazk
"mkvx`a xearz `l`l` Ð
.mely ly axg elit`åøåã ïéàù

äôé äîåã.mewnd ipira Ð
äàåáú øåðú àìîë åäì àéòáéà
`lnn xzei lecb xeriy epiidc Ð
oi`y ,`ed ohw xeriyc ,zt xepz
,zt xepzd llg lk ze`lnl jxc

.eze` oiwiacn zeptca `l`àú
òîù`pyil i`d ik `cg ipzwc Ð

eli`c .zt epiidc ,xepzd it `lnk
it lr `niiw ivn `l d`eaz

.xepzdàúôéøã àøã éë àîìã åà
lv` df oiweacd mgl ly dxey Ð
oiwiacny :inp i` .xepzd ita df

.xepzd it cr dfn dlrnl df



xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dxf dcear(oey`x meil)

éøL äpäî ìáà.xzen dxf dcear z` zepdl - £¨§©¤¨¦
:zwleg drc d`ian `xnbdéaøåúBøheòî eléôà ,øîà ïðçBé §©¦¨¨¨©£¦§¨

,úBøéôa,gixd on dpdp epi`yénð[mb-]øeñàixdy ,my zepwl §¥©¦¨
`ed,øîBçå ì÷y weqta xn`p m`,øeñà äðäðdfa xqgny s` ©¨¤¤¡¤¨

,dxf dceardnäpäî,dxf dceard z` dfa miiwnyïkL ìk àì §©¤Ÿ¨¤¥
.xeq`yik ,dxf dceard z` dpdn `ed zexhern zeiepga dipwae

ilral dipwd zernn qkn mixiarn el` zeiepga mixkend
ikxevl ea miynzyn mde ,dxf dcear ixnek mdy zeiepgd
ly opi`y zexhern opi`ya ok oi`y dn ,xeq` okle dxf dceard

.mixnekd
:`ziixan yiwl yix lr dywn `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
úçpî íéáëBk úãBáòL íBé ,øîBà ïúð éaø[zxhet-]ñënä úà Ba, ©¦¨¨¥¤£©¨¦©©©¤©¤¤

eidäøèò ìèBpL éî ìk ,íéøîBàå ïéæéøëîe` miayr ly heyiw - ©§¦¦§§¦¨¦¤¥£¨¨
,dxf dcear iptl meghyy minyaçépéådze`Làøáe BLàøa §©¦©§Ÿ§Ÿ

ñënä úà Bì çépé ,íéáëBk úãBáò ãBáëì BøBîç,qkndn edexhti - £¦§£©¨¦©¦©¤©¤¤
,íL àöîpL éãeäé .ñënä úà Bì çépé ìà ,åàì íàåäNòi äî- §¦¨©©¦©¤©¤¤§¦¤¦§¨¨©©£¤

m` ,bdpi cvikçépéixd ,ey`xa dxhrdàöîðyäðäðgixn ©¦©¦§¨¤¡¤
m`e ,d`pda mixeq`d minyad e` miayrdçépé àìddxhr Ÿ©¦©

e ,qknd melyzn edexhti `l ixd ,ey`xaàöîðmelyzay ¦§¨
`ed qkndäpäîzepwl zexyt` el oi` ok m` ,dxf dcear z` §©¤

.xzid jxca myeøîà ïàkî,'dpdn `vnp gipi `l m`' oicn - ¦¨¨§
y ,ecnl ,dxf dceard z` zepdl xeq`y rnynyïúBðå àNBpä©¥§¥

,íéáëBk úãBáò ìL ÷eLaici lr dxf dcear z` dpddy oeikn §¤£©¨¦
,dpwy mixacd z` d`pda exq`e minkg edeqpw ,qknd melyz

dpw m` oebk,äîäay dpicø÷òézzeqxt z` jezgl jixv - §¥¨¥¨¥
dpw m` oke .jynda x`aziy itk ,dilbxúeñk ,úBøét[micba-] ¥§

eá÷øé ,íéìëåsilgd m`e .awxil mgipi -å ,úBòîdpw m` okéìë §¥¦¥¨§¨§§¥
,úBëzî,miawxp mpi`y mixac mdyçìnä íéì íëéìBézepitqy ©¨¦¥§¨©¤©

.mc` ipa icil eribiy yyg oi`e ea zexaer opi`øewéò eäæéàå§¥¤¦
,dnda lv` exn`yøMðîäxiqne jzeg -z`äéúBñøtzeqxt - ©§©¥©§¤¨

,zeixeg`d dilbx izyähîìe äáekøàä ïîdlecbd mvrdn - ¦¨©§¨§©¨
,dpnn dhnly zephwd zenvrdn e` lbxd ly dpezgzd
dlrnle daekx`d on la` ,dtixh ziyrp dpi` df ote`ay
s` micia dtixh zeyrl xeq`y oeik ,xeq` jka dtixh ziyrpy

.d`pda dxeq` dndadyk
:yiwl yix lr `iyewd z` zx`an `xnbdúäéî éðz÷lkn - ¨¨¥¦©

,`ziixad zligza epipy mewnàöîð ,çépé àì ,äðäð àöîð ,çépé'©¦©¦§¨¤¡¤Ÿ©¦©¦§¨
,'äpäîz` zepdl xeq`y ixd ,xeqi` dyri egxk lry xnelk §©¤

,dxf dceard:`xnbd zvxzn .xizny yiwl yix lr dyweøîà̈©
,éãéà áøc déøa àéLøLî áøe ,ozp iax ixac `id `ziixadøáñ÷ ©§¨§§¨§¥§©¦¦¨¨©

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøyéâéìt[miwleg-]àðàå ,ïúð éaøc déìò ïðaø ©¦¦§¤¨¦§¦¦©¨¨£¥§©¦¨¨©£¨
déìò éâéìôc ïðaøk éøîàc.eilr miwlegd minkgk xaeq ip` - §©§¦§©¨¨¦§¦¦£¥

:opgei iax zrc z` zx`an `xnbdïðçBé éaøåozp iaxk wqty §©¦¨¨
,dxf dcear z` zepdl xeq`yøáñyéâéìt àì,ozp iax lr opax ¨©Ÿ§¦¦

.miax mdy mzenk wqet did i`ce ewlgp m`y
.ozp iax lr opax ewlgpy dpnn gkeny `ziixa d`ian `xnbd

:`xnbd ddnzéâéìt àìå,ozp iax lr minkg ewlgp `l ike -àäå §Ÿ§¦¦§¨
àéðz,`ziixaaíéáëBë éãáBò ìL ãéøéì ïéëìBäeze` miraewy ©§¨§¦§¨¦¤§¥¨¦

,mdly ci` meiaïéç÷Bìåmy zepwl xzen -íéãáò ,äîäa íäî §§¦¥¤§¥¨£¨¦
íéîøëe úBãNå íéza ,úBçôLemdn gwelyk mze` hrnny iptn §¨¨¦§¨§¨¦

,mda miynzyny mixacåokáúBë,dpwy dn lr di`xl zexhy §¥
ïälL úBàëøòa äìòîeilecb miayei eay mewnl mze` `iane - ©£¤¨©§¨¤¨¤

.mzezin` z` exy`ie mdilr enzgiy ick ,mdihteye mixkpd
ici lr e`eaiy yeygl yie mdl ceake zeaiyg `edy it lr s`e

,mrhde ,jkl minkg eyyg `l ,dxf dcearl zecedl dféðtî¦§¥
íãiî ìévîk àeäL,l`xyid ly epenn zlvd meyn dfa yiy - ¤§©¦¦¨¨

znizgay xhyd didi ,dxiknd lr xrxrie ixkpd `eai m`y
di`x ze`kxrd.eixac z` xezqläéä íàådpewdïäkxdfeny §¦¨¨Ÿ¥

ux`l uegl z`vl mb xeq` jk meyne ,znl `nhidl `ly

mewn lkn ,`nhi myl qpkpd lky dilr exfb minkgyànhî¦©¥
õøàì äöeçajxvp m` ,ux`l uegl z`vl minkg el exizd - §¨¨¨¤

liaya jklíänò øòøòìe ïeãì,dpwy mixac lr [mixkpd mr-] ¨§©§¥¦¨¤
meyn ,l`xyi ux`a z`f zeyrl leki epi`yk ,mcin mlivdle

.xen`ke opaxcn dz`nehyànhnL íLëeodkdCk ,õøàì äöeça §¥¤¦©¥§¨¨¨¤¨
úBøáwä úéáa ànhîzexawd zial qpkidl el exizd mb jk - ¦©¥§¥©§¨

.zxg` jxc el oi` m` ixkpd on epenn zlvd jxevl
ddnz .mx`al zpn lr `ziixad ixac z` dwiqtn `xnbd

:`xnbdCzòc à÷ìñ úBøáwä úéáa`diy jzrc lr dler ike - §¥©§¨¨§¨©§¨
xeqi` `lde ,zexawd zia jxc xearl odkl xzenäàîeèziaa §¨

zexawdàúééøBàc[dxezd on-],àéäe`l lr xearl xeq`e §©§¨¦
dpeekd oi` :`xnbd zvxzn .epenn zlvd liaya `ziixe`c

,`ziixe`c xeqi` lr xearie ynn zexawd zial qpkiyàlà¤¨
l qpkiyñøtä úéán el dxeq` myl dqipkdy,ïðaøcexfby ¥©§¨§©¨¨

minkg(`"n f"it zeld`)yie ,xawd yxgpe xaw da didy dcy lr
dphw mvr znd zenvrn dyixgnd dnr dxxb `ny yeygl
exfb okl ,dnewnn dfifi e` da rbi my xaerde ,dxery lcebk
,xawd mewn aiaq dn` d`n lr dn` d`n jeza my xaerd lky
da eliwd jkitl ,opaxc dxifbn wx `id ef d`nehy oeike ,`nhp

.oenn zlvd jxevl
:`ziixad ixac jyndànhîexaer e` ux`l uegl `veie odk ¦©¥

ick ,qxtd zia jxc,äãeäé éaø øîà .äMà àOéìå äøBz ãBîìì¦§¨§¦¨¦¨¨©©¦§¨
,éúîéàwxàöBî ïéàL ïîæainn odkdãBîìì,evx`aïîæa ìáà ¥¨©¦§©¤¥¥¦§£¨¦§©
àöBnLinnãBîììevx`aïîæa eléôà ,øîBà éñBé éaø .ànhî Bðéà ¤¥¦§¥¦©¥©¦¥¥£¦¦§©

ãBîìì àöBnLevx`aìkî ãBîìì äëBæ íãà ïéàL éôì ,ànhé ¤¥¦§¦©¥§¦¤¥¨¨¤¦§¦Ÿ
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המשך בעמוד רסב

oifge` mipy` cenr bi sc ± iying wxtzereay
ïëù ìë àì äðäîi` .od mixnek ly zern ixgeq okezay oipeepgdy ,`ed dpdn `de -

opi`y la` .d`pd edl `ihne my dyery ezxegqn zernd lral dil aidi `ed ,inp

.od mixnekc e`l zexhernäðäð.minya ly e` miayr ly gixd on -äðäîozep -

.qknäèîìå äáåëøàä ïîs`e ,dndaa micia ok zeyrl xeq` ea sxhzy xewir la` -

.d`pda dxeq` `idy it lráúåëå.zexhy -

ïäìù úåàëøòá äìòîåodilecb mewn -

,mezgl mdiptl eizexhy dlrne .odihteye

`ki`e mdl `id zx`tze ceaky it lr s`e

.dcene lif`c xninlíãéî ìéöîë àåäù-

on livdl oiriiqne ,micr el eidi jk jezny

.oixxerdñøôä úéá,xaw da yxgpy dcy -

dyixgn dlclc zen` d`n cr minkg eyge

mvr lr xeari `nye ,zenvrd izizk z`

.ephiqie dxerykïãéöìux`e ,ux`l dvegl -

.qxtd ziak opaxcn `nhn minrdéáø øîàå
éñåé éáøë äëìä ïðçåé,opgei iax ixii`cne -

oizipzn jd opgei iaxl dil `riny :dpin rny

.ozp iaxc` `bilt "dnda odn oigwele"éì÷ùã
àñëéî äéðéî.dpdn `vnpe ,gweld on -úàå
ø÷òú íäéñåñxzen `nl` .aizk ryedia -

.jka ozecxlïéîéøçî ïéàåminxg mzq :xaqw -

,(a ,gk) [oikxra] `id `zbeltc ,ziad wcal

icil eda iz` ycwnd zia `kil `zydc oeike

.dlirne ycwdn ipdznc ,dlwz
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ìáàjenq elzek didy in iab (a ,fn) "minlvd lk" wxt onwl :xn`z m`e - ixy dpdn

i`ne !dxf dcearl `geex wiay `w `de :jixte ,ezepal xeq` ltpe dxf dcearl

ozepk d`xpe ,`xizi d`pd `ki` mzdc :xnel yie !xzen dpdnc `kd opixn` `d ?`kxit

dze`a yiy iptn ,`kdn cal xeq` dpdn lk i`cec :yxit mz epiaxe .dxf dcearl mewn

epi`y itl ,qknd rxety dxf dcearl oeifa d`pd

dxhrd miyiy jk lk dxf dceard aiygn

.ey`xaì÷oky lk `l dpdn xeq` dpdp xnege

ly mixnekdy cixi eze`c :jexa epiax azk -

m` ,cin xknd on qkn ea migwel dxf dcear

:yxtn iebde dxf ,dcear oipal `ed qkn eze`

"dxf dcear oipal heyt cere jke jk mekqa gw"

`l m` s`e .opgei iaxk xeq` dpdnc ,xeq` -

el yxity xg` `l` ,dxf dcear oipal el xikfd
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l`xyi iptn ,dxf dcear oipal xikfd `ly dn
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.mieb

çéðédxhrd gipi :qxhpewd yxit - dpdp `vnp
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i`ne !dxf dcearl `geex wiay `w `de :jixte ,ezepal xeq` ltpe dxf dcearl

ozepk d`xpe ,`xizi d`pd `ki` mzdc :xnel yie !xzen dpdnc `kd opixn` `d ?`kxit

dze`a yiy iptn ,`kdn cal xeq` dpdn lk i`cec :yxit mz epiaxe .dxf dcearl mewn

epi`y itl ,qknd rxety dxf dcearl oeifa d`pd

dxhrd miyiy jk lk dxf dceard aiygn

.ey`xaì÷oky lk `l dpdn xeq` dpdp xnege

ly mixnekdy cixi eze`c :jexa epiax azk -

m` ,cin xknd on qkn ea migwel dxf dcear

:yxtn iebde dxf ,dcear oipal `ed qkn eze`

"dxf dcear oipal heyt cere jke jk mekqa gw"

`l m` s`e .opgei iaxk xeq` dpdnc ,xeq` -

el yxity xg` `l` ,dxf dcear oipal el xikfd

ik ,xeq`c d`xp - "heyt cere" :el xn` mekqd

l`xyi iptn ,dxf dcear oipal xikfd `ly dn

did oipad iptn did `l m` mewn lkne ,gipn `ed

qikn `vei heytd `vnpe ,oey`xd mekqa el ozep

dyn epiax axde .dxf dcear oipal l`xyid

cere" :`nzq xn` m` ik extqa azk ivewn

iiprl eppzi `nyc ,xzenc zeidl leki "heyt

.mieb

çéðédxhrd gipi :qxhpewd yxit - dpdp `vnp

it lr s`e .gixd on dpdp `vnpe ey`xa

dpdp `xwp epi` - dpdie qknd z` el oigipny

.ely zerndy oeik ,dxf dcearnúåòîilke

ipdc rnyn dxe`kl - glnd mil mkilei zekzn

`inec ,qpw mrhn `l` mixeq` mpi` zern

mrhn mixeq` mpi` la` ,mixac x`ye zexitc

iab (` ,bl) onwlc :dnize .dxf dcear inc yyg

ze`vnpd zernc rnyn cixil jledd l`xyi

`l` ,ozne `ync `qpw mrhn oixeq` mpi` ecia

axd dywd jk !oiaf dxf dcear opixn`c mrhn

ikd mzdc ,wgvi epiax uxize .opgl` epiax

meyn enr ozile `yil elit` xeq` dxfga :xn`w

dcear inc i`ce jldc oeik ,dxf dcear inc yyg

.dil oiafn ded `kd oiaf `nilb i`c ,ecia dxf
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ozpe `yp xn`c opgei iaxl elit`e .`xeqi`

opiyiig `le ,ixy enr ozile `yil edin ,xeq`
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lr s`e .d`pda zxzeny zeidl lekie ,jka eic :xn`w ikd `l` .miklnd lr oixwer iab (xewir ligznd xeac ` ,`i) lirl ziyixtck ,`xidp `le .xeq` dtxh ly xewirc qxhpewd yxit

.xewirc `qpwa ibqc zeidl leki dnda iab mewn lkn ,d`pda oixeq` jpi` lke zexite zernc ab

ãåîììmewnd jexa ,zne [dxf dcear] (dy`) `yp df ly eig` :(` ,`iw) `xza wxt zeaezka xn` - xefgl ezrc oi` eli`c ,l`xyi ux`l xefgl ezrce :yexit - dy` `yile dxez

,"d`xa edz `l" :(dn diryi) aizkc - inp dy`e ,dyrn icil `iany dxez cenlz lecby - dxez cenll ,zeaeyg ody zevn jpda `wece ?ux`l dvegl eixg` cxi dfe ,ebxdy

.zeaeyg mdy zevn x`yl oky lke ,iliwc jpd :yxetn `g` axc zezl`ya la` .(` ,fk) dlibnc iriax wxt rnyn ikde .`l zevn x`yl la`øîàxwrz mdiqeq z` `xw xn` iia`

oi` opaxc qpwa `kd la` ,ded xeacd it lrc mzd ip`y `nlc ?ryedin iziin di`x i`n ,`ziixe`c miig ilra xrv (a ,gkw zay) xn`c o`nl :(xn`z m`e) opgl` epiax axd dywd -

.cg` cr it lr dy`d oi`iyn iab (a ,ht zenai) "dax dy`d" wxt gkenck ,xewrl zvw mrh d`xpc `kid xewrl mcia gk yiy i`cec :xnel yie !dxezd on xac xewrl minkg cia gk

ïéàdna" wxt opixn`c `dn mz epiax dywde .(` ,bp) zexekac `xza wxt `zi`ck ,dfd onfa dnda xyrn ilha `nrh i`dne .dlwz icil izil `lc meyn ,`nrhe - dfd onfa oiyicwn

did cala dpy dxyr dpeny oa `dc ,zevn llkl `ayk ded oaxeg xg`l xfrl` iaxe ,`zy lk excrn dixfr oa xfrl` iax xyrn ded ilbir itl` xqixz :(a ,cp zay) "[dnda] (dy`)

mcew `iyp didy i`kf oa opgei oaxe ."dixrv dpyd y`xa cwzy`" :xn`wcn ,xfrl` iaxl mcew mipy izy `iyp did l`ilnb oax zegtd lkle ,l`ilnb oax zgz edepine ,`iyp edepinyk

!oaxeg xg`l cr devn xa zeidl xfrl` iax leki did `l ok m` .i`kf oa opgei oax oiwzd ycwnd zia axgyn :(a ,hk dpyd y`x) opzck ,oaxeg xg`l cr eze`iyp dkyn l`ilnb oax

.mipy dnk oaxeg xg`l cr cin elhazp `l ,inp i` .exear xyrn didy el did qetexhet` ik xnel jixveïéào`nlc ,oeek dtie .ziad wcal oinxg mzqc :qxhpewd yxit - oinixgn
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רלו
oifge` mipya cenr bi sc ± iying wxtzereay

úìã ìòåð.zenze ,lk`z dn dl oi`e -íéùã÷ ïåéæá íåùî íúäxwriz zxn` i`c -

.daexn onfl dpeifa d`xp ,dxdn dzn dpi` -èçùéî äéèçùðåueg ihegy meyn i`c -

iycw elit` ip` rney :(a ,bq `nei) ["mixiry ipy"a] `ipzcke ,aiigin `l ziad wca`

.'eke oaxw e`xwpy ziad wcaäì÷ú éãéì.dlk`l -àøèñéâ`kil `d ;mipyl dpkzgi -

`lc - `kil dlwze ,xdn dznc - miycw oeifa

.dpin ilk`éìéî éðämen lihn iedc `ed -

."ea didi `l men lk" meyn xeq`e ,xenbïîæá
íéé÷ ùã÷îä úéáùdidi minz" :dia `pixwc -

d`xp `zyd la` ,aixwdl (ak `xwie) "oevxl

.`ziixe`cn xeq` `le ,`ed men lraéåäéðå
íåî ìòáá íåî ìéèîë:xn`c ,jixt `axl -

;xeq`c `ed opaxcn xnelk ,men lihnk d`xp

ifg `lc meyn `ziixe`cn xar `l i`n`

daxwdl?`xwirnc men lraa men lihn ixd

,bl) zexekaa i`pz dia ibilte ,daxwdl ifg `l

xn`c o`nl `ki`e ,mc efg`y xeka iab (a

ea didi `l" meyn zn `ed elit` fiwdl xeq`

lraa men lihny iptn :ipzinl dil dede ,"men

"d`xp" `pz i`n`e ,men?éæç éîãìellgl -

didi minz" :ea `pixwe ,eitelg aixwne ,xg`a

.eitelg meyn "oevxlé÷åôàìoi`yk `zyd -

`l `ifg `l dnda meyc ,miiw ycwnd zia

`le `ed `nlra d`xp jkld ,incl `le dtebl

.opaxcn `l` `ziixe`cn xqzinéàî ãáò-

i`n car my gwl?,el dyri dn ozp iaxl

`l e` epxwri?íéòåøäå íéåâä :ïðéñøâ éëä
ä÷ã äîäáod ixd - miplfb ode l`xyi od -

.miebkïéìòî ïéàåeltp m` xead on oze` -

.ezenie mgipi `l` ,dkezlïéãéøåî ïéàåoze` -

xeq` ieb car :`nl` ,micia oze` zindl xeal

.micia ezindléðú÷iaxc dilr ibiltc opaxl -

.zegtye micar odn oigwel :ozpéòáéî éàîì
äéìdil ixypc o`k yi devn i`n ,xnelk -?

åäðéèåòî íåùî,olclcne miebd hrnny -

.oda oiynzyny mznda gwelyàìãðñ ïáæ-

.iebd on lcpq gwl dxf dcear ly cixiaàîúé
.zrc `la -éëä êáø ãáòdxegq zeyrl -

`qkn dipin ilwyc ,dxf dcear ly weya

.dpdneàøúàá ïðçåé éáø äéä àìîìéà-

gwil xq` ded ,miza ilran `qkn ilwyc

ol miw dinxi iaxc `zyde .ziad lran elit`

.miza ilran ilwycòåá÷ åðéàùwiqn `le -

xbz `lc ,ediipin iabinl ediizrc` iqken

.reaw ziad lra e`leäðùîïéìáåøèöéà
çåù úåðáå.`xnba yxtn -éåâì øåëîì øåñà

.dl iraw dxf dcear jxevlc -åì øëåî
íéìåâðøúä ïéá ïáì ìåâðøúl`xyin ieb gwl -

lebpxz mdipia xeknl xzen - daxd milebpxz

dcearl e`l ,ipixg` dipin liwyc oeikc .oal

.edl ira `w dxfïùåøéôå ïîúñyxtn -

.`xnbaáì÷ðå áöç áè ì÷ã.`xnba yxtn -
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åá÷øé.eawxi mye ,dlwz icil `al lwp `di `ly mewna mgipie :yexit -íëéìåémil

x`ya oicd `ed .glnd mi jixv dwigy `lac ,edipira edl icyc meyn - glnd

ax iab iz`ady `caerke (` ,gk migqt) "dry lk" wxt rnynck ,dwigy ici lr zexdp

.jixv i`ce ikd elit` ,dwigy xikfdl cenlzd jix`d `ly it lr s`e .dcediìòåðzlc

`l i`n` ,dfd onfa xeka lr denzl oi` - dipta

`le ,dlwz icil `ai `ly zlc lerpl ekixvd

i`dc .men ea letiy cr oizndl jxhvp

lr yicwdy ,`ed `qpw meyn - `kd opikxvnc

`l` ixy `l `kd `nen dia ltp i` ,cere .mpg

`le eil`n yecw `edy xeka la` ,oeict ici lr

cr oizni `l` ,eqpwl oi` - dyecwd d`a eci lr

s`e .dict mey `la enena lk`ie men ea letiy

`viy mcew men ea lihdl leki `edy it lr

wx ,gafnl xeka zyecwn epriwtie mlerd xie`l

`l m` ,dlwz cer ea rx`z `le ,odkl eppziy

.zlc zlirp ekixvdle jka eqpwl oi` - dyr

äéèçùðåi`e :qxhpewd yxit - hgyin

wca iycw` ,ueg ihegy meyn

["mixiry ipy"] wxt `ipzck ,aiigin `l ziad

ixii` `lc rnyn .'ek ip` rney :(a ,bq `nei)

ik ok m`c ,`iywe .ziad wca iycwa `l` `kd

wca iycwa men lihnk d`xpy iptn :`ax ipyn

`xwie) aizk ik `d ?`ki` men lihn i`n - ziad

!aizk gafn iycwa ,"ea didi `l men lk" (ak

ycwnd ziay onfa ilin ipd :wiqnwcn ,cere

!ixii` gafn iycwa `nl` - daxwdl ifgc miiw

onfae ,ixii` gafn iycwac :wgvi epiax yxit jkl

z`ial ie`x epi`y xg`n ueg hgey aiig oi` dfd

ohgyy minly` dedc icin ,cren ld` gzt

o`nl xehtc ,lkidd zezlc zgizt mcew uega

dgizt xqegn (` ,my) "mixiry ipy" wxt xn`c

mlerlc :xnel yi cere .inc dyrn xqegnk

mrhd yxtl `a `axe ,ixiin ziad wca iycwa

iycw eh` ziad wca iycw dxifbe ,gafn iycwa

ziy`x" wxta dceare dfib iab ogky`ck ,gafn

eh` ziad wca iycw opixfbc (` ,dlw oileg) "fbd

- hgyin edpihgype :jixt ik i`de .gafn iycw

dxfb :iiepyl ivn dede .jixt ziad wca iycw`

,ueg ihegy meyn xeq` mzde ,gafn iycw meyn

.ipyn `w xity `l`ãáòeqipknc `nrh - ieb

miypdy zevnd lka aiigc - dpiky itpk zgz

.(a ,`n oihib) dy`n "dl" "dl" opixnbc ,zeaiig

ïéòåøäåmixg` ly la` ,odly - dwc dnda

xn`ck ,el `le `heg mc` oi`c ,`l

.`irx `edd iab (a ,d) `rivn `aac `nw wxta

àëäiptn yxtnc jci`e - oherin meyn inp

,ediiherin cara jiiy `lc xaq ,eqipkny

.elyn lke`y ,l`xyi hrnn ied ,daxc`céáø
mieb zt `lde :xn`z m`e - `zit oaf dinxi

xhlt oi`y mewna ixiinc :xnel yie !dxeq`

cere .(a ,dl) ipy wxt onwl opixn`ck ,l`xyi

jxevl e` ieb ecar jxevl `kd ixiinc :xnel yi

`iipy :`caer i`d iab inlyexia ok` .eznda

ikde .e`pw ekxvlc rnyn - ytp iig meyn `id

`wqelb zgwl `l dz`e :inlyexia opiqxb

m`e .ytp iig meyn `id `iipy :dil xn` ?jinin

opixn`e ,`ed miiwzn oi`y xac zt `lde :xn`z

.miiwznd xack dede ,`piaf dilr utwe `ed aeyg xac ztc :xnel yie !mdn oigwel oi` miiwzn oi`y xac :(a ,e) lirl
`zipxez
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,dnixgd e` dyicwde,äéðôa úìc ìòBðzerxl z`vl lkez `ly ¥¤¤§¨¤¨
,dcyaäéìéàî äúî àéäå.arxalirl `ziixaay ,dywe(`"r) §¦¥¨¥¥¤¨

,milbxd zeqxt zzixk `ed xewiry epipyyicwn oiprl recne
:`xnbd zvxzn .zlc zlirp ici lr `ed xewirdéðàL ,ééaà øîà̈©©©¥¨¦

íúäzzixk ly xewir miyer oi`y ,ycwda xacd dpey - ¨¨
,zeqxtd,íéLã÷ ïBéæa íeMîonf jx`i dndad zenzy cry itl ¦¦§¨¨¦

zvevw `idyk ax onf zi`xp ycwd znday jka yi oeifae ,ax
.milbx

:iia` ly evexiz lr `xnbd dywnèçLðåèçLéî dédphgyiy - §¦§£¥¦§¨
,arxa mini dnk ddyzyk ok oi`y dn ,dfazn dpi` jkay ,cin
lkk dze` ehgyi m` :`xnbd zvxzn .miycw oeifa dfa yi

,dndaeäa eúà`eal mileki -,äìwz éãéìzxzen `idy exaqiy ¨§¦¥©¨¨
.dlik`a

:dywne `xnbd zxfegdéeLéìå[dpyri-]àøèñéâdpkzgi - §¦©§¥¦§§¨
dlwz yyg s`e ,cin dzn ixdy ,dfa oi` miycw oeifae ,mipyl

:`xnbd zvxzn .dpnn elk`i `le dliap `id ixdy ,o`k oi`øîà̈©
àø÷ øîà ,ééaà-weqta xn`p(c-b ai mixac)l`xyil 'd deivyk ©©¥¨©§¨

,dxf dcear ecary zenewnd lk z` eca`i ux`l mqpkiday
,'íëéäìà 'äì ïk ïeNòú àì ,['åâå] íúBçaæî úà ízözðå'`ly §¦©§¤¤¦§§¨Ÿ©£¥©¡Ÿ¥¤

oeikne ,dxf dcearl zeyrl xen`d oirk miny iycwa eyrz
o`kl eipa` jilyny ,dqixd `idy ,uezpl xn`p mzegafn lry
oirk `idy `xhqib 'd iycwa zeyrl xyt` i` ok m` ,o`kle

.mipyl dkzegy ,uezip
:zeqxt xeyip miyer `l ycwda recn sqep uexiz,øîà àáø̈¨¨©

äàøpL éðtîzeqxtd xeyip ly df dyrníéLã÷a íeî ìéhîk. ¦§¥¤¦§¤§©¦§¨¨¦
y meyne xeq` `ed opaxcn wx ike :`xnbd ddnz'äàøð'lihnk ¦§¤

`lde ,miycwa men,àeä àélòî íeîdaiyn .dxezd on xeq`e §©§¨
:`xnbdéléî éðä`weec ,dxezd on dxeq` miycwa men zlhdy ¨¥¦¥

éæçc ,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæaoaxwd ie`xy -,äáø÷äìdfae ¦§©¤¥©¦§¨©¨©£¦§©§¨¨
'ea didi `l men lk oevxl didi minz' ,weqtd lk yxcpak `xwie)

(`kmle` ,men ea lihi `l ,zevxl ie`xd oaxwy ,àzLäonfa - ©§¨
dfdda ïì úéì ,äáø÷äì éæç àìcjkitl ,dxezd on xeq`l oi` - §Ÿ£¦§©§¨¨¥¨¨

.opaxcn `l` xeq` epi`y ,'d`xp' oeyld `ax hwp
:`ax lr dywne zxfeg `xnbdíeî ìòáa íeî ìéhîk éåäéìå- §¤¡¥§©¦§©©

,men zlra dzidy miycw zndaa men lihny ink df `di ixde
éæç àìc áb ìò óàcdie`x dpi`y -,äáø÷äìyiy mend zngn §©©©§Ÿ£¦§©§¨¨
z`f lka ,xak daøeñàixde ,sqep men da lihdl dxezd on ¨

,men zlraa men lihnl dnec dfd onfa dndaa men lihnd
,`ax lr dywe ,daxwdl die`x dpi` dndad mixwnd ipyay
,opaxc xeqi` `l` o`k oi`y ernyny 'd`xp' oeyld hwp recn
zlraa men lihndy zxaeq `ziixady uxzl `ax did leki ixd

.dxezd on xeq` men
:`xnbd zvxzníeî ìòa,miiw ycwnd ziay onfaéæç àìc éäð ©©§¦§Ÿ£¦

déôeâìlkn ,daxwdl ie`x epi` envr cvn oaxwdy mpn` - §¥
mewnéæç éîãìzxg` dnda epwi mday minca ezectl ie`xy - ¦§¥£¦

didi minz' ly ieeivd ea jiiy ,oky oeike ,gafnd lr deaixwie
,men ea lihdl xeqi` yi jkle 'ebe 'oevxlé÷etàìllkn `vi - §©¥

,dfàëä,dfd onfa miycw zndaa o`k -déôeâì àìå éæç éîãì àìc ¨¨§Ÿ¦§¥£¦§Ÿ§¥
éæçjkitl ,dteba `le ,dinc zngn `l ,daxwdl die`x dpi`y - £¦

.opaxcn `l` exeqi` oi` men da lihnd lkd ixacl
:m"ekr ly cixia car dpwa dpc `xnbddéçkLà[e`vn-]éaø ©§§¥©¦

øBöc àçúétà éà÷c ,éàléò éaøì äðBéxird ly dgzta cnry - ¨§©¦¦©§¨¥©¦§¨§
.xevdéì øîà,dpei iaxéðz÷lirl(`"r),ozp iax ly `ziixaa ¨©¥¨¨¥

gweldäîäamieb ly weyaø÷òézdpw ,oecl yie .dndad,ãáò §¥¨¥¨¥¤¤
éàî-.`l e` exwerl eqpw ea mb m`d ,ozp iax itl epic dn ©

,ewitq z` dpei iax x`aneãáò`edyéì àéòaéî à÷ àì ,ìàøNé ¤¤¦§¨¥Ÿ¨¦©§¨¦
xeq`y i`cea ,zeniy mxeb xewirdy oeik ,wtzqn ip` oi` -

.z`f zeyrl,éì àéòaéî à÷ ékdpwykãáò`edy,íéáëBk ãáBò ¦¨¦©§¨¦¤¤¥¨¦
,éàî.`l e` epxwri m`ddéì øîà,dpei iaxl i`lir iaxà÷ éàî ©¨©¥©¨

Cì àéòaéî,wtzqdl jl yi dn -àéðzzyxetn `ziixa ixd - ¦©§¨¨©§¨
,epipy jky ,`idäwc äîäa éòBøäå ,íéáëBë éãáBòä,l`xyin ¨§¥¨¦§¨¥§¥¨©¨

,miplfb zwfga mdymirexy,mixg` ly zecya mp`v z`àìŸ
ïéìòî,ekezl eltp m` xead on mze`,zenl miaexwy it lr s`e ©£¦

'Lrx mC lr cFnrz `l' dxidfd dxezde(fh hi `xwie)mpi` el` , Ÿ©£©¨¥¤
,jrx llkaïéãéøBî àìå.mzindl liaya xeal mze`mewn lkn §Ÿ¦¦

,`ziixaa x`eanok m`e ,micia ebxedl xeq` iebd z` s`y
.ezenl jka mxeby ,exwerl xeq`y heyt ieb car dpewd

dipyd `ziixad zrcl dpc `xnbd(`"r lirl)zepwl dxizny
:df llka ieb car s` m`d ,micare zenda miieb ly cixiaøîà̈©

déìel`y -éðz÷ ,àøéæ éaøì äéîøé éaølirl(`"r),`ziixaa ¥©¦¦§§¨§©¦¥¨¨¨¥
.úBçôLe íéãáò äîäa ïäî ïéç÷Bìm`d ,'micar' epipyy dnãáò §¦¥¤§¥¨£¨¦§¨¤¤

ìàøNé,`weecàîìc Bàzepwl xzen.íéáëBk ãáBò ãáò eléôà ¦§¨¥¦§¨£¦¤¤¥¨¦
déì øîà,`xif iaxàøazñîwxyìàøNé ãáò,zepwl xzenéàc- ¨©¥¦§©§¨¤¤¦§¨¥§¦

mb zepwl xzen m`y,íéáëBk ãáBò ãáò,dywidéì éòaéî éàîì- ¤¤¥¨¦§©¦¨¥¥
xizp dzngny eziipwa yi devn efi` ,xnelk ,el jixv `ed dnl

.ezepwl el
:df oipra zetqep zercøîà ,ïéáø àúà ékmyaïa ïBòîL éaø ¦£¨¨¦¨©©¦¦§¤

,Lé÷ìzepwl xzenúçz BñéðëîL éðtî ,íéáëBk ãáBò ãáò eléôà ¨¦£¦¤¤¥¨¦¦§¥¤©§¦©©
,äðéëMä éôðk,[zecar myl] leahie envr z` leni xy`ky ©§¥©§¦¨

.oda zeaiig miypy zeevnd lka aiigzi:zwlegd drcáø øîà̈©©
eèà ,éMàdpewd lv` jiiy df mrh m`d ike -,äîäa`ldeéàî ©¦¨§¥¨©

,àkéà äðéëMä éôðk úçz ñéðëîdnda zepwl exizd recne ©§¦©©©§¥©§¦¨¦¨
.cixiaàlà,dnda ziipw exizdy mrhdeäééèeòî íeMî- ¤¨¦¦©§

mznda z` mdn dpewy ,miebd ly mgk z` jka hrnny
.myeniyl zcnerdénð àëäå,car iabléèòîîcmdn hrnny - §¨¨©¦¦§©£¦

jkitl ,ea miynzyny xacéøLezepwl xzen -. ¨¦
àìcðñ ïáæ á÷òé éaø.miakek zcear ly cixia iebn lcpq dpw - ©¦©£Ÿ§©©§¨¨
àzét ïáæ äéîøé éaø.zt my dpw -àîúé ,déøáçì ãç déì øîà- ©¦¦§§¨§©¦¨¨©¥©§©§¥©§¨

,zrc ea oi`y mezik bdep jpdéëä Caø ãáò[opgei iax] jax ike - £©©¨¨¦
z` dpdn `ed ixd ,qkn ea migwely cixia zepwl jk bdep did

.ezrcl xacd xeq`e ,jka dxf dcearCãéà déì øîàel xn` - ¨©¥¦¨
,exiag mb,éëä Caø ãáò ,àîúé.o`k dz` zipw recne ©§¨£©©¨¨¦

:`xnbd zyxtnïeáæ úéaä ìòaî eäééåøúålra lv` epw mdipy - §©§©§¦©©©©¦¨
etfpy dne ,qkn epnn milhep oi`y meyn ,xzen df ixde ,ziad

li`ed ,dfa dfïáæ øbzî éàøáç ,øáñ ãçå ãç ìëå-dpw ixiag §¨©§©¨©©§©¦©¨§©
.qkn melyza aiigy xgeq lv`àéiç éaøc déøa àaà éaø øîàc§¨©©¦©¨§¥§©¦¦¨

àaà øaeðL àì ,,cixia zepwl xeq`y,øbzä ïî ç÷Bìa àlà ©©¨Ÿ¨¤¨§¥©¦©©¨
dépéî àñëéî éì÷Lc,qkn epnn migwely -ìòaî ç÷Bìa ìáà §¨§¦¦§¨¦¥£¨§¥©¦©©

.øzeî àñëéî dépéî éì÷L àìc ,úéaä©©¦§Ÿ¨§¦¦¥¦§¨¨
àä ïðçBé éaø äéä àìîìéà ,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîà̈©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨¦§¨¥¨¨©¦¨¨¨

àñëéî éì÷L à÷c àøúàa àðîéæ-eppnfa opgei iax did eli` ¦§¨§©§¨§¨¨§¦¦§¨
,qkn migwely mewnaøñà äåä úéaä ìòaî eléôà,epnn zepwl £¦¦©©©©¦£¨¨©

.qkn epnn migwel ixdy
:`xnbd zl`eyeäðéà àlà,dinxi iaxe awri iax -ïeáæ éëéä- ¤¨¦§¥¦¨

zepwl mdl xzed cvik:`xnbd zayiin .ziad lra lv` elit`
ïeáæ òeá÷ BðéàL úéaä ìòaîmipzep miqkend oi`y ,epw md - ¦©©©©¦¤¥¨©¨
.qkn epnn zeabl eilr mzrc

äðùî
meil jenq miebd mr zzle z`yl xeq`y epipy wxtd zligza
zeni lk mdl xeknl exq`y mixac yiy dtiqen epizpyn ,mci`

:dxf dcearl miynzyn md el` mixacay meyn ,dpydelà¥
íéáëBk ãáBòì øBkîì íéøeñà íéøác,dpyd zeni lka,ïéìaBøèöà §¨¦£¦¦§§¥¨¦¦§§¨¦
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àøîâ
mxkenl xeq`y epizpyna epypy mixacd z` zyxtn `xnbd

:`xnbd zxxan .mieblïéìaBøèöéà éàîmd dn -milaexhvi`d ©¦§§¨¦
:`xnbd zx`an .dpyna exkfedyàúéðøezcg` `ede ,dhiy - §¦¨

.fx`d ur ipinn
:`xnbd dywneäðéîøeebdp `ly zexita dpcd `ziixan dywe - §¦§

jk xg`y `l` ,mixenb zexit mpi`y iptn ziriay zyecw mda
,`ziixaa epipy jke ,mze` mb xeq`l exingdeôéñBäminkg ¦

ïäéìò-z` s` ,ziriay zyecwa mda bedpl miaiigy zexitd lr £¥¤
,oldl mihxetnd zexitdïéññëBî ,ïéìaBøèöéàå ïéñkìàoin `ed - ©§¨¦§¦§§¨¦§¨¦

,gey zepa ly,çeL úBðáe`xnbd x`azy itk mip`z beq `ed §©
.jenqaCzòc à÷ìñ éàåxnel jzrc lr dlery itk m`e - §¦¨§¨©§¨

yïéìaBøèöéàmd,àúéðøez,dywi dzrnàúéà éî àúéðøez ¦§§¨¦§¦¨§¦¨¦¦¨
úéòéáLa,ziriay zyecw llk zbdep `zipxeza m`d ike - ¦§¦¦

(ïðúäå),dpyna epipy ixde -øwéò Bì LiL ìk ,ììkä äæ- §¨§©¤©§¨¨¤¤¦¨
,minybd zenia miniiwzn eiyxyyBì Lézyecw,úéòéáLlke ¤§¦¦

,ea mibdep ziriay ipicøwéò Bì ïéàL ìëåmiawxp eiyxyy - §¨¤¥¦¨
,mipeyd zewxid ipin enk ,minybd zeniaúéòéáL Bì ïéàoi` - ¥§¦¦

.ziriay zyecw ea zbdepzenia miawxp eiyxy `zipxezd ixde
ipic mda ebidpd cvik ,`zipxez md milaexhvi`d m`e ,minybd

:`xnbd zvxzn .ziriay,àøôñ áø øîà àlàmd milaexhvi` ¤¨¨©©©§¨
`xwpd ixt oinøîà ,ïéáø àúà ék ïëå .àæøàc éøétmyaéaø ¥¥§©§¨§¥¦£¨¨¦¨©©¦

.àæøàc éøét ,øæòìà¤§¨¨¥¥§©§¨
:dpyna epipy.çeL úBða:`xnbd zx`an,äpç øa øa äaø øîà §©¨©©¨©©©¨

,ïðçBé éaø øîàod gey zepaàúàøeéç éðéàz.zepal mip`z - ¨©©¦¨¨§¥¥¦¨¨¨
:dpyna epipy.úBøèBèôe:`xnbd zx`an,äpç øa øa äaø øîà §§¨©©¨©©©¨

ïäéúBøèBèôa ,ïðçBé éaø øîà[mdivwera-],eðL,xnelk ¨©©¦¨¨¦§§¥¤¨
,eixac z` yxtn `pzd `l` ,sqep oin epi` epipyy zexhehtd
mixaegn oiicr mdyk wx ,exq`py gey zepae milaexhvi`
z` zelzl did dxf dcearl micaerd jxcny ,mdivwerl
,dxf dceard iptl mdivwera gey zepad z`e milaexhvi`d

a mdl xken m` la`yeygl oi` jkay ,xzen mdivwer `l
.dxf dcearl mda eynzyiy

:dpyna epipy.äðBáì:`xnbd zx`anéaø øîà ,÷çöé éaø øîà §¨¨©©¦¦§¨¨©©¦
,äkæ äðBáì ,Lé÷ì ïa ïBòîL`ide dpeald ipinn zg` `idy ¦§¤¨¦§¨©¨

.zexzen dpeald ipin x`y la` ,oday daeygd
z` xeknl xzeny ote` yiy zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd

:dpyna exq`py mixacdïlekîe ,àðzdpyna epipyy el` lkn - ¨¨¦¨
la` ,mdl mixken oi` hrn `weec ,mdl xeknl xeq`yïéøëBî§¦

,äìéáç ïäìjxevl dpew iebdy xacd xkip cgia daxd xkenyky ¨¤£¦¨
:`xnbd zx`an .dxf dcearl `le dxegqänëå`edly dxeriy §©¨

î äúeçt äìéáç ïéà ,àøéúa ïa äãeäé éaø Løét ,äìéáçly lwyn £¦¨¥©©¦§¨¤§¥¨¥£¦¨§¨¦
ìM,ïéðî äL.mixpic ze`n yly lwynl dey `ede §Ÿ¨¨¦

:`xnbd zl`eyéøh÷îe éðéøçàì ïéaæîe ìéæà àîìc Leçéìå`ld - §¦¦§¨¨¦§©¥§©£¦¥§©§¦
exihwi mde miyp` dnkl dliagd z` iebd xekni `ny yegl yi
iptl' lr xaer `ed ixde ,eznxba dl ecary `vnpe ,dxf dcearl

'leykn ozz `l xer.(ci hi `xwie):`xnbd zayiinéðôlà ,ééaà øîà̈©©©¥©¦§¥
ïðéc÷tîmle` ,el xeq`d xaca mc` liykdl `ly ep` mieevn - ¦©§¦©

ïðéã÷tî àì éðôìc éðôlàmc`l mexbl `ly mieevn ep` oi` - ©¦§¥§¦§¥Ÿ¦©§¦©
cearl el minxeb ep` oi` o`ke ,dxiara xg` mc` liykiy
,xeqi` xearl mixg`l mexbi `edy el minxeb `l` ,dxf dcear

.mixdfen ep` oi` jk lre
:dpyna epipyáø øîà àøéæ éaø øîà äðBé éaø øîà .ïáì ìBâðøúå§©§§¨¨¨©©¦¨¨©©¦¥¨¨©©

ãéáæz` ciaf ax mya xn`y `xif iax mya xn` dpei iax - §¦
.oldlc drenydéðúîc àkéàåoldlc drenyd z` dpyy yie - §¦¨§©§¥

,jk,àøéæ éaø øîà äðBé éaø øîàxn` envr `xif iaxy xnelk ¨©©¦¨¨©©¦¥¨
.ciaf ax ly enya `le drenyd z`éîì ìBâðøziebd xy`k - ©§§§¦

dvex `ed lebpxz dfi` hxtn epi` ,lebpxz ziipw xg` xfgnd
,'lebpxz xeknl yi inl' ,mzqa fixkn `l`Bì øBkîì øzeî¨¦§

,ïáì ìBâðøzywan epi` mzqd on ,oal lebpxz xikfd `le xg`ny ©§§¨¨
,fixkn iebd xy`k la` .dxf dcear myl zepwl,éîì ïáì ìBâðøz©§§¨¨§¦

,ïáì ìBâðøz Bì øBkîì øeñàjxevl zepwl epevxy jka xkipy oeik ¨¦§©§§¨¨
.dxf dcear

:`xnbd dywnïðz,epizpynaBì àeä øëBî ,øîBà äãeäé éaø §©©¦§¨¥¥
,ïéìBâðøzä ïéa ïáì ìBâðøzmilebpxz s` iebd epnn dpew xy`k ©§§¨¨¥©©§§¦

:`xnbd zxxan .mixg`,éîc éëéäly ezfxkd gqep `ed cvik ¥¦¨¥
,iebdàîéìéàxn`p m` -øîà÷c,xne`e fixkn iebdy -ìBâðøz ¦¥¨§¨¨©©§§

,éîì ïáì ìBâðøz ,éîì ïáìxikfdy df ote`a oky ,okzi df oi` ¨¨§¦©§§¨¨§¦
oal lebpxz dvexy eixacay dcen dcedi iax s` i`ceaeléôà£¦

ïéax`yàì énð ïéìBâðøzädlib ixdy ,eze` xeknl el xeq` mb - ¥©©§§¦©¦Ÿ
elit` zepwl el gpe ,dxf dcear jxevl dpewy ezrc z` iebd

.oal mb el didiy calae mixg` milebpxzåàì àlài`ce `l` - ¤¨¨
xaecnyøîà à÷c,fixkn iebdy -,éîì ìBâðøz ,éîì ìBâðøzepi`e §¨¨©©§§§¦©§§§¦

,lebpxz dfi` ezfxkda yxtnéëä eléôàådf dxwna elit`e - ©£¦¨¦
ïéà ïéìBâðøzä ïéa äãeäé éaøìxeknl xzen oilebpxzd oia `weec - §©¦§¨¥©©§§¦¦

,oal lebpxz eloal la`àì ,Bîöò éðôa,el xekniàn÷ àpúìe ¦§¥©§Ÿ§©¨©¨
,dcedi iax lr wlegyàì énð ïéìBâðøzä ïéa eléôàxeq` ok mb - £¦¥©©§§¦©¦Ÿ

fixkd xy`ky xn`y `xif iax lr dywe ,oal lebpxz el xeknl
:`xnbd zvxzn .oal lebpxz el xeknl xzen 'inl lebpxz' mzqa

ïðé÷ñò éàîa àëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîàdxq`y epizpyn - ¨©©©§¨©¦§¨¨¨§©¨§¦©
`l s` minkgle ,dcedi iax zrcl envr ipta oal lebpxz xeknl

zwqer ,milebpxz x`y oiaäæå äæ øîàc ïBâkiebd xn`y - §§¨©¤¨¤
dcedi iax ,mec`e xegy ,oal lebpxz zepwl epevxyxeq`y ,xaeq

eiykr mbe ,oal xikfd dligzny oeik ,envr ipta oal el xeknl
ezrc dzid dligzn s`y ep` mixne` ,cala oald z` dpew
zerhdl ick did ,mec`e xegy mb xikfdy dne ,oal wx zepwl
l`xyid dvxi `l oal wx ywai m`y iebd rcei oky ,xkend z`
jka yi ,oald mr cgia xegye mec` mb dpew m` la` .el xeknl
x`yy myk ,dxf dcear jxevl oald ziipwa ezrc oi`y dgked
dligzny oeiky mixaeq minkge .dxf dcearl mpi` mipind
milebpxzd x`y oia edpewy eiykr mby yeygl yi ,oal xikfd
,dligza oal xikfd m` wx `ed df lk mpn` .dxf dcearl ezpeek
`la lebpxz mzq zepwl epevxy fixkn did dligzn m` la`
ixacke ,oal lebpxz el xeknl xzeny micen lkd ,dfi` yxtl

.`xif iax
wgvi xa ongp ax ly eyexitk `ziixan dgiken `xnbd

:minkge dcedi iax zwelgnaäãeäé éaø øîà ,éëä énð àéðziax - ©§¨©¦¨¦¨©©¦§¨
,dpyna ezhiy z` yxtn dcediéúîéàlebpxz el xeknl xeq` ¥¨©

`weec ,oaløîàL ïîæail xeknäæ øîà íà ìáà ,ïáì äæ ìBâðøz ¦§©¤¨©©§§¤¨¨£¨¦¨©¤
øzeî ,äæå.cgia mdipy z` el xeknlxacn dcedi iaxy rnyn ¨¤¨

,envr ipta oald z` xeknl xizd `l jkitle ,dfe df xn`yk
,envr ipta s` oald z` xeknl i`yx ,mzq lebpxz xn` m` la`
`ly ,minkg ly mzrc z` s` renyl yi dcedi iax ixacne
mb ,mzq lebpxz xn` m` la` ,oal xikfdyk `l` eilr ewlgp

.oal el xeknl xyt`y micen md
:oal lebpxz zxikn oipra hxt cer x`al siqen dcedi iaxeléôàå©£¦

äæ ìBâðøz øîà,oaldf did m`,Bðáì äzLî äNòL íéáëBk ãáBò ¨©©§§¤¥¨¦¤¨¨¦§¤¦§
øzeî ,Búéa CBúa äìBç Bì äéäL Bàjixv oky ,oal el xeknl ¤¨¨¤§¥¨

,dlegd ietix jxevl e` dzynd z` ea ze`pl ick df lebpxzl
.dxf dcearl ea ynzyiy yeygl jixv oi`e

:ef `ziixa lr zxg` `ziixan dxizq dywn `xnbd(àéðúäå)
[ïðúäå],dpynaøeñà Bðéà ,Bðáì äzLî äNòL íéáëBk ãáBò §¨§©¥¨¦¤¨¨¦§¤¦§¥¨

,enr zzle z`ylíBiä BúBà àlà`ed df meiay ,dzynd ly ¤¨©
i`eyip icil ribdy lr dl zecedl ick dxf dcearl aixwdl libx
exq` `l la` ,xkn e` dpwy dn lr mb dceiy yyg yie ,epa

,eixg`lye eiptly minid `le meid eze` z` `l`åokexq` `l §
mr `l` zzle z`ylãáìa Léàä BúBà`le ,dzynd z` dyery ¨¦¦§©

:`xnbd zwiicn .el micareyne eze` miynynd miyp` mrBúBà
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המשך בעמוד ס

oifge` mipy` cenr ci sc ± iying wxtzereay
àøîâàúéðøåú.(` ,bk) dpyd y`xa xn`ck dhy `ide ,fx` oin -ïäéìò åôéñåä-

.ziriay oiprlø÷éò åì ïéàù ìëoi`eyiw oebk ,minybd zenia ux`a miiwzdl -

.oda `veike oireliceúéòéáù åì ïéà.oxiwtdl deevn epi`e ,dxegq odn zeyrl xzene -

àæøàã éøéô.h"plb =åðù ïäéúåøèåèôá,diytp it`a `ed oin e`l oizipznc zexheht -

- el` lk odl oixken oi` :xn`w ikd `l`

gey zepae oilaexhvi`itl ,odivwera -

ocaerl okxce dxf dcear ipta oze` oilezy

.jkaäëæ äðåáì.`id dpeal oin -ïéðî äùìù
`w dxegql i`ce `dc ,oipn zyly lwyn -

.oieknïðéã÷ôî éðôìàep` "xer iptl" lr -

lke ,el xeq`d xaca leykn ozil `ly oieevn

`l xer iptl" meyn edl ipeafl opixq`c ipd

.dxf dcear lr xdfen gp oac ,"leykn ozz

éðôìã éðôìàe`l i`ce i`dc ,`kd oebk -

ne ,iraw dxf dcearledi` oacfil `lc mey

.xqinl opicwtn `l ixhwne ipixg`løúåî
åì øåëîìxkci` `lc oeik ,oal lebpxz iebl -

.iraw dxf dcearl e`l oaløîàã àîéìéà
éîì ïáì ìåâðøú`l :l`xyi dil xn`e -

.`pixg` icda `l` jl `pipafnïéá åìéôà
àì éîð ïéìåâðøúädcearlc dizrc ilb `dc -

x`y oeafilc dil `gipe ,dil iraw dxf

.oald liaya oilebpxzdïðé÷ñò éàîá àëä
äæå äæ øîàãipta dcedi iaxlc ,oizipzn -

oebk - xeq` ixnbl `nw `pzle `l envr

oal jkld .mec`e xegye oal xkc` `xwirnc

`xwirnc oeik ,xeq` envr ipta dcedi iaxl

`xwirn - dil lif`e oal liwy `zyde xkc`

inexri` - xegy xkc`c i`de ,oall oieki` inp

`l dicegl oal li`y i`c `ed rcic ,mixr`

ebinc ,xzen oilebpxzd oiae .l`xyi dil oiaf

dcearl e`l inp oal dxf dcearl e`l xegyc

li`ed ,xeq` inp oilebpxz oia elit` opaxe .dxf

iaxl oia ,`nzq lebpxz edine .oal razwc

,oal lebpxz el xeknl xzen opaxl oia dcedi

.`xif iaxkéëä éîð àéðú,ongp ax `vxzck -

.ibilt "dfe df" xne`acéúîéàoal lebpxz -

.xeknl xeq`ïáì äæ ìåâðøú øîàù ïîæá-

.`wec e`l "df" i`de ,il xeknäæå äæ øîà ìáà
`nl` .cgi mdipy `l` el xeknl xzen epi` -

ikd meyne ,i`w "dfe df" xn`ca dcedi iax

dcedi iaxcne ,oal xn`e li`ed ,`l envr ipta

.opaxl rnypïáì äæ ìåâðøú øîà åìéôàåm` -

dleg el yiy e` ,epal dzyn dyery ieb did

.ezia jezaøúåîmeyn dil iraw ezcerqlc -

.d`etx meyn dil iraw inp dlegle ,iepåðéà
øåñà,meid eze` `l` enr zzle z`yl -

lif`e dxf dcearl meid `ed aixwnc meyn

.dcene `zydâéæååèáipzwc "dzyn" i`d -

dzyna e`l - oal lebpxz el xeknl xzen

iraw dxf dcear zaexwzl i`ce `dc ,epa zteg

mixrpd oiyery zerixn ly dzyna `l` .dil

.dxf dcearl eaixwiy i`d ilek aiyg `lc ,`"yiiextnw oixewe ,df mr df
åàì
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àúéðøåú:mifx` ipin dxyra (` ,bk) dpyd y`xa opixn`ck ,fx` oin :qxhpewd yxit -

yxite ,"xwir el oi`y lke" `iddn jixt jenqac ,`iywe .`zipxez - dhy

el yi `d - `ed fx` `zipxez i`e ,minybd zenia ux`a miiwzn xwir el oi`y :qxhpewd

dl yie ,minybd zenia xwir dl oi`c d`eaz ixd :eyexitl `iyw cere !miiwzn xwir

- `ed oli` `zipxez i` :`iyw cere !ziriay

zepli` x`y `d ,opipafn `lc `ed `zipxez

oixken oi` :(a ,hi dxf dcear) opz `de .opipafn

lwc iab onwl wiic ikdc ,rwxwl xaegna mdl

`zipxez `peeb ixzc mz epiax yxit jkl !ah

,`zixak oirk dnc` oin `ed `kdc `idde ,edpip

`l rwxwa yxey xwir dl oi`y ,zixtb :yexit

d`eaz la` .minybd zenia `le dngd zenia

dlr jixt ikd meyne ,dngd zenia xwir dl yi

wxt zaya jixt `peb i`dke .ziriayc `iddn

yxit i"yx mbe .`zixak iab (` ,v) "`aiwr iax"

rk `kdc `zipxezy ,ok my.`zixak oiúåðá
etiqedcn ,`ed rexb ixitc rnyn dxe`kl - gey

.ziriay eda ebdp eed `l `xwirn la` ,mdilr

ecygp `lc (` wxt) i`nc zkqnyixa rnyn oke

oiziyd i`ncay oilwd :opzc ,ux`d inr mdilr

`nw wxtac ,`iywe .gey zepae oicxfere oinixde

gafnl uiw zexzen iab xn` (a ,ai) zereayc

,dcerq gepwa mze` oilke`y mc`l ray zepak

,gey zepa md ray zepae .edpip zeaeyg `nl`

mip`z :(eh dyxt) dax ziy`xaa `zi`ck

"gey zepa" edl exwc `ki` ,oey`xd mc` lk`y

zepa" edl exwc `ki`e ,mc`l gey enxby itl

wxtae .mc`l zelia` ray enxby "ray

on xcepd iab ,inp (` ,fk mixcp) "mixcp drax`"

iziid eli` :xn`e ,ray zepa da eide dlklkd

mip`z xne` iziid dkeza ray zepay rcei

lkn .zexzen ray zepae zexeq` zepale zexegy

i`cec :xnel yi !miaeyg ray zepac rnyn ipd

inr ecygp `ly dne ,`ed aeyg ixt gey zepa

`ede .daxd mdn yiy iptn epiid - mdilr ux`d

aiygc oicxfer enk mixria lcbd ixt oin

on mdl ievny itl ,i`ncay milw iab ediicda

aiaq lcbd xyrl `ly ecygp `l xwtdd

.rexb `edy iptn `le ,odizeqcxt aiaqe mdizepb

mixnbp oi`y oeik xeaq `xwirn ,ziriay iable

,eh dpyd y`x) opixn`ck ,da mihpgpy dpya

zeyery itl dipy odly ziriay gey zepa :(a

`l eda lfinl jiiy `lc ixaq ied ,mipy ylyl

xg` ea ekld seqale ,dhiwl xza `le dhpg xza

ly dipy dpya ely ziriay oic bdepe ,dhpg

`cenlz yxtn `w `kdc ,`iyw ok` .dhny

cvik" wxta oke ,`zxeig ip`z - gey zepa

"mixcp drax`" wxtae .(a ,n zekxa) "oikxan

`le zexegy mip`z `l mpi`c rnyn iz`ady

:md mip`z ipin dylyc ,xnel yie !zepal mip`z

.gey zepae ,mip`z mzq md zepale zexegy

,zeaeh mdn yie zerx mdn yi gey zepa mze`ne

dlwlwd dlezy - gey zepa mze` `xew jkle .i`nc zkqnae `kd ixiin zerxae

ixiinc ray zepa mze` mde ,zeaehd on m` ik mc` lk` `l mdny it lr s` ,lwlewna

zepa `le gey zepa oin `ede ,"gey zepae" qxb `le ,gey zepa oiqqken :ziriay iab `kd qxbc yxtn did mz epiaxe .lk` zeaehd on oey`xd mc` `nzqn ik ,mixcpae zereaya eda

eze`le mipy ray ygp ,gey zepa oli`a ocbpke mipy yly oxeair qlcxade xnpde aecde ix`d :mzd opixn`c (` ,g) zexekac `nw wxtn di`x `iane .rexb `ed ixt eze`e ,ynn gey

.ynn gey zepa `le gey zepa oin `edy my i"yx yxite .gey zepa oiqqken mixne` yie ,xag epivn `l ryxéøéôl`eny epiaxe .mixifg lk`n `ede ,oipelb :qxhpewd yxit - `fx`c

.zexita o`ke fx`d seba xacn mye ,oit - `zipxez i"yx yxit (` ,bk) dpyd y`x zkqna mb ik ,`gipe .dlik`l ie`x epi`e oipirxb ea yie ,oit oixewy oli` zexit :yxit i"yx mya xi`n oa

.dhy eny dfe ,zexit dyer epi` fx` enyy eze` i`ce - zexit dyer epi` fx` :(a ,t) `xza `aaa xn`wc i`de

ïåâëmixegye mipal milebpxz daxd l`xyid cia yiy oebk ixiinc xne` wgvi epiaxe ."inl xegye oal lebpxz" xn`y :i"yx yxit - dfe df xn`c,jenqa rnyn ikde ."dfe df" xn`we ,

.`wec e`l "df"c yxit i"yxe .i`w dinwc rnyn ,"oal df lebpxz" xn`y onfa ?izni` :xn` `wc
eadie
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à÷ìñ éàå ;çeL úBðáe ïéññëeî ,ïéìaeøèöéàå ïéñkìà©¤§¦§¦§§¨¦§¨¦§©§¦¨§¨

ïéìaeøèöéà Czòc¯àúéðøBz¯àúéà éî àúéðøBz ©§¨¦§§¨¦§¦¨§¦¨¦¦¨
Lé øwéò Bì LiL ìk :ììkä äæ ,ïðúäå ?úéòéáMa©§¦¦§¨§©¤©§¨¨¤¥¦¨¥
!úéòéáL Bì ïéà øwéò Bì ïéàL ìëå ,úéòéáL Bì§¦¦§¨¤¥¦¨¥§¦¦
ïéáø àúà ék ïëå .àæøàc éøét :àøôñ áø øîà àlà¤¨¨©©¨§¨¥¥§©§¨§¥¦£¨¨¦
øîà ."çeL úBða" .àæøàc éøét :øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¥¥§©§¨§©¨©
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øîàL ïîæa ?éúîéà :äãeäé éaø øîà ,éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¨©

"äæå äæ" øîà íà ìáà ,"ïáì äæ ìBâðøz"¯.øzeî ©§§¤¨¨£¨¦¨©¤§¤¨
Bðáì äzLî äNòL éBb ,"äæ ìBâðøz" øîà eléôàå©£¦¨©©§§¤¤¨¨¦§¤¦§

Búéa CBúa äìBç Bì äéäL Bà¯:àéðúäå .øzeî ¤¨¨¤§¥¨§¨©§¨
íBiä BúBà àlà øeñà Bðéà ,Bðáì äzLî äNòL éBb¤¨¨¦§¤¦§¥¨¤¨©
àäéî Léàä BúBàå íBiä BúBà ;ãáìa Léàä BúBàå§¨¦¦§©©§¨¦¦¨
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.ziriay oiprlø÷éò åì ïéàù ìëoi`eyiw oebk ,minybd zenia ux`a miiwzdl -

.oda `veike oireliceúéòéáù åì ïéà.oxiwtdl deevn epi`e ,dxegq odn zeyrl xzene -

àæøàã éøéô.h"plb =åðù ïäéúåøèåèôá,diytp it`a `ed oin e`l oizipznc zexheht -

- el` lk odl oixken oi` :xn`w ikd `l`

gey zepae oilaexhvi`itl ,odivwera -

ocaerl okxce dxf dcear ipta oze` oilezy

.jkaäëæ äðåáì.`id dpeal oin -ïéðî äùìù
`w dxegql i`ce `dc ,oipn zyly lwyn -

.oieknïðéã÷ôî éðôìàep` "xer iptl" lr -

lke ,el xeq`d xaca leykn ozil `ly oieevn

`l xer iptl" meyn edl ipeafl opixq`c ipd

.dxf dcear lr xdfen gp oac ,"leykn ozz

éðôìã éðôìàe`l i`ce i`dc ,`kd oebk -

ne ,iraw dxf dcearledi` oacfil `lc mey

.xqinl opicwtn `l ixhwne ipixg`løúåî
åì øåëîìxkci` `lc oeik ,oal lebpxz iebl -

.iraw dxf dcearl e`l oaløîàã àîéìéà
éîì ïáì ìåâðøú`l :l`xyi dil xn`e -

.`pixg` icda `l` jl `pipafnïéá åìéôà
àì éîð ïéìåâðøúädcearlc dizrc ilb `dc -

x`y oeafilc dil `gipe ,dil iraw dxf

.oald liaya oilebpxzdïðé÷ñò éàîá àëä
äæå äæ øîàãipta dcedi iaxlc ,oizipzn -

oebk - xeq` ixnbl `nw `pzle `l envr

oal jkld .mec`e xegye oal xkc` `xwirnc

`xwirnc oeik ,xeq` envr ipta dcedi iaxl

`xwirn - dil lif`e oal liwy `zyde xkc`

inexri` - xegy xkc`c i`de ,oall oieki` inp

`l dicegl oal li`y i`c `ed rcic ,mixr`

ebinc ,xzen oilebpxzd oiae .l`xyi dil oiaf

dcearl e`l inp oal dxf dcearl e`l xegyc

li`ed ,xeq` inp oilebpxz oia elit` opaxe .dxf

iaxl oia ,`nzq lebpxz edine .oal razwc

,oal lebpxz el xeknl xzen opaxl oia dcedi

.`xif iaxkéëä éîð àéðú,ongp ax `vxzck -

.ibilt "dfe df" xne`acéúîéàoal lebpxz -

.xeknl xeq`ïáì äæ ìåâðøú øîàù ïîæá-

.`wec e`l "df" i`de ,il xeknäæå äæ øîà ìáà
`nl` .cgi mdipy `l` el xeknl xzen epi` -

ikd meyne ,i`w "dfe df" xn`ca dcedi iax

dcedi iaxcne ,oal xn`e li`ed ,`l envr ipta

.opaxl rnypïáì äæ ìåâðøú øîà åìéôàåm` -

dleg el yiy e` ,epal dzyn dyery ieb did

.ezia jezaøúåîmeyn dil iraw ezcerqlc -

.d`etx meyn dil iraw inp dlegle ,iepåðéà
øåñà,meid eze` `l` enr zzle z`yl -

lif`e dxf dcearl meid `ed aixwnc meyn

.dcene `zydâéæååèáipzwc "dzyn" i`d -

dzyna e`l - oal lebpxz el xeknl xzen

iraw dxf dcear zaexwzl i`ce `dc ,epa zteg

mixrpd oiyery zerixn ly dzyna `l` .dil

.dxf dcearl eaixwiy i`d ilek aiyg `lc ,`"yiiextnw oixewe ,df mr df
åàì
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àúéðøåú:mifx` ipin dxyra (` ,bk) dpyd y`xa opixn`ck ,fx` oin :qxhpewd yxit -

yxite ,"xwir el oi`y lke" `iddn jixt jenqac ,`iywe .`zipxez - dhy

el yi `d - `ed fx` `zipxez i`e ,minybd zenia ux`a miiwzn xwir el oi`y :qxhpewd

dl yie ,minybd zenia xwir dl oi`c d`eaz ixd :eyexitl `iyw cere !miiwzn xwir

- `ed oli` `zipxez i` :`iyw cere !ziriay

zepli` x`y `d ,opipafn `lc `ed `zipxez

oixken oi` :(a ,hi dxf dcear) opz `de .opipafn

lwc iab onwl wiic ikdc ,rwxwl xaegna mdl

`zipxez `peeb ixzc mz epiax yxit jkl !ah

,`zixak oirk dnc` oin `ed `kdc `idde ,edpip

`l rwxwa yxey xwir dl oi`y ,zixtb :yexit

d`eaz la` .minybd zenia `le dngd zenia

dlr jixt ikd meyne ,dngd zenia xwir dl yi

wxt zaya jixt `peb i`dke .ziriayc `iddn

yxit i"yx mbe .`zixak iab (` ,v) "`aiwr iax"

rk `kdc `zipxezy ,ok my.`zixak oiúåðá
etiqedcn ,`ed rexb ixitc rnyn dxe`kl - gey

.ziriay eda ebdp eed `l `xwirn la` ,mdilr

ecygp `lc (` wxt) i`nc zkqnyixa rnyn oke

oiziyd i`ncay oilwd :opzc ,ux`d inr mdilr

`nw wxtac ,`iywe .gey zepae oicxfere oinixde

gafnl uiw zexzen iab xn` (a ,ai) zereayc

,dcerq gepwa mze` oilke`y mc`l ray zepak

,gey zepa md ray zepae .edpip zeaeyg `nl`

mip`z :(eh dyxt) dax ziy`xaa `zi`ck

"gey zepa" edl exwc `ki` ,oey`xd mc` lk`y

zepa" edl exwc `ki`e ,mc`l gey enxby itl

wxtae .mc`l zelia` ray enxby "ray

on xcepd iab ,inp (` ,fk mixcp) "mixcp drax`"

iziid eli` :xn`e ,ray zepa da eide dlklkd

mip`z xne` iziid dkeza ray zepay rcei

lkn .zexzen ray zepae zexeq` zepale zexegy

i`cec :xnel yi !miaeyg ray zepac rnyn ipd

inr ecygp `ly dne ,`ed aeyg ixt gey zepa

`ede .daxd mdn yiy iptn epiid - mdilr ux`d

aiygc oicxfer enk mixria lcbd ixt oin

on mdl ievny itl ,i`ncay milw iab ediicda

aiaq lcbd xyrl `ly ecygp `l xwtdd

.rexb `edy iptn `le ,odizeqcxt aiaqe mdizepb

mixnbp oi`y oeik xeaq `xwirn ,ziriay iable

,eh dpyd y`x) opixn`ck ,da mihpgpy dpya

zeyery itl dipy odly ziriay gey zepa :(a

`l eda lfinl jiiy `lc ixaq ied ,mipy ylyl

xg` ea ekld seqale ,dhiwl xza `le dhpg xza

ly dipy dpya ely ziriay oic bdepe ,dhpg

`cenlz yxtn `w `kdc ,`iyw ok` .dhny

cvik" wxta oke ,`zxeig ip`z - gey zepa

"mixcp drax`" wxtae .(a ,n zekxa) "oikxan

`le zexegy mip`z `l mpi`c rnyn iz`ady

:md mip`z ipin dylyc ,xnel yie !zepal mip`z

.gey zepae ,mip`z mzq md zepale zexegy

,zeaeh mdn yie zerx mdn yi gey zepa mze`ne

dlwlwd dlezy - gey zepa mze` `xew jkle .i`nc zkqnae `kd ixiin zerxae

ixiinc ray zepa mze` mde ,zeaehd on m` ik mc` lk` `l mdny it lr s` ,lwlewna

zepa `le gey zepa oin `ede ,"gey zepae" qxb `le ,gey zepa oiqqken :ziriay iab `kd qxbc yxtn did mz epiaxe .lk` zeaehd on oey`xd mc` `nzqn ik ,mixcpae zereaya eda

eze`le mipy ray ygp ,gey zepa oli`a ocbpke mipy yly oxeair qlcxade xnpde aecde ix`d :mzd opixn`c (` ,g) zexekac `nw wxtn di`x `iane .rexb `ed ixt eze`e ,ynn gey

.ynn gey zepa `le gey zepa oin `edy my i"yx yxite .gey zepa oiqqken mixne` yie ,xag epivn `l ryxéøéôl`eny epiaxe .mixifg lk`n `ede ,oipelb :qxhpewd yxit - `fx`c

.zexita o`ke fx`d seba xacn mye ,oit - `zipxez i"yx yxit (` ,bk) dpyd y`x zkqna mb ik ,`gipe .dlik`l ie`x epi`e oipirxb ea yie ,oit oixewy oli` zexit :yxit i"yx mya xi`n oa

.dhy eny dfe ,zexit dyer epi` fx` enyy eze` i`ce - zexit dyer epi` fx` :(a ,t) `xza `aaa xn`wc i`de

ïåâëmixegye mipal milebpxz daxd l`xyid cia yiy oebk ixiinc xne` wgvi epiaxe ."inl xegye oal lebpxz" xn`y :i"yx yxit - dfe df xn`c,jenqa rnyn ikde ."dfe df" xn`we ,

.`wec e`l "df"c yxit i"yxe .i`w dinwc rnyn ,"oal df lebpxz" xn`y onfa ?izni` :xn` `wc
eadie
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רמ
oifge` mipya cenr ci sc ± iying wxtzereay

ïðéðáæîã øîéîì àëéøö àîúñ åàìizxeeg ihig la` ,oal lebpxz `l` opipz `lc -

.xzenàì éîð ïîúñ åìéôàel xeknl xzen - "inl lebpxz" :xn`c `xif iaxl `iywe -

.oal lebpxzì àøáâ éàä àðéîà êúòã à÷ìñéòá÷ äøæ äãåáòì åàoihig jxc oi` `dc -

.dxf dcearl aixwdläéá ÷éáà ÷áéî àìàjxevl utg mey ecin oipew eli`e ,xeyw -

wec` `edy jezn lefa dpzep did dxf dcear

da `pwia`c ikid ik :xeaqe ,dxf dcearl

dcear jxevl lefa il zi`c icin lk `paidie

`ni` :xaq ,da oiwec` inp `nlr ilek - dxf

oi` edine .lefa il eadie `piraw dxf dcearl

.ol rnyn `w ,ixzyile ,dxf dcearl ealòåè÷
.lbx -íéøòà éîåøòéàrehw oi`y `ed rcic -

`ly ,maln `ivedl `l` ,mly el exknie ievn

.rehw raez `ed dxf dcear jxevly epiai

ìé÷ùå øåçù äéì åáäéåel oixkenyk ,xnelk -

dcedi iaxc `ail`e .dil liwy - ecal xegy

oia elit` opaxc ,opaxl `le ikd dil `irain

.ixq` milebpxzdùéá ì÷ãå áè ì÷ãipin ipy -

.md milwcò÷ø÷ì øáåçîá ïäì ïéøëåî ïéà-

"mpgz `l" aizkc meyn (` ,k) onwl yxtnck

.rwxwa diipg mdl ozz `l -àáù÷oin =

."iaywc `wqh `ln" :(a ,f dlibn) enk ,mixnz

z` ryedi mgiz eay daevg epiid :xn`c zi`e

.`ed d`p ayre ,(` ,ep `xza `aa) ux`d

éèééøå÷zixextr :mixne` yie .zexit oin =

`l i`n` ok m`c ,d`xp epi`e .dpeal ihxw

.irciíúäì úìæà éëã.l`xyi ux`l -

äðùîä÷ã äîäá øåëîì åâäðù íå÷îoebk -

dl yxtn ikde .driaxd lr ecygp `ly mewn

`l "zwelgnd iptn mc` dpyi l`e" .`xnba

.dl qxb (a ,p) migqta `l` ,`kd dl qxbìëáå
äñâ äîäá ïäì ïéøëåî ïéà íå÷îiptn -

dk`ln eznda dyere ,dk`lnl zcgeiny

.zayaíéøåáùå íéîìù íéçééñå íéìâòelit`e -

,opax eda exfb dk`lnl oie`x opi`y mixeay

milecb edl oafnl iz`e itelg`l iz` `nlc

edl yginl `ki`e ,dk`lnl oie`xd minlye

`nrh yxtnck ipeiqple zexikyle dl`yl

.`xnbaäøåáùá øéúî.`xnba `nrh yxtn -

ñåñá øéúî,daikxl `l` ezk`ln oi`y -

igc meyn ,dk`ln e`le `id zeay daikxe

eli`ydl iz` i` ol ztki` `l ,envr z` `yep

.exikydleàøîâäòéáøä ìò ïéãåùçù éðôî
,"leykn ozz `l xer iptl" meyn `ki`e -

:(a ziy`xa) aizkc ,driaxd lr eehvp gp ipac

oi`y dige dnda e`vi ,"cg` xyal eide"

.(` ,gp oixcdpq) cg` xya oiyrpáø øîà
'åë øåëîì åøéúäù íå÷îáinp cegi ,xnelk -

"xeknl ebdpy mewn"e ,`zlin `ilz `bdpna

lr oiceyg oi`y mewna oebk - oizipzn ipzwc

.cgiil exizd jkitl ,driaxdåøñàù íå÷îå
ãçééìmewna ixiin - oicinrn oi` :ipzwck -

jkitle ,jka mbdpny ,driaxd lr oiceygy

`le .bdpnd xg` jled lkde ,xeknl oixeq`

mewn" :`pyil i`d ik inp xn`w `lc `d `iyw

:xn`wc ikid ik "cgiil xeq` xeknl exq`y

oizipzn` xcdn `w ipzwc "xeknl exizd"c meyn ,"cgiil exizd xeknl exizdy mewn"

exq`y mewn"e .dxikna `l` ixii` `l ocic `pzc ,oixken xeknl ebdpy mewn :ipzwc

.cegi xeqi`a ixiinc "oicinrn oi`"c `idd` xcdnwc - "cgiil
éáøå
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åáäéå,milebpxzd oia ixq`c opaxl elit` `id `ira jdc d`xp - lwye xegy dil

,"dfe df" xn`e mixegye mipal my yiya `l` ixq` `l o`k crc xninl `ki`c

xegy dil iadi ik `kd la` ,enry oal iptn xegy dpewe ,oal` dizrcc yegl yi f`e

.oal el epziy rcei epi` - lif`e dil liwyeáöçoin `ede :qxhpewd yxit - `ayw

(a ,f) dlibnc `nw wxta rnyn inp ikde .mixnz

`ed `wqhe ,"iaywc `wqh iln" :mzd xn`wc

"wxefd" yixa opixn`ck ,mixnz ea oiniyny lq

`aywe .mixnz dia dlk`c `wqh :(` ,gr oihib)

`edy (a ,gp `nw `aa) "qpekd" wxta rnyn inp

yix xn` ,dixagn `ayw uwc `edd iab ,lwc

eed `piwa `zl`z zlze il ifg icicl :`zelb

md il`ze ,iniiwwxta rnynck ,mixega milwc

:`iywe .(a ,hq `xza `aa) "ziad z` xkend"

?ixiq` edlek ilwcc oeik "ah lwc" hwp i`n`

cg`d ,edpip `ayw ipin ixzc yxtl d`xp jkl

`yep,iz`ady ipd lka ixiin dipine ,mixnz

ryedi mgiz eay ayr oin `ed `kdc i`d la`

zwfg" wxta rnyn oke .ux`d z` l`xyil

,mixvnd lr eze` oicinrny (` ,ep my) "mizad

jexrae ?i`n avg `le xvin `l my oi` :opixn`c

zxri `edy `kdc `avg lk yxit ('d avg jxr)

jdc `pwqnae .`"xwev ea lcby dpw yacd

mixac x`yc oeik :iaxa jexa iax azk `zrny

xnekl xeknl mlerl xeq` ok m` ,xeq` oyexit
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mdledn jl eyxtiyCì eåçî à÷å ,éòãéå ,éèééøe÷dn ercie - §¨¥§¨§¦§¨©§¨

.eze` jl e`xie ,`ed

äðùî
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e,øBkîì àlL eâäpL íB÷î,driaxd lr my miceygy iptnïéà §¤¨£¤Ÿ¦§¥
,ïéøëBîmeyn xaer mdl xkende ,driaxd lr exdfed miebdy itl §¦

'lWkn oYz `l xEr iptl'(ci hi `xwie).íB÷î ìëáemewna mb - ¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ§¨¨
,dwc dnda xeknl ebdpyäqb äîäa íäì ïéøëBî ïéàzcnery ¥§¦¨¤§¥¨©¨

elit` xeknl xeq`e .dk`lnlíéçééñe ,íéìâò,miphw mixeng - £¨¦§¨¦
xizdl e`eaie erhiy eyyg ,dk`lnl dzr miie`x mpi`y s`e

migiiqe milbr mze`y oia ,milecb zxikn s`e ïéîìLmdyk oia §¥¦
,ïéøeáLexfb ,dk`lnl llk miie`x mpi` mixeay miig ilray s`e §¦

.zenlye zelecb zendaa mb xizdl e`eaiy yygn
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îc øîéîì àëéøö ïîúñ àìïðéðaæeprinydl `pzd jixv oi` - Ÿ§¨¨§¦¨§¥©¦§©§¦©
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,xzen zepalïðéðaæî àìc øîéîì àëéøö ïLeøét àìåoi` mbe - §Ÿ¥¨§¦¨§¥©§Ÿ§©§¦©
xeq`y dxf dcearl ezpeeky yxit iebdyky eprinydl jixv

.xeq`y `ed heyt df ote`ay ,el xeknlàlàjixv gxkda ¤¨
y ,yxtl'ïîúñ'dpeekdøîà÷ciebdéhéç,mihig zepwl ipevx - §¨¨§¨¨©¦¥

e ,zepal mihig el xeknl xzeny `pzd eprinyne ,mzq'ïLeøét'¥¨
dpeekdøîà÷ciebdàúøåeç,zepal mihiga ipevx -xg`ny §¨¨©¦¨¨¨

lr dpde ,dxf dcearl ezrcy miyyeg 'zepal' eixaca yxity
xikfn m`y ,mixac x`y iabl wx oicd oky dpyna xn`p df

e ,xeq` oal dvexy yxtn m`e ,xzen mzqa xacdììkîdf xac ¦§¨
,rnypïîúñ eléôà ìBâðøúclebpxza ipevx iebd xn`y elit` - §©§§£¦§¨¨

,mzqàì énð,ok `l m`y ,oal lebpxz el xeknl xeq` ok mb - ©¦Ÿ
m`y xn`y `xif iax lr dywe .mixac x`yn lebpxz dpey dn
xzeny ,oal dvexy yxtl ilan ,mzqa inl lebpxz iebd xn`

.oal lebpxz el xeknl
:`xnbd zvxzníìBòì ,éøîàx`yay dxn`y dpynd zn`a - ¨§¦§¨

mixac'ïîúñ'dpeekd ,xzenøîà÷cipevx ,iebd fixkdy -aéhéç §¨¨§¨¨©¦¥
,àúøåeç,xeq` lebpxzae xzen mixac x`ya wx ok` df ote`ae ¦¨¨¨

e'ïLeøét'dpeekdøîà÷cyexitaezrcaymda ynzydl ¥¨§¨¨©
,íéáëBk úãBáòìdpynd dzid `ly `xnbd dzywdy dne ©£©¨¦

z` yxtl dkixvoky ,`iyew df oi` ,elld mipicd'ïLeøéôe'¥¨
déì àëéøèöà,xeq` oyexity eprinydl jxved ok` `pzd - ¦§§¦¨¥

àðéîà Czòc à÷ìñdf ote`a s`y xnel jzrca dler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
zelzl yiy iptn ,xzencéòa à÷ íéáëBk úãBáòì åàì àøáb éàä©©§¨¨©£©¨¦¨¨¥

jxc oi` ixdy ,dxf dcearl mihigd z` jixv epi` df ieby -
,mihig dl aixwdlàlàiebd eze`y÷éáàc àeä ÷áéîxeyw - ¤¨¥¨©£¦
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xken ,dxf dcear jxevl xac dfi` epnn mipewy lk if` miakek

,dl ezaig jezn lefa xacd z` `edøáñåieb eze` xeaqe - §¨©
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.mly oal lebpxz s` el xeknl,àîìc Bàdcearl ezrc zn`ay ¦§¨
,rehwa epevxy xn`y dne ,dxfíéøòî à÷ éîeøòéàick wx did - ¦©¥¨©£¦

ick eze` dpewy exaqiy ,mixkend z` zerhdle mixrdl
lawi ok m`e ,ievn xac epi` rehw lebpxzy `ed rceie ,elke`l

.mly oal lebpxz zepwl
:`xnbd dkiynnøîBì éöîz íàiebd ywany df dxwnay ¦¦§¥©

,mly oal lebpxz el xeknl xeq` 'inl rehw oal lebpxz' oeyla
c meyneéàä[df ieb-],íéøòî à÷c àeä éîeøòéàwtzqdl jl yi ©¦©¥§¨©£¦

,fixkn iebd xy`k ,xg` ote`a,'éîì ïáì ìBâðøz ,éîì ïáì ìBâðøz'©§§¨¨§¦©§§¨¨§¦
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:`xnbd dwiqn .oal mb seqal el.e÷éz¥
:dpyna epipy'åëå ì÷c óà øîBà øéàî éaøxeknl xeq` ,avge ah ©¦¥¦¥©¤¤
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(a f mixac)minkg eyxite ,'mpgz `le'(.k oldl)ozz `l ,weqtd z` §Ÿ§¨¥
.ah lwc `weec dpynd dhxit recn ok m`e ,rwxwa diipg mdl

:`xnbd zvxzndéì øîà,`cqg axl inia`éàîyexitd dn - ¨©¥©
áè ì÷c,iebl xeknl xeq`y dpyna epipyyúBøétly,áè ì÷c ¤¤¨¥¤¤¨

mdy iptn `l` mixeq` mpi` el`e ,rwxwdn miyelz mdy
.dxf dcearl mda miynzyne miaeyg,àðeä áø øîà ïëåzpeeky §¥¨©©¨

dpynd.áè ì÷c úBøét¥¤¤¨
:dpynd z` yxtl dkiynn `xnbdáöçeyexit ,dpyna epipyy ¨¨

àaL÷.mixnz oin - ©§¨
:dpyna epipy cer.ñì÷ð:`xnbd zx`anøîà ,éîéc áø àúà ék ¦§¨¦£¨©¦¦¨©

mya,óñBé øa àîç áøeyexit qlwpéèééøe÷.ixt oin -déì øîà ©¨¨©¥§¨¥¨©¥
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.eze` jl e`xie ,`ed
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migiiqe milbr mze`y oia ,milecb zxikn s`e ïéîìLmdyk oia §¥¦
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dze` ddyn epi`e ,dhgeyl zpn lr iebd dze` dpewe dk`lnl
iebd lv` mixg` dze` e`xi `ny yeygl oi` jkitle ,dig
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dpynd oial epizpyn oia dxizql sqep aeyi d`ian `xnbd
:oldløîBà øæòìà éaøåmewn lka zn`ay ,dxizqd z` ayiil §©¦¤§¨¨¥

zernynk ,miakek icaer ly ze`wcpeta dnda gipdl xeq`
j` ,driaxl yygn ,oldl dpynd,ãçééì eøñàL íB÷îa óàepiide ©¦§¤¨§§©¥

xeknl ebdp m` ,`edy mewn lka,øBkîì øzeîmixacd oi`e ¨¦§
.dfa df miielz

:`xnbd zl`eyàîòè éàîyyg oi` dxiknay mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiyn .driax,ø÷òz àlL Bzîäa ìò ñç íéáëBk ãáBò¥¨¦¨©§¤§¤Ÿ¥¨¥

raex iebd oi` ,dxwr dndad ziyrp driaxd ici lry oeike
epi` wcpeta dievny l`xyi znda wxe ,envrl dpwy dnda

my dcinrdl xeq` jkitle ,draexln rpnp.
:`xnbd zxne`áø óàålirl xn`y(:ci)dielz wcpeta dcnrdy §©©

,bdpnadéa øãäoldl xn` ixdy ,ea xfg -(:ak)ly ezxaq z` £©¥
,xg` oecip iabl xfrl` iaxøa àìéL áø øîà ,àôéìçz áø øîàc§¨©©©£¦¨¨©©¦¨©

déîMî éîéáà[enyn-],áøcxzeny zxne`d `ziixad xe`iaa £¦¦¦§¥§©
dndad `ny miyyeg `le ,zepaxw jxevl miebn zenda zepwl

y iptn `ed mrhdy ,oaxwl dleqte draxp dpewyíéáëBk ãáBò¥¨¦
,ø÷òz àlL Bzîäa ìò ñçmpi` mieb mzqy xaqe ea xfg axy ixd ¨©§¤§¤Ÿ¥¨¥

dpewy dndaa oicd `ede ,mdly zendaa driaxd lr miceyg
.envrl

:dpyna epipyïéøëBî ïéà íB÷î ìëáemdl.'åë äqb äîäa §¨¨¥§¦§¥¨©¨
:`xnbd zxxanàîòè éàîlka dqb dnda zxikn exq` recn - ©©£¨

:`xnbd daiyn .mewnïðéLééç àì äòéáøìc éäðoi` mpn` - §¦§¦§¦¨Ÿ¨§¦©
lr qg miakek caery meyn ,dnda zxikna driaxl miyyeg

mle` ,xwrz `ly ezndaïðéLééç äëàìî déa ãéáòîmiyyeg - ¥¨¦¥§¨¨¨§¦©
zziay lehia meyn jka yie ,zaya dk`ln iebd da dyri `ny

.eznda
:`xnbd dywnãéáòéðå,jka dne ,dk`ln dyrie -dðáæc ïåék §¤¡¦¥¨§¨§¨

dééð÷,l`xyid ly dpi`e ely `id dze` dpwy xg`n `ld - ©§¨
:`xnbd zvxzn .eznda zziay aeig da jiiy `leíeMî äøéæb§¥¨¦

úeøéëN íeMîe äìàLmb `eai ,dqb dnda xeknl xizp m` - §¥¨¦§¦
df ote`ae ,zaya iebd da cearie ,iebl dxikydl e` dli`ydl
zziay xeqi` lr l`xyid xaer ,l`xyid ly oiicr dndady

.eznda
:`xnbd dywndééð÷ àøâàå ,dééð÷ äìàLel dpew dl`yd - §¥¨©§¨§©§¨©§¨

diepw ezexiky e` ezl`y inia ixd ,xnelk ,el dpew zexikyde
zkiiy dndad oi` onf eze`a ok m`e ,da ynzydl iebl dndad

.dzziay lr deevn epi`e l`xyil
:dqb dnda zxikn exq` recn xg` mrh zxne` `xnbdàlà¤¨

,àáéé áøc déøa éîø øîà`ed dqb dnda zxikn xeqi`äøéæb ¨©¨¦§¥§©¥¨§¥¨
minkg exfby'éðBéñð' íeMî,ahid zkled `id m` dndad ieqip - ¦¦§¥

,`xnbd zx`anedéìäéð dì dðaæc ïéðîæcdxwi minrtly - §¦§¦§©§¨¨¦¨¥
iebl dndad z` xekni l`xyidyì Ceîñéìòîc änçä úòé÷L ¨¦§¦©©©¨§©£¥

àúaL,zay axr ly -ådngd zriwy xg`déì øîàiebd ©§¨§¨©¥
,l`xyildéìäéð dééqð àzdab lr gipie ,dze` il dqpe `ea - ¨©§¥¦¨¥

,enr zkled `id cvik ze`xl ie`ynàìæàå déì÷ì déì äòîLå§¨§¨¥§¨¥§¨§¨
déúîçî`idy l`xyid ly elew z` dndad rnyzy ici lre - ¥£¨¥

ezngn jlz ,eze` dxikn,ìæéúc déì àçéðåievxe gp ixde - §¦¨¥§¥©
,ahid zkled `idy iebd d`xiy ick ,jlzy l`xyildéì äåäå- ©£¨¥

df l`xyi `vnpeúaMa Bzîäa øçà ønçîdperh dnda bidpn - §©¥©©§¤§©©¨
,zayaúaMa Bzîäa øçà ønçîäå,cala lew ici lr elit`eáéiç §©§©¥©©§¤§©©¨©¨
.úàhçdnda llk xeknl oi`y minkg exfb ef dxiar repnl icke ©¨

.iebl dqb
dk`ln da dyere l`xyin dnda xkey iebd m`y lirl x`azd
dpc `xnbd .eznda zziay meyn xaer l`xyid oi` ,zaya

:df oipra dzré÷úîdì ódywd -,éãéà áøc déøa àLéL áø ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¦
àéð÷ éî úeøéëNe,xkeyl jiiyk xacd z` daiygn zexiky ike - §¦¦¨§¨

ïðúäådpyna(.`k oldl)j` ,ux`l uega iebl zia xikydl xzeny §¨§©

eøîà äøéc úéáì àì ,øékNäì eøîàL íB÷îa óàjxevl `l - ©¦§¤¨§§©§¦Ÿ§¥¦¨¨§
,eizexve` zxiny jxevl wx exikydl exizde mixebnéðtî¦§¥

BëBúì ñéðënLiebdíéáëBk úãBáò`le' meyn l`xyid xaere ¤©§¦§£©¨¦§Ÿ
'LziA l` darFz `iaz(ek f mixac),Czòc à÷ìñ éàåenk xn`z m`e ¨¦¥¨¤¥¤§¦¨§¨©§¨
y jzrc lr dzlry,àéð÷ úeøéëNiebd myl qipkny jka dn §¦¨§¨

,dxf dcearìéiòî à÷ déúéáì ,ìéiòî à÷ ék éàädf ieb ixd - ©¦¨§©¥§¥¥¨§©¥
.jka xeqi`d dne ,dqipkn `ed ezial ,dxf dceard z` qipknd

:`xnbd dgecàøéîçc íéáëBk úãBáò éðàL,dxf dcear dpey - ¨¦£©¨¦©£¦¨
,dxeng `idy,'Eúéa ìà äáòBú àéáú àìå' áéúëcexingd jkitle ¦§¦§Ÿ¨¦¥¨¤¥¤

lr s`e ,el xkyeny zial elit` dxf dcear iebd qipki `ly da
lr `xwp l`xyid ly enyy iptn ,ely `ed zexikyd iniay it

.ziad
:ztqep `iyew d`ian `xnbdé÷úîáøc déøa ÷çöé áø dì ó ©§¦¨©¦§¨§¥§©

àéð÷ éî úeøéëNe ,àéLøLîly xenb oipwk zaygp zexiky ike - §¨§§¨§¦¦¨§¨
oi` iebl zxkyen dndad m`y xne` dz` ok zngny ,xkeyd

,eznda zziay ly xeqi`ïðz àäådpyna(h"n `"it zenexz),ìàøNé §¨§©¦§¨¥
,ïäkî äøt øëOL,l`xyid lr milhen dizepefny it lr s` ¤¨©¨¨¦Ÿ¥

äpìéëàé[dlik`dl i`yx-]äîeøú éðéLøkoebke ,ezeyxa yiy ©£¦¤¨©§¦¥§¨
lek`l zxzen odk znda ixdy ,odk didy en` ia`n myxiy

xn`py ,dnexza(ai `k `xwie)`Ed FRqM oipw ytp dpwi iM odke'§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§
.dnda ytp elit` rnyn 'ytp'e ,'FA lk`iäøt øëOL ïäëå Ÿ©§Ÿ¥¤¨©¨¨

äéúBðBænL ét ìò óà ,ìàøNiîmilhen dxtd lyåéìò,odkd lr - ¦¦§¨¥©©¦¤§¤¨¨¨
ðéLøk äpìéëàé àì,äîeøú éxeq`e ,l`xyid ly dxtd seby oeik Ÿ©£¦¤¨©§¦¥§¨

z` wgvi ax miiqn .etqk oipwl `l` dnexz lik`dl odkl
:eziiyewàéð÷ úeøéëN Czòc à÷ìñ éàåxnel dvxz m`e - §¦¨§¨©§¨§¦¨§¨

m` ,xkeyl ixnbl jiiyk xekyd utgd z` daiygn zexikyy
okéànàl`xyin dxt xky odkd m`y dpynd dxn` recn -àì ©©Ÿ

äpìéëàéixde ,dnexz ipiyxkàéä déãéc äøt`id eiykr ixd - ©£¦¤¨¨¨¦¥¦
.dnexz dlik`dl el xizdl yie ,odkd ly ezxtdpéî òîL àlà¤¨§©¦¨

c ,o`kn gken i`ce `l` -àéð÷ àì úeøéëNdpi` zexikyy - §¦Ÿ¨§¨
m`e ,odkd lyk zaygp dxtd oi` zexikyd onfa s` okle ,dpew
l`xyid xaer ,dk`ln iebd da dyere iebl dxt xikynd s` ok

.eznda zziay meyn
z` `xnbd zx`an ,oipwk dpi` zexikyy `xnbd zpwqn itl

:`xnbd zniiqn .iebl dqb dnda xeknl xeqi`d mrh,àzLäå§©§¨
àéð÷ àì úeøéëN úøîàc,dpew dpi` zexikyy epgkedy ,dzr - §¨§©§¦Ÿ¨§¨

exkfedy minrhd lk iptn ,iebl dqb dnda mixken oi`y `vnp
,`ibeqaúeøéëN íeMî äøéæbda dyriy iebl dpxikyi `ny - §¥¨¦§¦

,zaya dk`lnæâeäìàL íeMî äøé,iebl dpli`yi `ny -äøéæâe §¥¨¦§¥¨§¥¨
.éðBéñð íeMî¦¦§¥

ipte` ipy miler mdn mi`xen`n miyrn ipy d`ian `xnbd
:dqb dnda zxikn oipra xzidàãéà àøîç éðeaæì àøL ,àãà áø©£¨§¨§©¥£¨¨©§¨

àøéñôñcicedi xeqxq ici lr iebl xeng xeknl l`xyil xizd - §©§¦¨
oi` df ote`ay meyn ,enrh z` x`iae ,xkenl dpewd oia jeeznd

,yyg meyéðBéñð íeMî éà,zay axra dzeqpl `eaiy -àì àä ¦¦¦§¥¨Ÿ
déúîçî àìæàc déì÷ì äòãéelew z` dxikn dndad oi` ixd - ¨§¨§¨¥§¨§¨¥£¨¥
.ezngn jlzy xeqxqd lyàìc ïåék ,úeøéëNe äìàL íeMî éàå§¦¦§¥¨§¦¥¨§Ÿ

øâBî àìå ìéLBî àì àéä déãécdli`yn epi` ely dpi`e li`ed - ¦¥¦Ÿ¦§Ÿ©
.dxikyn epi`eãBòå,xqtqa zexikye dli`yl yeygl oi`y mrh §

àîeî déa éìbéð àìc íeMîdli`yn epi` ,dxknl dvexy oeik - ¦§Ÿ¦©¥¥¨
.day minen elbzi `ly ,dxikyn epi`e

:xzid epnn cenll yiy sqep dyrnïéaæ àðeä áø[xkn-]àéää ©¨©¦©¦
àcñç áø déì øîà ,íéáëBk ãáBòì äøt,`ped axlãáò àîòè éàî ¨¨§¥¨¦¨©¥©¦§¨©©£¨£©

éëä øîixde ,iebl dqb dnda xkny ,jk xn dyry mrhd dn - ©¨¦
.xeq` xacdy dpyna epipydéì øîà,`ped axøeîéàepl yi - ¨©¥¥

df ieby zelzle xnelìdðáæ äèéçLick d`pw `ly oeike ,d`pw - ¦§¦¨¨§¨
mrh meyl yyg oi` ,dxya z` lek`l ick `l` da cearl

.iebl dqb dnda zxikn dxq`p mllbay minrhdn
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oifge` mipy` cenr eh sc ± iying wxtzereay
ãçééì åøñàù íå÷îá óà øîåà øæòìà éáøåexizd "oicinrn oi`"c `edda ipzwck -

la` ,`zlin `ilz `bdpna `le ,driaxc leykn meyn xeq` mewn lka cegic .xeknl

`ly ick d`pwy xg`n draxln eznda lr qg iebc ,driaxl yginl `kil dxikna

`lc ediilr xeng`c `kid ,`zlin `ilz `bdpna jkld ,driaxa dxewr ziyrpy ,xwrz

iable .ixy xeng` `lc `kide ,xeng` ipafn

dndady ,mieb ly ze`wcpeta dnda zcnrd

,draxln dilr qg iebd oi` - `id l`xyi ly

ikd`e ,"leykn ozz `l xer iptl"` xar `we

.xeq`äéá øãä áø óàå.xfrl` iaxk xaqwe -

ïðéùééç àì äòéáøìã éäðeznda lr qg iebc -

.xwrz `lyäééð÷ äðáæã ïåéëly dpi`e -

`l "leykn ozz `l xer iptl" meyne ,l`xyi

iab la` .dziayd lr eehvp `l gp ipac ,xarw

xarw mzdc meyn ,ikd xninl `kil driax

itl (hi `xwie) "leykn ozz `l xer iptl"`

`l zayd lr la` ,driaxd lr eehvp gp ipay

iebl xnel l`xyil xeq`y dne ,gp ipa eehvp

xace jvtg `evnn" meyn edf "jk il dyr"

.xeq` xeac (gp ediryi) "xacäìàù íåùî äøæâ
i`nl opiyiig `le dqb dnda ipeafl opixy i` -

ileye`l `ed iz` ,zaya dk`ln dcarc

xar `we ,zaya dk`ln da ciare ,iebl eznda

dk`ln lk dyrz `l" :(d mixac) aizkc e`la

`id l`xyi znda `zydc ,"jznda lke 'ebe

.dzziay lr `ed deevneäééð÷ äìàùinil -

.ely `id ixd oiqpe`a aiigc oeikc ,dzl`y

éðåéñð.dperh `idyk xity `lf` i` dl dqpn -

äéúîçî àìæàåzxkn `idy elew zngn -

.zkledeøîçîdndaa `l` xninl jiiy `l -

`yn dilr ozepy minrte ,ie`yn dperhd

,zaya xngn dil dede ,dti zkled m` dzeqpl

zay zkqna `xza wxta xn`c o`nl `ki`e

.`zbelt mzde ,z`hg aiigc (` ,cpw)íå÷îá óà
miza odl oixikyn oi` :oizipzna ipzw ikd -

s`e ,oixikyn ux`l uega la` ,l`xyi ux`a

exn` dxic zial `l - xikydl exn`y mewna

zial mivrd zial `l` ,iebd ea xeciy

.dxf dcear dkezl qipkny iptn ,zexve`déàå
àééð÷ úåøéëùm` l`xyil dil ztki` i`n -

dxf dcear ieb dl liir?!liirn `w dicica

äîåøú éðéùøë äðìéëàédizepefny it lr s` -

itl ,odk znexz dlik`d m` olfb epi` eilr

ixdy ,`id miraez dl oi`y oenn dnexzy

leki did dvx m`e ,dvxiy odk lkl dpzep

odk eze`e ,ezxt el xikydy df odkl dpzil

daxd dlik`d m` ligne dil `gip `nzqn

citwdl el dnc ,dnexz ipiyxk?ozepy rceiy jezn ,jkitl .el zcgein dpi` `lde

i` .olfb epi`e ,dil `gip - ely eid eli`yn xzei dti oira daxd oipiyxk oze`n ezndal

.odk en` ia` zian el eltpy ,inpäîåøú éðéùøë äðìéëàé àìepi`e ,ely dpi`y itl -

.etqk ziepw ezndal `l` dnexz dlik`dl lekiàøéñôñã àãéà,l`xyi xeqxq ici lr -

.l`xyi inp xkendeàîåî éìâî àìã ãåòåda rceiy dvex epi` dgwl dxknl `edc oeik -

.xiben `le liyen `l jkld ,day menäðáæ äèéçùì øåîéàoizipzne .`lewl opilze -

.i`w dineiwlc ieb dil yxtnae dxedha inp i` ,`nzqa elit` d`nh dndaa
àðîå
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äòîùåmeyn dil wetiz ?xngnc `nrh il dnl :xn`z m`e - dizngn `lf`e dilwl

ied `l cegl eznda zziay meync :wgvi epiax xne`e !cegl eznda zziay

opixq`zexiky e`dl`y`wece .ipeiqpmeyndry itlm` ikxeqi`diazilc ,dxikn opixq`

itl `l` xeqi` ea oi`c ,ipeiqp meyn la` ,zayd lk dyerc meyn ,eznda zziay meyn

xingc xngnc `nrh e`l i` opixq` `l - dry

.ithìàøùéipiyxk dplik`i odkn dxt xkyy

dizepefn oi`a ixiinc wgvi epiaxl d`xp - dnexz

it lr s`" :ipzw `lcn ,odk lr `l` l`xyi lr

eid m`c ,cere .`tiqa ipzwck ,"eilr dizepefny

- `ipw `l zexikyc `tiqn wiicc` ,l`xyi lr

ipiyxk dlik`dl lekiy inp `gipe .`yixn wecil

.yyg o`k oi`e odkd lr dizepefny oeik ,dnexz

àúùäå`kd - `ipw `l zexiky zxn`c

"adfd" wxtac ,dywe .`ipw `l zexikyc opiwqn

,d`pe` dl yi zexikyc wiqn (a ,ep `rivn `aa)

:aizk `le "jzinrl xknn exknz ike" :aizkcn

opixw "xknn" `nl` ,"mlerl xknn exknz ike"

itl dil `pixw "xknn"c i`nc :xnel yie !dil

"xknn" aizkc ,d`pe` iabl `wec epiid - dry

`ed zexikyc opixn` zenewn x`ya edin ,xzein

.`ipw `lc

àøùi`n` :dniz - `xiqtqc `ci` oafinl dil

iebd ziaa de`xiykc meyn opixq` `l

ixyinl iz`e ,el dexkn onvr milrady exaqi

ziyixtck opaxl dxeay` dedc icin ,milraa

.dil zi` `lw `xiqtqc :xnel yie ?oizipzna

dxfb ,dxfbl dxfb dedc yxit dirny epiax axde

epi` diteb ziad lrae ,ziad lra eh` `xiqtq

.ipeiqpe zexiky dl`y meyn dxfb `l` xeq`

øåîéà:qxhpewd yxit - dpaf dhigyl

dndaa e` ixiin ,"oixken oi`" ipzwc oizipzne

yxtnae dxedha elit` e` ,`nzqa elit`e d`nh

oa l`eny epiaxe .dil ira `w dineiwlc ieb dil

oi`y ,dxt `wec `kdc i"yx mya yxit xi`n

oaexy mixeey la` ,dk`ln da zeyrl oilibx

`zydc idp ,oigiiqe milbre .oixken oi` dk`lnl

eidi elcbiykl mewn lkn edpip dk`ln ipa e`l

,df yexit lr mz epiaxl `iywe .dk`ln ipa

od xzei zextc rnyn cenlzd lka ,daxc`c

zyxegd dxtc jenqa opixn`ck ,dyixg zepa

zext izy" :(` ,ci) migqtc `nw wxtae ,ziriaya

:(` ,t `rivn`aa) oke ,"dgyndxda zeyxeg eid

ik ,"dxt l`eyd" ,"xda yexgl dxt xkeyd"

:(` ,en `nw `aa) opixn`ck ,migbep eid mixeeyd

`aex mixeey :opixn`c ab lr s`e ."gbpy xey"

,av `xza `aa) "zexit xkend" wxta ,ipaf `icxl

mixeey oia zext oiac ,mz epiaxl d`xp jkl .zext enk dk`lnl mie`x mpi` mewn lkn ,(a

.qxhpewd yexitk ,d`nh dnda epiid - dqb dnda ipzwc oizipzne ,edpipaf dhigylc xn`

.mlcble mzepwl gxeh did `l dhigyl eli`c ,edl iraw dk`lnlc ,`wec hwp milbre

yexit lrdywe .mxknlxeq`dk`lnl efg`l`zydcab lr s`c ,hwp`zeaxl inp migiiqe

epiax xne`e !ixiq`mixeeyx`y`d :rnyn ,ednmhtlyxey ira ik (` ,fh) onwlc ,mz epiax

mht xeya xingdl yi ile` ik wteqn cenlzd la` ,mixzen mixeey x`y mlerlc ,wgvi

mixeeyn xzei dk`lnl `ed ie`x ok m`e ,oixz cg lr dk`ln ciar dil idyn ikc meyn

`ed jkle ,mhtzdl cner `l` `ed oiicr mhetn e`l mht xey :yxit mz epiaxe .mixg`

`edd ik ,dphgyiy mcew dpriaxi `ny yegip mewn lkn ,dpaf dhigylc idp :xn`z m`e .dk`ln dia ciare jilnin enhtl dil idync`c ,mixeey x`yn xzei ea xeq`l yi `ny ik l`ey

l`eny epiaxl oia ,`nlr ileklc opifg `zyde .opax dia xefb `le `id giky`lc `zlinc :xnelyie !dlk`e dwpg drax ,weyd on`fee` gwly ieba (a ,ak dxf dcear) "oicinrn oi`"c `caer

micgein oi`y oze``nlyac ,denzlyi inpmiqeqnmbe ?miebl oigiiqemilbrxeknl oikneq eiddna :denzlyi oklre ,d`nhdndalke oigiiqemilbrmieblxeknlxeq` ,mz epiaxl oiaxi`noa

akexd mc`d iabllha ske`dc ,xeq`l oi` ske`dmrhne .`ziixe`c xeqi` da oi`ydk`ln eadyery itlqeqa xiznd`xiza oak (` ,fh dxf dcear) opgei iax wiqt `dc ,`gip daikxl`l`

,`xiqtqc`ci` oafnl ixyccenlzdzpwqn itlc :xnelyie !`iyw ,oexwzkiynedyixgzk`lnliaya edpewyyxtn iebdyminrtlmbe ,oexwajeynlmicgeinmdymiqeqmze`nla` .eilr

eplyzendambc ,`gip -dilwldildrci `lcmeyn`nrhyxtne!`iywmiebl xekylmilibxymze`n ,edin .mxikydle mli`ydlzelibx oi` mb .ipeiqplyginl`kile ,eplewazexikn opi`

dn -dzr la` ,dciqtn did `le exiagl dxken did dl jixv epi`y dnda mc`l el did m`e ,cgia micedi daxd eidy mdinia `wec epiid - d`nh dnda xeknl xeq`c `d i`cec :xnel yie

xyt` i`c oeik la` ,inp `kd .xyt` i` :ipyne !oacfp `l inp ixrye ihig elit` :jixtc ,onwl `ki` `peeb i`dke .xaca xzid dlebay mipe`bd ebdp jkle ?dpciqti ,xeknl `vni `ly dyri

.mda ciqti `le mgwi `lc ,xeq` - giexdl ick mxknl miqeq gwel la` ,ciqti epxkni `l m`c ,exknl eilr jlnpe envr jxevl qeqddpewyk `l` xizdl oi` df itlc ,jexa epiax wqte .ixy
in
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ãçééì eøñàL íB÷îa óà :øîBà øæòìà éaøå¯øzeî §©¦¤§¨¨¥©§¨¤¨§§©¥¨
.ø÷òz àlL Bzîäa ìò ñç éBb ?àîòè éàî ;øBkîì¦§©©§¨©©§¤§¤Ÿ¥¨¥
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.ø÷òz àlL Bzîäa ìò ñç éBb :áøc déîMî éîéáà øa©£¦¦¦§¥§©©©§¤§¤Ÿ¥¨¥
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ì Ceîñ déìäéð:déì øîàå ,àúaL éìòîc änçä úòé÷L ¦£¥¨¦§¦©©©¨§©£¥©§¨§¨©¥

,déúîçî àìæàå déì÷ì déì äòîLå ,déìäéð dééñð àz̈©§¨¦£¥§¨§¨¥§¨¥§¨§¨¥£¨¥
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רמג oifge` mipy` cenr eh sc ± iying wxtzereay
ãçééì åøñàù íå÷îá óà øîåà øæòìà éáøåexizd "oicinrn oi`"c `edda ipzwck -

la` ,`zlin `ilz `bdpna `le ,driaxc leykn meyn xeq` mewn lka cegic .xeknl

`ly ick d`pwy xg`n draxln eznda lr qg iebc ,driaxl yginl `kil dxikna

`lc ediilr xeng`c `kid ,`zlin `ilz `bdpna jkld ,driaxa dxewr ziyrpy ,xwrz

iable .ixy xeng` `lc `kide ,xeng` ipafn

dndady ,mieb ly ze`wcpeta dnda zcnrd

,draxln dilr qg iebd oi` - `id l`xyi ly

ikd`e ,"leykn ozz `l xer iptl"` xar `we

.xeq`äéá øãä áø óàå.xfrl` iaxk xaqwe -

ïðéùééç àì äòéáøìã éäðeznda lr qg iebc -

.xwrz `lyäééð÷ äðáæã ïåéëly dpi`e -

`l "leykn ozz `l xer iptl" meyne ,l`xyi

iab la` .dziayd lr eehvp `l gp ipac ,xarw

xarw mzdc meyn ,ikd xninl `kil driax

itl (hi `xwie) "leykn ozz `l xer iptl"`

`l zayd lr la` ,driaxd lr eehvp gp ipay

iebl xnel l`xyil xeq`y dne ,gp ipa eehvp

xace jvtg `evnn" meyn edf "jk il dyr"

.xeq` xeac (gp ediryi) "xacäìàù íåùî äøæâ
i`nl opiyiig `le dqb dnda ipeafl opixy i` -

ileye`l `ed iz` ,zaya dk`ln dcarc

xar `we ,zaya dk`ln da ciare ,iebl eznda

dk`ln lk dyrz `l" :(d mixac) aizkc e`la

`id l`xyi znda `zydc ,"jznda lke 'ebe

.dzziay lr `ed deevneäééð÷ äìàùinil -

.ely `id ixd oiqpe`a aiigc oeikc ,dzl`y

éðåéñð.dperh `idyk xity `lf` i` dl dqpn -

äéúîçî àìæàåzxkn `idy elew zngn -

.zkledeøîçîdndaa `l` xninl jiiy `l -

`yn dilr ozepy minrte ,ie`yn dperhd

,zaya xngn dil dede ,dti zkled m` dzeqpl

zay zkqna `xza wxta xn`c o`nl `ki`e

.`zbelt mzde ,z`hg aiigc (` ,cpw)íå÷îá óà
miza odl oixikyn oi` :oizipzna ipzw ikd -

s`e ,oixikyn ux`l uega la` ,l`xyi ux`a

exn` dxic zial `l - xikydl exn`y mewna

zial mivrd zial `l` ,iebd ea xeciy

.dxf dcear dkezl qipkny iptn ,zexve`déàå
àééð÷ úåøéëùm` l`xyil dil ztki` i`n -

dxf dcear ieb dl liir?!liirn `w dicica

äîåøú éðéùøë äðìéëàédizepefny it lr s` -

itl ,odk znexz dlik`d m` olfb epi` eilr

ixdy ,`id miraez dl oi`y oenn dnexzy

leki did dvx m`e ,dvxiy odk lkl dpzep

odk eze`e ,ezxt el xikydy df odkl dpzil

daxd dlik`d m` ligne dil `gip `nzqn

citwdl el dnc ,dnexz ipiyxk?ozepy rceiy jezn ,jkitl .el zcgein dpi` `lde

i` .olfb epi`e ,dil `gip - ely eid eli`yn xzei dti oira daxd oipiyxk oze`n ezndal

.odk en` ia` zian el eltpy ,inpäîåøú éðéùøë äðìéëàé àìepi`e ,ely dpi`y itl -

.etqk ziepw ezndal `l` dnexz dlik`dl lekiàøéñôñã àãéà,l`xyi xeqxq ici lr -

.l`xyi inp xkendeàîåî éìâî àìã ãåòåda rceiy dvex epi` dgwl dxknl `edc oeik -

.xiben `le liyen `l jkld ,day menäðáæ äèéçùì øåîéàoizipzne .`lewl opilze -

.i`w dineiwlc ieb dil yxtnae dxedha inp i` ,`nzqa elit` d`nh dndaa
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äòîùåmeyn dil wetiz ?xngnc `nrh il dnl :xn`z m`e - dizngn `lf`e dilwl

ied `l cegl eznda zziay meync :wgvi epiax xne`e !cegl eznda zziay

opixq`zexiky e`dl`y`wece .ipeiqpmeyndry itlm` ikxeqi`diazilc ,dxikn opixq`

itl `l` xeqi` ea oi`c ,ipeiqp meyn la` ,zayd lk dyerc meyn ,eznda zziay meyn

xingc xngnc `nrh e`l i` opixq` `l - dry

.ithìàøùéipiyxk dplik`i odkn dxt xkyy

dizepefn oi`a ixiinc wgvi epiaxl d`xp - dnexz

it lr s`" :ipzw `lcn ,odk lr `l` l`xyi lr

eid m`c ,cere .`tiqa ipzwck ,"eilr dizepefny

- `ipw `l zexikyc `tiqn wiicc` ,l`xyi lr

ipiyxk dlik`dl lekiy inp `gipe .`yixn wecil

.yyg o`k oi`e odkd lr dizepefny oeik ,dnexz

àúùäå`kd - `ipw `l zexiky zxn`c

"adfd" wxtac ,dywe .`ipw `l zexikyc opiwqn

,d`pe` dl yi zexikyc wiqn (a ,ep `rivn `aa)

:aizk `le "jzinrl xknn exknz ike" :aizkcn

opixw "xknn" `nl` ,"mlerl xknn exknz ike"

itl dil `pixw "xknn"c i`nc :xnel yie !dil

"xknn" aizkc ,d`pe` iabl `wec epiid - dry

`ed zexikyc opixn` zenewn x`ya edin ,xzein

.`ipw `lc

àøùi`n` :dniz - `xiqtqc `ci` oafinl dil

iebd ziaa de`xiykc meyn opixq` `l

ixyinl iz`e ,el dexkn onvr milrady exaqi

ziyixtck opaxl dxeay` dedc icin ,milraa

.dil zi` `lw `xiqtqc :xnel yie ?oizipzna

dxfb ,dxfbl dxfb dedc yxit dirny epiax axde

epi` diteb ziad lrae ,ziad lra eh` `xiqtq

.ipeiqpe zexiky dl`y meyn dxfb `l` xeq`

øåîéà:qxhpewd yxit - dpaf dhigyl

dndaa e` ixiin ,"oixken oi`" ipzwc oizipzne

yxtnae dxedha elit` e` ,`nzqa elit`e d`nh

oa l`eny epiaxe .dil ira `w dineiwlc ieb dil

oi`y ,dxt `wec `kdc i"yx mya yxit xi`n

oaexy mixeey la` ,dk`ln da zeyrl oilibx

`zydc idp ,oigiiqe milbre .oixken oi` dk`lnl

eidi elcbiykl mewn lkn edpip dk`ln ipa e`l

,df yexit lr mz epiaxl `iywe .dk`ln ipa

od xzei zextc rnyn cenlzd lka ,daxc`c

zyxegd dxtc jenqa opixn`ck ,dyixg zepa

zext izy" :(` ,ci) migqtc `nw wxtae ,ziriaya

:(` ,t `rivn`aa) oke ,"dgyndxda zeyxeg eid

ik ,"dxt l`eyd" ,"xda yexgl dxt xkeyd"

:(` ,en `nw `aa) opixn`ck ,migbep eid mixeeyd

`aex mixeey :opixn`c ab lr s`e ."gbpy xey"

,av `xza `aa) "zexit xkend" wxta ,ipaf `icxl

mixeey oia zext oiac ,mz epiaxl d`xp jkl .zext enk dk`lnl mie`x mpi` mewn lkn ,(a

.qxhpewd yexitk ,d`nh dnda epiid - dqb dnda ipzwc oizipzne ,edpipaf dhigylc xn`

.mlcble mzepwl gxeh did `l dhigyl eli`c ,edl iraw dk`lnlc ,`wec hwp milbre

yexit lrdywe .mxknlxeq`dk`lnl efg`l`zydcab lr s`c ,hwp`zeaxl inp migiiqe

epiax xne`e !ixiq`mixeeyx`y`d :rnyn ,ednmhtlyxey ira ik (` ,fh) onwlc ,mz epiax

mht xeya xingdl yi ile` ik wteqn cenlzd la` ,mixzen mixeey x`y mlerlc ,wgvi

mixeeyn xzei dk`lnl `ed ie`x ok m`e ,oixz cg lr dk`ln ciar dil idyn ikc meyn

`ed jkle ,mhtzdl cner `l` `ed oiicr mhetn e`l mht xey :yxit mz epiaxe .mixg`

`edd ik ,dphgyiy mcew dpriaxi `ny yegip mewn lkn ,dpaf dhigylc idp :xn`z m`e .dk`ln dia ciare jilnin enhtl dil idync`c ,mixeey x`yn xzei ea xeq`l yi `ny ik l`ey

l`eny epiaxl oia ,`nlr ileklc opifg `zyde .opax dia xefb `le `id giky`lc `zlinc :xnelyie !dlk`e dwpg drax ,weyd on`fee` gwly ieba (a ,ak dxf dcear) "oicinrn oi`"c `caer

micgein oi`y oze``nlyac ,denzlyi inpmiqeqnmbe ?miebl oigiiqemilbrxeknl oikneq eiddna :denzlyi oklre ,d`nhdndalke oigiiqemilbrmieblxeknlxeq` ,mz epiaxl oiaxi`noa

akexd mc`d iabllha ske`dc ,xeq`l oi` ske`dmrhne .`ziixe`c xeqi` da oi`ydk`ln eadyery itlqeqa xiznd`xiza oak (` ,fh dxf dcear) opgei iax wiqt `dc ,`gip daikxl`l`

,`xiqtqc`ci` oafnl ixyccenlzdzpwqn itlc :xnelyie !`iyw ,oexwzkiynedyixgzk`lnliaya edpewyyxtn iebdyminrtlmbe ,oexwajeynlmicgeinmdymiqeqmze`nla` .eilr

eplyzendambc ,`gip -dilwldildrci `lcmeyn`nrhyxtne!`iywmiebl xekylmilibxymze`n ,edin .mxikydle mli`ydlzelibx oi` mb .ipeiqplyginl`kile ,eplewazexikn opi`

dn -dzr la` ,dciqtn did `le exiagl dxken did dl jixv epi`y dnda mc`l el did m`e ,cgia micedi daxd eidy mdinia `wec epiid - d`nh dnda xeknl xeq`c `d i`cec :xnel yie

xyt` i`c oeik la` ,inp `kd .xyt` i` :ipyne !oacfp `l inp ixrye ihig elit` :jixtc ,onwl `ki` `peeb i`dke .xaca xzid dlebay mipe`bd ebdp jkle ?dpciqti ,xeknl `vni `ly dyri

.mda ciqti `le mgwi `lc ,xeq` - giexdl ick mxknl miqeq gwel la` ,ciqti epxkni `l m`c ,exknl eilr jlnpe envr jxevl qeqddpewyk `l` xizdl oi` df itlc ,jexa epiax wqte .ixy
in
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רמד
oifge` mipya cenr eh sc ± iying wxtzereay

àøîéú àðîå`lewl opilz "xer iptl"c dxikna ilzinl `ki`c `kidc -?.'ek opzcàì
úéòéáùá úùøåçä äøô åì øåëîéexiag el xekni `l ,ziriayd lr ceygd l`xyi -

.'ebe "xer iptl" meyn ,yexgl zcnelnd dxtåúîäá úúéáù ìò äååöî íãà ïéà
úéòéáùá`l xer iptl" meyn i`e ,ipeiqpe zexikye dl`y meyn xfbinl `kil jkld -

oiprl ,ieb iab la` .dhigya opilz "leykn ozz

,zaya eznda zziay lr deevn mc` - zay

.ipd lk meyn xfbinl `ki`eìò äååöî íãà
åäãù úúéáù."ux`l didi oezay zpy" -àì

øåëîé.ziriayd lr ceygd l`xyil el -äãù
øéðxare ,`niiw drixfl `nzqc ,dyexg -

."xer iptl"`äøéáåäì,xea dcy dzeyrl -

.dprxfi `lyäéìë ìëå äùéøçîäediinzqc -

`zy meyn e`l `zyde .rwxw zcearl

od dry lk ixdy ,edl oiaf `w `kd dinwlc

.oiievnäøæîäoxebd z` dxef eay ,`"lt =

z` da xcer oxeb oi`yke ,ywd xiardl gexl

.rwxwdø÷ãäå.`"xeyit ,`xn =àëéàã
éìúéîìmc` dcyc ,xip dcye dnda oebk -

dry lk el ievn epi`c meyn ezepwl utew

.dil oiaf `w onwlc `zy meyne ,zepwlàëéìã
éìúéîì.elld milk oebk -àøîç`kil -

.dhigya ilzinläéì ïáæî àì ìàøùéì-

.l`xyia opilz jkld .dinzaúåîäámixkf -

.edl iraxc ,mixkf mieb lv`úåá÷ðlv` -

dxf dcear) ipy wxta yxtnck ,zeawp zeieb

oipnife ,odixag iyp lv` oievn miebc (a ,ak

.l`xyic dndal raxe dl gkyn `lcïéàå
úåá÷ð ìöà íéøëæ øîåì êéøödieby itl -

.xkfl zraxpéåâ äòåøì äîäá ïéøñåî ïéàå-

.driax meyníäîò ïéãçééúî ïéàåceygy -

.minc zekity lr÷åðéú íäì ïéøñåî ïéàå-

,xekf akyn meyn ,cere .zepinl dil ikync

wace" :(a ziy`xa) aizkc eilr oixdfen ode

.xekfa `le - "ezy`aéãéùç àì àîìàmizek -

`ziinw `ziixaa ipzw ikd elit`e ,driax`

dqb dnda `d - `bdpna `ilz dwc dndac

dil oiafn xcdc meyn `nl` ,edl ipeafl xeq`

!opiyiig ieblïäì ïéøëåî ïéà.miebl -æ àìïéé-

.gnexe siiqïééæ éìë.siiql ocpe gnexl ci zia -

ïãñfpky` oeylae .yi` ilbx ea meyl -

.i"tiv frla ,w"ehyíéìáë.frla y"ieea =

úåàìùìùewfil `lc meyn jpd lke .y"iiext -

.l`xyi edaàîòè éàî.i`w izek` -àîéð éà
íåùî.iciyg minc zekity` mizekc -àäå
úøîà`l `nl` ,mdnr oicgiizn :lirl -

.iciygäáåùú ãéáò àìyegle ,ea xefgl -

.iebl xeknl edexq`y minkg ixaclãéáò
äáåùú.iebl dil oiafn `le ,ziive -èäø-

.daxäéøúáoafinle xcdinl ,l`xyi `eddc -

.dipin `xngàìçádyw mewn ,zelegd oia =

.jelidläéëøãà àìåel dnece .ebiyd `l =

oinipa z` exzk" :(k mihtey) draba yblta

mewn mdixra ,"edekixcd dgepn ,edeticxd

.oinipa ipal mihayd mebiyd mzgepnéëä
ãéáòã àèåîùîáå ìéè÷ àìã íìåòì :ïðéñøâ

äéùôð éìåöàìeilra cin oenn hneyd mihql -

livne mglp eixg` oitcexyke ,jlede hlnpe

.epenn z` df ca`ne ,envr
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éî`kil jkld :qxhpewd yxit - ziriaya eznda zziay lr deevn mc` oi` mzd inc

opilz "leykn ozz `l xer iptl" meyn i`e ,ipeiqpe dl`ye zexiky meyn xfbinl

xfbinl `ki`e ,zaya eznda zziay lr deevn mc` - zay oiprl ieb iab la` .dhigya

da jiiy `l `de ?dcy ixde :jixtw i`n ok m`c ,`iywe .qxhpewd oeyl o`k cr .ipd meyn

dcy zxikn opixq` `l `dc ,rcz !ipeiqpe dl`y

!dqb dnda opixq`c `kid ik `nrh i`dn iebl

lr deevn mc` oi` mzd :yxtl d`xp jkl

oi`y itl :yexit ,ziriaya eznda zziay

,rwxwd seba `l` dndad seba ielz xeqi`d

ziriaya da yexgl iebl ezxt li`yd elit`e

o`k oi`c ,dndad lr ziriay xeqi` mey oi`

mrhn ceyg l`xyil xeknl xizdl yie ,i`pb

,zay iab la` .dpaf dhigyl xni`c ,diilz

xeqi` `ki`e dndad seba ielz xeqi`dy

xizdl oi` jkitl - iebd ea yexgi m` milral

,dcy ixde :jixte .dhigyc diilz mrhn dxknl

cia `edyke ,edcy zziay lr deevn mc`c

ea rxf m` `ziixe`c xeqi` ea yi xg` l`xyi

!`xzidl opilze ,l`xyidéøäå- 'ek milk

rcei did `l ike ?dl ix`w i`n dl ix`wce :dniz

lke ,zelzl dna did `ly meyn milk ip`yc

dhigy ziilz mrhn `l` epi` epxzdy dn

dizrc `wlq dedc xnel yi `nye !dxiaede

dpy jxevly zelzl cv yi inp `kdc dywnc

.xeq` ikd elit`e ,dpew `ed zxg`

äøæîäåzgx `edy qxhpewd yxit -

dze` oixewe ,d`eazd da oiktedy

zgxa" :(l diryi) aizk `dc ,`iywe .`"lt

epiax yxit jkl !edpip ilin ixz `nl` ,"dxfnae

.dyixgn ly cg` ilk `edc wgvi

ø÷ãäåoixewy `xn `ed :qxhpewd yxit -

`dc ,wgvi epiaxl `iywe .x"eieyt

oi`e ,uerp xwc el yiy `ede :(a ,f dvia) opixn`

el d`xp jkl !rwxwa uerp egipdl [`xn] jxc

ekxce ,`"xhlew oixewy dyixgnd ilk `edy

.rwxwa uerp zeidl

äáø- iebl xeknl ceygd l`xyil `xng oiaf

l`xyilc ilzinl `ki`c ,dinrh yxtne

lirl igc diteb dax `dc ,`iywe .dil oiafn

!inc in :jixtc ,dhigy ziilzc `ped axc `nrh

cer .edi` dlaw dipin rnyc xzalc :xnel yie

jk lk ilzinl `kil lirlc ,inc `lc ,xnel yi

iqxbc mixtqle .ipaf `icxl `aexc ,dhigya

.`gip "dax" `kde "`ax" lirl

éåâì- 'ek oiafn `l l`xyil dil oiafn

.ceyg l`xyil oafnl xeq`c opiwqn `pwqnae

,ci) lirlc "iptlc iptl"n `py i`n :xn`z m`e

lr xdfen epi`y ,ieba ixiin mzdc :xnel yie ?(`

xekni iebd m` oiyyeg ep` oi` jkitl ,"xer iptl"

ep` - ceygd l`xyia ixiinc `kd la` .exiagl

lr dlwz icil l`xyi mey `ai `ly oixdfen

- `ed "iptl" cgc ,cere .opgl` epiax axd .epici

.ipeiqpe zexikye dl`ya l`xyi `hgi `ly

èéäøxeni` :opilz lirlc ab lr s` - dixza

oafn l`xyilc opilz `l `kd - dpaf dhigylc

.dfl enk dfl xekni jky ,dl
i`qxtl
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éànL úéa ,ïðúc ?àðååb éàä ék ïðéøîàc àøîéz àðîe§¨¥§¨§¨§¦©¦©©§¨¦§©¥©©
úéáe ,úéòéáMa úLøBçä äøt íãà øBkîé àì :íéøîBà§¦Ÿ¦§¨¨¨¨©¤¤©§¦¦¥

ì ìBëiL éðtî ,ïéøézî ìlä?éîc éî :äaø øîà .dèçBL ¦¥©¦¦¦§¥¤¨§£¨£©©¨¦¨¥
,úéòéáMa Bzîäa úúéáL ìò äeeöî íãà ïéà íúä̈¨¥¨¨§¤©§¦©§¤§©§¦¦
øîà !úaLa Bzîäa úúéáL ìò äeeöî íãà àëä̈¨¨¨§¤©§¦©§¤§§©¨£©
,äãN éøäå ?øeñà äeeöî íãàc àëéä ìëå :ééaà déì¥©©¥§¨¥¨§¨¨§¤¨©£¥¨¤
úéa ,ïðúe ,úéòéáMa eäãN úúéáL ìò äeeöî íãàc§¨¨§¤©§¦©¨¥©§¦¦§©¥
,úéòéáMa øéð äãN íãà øBkîé àì :íéøîBà éànL©©§¦Ÿ¦§¨¨§¥¦©§¦¦

é÷úî !døéáBäì ìBëiL éðtî ,ïéøézî ìlä úéáedì ó ¥¦¥©¦¦¦§¥¤¨§¦¨©§¦¨
éøäå ?éøL äeeöî íãà ïéàc àëéä ìëå :éLà áø©©¦§¨¥¨§¥¨¨§¤¨¥©£¥
,úéòéáMa íéìk úúéáL ìò äeeöî íãà ïéàc ,íéìk¥¦§¥¨¨§¤©§¦©¥¦©§¦¦
:úéòéáMa ïøëBîì éàMø íãà ïéàL íéìk ïä elà ,ïðúe§©¥¥¥¦¤¥¨¨©©§§¨©§¦¦
øîà àlà !ø÷cäå äøænäå ìBòä ,äéìk ìëå äLéøçnä©©£¥¨§¨¥¤¨¨§©¦§¤§©¤¤¤¨£©

àìúéîì àkéàc àëéä ìk :éLà áø¯ìò óàå ïðéìz ©©¦¨¥¨§¦¨§¦§¨¨¥©§©©
éìúéîì àkéìc àëéä ìëå ,äeeöîc áb¯óà ,ïðéìz àì ©¦§¤§¨¥¨§¥¨§¦§¥¨¨¥©©

ìàøNéì àøîç àeää ïéaæ äaø .äeeöî Bðéàc áb ìò©©§¥§¤©¨©¥©£¨¨§¦§¨¥
ãáò àîòè éàî :ééaà déì øîà ,éBâì øBkîì ãéLçä©£¦¦§§£©¥©©¥©©§¨£©
:déì øîà .éðéaæ ìàøNéì àðà :déì øîà ?éëä øî̈¨¦£©¥£¨§¦§¨¥©¥¦£©¥

!éBâì déì ïéaæîe ìéæà àäå¯ìàøNéì ,ïéaæî à÷ éBâì §¨¨¥§©¥¥§§¨§©¥§¦§¨¥
:déáéúéà ?ïéaæî à÷ àìäîäa øBkîì eâäpL íB÷î ¨¨§©¥¥¦¥¨¤¨£¦§§¥¨

íéúeëì äwc¯øBkîì àlL ,ïéøëBî¯;ïéøëBî ïéà ©¨§¦§¦¤Ÿ¦§¥§¦
éîe ,äòéáøà éãéLçc íeMî àîéìéà ?àîòè éàî©©§¨¦¥¨¦©£¦¦©§¦¨¦
ìL úBà÷ãðeôa äîäa ïéãéîòî ïéà :àéðúäå ?éãéLç£¦¦§¨©§¨¥©£¦¦§¥¨§§§¨¤
éøö ïéàå ,úBá÷ð ìöà úBá÷ðe íéøëæ ìöà íéøëæ ,íéBbC ¦§¨¦¥¤§¨¦§¥¥¤§¥§¥¨¦

ïéàå ,úBá÷ð ìöà íéøëæe íéøëæ ìöà úBá÷ð øîBì©§¥¥¤§¨¦§¨¦¥¤§¥§¥
ïéàå ,íänò ïéãçééî ïéàå ,ïälL äòBøì äîäa ïéøñBî§¦§¥¨§¤¤¨¤§¥§©£¦¦¨¤§¥
ìáà ;úeðneà Bãnììe øôñ Bãnìì ÷Bðéz íäì ïéøñBî§¦¨¤¦§©§¥¤§©§¨£¨
ìöà íéøëæ ,íéúek ìL úBà÷ãðeôa äîäa ïéãéîòî©£¦¦§¥¨§§§¨¤¦§¨¦¥¤

éøö ïéàå ,íéøëæ ìöà úBá÷ðe úBá÷ðíéøëæ øîBì C §¥§¥¥¤§¨¦§¥¨¦©§¨¦
äòBøì äîäa ïéøñBîe ,úBá÷ð ìöà úBá÷ðe íéøëæ ìöà¥¤§¨¦§¥¥¤§¥§¦§¥¨§¤
øôñ Bãnìì ÷Bðéz íäì ïéøñBîe ,íänò ïéãçééîe ,ïälL¤¨¤§©£¦¦¨¤§¦¨¤¦§©§¥¤
ïéà :àéðz ãBòå .éãéLç àì àîìà ;úeðneà Bãnììe§©§¨©§¨¨£¦¦§©§¨¥
úà ïäì ïéæéçLî ïéàå ,ïééæ éìk àìå ïééæ àì íäì ïéøëBî§¦¨¤Ÿ©¦§Ÿ§¦©¦§¥©§¦¦¨¤¤
íéìák àìå ,ïéøìB÷ àìå ïcñ àì ïäì ïéøëBî ïéàå ,ïééfä©©¦§¥§¦¨¤Ÿ©¨§Ÿ¨¦§Ÿ§¨¦

ìL àìåéàî ;éúek ãçàå éBb ãçà ,ìæøa ìL úBàìL §Ÿ©§§¨¤©§¤¤¨§¤¨¦©
?éãéLç éîe ,íéîc úeëéôMà éãéLçc àîéð éà ?àîòè©§¨¦¥¨©£¦¦©§¦¨¦¦£¦¦
dðeaæì éúàc íeMî àlà !ïänò ïéãçééîe :zøîàä̈¨§©§§©£¦¦¨¤¤¨¦§¨¥§©¨
ãéáò ìàøNé ,äáeLz ãéáò àì éúek :àîéz éëå !éBâì§§¦¥¨¦¨¨¥§¨¦§¨¥¨¥
Cøãk :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàäå ;äáeLz§¨§¨¨©©©§¨¨©©¨©£§¤¤
ìàøNéì øBkîì øeñà Ck ,éBâì øBkîì øeñà eøîàL¤¨§¨¦§§¨¨¦§§¦§¨¥
àkéàå ,éñøt àúìz déøúa èéäø !éBâì øBkîì ãeLçä¤¨¦§§¨¥©§¥§¨¨©§¥§¦¨
,éBâì øBkîì øeñàL Cøãk :àaà øa éîéc áø øîà .déëøãà àìå ,àìça àñøt :éøîàc§¨§¦©§¨§¨¨§¨©§§¥¨©©¦¦©©¨§¤¤¤¨¦§§

ìéè÷c ãéLçc éà ?éîc éëéä .ìàøNé íéèñìì øBkîì øeñà¯àìc éàå !éBb eðééä ,àèéLt ¨¦§§¦§¦¦§¨¥¥¦¨¥¦©£¦§¨¥§¦¨©§§¦§¨
?àì éànà ,ìéè÷¯ïðé÷ñò éàîa àëäå ,ìéè÷ àìc íìBòì¯ïäì ïéøëBî ïéà :ïðaø eðz .déLôð éìevàì ãéáòc ïéðîéæc ,àèBîLîa ¨¥©©¨§¨§¨¨¥§¨¨§©¨§¦©§©§¨§¦§¦§¨¥§©¥©§¥¨©¨©¥§¦¨¤
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף טו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dxf dcear(iyily meil)

:eixacl di`x `ian `ped axàðåeb éàä ék ïðéøîàc àøîéz àðîe§¨¥§¨§¨§¦©¦©©§¨
'xer iptl' xeqi` yyg iably ,df xac mixne`y epcnl oipne -

,lwdl milezïðúcdpyna(g"n d"t ziriay),àì ,íéøîBà éànL úéa ¦§©¥©©§¦Ÿ
íãà øBkîéziriayd lr ceygy inla ,úLøBçä äøtdpy ¦§¨¨¨¨©¤¤©

d,úéòéáM.xer iptl meyn xkend xary `vnpe ,da yexgi `ny §¦¦
ìBëiL éðtî ,ïéøézî ìlä úéáedpewdì,dèçBL,da cearl `le ¥¦¥©¦¦¦§¥¤¨§£¨

iptl' xeqi`l miyyeg oi`e `lewl milez lld zia zrcly gkene
.`ped ax ixacke ,'xer

:di`xd z` dgec `xnbdéîc éî ,äaø øîàz` zencl yi ike - ¨©©¨¦¨¥
,ziriayl eppipríúä[my-]Bzîäa úúéáL ìò äeeöî íãà ïéà ¨¨¥¨¨§¤©§¦©§¤§

,úéòéáMaiptl meyn `l` yeygl el oi` ceygl eznda xkende ©§¦¦
,lwdl milez df yygae ,xeràëäeznda xkena ,o`k la` - ¨¨

,iebl,úaMa Bzîäa úúéáL ìò äeeöî íãàyeygl yiy oeike ¨¨§¤©§¦©§¤§©©¨
lirl x`azpy enk] df xeqi` lr xeari envr xkendy(`"r)

oi` dfa ,[ipeiqp meyne zexiky meyne dl`y meyn eyygy
.lwdl milez

deevn envr mc`d m`a xacd dlzy ,dax zxaq lr dnz iia`
:`l e` xacd lrééaà déì øîà,daxlåikàëéä ìk[mewn lk-] ¨©¥©©¥§¨¥¨

äeeöî íãàcy epic m`d xkeny envr xacd lr,äãN éøäå ,øeñà §¨¨§¤¨©£¥¨¤
,úéòéáMa eäãN úúéáL ìò äeeöî íãàcxn`py(e dk `xwie)zpW' §¨¨§¤©§¦©¨¥©§¦¦§©

,'ux`l didi oFzAWïðúe,`ziixaaøBkîé àì íéøîBà éànL úéa ©¨¦§¤¨¨¤§©¥©©§¦Ÿ¦§
íãàziriayd lr ceygd l`xyiløéð äãNdyexg dcy - ¨¨§¥¦

,úéòéáMa,xer iptl meyn jka yie ,drixfl zcner dnzqy iptn ©§¦¦
døéáBäì ìBëiL éðtî ,ïéøézî ìlä úéáeef dpya dxea dgipdl - ¥¦¥©¦¦¦§¥¤¨§¦¨

`lewl milez lld ziay ixd ,d`ad dpya `l` dprxfi `le
s` eppipra ok enke ,dzziay lr deevn mc`y dcya elit`

.`ped ax zrcke `lewl zelzl yi eznda zziay lr deevny
:dax lr ztqep `iyew dywn `xnbdé÷úîå ,éMà áø dì óikìk ©§¦¨©©¦§¨

éøL äeeöî íãà ïéàc àëéäenvr mc`d oi`yky `ed llk ike - ¥¨§¥¨¨§¤¨¦
,lwdl milez deevníéìk éøäå[dyixgnd ilk-]äeeöî íãà ïéàc ©£¥¥¦§¥¨¨§¤

ïðúe ,úéòéáMa íéìk úúéáL ìò(e"n d"t ziriay),ïéàL íéìk ïä elà ©§¦©¥¦©§¦¦§©¥¥¥¦¤¥
úéòéáMa ïøëBîì éàMø íãà,ziriayd lr ceygy inläLéøçnä ¨¨©©§§¨©§¦¦©©£¥¨

,ìBòä ,äéìk ìëå,dyixgnl mixeeyd z` ea minzexyäøænäå- §¨¥¤¨¨§©¦§¤
xcer oke ,uend on dcixtdl gexl d`eazd z` mixef eay 'z`'¤

,rwxwd z` daø÷cäåel` milky oeik ,rwxwa dxitgl xcrn - §©¤¤
lr ziriaya deevn mc` oi`y s`y ixd ,xeqi` zcearl micgein

.lwdl milez `l mewn lkn ,milk zziay
:dax ixac z` `xnbd dgec el` zeiyew gkn,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦

,dax xn`y enk ,`l e` xacd lr deevn mc`d m` oia welig oi`
`l`ïðéìz àìúéîì àkéàc àëéä ìk,zelzl xyt`y mewna - ¨¥¨§¦¨§¦§¨¨¦©

xyt`y xip dcya oke ,dhigya zelzl xyt`y dxta enk
dry lka `ly oeik eiykr d`pwe ,d`ad dpya drxefl ezpeeky

,xzidl milez ,dcy ziipw zpncfnäeeöîc áb ìò óàålr mc`d §©©©¦§¤
.ef devnïðéìz àì ,éìúéîì àkéìc àëéä ìëåi`y mewna la` - §¨¥¨§¥¨§¦§¥Ÿ¨¦©

dpya mda ynzydl ezpeek m`y ,milka enk ,zelzl xyt`
xzidl mda milez oi` jkitl ,eiykr mzepwl el oi` d`adìò óà©©

.äeeöî Bðéàc áb©§¥§¤
xeknl ceygd l`xyil dqb dnda zxikn oipra dpc `xnbd

:`xnbd zxtqn .mieblàøîç àeää ïéaæ ,äaøxeng xkn -ìàøNéì ©¨©¦©£¨¨§¦§¨¥
,íéáëBk ãáBòì øBkîì ãeLçä.dhigyl edpwy zelzl oi` xengae ¤¨¦§§¥¨¦

éëä øî ãáò àîòè éàî ,ééaà déì øîà,jk ipec` bdp mrh dn - ¨©¥©©¥©©£¨£©©¨¦
.el xknydéì øîà,daxéðéaæ ìàøNéì àðàizxkn ixd ip` - ¨©¥£¨§¦§¨¥©¥¦

.miakek caerl `le ,l`xyil
déì øîà,iia`íéáëBk ãáBòì déì ïéaæîe ìéæà àäål`xyi ixd - ¨©¥§¨¨¦§©¥¥§¥¨¦

ike ,dax el aiyd .iebl dxkenle zkll ieyr dfíéáëBk ãáBòì§¥¨¦
ïéaæî à÷ àì ìàøNéì ,ïéaæî à÷`wec xken ceyg eze` ike - ¨§©¥§¦§¨¥Ÿ¨§©¥

zelzl yie ,el oncfiy inl xken `ed ixde ,mil`xyil `le miebl
.l`xyil xekniy `lewl

:`ziixan dax lr dywn `xnbddéáéúéàdax lr iia` dywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipyy dnn,íéúeëì äwc äîäa øBkîì eâäpL íB÷î̈¤¨£¦§§¥¨©¨§¦

,ïéøëBîebdpy mewne.ïéøëBî ïéà ,øBkîì àlL,xxal yieéàî §¦¤Ÿ¦§¥§¦©
àîòè.mizekl xeknl `ly ebdpy el` ly mrhd dn -àîéìéà ©£¨¦¥¨

äòéáøà éãéLçc íeMîdriaxd lr miceygy meyn xn`p m` - ¦©£¦¦©§¦¨
,xer iptl meyn xaer mdl xkendy `vnpeéãéLç éîeike - ¦£¦¦

,driaxd lr mizekd md miceygàéðúäå,`ziixaaïéãéîòî ïéà §¨©§¨¥©£¦¦
,íéáëBë éãáBò ìL úBà÷cðeôa äîäazendaìöà íéøëæmieb §¥¨§§§¨¤§¥¨¦§¨¦¥¤

,íéøëæ,driax yyg meynåzenda `lìöà úBá÷ðzeixkp,úBá÷ð §¨¦§§¥¥¤§¥
z` `vni `ly minrte mdixag zeyp lv` miievn miebdy meyn
mxb l`xyidy `vnpe ,dizgz dndad z` reaxl `eaie zixkpd

.jkléøö ïéàåøîBì Czenda cinrdl xeq`yìöà úBá÷ðmieb §¥¨¦©§¥¥¤
å ,íéøëæzenda `lìöà íéøëæzeixkp,úBá÷ð.driax yygnïéàå §¨¦§§¨¦¥¤§¥§¥

ïälL äòBøì äîäa ïéøñBî,driax yygn(ïéãçééî) ïéàå §¦§¥¨¨¤¤¨¤§¥
íänò [ïéãçééúî].minc zekity lr miceygy meynïéøñBî ïéàå ¦§©£¦¦¨¤§¥§¦

øôñ Bãnìì ÷Bðéz íäì,dnkg lyå`l,úeðneà Bãnììyygn ¨¤¦§©§¥¤§§©§¨
.xkf akyn yygn e` ,zepinl edehi `nyäîäa ïéãéîòî ìáà£¨©£¦¦§¥¨

ïéàå ,íéøëæ ìöà úBá÷ðe ,úBá÷ð ìöà íéøëæ ,íéúek ìL úBà÷cðeôa§§§¨¤¦§¨¦¥¤§¥§¥¥¤§¨¦§¥
øîBì êéøögipdl xzeny.úBá÷ð ìöà úBá÷ðe íéøëæ ìöà íéøëæ ¨¦©§¨¦¥¤§¨¦§¥¥¤§¥

÷Bðéz íäì ïéøñBîe ,íänò ïéãçééîe ,ïälL äòBøì äîäa ïéøñBîe§¦§¥¨¨¤¤¨¤§©£¦¦¨¤§¦¨¤¦
éãéLç àì àîìà .úeðneà Bãnììe øôñ Bãnìì`ziixadn gken - §©§¥¤§©§¨©§¨Ÿ£¦¦

`ziixaa epipy mewn lkne ,driaxd lr miceyg mizekd oi`y
,zenewnd bdpna dielz mizekl dwc dnda zxikny lirl
mdy iptn `ed mrhd jgxk lre ,ixnbl dxeq` dqb dndae
dywe ,l`xyil dexkniy milez ep` oi`e ,miebl mxkenl miieyr
icaerl dxkenl ceygd l`xyil dqb dnda xkny dax lr

.miakek
:dax lr ztqep `iyewàéðz ãBòå,zxg` `ziixaaíäì ïéøëBî ïéà §©§¨¥§¦¨¤

,miebl -ïééæ àì.gnexe axg enk ,ea mibxedy,ïééæ éìk àìåoebk Ÿ©¦§Ÿ§¥©¦
.axgl wizxpe gnexl ziciïéæéçLî ïéàå[miccgn-],ïééfä úà ïäì §¥©§¦¦¨¤¤©©¦

ïcñ àì ïäì ïéøëBî ïéàåilbx z` milrep eay milbxl ayen zia - §¥§¦¨¤Ÿ©¨
.mixiq`dïéøìB÷ àìåaiaq mikxek eidy lfxa ly ze`lyly - §Ÿ¨¦

.dbixdl mipecipd ly mx`evíéìák àìå,miar milag -àìå §Ÿ§¨¦§Ÿ
ìLìæøa ìL úBàìLel` lka mrhde ,mixiq`d z` mda mixyewy ©§§¨¤©§¤

,micedi cbp mda eynzyiy yyg yiy meyníéáëBk ãáBò ãçà¤¨¥¨¦
éúek ãçàåxken m` oiae iebl xken m` oia xen` df xeqi` - §¤¨¦

,xxal yie .izeklàîòè éàî,mizekl el` mixac xeknl exq`y ©©£¨
íéîc úeëéôMà éãéLçc àîéð éàlr miceygy meyn xn`p m` - ¦¥¨©£¦¦©§¦¨¦

.el` milka micedi ebxdiy yeygl yie ,minc zekityéãéLç éîe¦£¦¦
,jk lr mizekd md miceyg ike -úøîàä`ziixaa epxn` ixd - ¨¨§©

lirl,'ïänò ïéãçééîe'ixd ,mizekd mr cgiizdl xzeny epiide §©£¦¦¨¤
.minc zekity lr miceyg mpi`yàlàmrhd jgxk lríeMî ¤¨¦
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.lwdl milezy xn`y dax lr dywe ,micedil mexkniy xnel
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oiicr ,dqb dnda el xeknl dax xizd okle ,iebl xekni `ly
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dxfga lehile ,dyry dn owzl dqipe mixacd z` dax laiw
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc dxf dcear(iyily meil)

:eixacl di`x `ian `ped axàðåeb éàä ék ïðéøîàc àøîéz àðîe§¨¥§¨§¨§¦©¦©©§¨
'xer iptl' xeqi` yyg iably ,df xac mixne`y epcnl oipne -

,lwdl milezïðúcdpyna(g"n d"t ziriay),àì ,íéøîBà éànL úéa ¦§©¥©©§¦Ÿ
íãà øBkîéziriayd lr ceygy inla ,úLøBçä äøtdpy ¦§¨¨¨¨©¤¤©

d,úéòéáM.xer iptl meyn xkend xary `vnpe ,da yexgi `ny §¦¦
ìBëiL éðtî ,ïéøézî ìlä úéáedpewdì,dèçBL,da cearl `le ¥¦¥©¦¦¦§¥¤¨§£¨

iptl' xeqi`l miyyeg oi`e `lewl milez lld zia zrcly gkene
.`ped ax ixacke ,'xer

:di`xd z` dgec `xnbdéîc éî ,äaø øîàz` zencl yi ike - ¨©©¨¦¨¥
,ziriayl eppipríúä[my-]Bzîäa úúéáL ìò äeeöî íãà ïéà ¨¨¥¨¨§¤©§¦©§¤§

,úéòéáMaiptl meyn `l` yeygl el oi` ceygl eznda xkende ©§¦¦
,lwdl milez df yygae ,xeràëäeznda xkena ,o`k la` - ¨¨

,iebl,úaMa Bzîäa úúéáL ìò äeeöî íãàyeygl yiy oeike ¨¨§¤©§¦©§¤§©©¨
lirl x`azpy enk] df xeqi` lr xeari envr xkendy(`"r)

oi` dfa ,[ipeiqp meyne zexiky meyne dl`y meyn eyygy
.lwdl milez

deevn envr mc`d m`a xacd dlzy ,dax zxaq lr dnz iia`
:`l e` xacd lrééaà déì øîà,daxlåikàëéä ìk[mewn lk-] ¨©¥©©¥§¨¥¨

äeeöî íãàcy epic m`d xkeny envr xacd lr,äãN éøäå ,øeñà §¨¨§¤¨©£¥¨¤
,úéòéáMa eäãN úúéáL ìò äeeöî íãàcxn`py(e dk `xwie)zpW' §¨¨§¤©§¦©¨¥©§¦¦§©

,'ux`l didi oFzAWïðúe,`ziixaaøBkîé àì íéøîBà éànL úéa ©¨¦§¤¨¨¤§©¥©©§¦Ÿ¦§
íãàziriayd lr ceygd l`xyiløéð äãNdyexg dcy - ¨¨§¥¦

,úéòéáMa,xer iptl meyn jka yie ,drixfl zcner dnzqy iptn ©§¦¦
døéáBäì ìBëiL éðtî ,ïéøézî ìlä úéáeef dpya dxea dgipdl - ¥¦¥©¦¦¦§¥¤¨§¦¨

`lewl milez lld ziay ixd ,d`ad dpya `l` dprxfi `le
s` eppipra ok enke ,dzziay lr deevn mc`y dcya elit`

.`ped ax zrcke `lewl zelzl yi eznda zziay lr deevny
:dax lr ztqep `iyew dywn `xnbdé÷úîå ,éMà áø dì óikìk ©§¦¨©©¦§¨

éøL äeeöî íãà ïéàc àëéäenvr mc`d oi`yky `ed llk ike - ¥¨§¥¨¨§¤¨¦
,lwdl milez deevníéìk éøäå[dyixgnd ilk-]äeeöî íãà ïéàc ©£¥¥¦§¥¨¨§¤

ïðúe ,úéòéáMa íéìk úúéáL ìò(e"n d"t ziriay),ïéàL íéìk ïä elà ©§¦©¥¦©§¦¦§©¥¥¥¦¤¥
úéòéáMa ïøëBîì éàMø íãà,ziriayd lr ceygy inläLéøçnä ¨¨©©§§¨©§¦¦©©£¥¨

,ìBòä ,äéìk ìëå,dyixgnl mixeeyd z` ea minzexyäøænäå- §¨¥¤¨¨§©¦§¤
xcer oke ,uend on dcixtdl gexl d`eazd z` mixef eay 'z`'¤

,rwxwd z` daø÷cäåel` milky oeik ,rwxwa dxitgl xcrn - §©¤¤
lr ziriaya deevn mc` oi`y s`y ixd ,xeqi` zcearl micgein

.lwdl milez `l mewn lkn ,milk zziay
:dax ixac z` `xnbd dgec el` zeiyew gkn,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦

,dax xn`y enk ,`l e` xacd lr deevn mc`d m` oia welig oi`
`l`ïðéìz àìúéîì àkéàc àëéä ìk,zelzl xyt`y mewna - ¨¥¨§¦¨§¦§¨¨¦©

xyt`y xip dcya oke ,dhigya zelzl xyt`y dxta enk
dry lka `ly oeik eiykr d`pwe ,d`ad dpya drxefl ezpeeky

,xzidl milez ,dcy ziipw zpncfnäeeöîc áb ìò óàålr mc`d §©©©¦§¤
.ef devnïðéìz àì ,éìúéîì àkéìc àëéä ìëåi`y mewna la` - §¨¥¨§¥¨§¦§¥Ÿ¨¦©

dpya mda ynzydl ezpeek m`y ,milka enk ,zelzl xyt`
xzidl mda milez oi` jkitl ,eiykr mzepwl el oi` d`adìò óà©©

.äeeöî Bðéàc áb©§¥§¤
xeknl ceygd l`xyil dqb dnda zxikn oipra dpc `xnbd

:`xnbd zxtqn .mieblàøîç àeää ïéaæ ,äaøxeng xkn -ìàøNéì ©¨©¦©£¨¨§¦§¨¥
,íéáëBk ãáBòì øBkîì ãeLçä.dhigyl edpwy zelzl oi` xengae ¤¨¦§§¥¨¦

éëä øî ãáò àîòè éàî ,ééaà déì øîà,jk ipec` bdp mrh dn - ¨©¥©©¥©©£¨£©©¨¦
.el xknydéì øîà,daxéðéaæ ìàøNéì àðàizxkn ixd ip` - ¨©¥£¨§¦§¨¥©¥¦

.miakek caerl `le ,l`xyil
déì øîà,iia`íéáëBk ãáBòì déì ïéaæîe ìéæà àäål`xyi ixd - ¨©¥§¨¨¦§©¥¥§¥¨¦

ike ,dax el aiyd .iebl dxkenle zkll ieyr dfíéáëBk ãáBòì§¥¨¦
ïéaæî à÷ àì ìàøNéì ,ïéaæî à÷`wec xken ceyg eze` ike - ¨§©¥§¦§¨¥Ÿ¨§©¥

zelzl yie ,el oncfiy inl xken `ed ixde ,mil`xyil `le miebl
.l`xyil xekniy `lewl

:`ziixan dax lr dywn `xnbddéáéúéàdax lr iia` dywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipyy dnn,íéúeëì äwc äîäa øBkîì eâäpL íB÷î̈¤¨£¦§§¥¨©¨§¦

,ïéøëBîebdpy mewne.ïéøëBî ïéà ,øBkîì àlL,xxal yieéàî §¦¤Ÿ¦§¥§¦©
àîòè.mizekl xeknl `ly ebdpy el` ly mrhd dn -àîéìéà ©£¨¦¥¨

äòéáøà éãéLçc íeMîdriaxd lr miceygy meyn xn`p m` - ¦©£¦¦©§¦¨
,xer iptl meyn xaer mdl xkendy `vnpeéãéLç éîeike - ¦£¦¦

,driaxd lr mizekd md miceygàéðúäå,`ziixaaïéãéîòî ïéà §¨©§¨¥©£¦¦
,íéáëBë éãáBò ìL úBà÷cðeôa äîäazendaìöà íéøëæmieb §¥¨§§§¨¤§¥¨¦§¨¦¥¤

,íéøëæ,driax yyg meynåzenda `lìöà úBá÷ðzeixkp,úBá÷ð §¨¦§§¥¥¤§¥
z` `vni `ly minrte mdixag zeyp lv` miievn miebdy meyn
mxb l`xyidy `vnpe ,dizgz dndad z` reaxl `eaie zixkpd

.jkléøö ïéàåøîBì Czenda cinrdl xeq`yìöà úBá÷ðmieb §¥¨¦©§¥¥¤
å ,íéøëæzenda `lìöà íéøëæzeixkp,úBá÷ð.driax yygnïéàå §¨¦§§¨¦¥¤§¥§¥

ïälL äòBøì äîäa ïéøñBî,driax yygn(ïéãçééî) ïéàå §¦§¥¨¨¤¤¨¤§¥
íänò [ïéãçééúî].minc zekity lr miceygy meynïéøñBî ïéàå ¦§©£¦¦¨¤§¥§¦

øôñ Bãnìì ÷Bðéz íäì,dnkg lyå`l,úeðneà Bãnììyygn ¨¤¦§©§¥¤§§©§¨
.xkf akyn yygn e` ,zepinl edehi `nyäîäa ïéãéîòî ìáà£¨©£¦¦§¥¨

ïéàå ,íéøëæ ìöà úBá÷ðe ,úBá÷ð ìöà íéøëæ ,íéúek ìL úBà÷cðeôa§§§¨¤¦§¨¦¥¤§¥§¥¥¤§¨¦§¥
øîBì êéøögipdl xzeny.úBá÷ð ìöà úBá÷ðe íéøëæ ìöà íéøëæ ¨¦©§¨¦¥¤§¨¦§¥¥¤§¥

÷Bðéz íäì ïéøñBîe ,íänò ïéãçééîe ,ïälL äòBøì äîäa ïéøñBîe§¦§¥¨¨¤¤¨¤§©£¦¦¨¤§¦¨¤¦
éãéLç àì àîìà .úeðneà Bãnììe øôñ Bãnìì`ziixadn gken - §©§¥¤§©§¨©§¨Ÿ£¦¦

`ziixaa epipy mewn lkne ,driaxd lr miceyg mizekd oi`y
,zenewnd bdpna dielz mizekl dwc dnda zxikny lirl
mdy iptn `ed mrhd jgxk lre ,ixnbl dxeq` dqb dndae
dywe ,l`xyil dexkniy milez ep` oi`e ,miebl mxkenl miieyr
icaerl dxkenl ceygd l`xyil dqb dnda xkny dax lr

.miakek
:dax lr ztqep `iyewàéðz ãBòå,zxg` `ziixaaíäì ïéøëBî ïéà §©§¨¥§¦¨¤

,miebl -ïééæ àì.gnexe axg enk ,ea mibxedy,ïééæ éìk àìåoebk Ÿ©¦§Ÿ§¥©¦
.axgl wizxpe gnexl ziciïéæéçLî ïéàå[miccgn-],ïééfä úà ïäì §¥©§¦¦¨¤¤©©¦

ïcñ àì ïäì ïéøëBî ïéàåilbx z` milrep eay milbxl ayen zia - §¥§¦¨¤Ÿ©¨
.mixiq`dïéøìB÷ àìåaiaq mikxek eidy lfxa ly ze`lyly - §Ÿ¨¦

.dbixdl mipecipd ly mx`evíéìák àìå,miar milag -àìå §Ÿ§¨¦§Ÿ
ìLìæøa ìL úBàìLel` lka mrhde ,mixiq`d z` mda mixyewy ©§§¨¤©§¤

,micedi cbp mda eynzyiy yyg yiy meyníéáëBk ãáBò ãçà¤¨¥¨¦
éúek ãçàåxken m` oiae iebl xken m` oia xen` df xeqi` - §¤¨¦

,xxal yie .izeklàîòè éàî,mizekl el` mixac xeknl exq`y ©©£¨
íéîc úeëéôMà éãéLçc àîéð éàlr miceygy meyn xn`p m` - ¦¥¨©£¦¦©§¦¨¦

.el` milka micedi ebxdiy yeygl yie ,minc zekityéãéLç éîe¦£¦¦
,jk lr mizekd md miceyg ike -úøîàä`ziixaa epxn` ixd - ¨¨§©

lirl,'ïänò ïéãçééîe'ixd ,mizekd mr cgiizdl xzeny epiide §©£¦¦¨¤
.minc zekity lr miceyg mpi`yàlàmrhd jgxk lríeMî ¤¨¦

íéáëBk ãáBòì dðeaæì éúàcmilez `le ,miebl mexkniy eyygy - §¨¥§©¨§¥¨¦
.lwdl milezy xn`y dax lr dywe ,micedil mexkniy xnel

:`iyewd z` zegcl dqpn `xnbdàîéz éëåwlgl dvxz m`e - §¦¥¨
y oeik `ed xeqi`d mrhy ,xneleäáeLz ãéáò àì éúekepi` - ¦Ÿ¨¦§¨

milk xeknl exq`y minkgd lewl renyle daeyza xefgl ieyr
eli`e ,miiebl el`ìàøNé,ceyg `edy elit`,äáeLz ãéáòokzie ¦§¨¥¨¦§¨

oiicr ,dqb dnda el xeknl dax xizd okle ,iebl xekni `ly
,dyweøîàL Cøãk ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîàäåminkg §¨¨©©©§¨¨©©¨©£©§¤¤¤¨§

yøBkîì øeñàdqb dndaìàøNéì øBkîì øeñà Ck ,íéáëBk ãáBòì ¨¦§§¥¨¦¨¨¦§§¦§¨¥
,íéáëBk ãáBòì øBkîì ãeLçä.daxk `ly yexita wqty ixd ¤¨¦§§¥¨¦

dxfga lehile ,dyry dn owzl dqipe mixacd z` dax laiw
,el xkny xengd z` icedid eze`néñøt àúìz déøúa èéäø- ¨¦©§¥§¨¨©§¥

.ze`qxt yly icedi eze` ixg` dax uxàñøt éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦©§¨
àìçadywy ,zelegd oia zg` dqxt eixg` uxy mixne` yie - §¨¨

,my uexldéëøãà àìå.ebiyd `le - §Ÿ©§§¥
,oiif ilk miiebl xeknl zxqe`d `ziixad d`aedy jk ab`
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המשך בעמוד מכ



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc dxf dcear(iriax meil)

øLôà éà`la mixerye mihig mdl xeknl `ly xyt` did m` - ¦¤§¨
,epil` d`py mdl didzyénð éëärpndl epl did ok` - ¨¦©¦

mxkenln hnzydl dyw el` mixacay `l` ,mdl mxkenln
lekiy mipibna ok oi`y dn ,dai`l xacd `iaiy `la mdl

.mdl mxkenl `ziixad dxq` okle ,mxkenln hnzydl
:mipibn xeknl xeqi`d mrha zxg` oeyl d`ian `xnbdàkéà¦¨

éøîàc,[exn`y yi-]àìc àîòè eðééä ,ïéñéøzoi`y mrhd edf - §¨§¦§¦¦©§©£¨§Ÿ
oeik ,mdl mixkeneäééðéæ íéìL éëcilk mdl mixnbp xy`k - §¦§¦¥§©§

,dnglndeäééeâa éìè÷`vnp ,mnvr mipibna md mibxed - ¨§¦§©©§
.mdly dgivxd iyrna riiqn mdl xkendy

:miwlegd mrh z` ef oeyl itl `xnbd zx`aníéøîBà Léå§¥§¦
y,ïéñéøz íäì íéøëBîmibxed mpi`y zxaeq ef drcy oeik epiid §¦¨¤§¦¦

,mdaé÷øò ÷øòî eäééðéæ íéìL éëcilk mdl mixnbp xy`k - §¦§¦¥©§¦§¨¨§¦
xzen mda ebxdiy yyg oi`y oeike ,migxea md ,dnglnd

.mxkenl
:oipra dkldd z` zwqet `xnbdøa äaø øîà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©

øîBà Lék äëìä ,deáà,íé.miqixz mdl xeknl xzeny £©£¨¨§¥§¦
:oiif ilk zxiknl dxeywd ztqep dkld d`ian `xnbdáø øîà̈©©

úBiLLò ïäì ïéøëBî ïéà ,äáäà øa àãàzear zekizg -.ìæøa ìL £¨©©£¨¥§¦¨¤£¨¦¤©§¤
:`xnbd zl`eyàîòè éàî,mdl mixken oi`yxyt` i` ixde ©©£¨

:`xnbd daiyn .lfxa ly zear zekizgn oiif ilk zeyrlíeMî¦
ìçcïééæ éìk eäéépéî éLqpxewa e` yihta mze` miyilgny iptn - §¨§¦¦©§§¥©¦

.oiif ilk mdn miyere ,zewc zekizg zeyrpy cr
:`xnbd ddnzéëä éàilk ziiyrl s` yyeg dz`y ,jk m` - ¦¨¦

,wegx ote`a oiifénð éðéöçå éøî eléôàyiy dcear ilk elit` - £¦¨¥©£¦¥©¦
e` [ea mixtegy ilk-] yekn enk ,mdl xeknl xeq`p zkzn mda
.oiif ilk mdn zeyrl xyt`y meyn ,[ofxbl dnecd ilk-] cvrn

:`xnbd zvxzn,ãéáæ áø øîàzeiyyr mdl xeknl exq`y dn ¨©©§¦
epiid ,lfxa lyäàåcðéä àìæøôa,eced ux`n `ad lfxaa - §©§§¨¦§§¨¨

xkendy oeike ,oiif ilk ziiyrl cgein did myn `ay lfxady
.mdl exkenl xeq` ,oiif ilk ziiyrl ea eynzyiy rcei

:`xnbd zxxanïðéðaæî à÷c àðcéàäåepipnfa -xeknl mibdepy §¨¦§¨§¨§©§¦©
.jka mrhd dn ,oif ilk mdl,éMà áø øîàwx mze` mixken ep` ¨©©©¦

ïååléò eðbîc éàñøôìmipibn mde mkeza miiexy ep`y ,miiqxtl - §©§¨¥§©§¦¨¨
.diayeie xird zxinya epilr

pipy'eke mdl oixken oi` :dpyna eíéçééñe íéìâò,oixeaye oinly £¨¦§¨¦
.dxeaya xizn dcedi iax

iax ly mzwelgn mrh z` zyxtny `ziixa d`ian `xnbd
:minkge dcediàéðz,`ziixaa,äøeáMa øézî äãeäé éaøixdy ©§¨©¦§¨©¦©§¨

iebd zeyxa mc` ipa de`xiy yeygl oi`e ,dk`lnl die`x dpi`
,dnily dnda zxikn mb xizdl e`eaieäìBëé dðéàL éðtî¦§¥¤¥¨§¨

,úBéçìå úBàtøúäìdhgeyl zpn lr iebd dze` dpew jkitle §¦§©§¦§
.eziaa dze` ddyn epi`e ,cinBì eøîà,dcedi iaxl minkgàìäå ¨§©£Ÿ

äéìò ïéòéaøî[dxeayd lr-],úãìBéå äéìò ïéòéaøîc ïåéëå ,úãìBéå ©§¦¦¨¤¨§¤¤§¥¨§©§¦¦¨¤¨§¤¤
ì eúàdéeäL,zeclee lcbzy ick iebd dze` ddyiy yeygl yi - ¨§©¨

.iebl zenda xeknl xzeny mi`exd ecnlieïäì øîà,dcedi iax ¨©¨¤
ãìzLëìdid zcll dleki dxeayd dzid m` ,xnelk ,dexq`z ¦§¤¥¥

dxeay dnday xaeqe dfa mkilr wleg ip` j` ,mkzxifbl mewn
`xnbd .iebd dze` ddyi `l i`ce `linne ,zcll dleki dpi`

,eixac z` x`al dtiqenúìa÷î àì àîìàøëæixacn x`ean - ©§¨Ÿ§©¤¤¨¨
`ly mrhd edfe ,xkf zlawn dpi` dxeay dnday dcedi iax

.dxkenl xzene clz
,dqb dnda mdl oixken oi` :dpyna epipy.ñeqa øézî àøéúa ïa¤§¥¨©¦©

:zwelgnd mrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïa ,àéðz©§¨¤
àeäL éðtî ,ñeqa øézî àøéúa[eze` dpewd iebd-]Ba äNBò §¥¨©¦©¦§¥¤¤
,úàhç äéìò ïéáéiç ïéàL äëàìîon dk`ln dpi` daikx ixdy §¨¨¤¥©¨¦¨¤¨©¨

`eaiy ezxikna yeygl oi`e ,envr z` `yep igy itl ,dxezd
.eznda zziay xeqi` icilíéøáã éðL éðtî øñBà éaøå,[minrh-] §©¦¥¦§¥§¥§¨¦
ïééæ éìk úøBz íeMî ,ãçàitk ,oiif ilkk mb ynyn qeqdy - ¤¨¦©§¥©¦

.oldl x`aziyãçàå,sqep mrhe -äqb äîäa úøBz íeMî- §¤¨¦©§¥¨©¨
.dqb dnda zxikn lr exfby dxifbd llka `edy

:`xnbd zxxan .iax ly minrhd ipy z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨
àkéà ,'ïééæ éìk úøBz','oiif ilk' my qeqd lr yiy xacd oaen - ©§¥©¦¦¨

déôeçña ìéè÷cmiltepd z` bexdl eze` micnlny oeik - §¨¦§¦¥
.mda hreay ici lr dnglnaàéä éàî ,'äqb äîäa úøBz' àlà- ¤¨©§¥¨©¨©¦

cner epi` ixd ,dqb dnda zxikna xeqi` exfby dnl epiipr dn
.ipeiqp meyn ea yeygpy dk`lnl

:`xnbd zx`anïé÷æiLëì ,ïðçBé éaø øîàie`x epi`e ,qeqd ¨©©¦¨¨¦§¤©§¦
,daikxlBðéçèîeilra,úaLa íééçøadxeq` ogeh zk`lne ©§¦¨¥©¦§©¨

.dxezdn
:oipra dkldd z` zwqet `xnbdïák äëìä ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨£¨¨§¤

,àøéúa.qeq iebl xeknl xzeny §¥¨
:dqb dnda zxikn oipra oecl dkiynn `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§

pa ewtzqp,daiyid ieäî íèt ìL øBL`ede edenhity xey - ¤§¨©
.iebl exkenl xzen m`d ,dk`lnl ie`x epi`e c`n ony,df wtqe

éòaézea wtzqdl yi -ìzhiyäãeäé éaødnda zxikn xiznd ¦¨¥§©¦§¨
e ,xeq`y dcen `ed o`k `ny ,dxeayì éòaézzhiyïðaøexq`y ¦¨¥§©¨¨

.xzeny micen md o`k `ny ,dxeay zxikn
:wtqd iccv z` `xnbd zx`an,äãeäé éaøì éòaéz`nyïàk ãò ¦¨¥§©¦§¨©¨

éøL à÷ àì[xizd `l-]ììëì éúà àìc ,äøeáLa àlà äãeäé éaø Ÿ¨¨¥©¦§¨¤¨¦§¨§Ÿ¨¥¦§¨
äëàìî,dk`ln ziiyrl die`x didz `l mlerly -éàä ìáà- §¨¨£¨©

,mht ly xeyøeñà äëàìî ììëì éúà déì éäLî éëcm`y - §¦©§¥¥¨¥¦§¨§¨¨¨
dcedi iax xeq`i `ny ,dk`lnl ie`x didi edeniiwie edeyigki
oeike ,dk`lnl ie`x `diy cr elv` epdyiy yygn ,exkenl

na lwdl e`eai iebd lv` eze` e`xiy.mixeey x`y zxikBà
àîìc[`ny-]ïðaøì eléôàxzen `di ,dxeay zxikn mixqe`d ¦§¨£¦§©¨¨

c ,mrhde ,df xey xeknlíúä éøñà à÷ àìminkg exq` `l - Ÿ¨¨§¦¨¨
dxeay zxiknàlàoeikì åàì déîúñcéà÷ äèéçLdnzqy - ¤¨¦§¨¥¨¦§¦¨¨¥

dniiwl dpewl gpe ,dyegk `idy itl ,dhigyl zcner dpi`
,zeclee jxevléàä ìáà,mht ly df xey -ì déîúñcéà÷ äèéçL £¨©¦§¨¥¦§¦¨¨¥

y okzi ,dhigyl cner enzqy -eøL ïðaø eléôà.exkenl exizi - £¦©¨¨¨
:oldlc dyrndn wtqd z` heytl dqpn `xnbdøîàc ,òîL àz̈§©§¨©

,ìàeîL øîà ,äãeäé áømiyp`déaø úéa ìL,[`iypd dcedi iax-] ©§¨¨©§¥¤¥©¦
ïéáéø÷î eéäjlnlíãéà íBéa íèt ìL øBL,miiebd ly mbg meia - ¨©§¦¦¤§¨§¥¨

.oexece dgpnk jlnl glype ,ea miaiig eidy qn df dideøqç¦¥
ïááéø äòaøàsl` mirax`-] zeaax rax` epennn iax xqig - ©§¨¨¦§¨

jkl enikqiy zeklnd z` cgyl [zerahnBúBà ïéáéø÷î ïéàL¤¥©§¦¦
íBiä,ynn mci` meia -.øçîì àlàe iax xfgøqçepennnäòaøà ©¤¨§¨¨¦¥©§¨¨

ïááéømcgyl ick ,mitqepBúBà ïéáéø÷î ïéàLxey eze` z` - ¦§¨¤¥©§¦¦
`edyk ,mht.èeçL àlà ,éçe iax xfgïááéø äòaøà øqç,mitqep ©¤¨¨¦¥©§¨¨¦§¨

mcgyløwéò ìk BúBà ïéáéø÷î ïéàLef zaexwz mdn elhaiy - ¤¥©§¦¦¨¦¨
:dgkedd z` `xnbd zniiqn .ixnblàîòè éàîun`zd recn - ©©£¨

,oexecd zpizp z` lhal jk lk iaxì éúà àîìc íeMî åàìééeäL ¨¦¦§¨¨¥§©¥
yygn ,iebl mht xey xeknl xeqi` yiy zngn df oi` m`d -
zpizp ef dzid myy s`e .dk`lnl ie`x didiy cr epdyiy
xeq`y ,wtqd z` heytl yie ,dxiknk dpic mewn lkn ,dpzn

.mht ly xey iebl xeknl
:`xnbd dgecéîòèéìåCzxikn xeqi` meyn mrhdy jixacl - §¦©§¨

ax oenna iax mcgiyy dn ,mht ly xeyíBiä BúBà ïéáéø÷î ïéàL¤¥©§¦¦©
àîòè éàî ,øçîì àlàxeqi` iabl ixde ,ok dyry mrhd dn - ¤¨§¨¨©©£¨

.xg` meil mci` mei oia welig oi` dqb dnda zxiknàlài`ce ¤¨
`l` ,dnda zxikn xeqi` zngn mrhd oi`àúléî ø÷òéî ,éaø©¦¦§¨¦§¨

éòa,dfd qnd oipr lk z` ixnbl lhale xewrl did epevx - ¨¥
zaa elhal enikqi `ly iax yygy `l` ,mxear oeifa ea d`xy

,zg`àúøet àúøet éúàå ø÷òé ,øáñåhrn `eaie xacd xwri - §¨©¥¨¥§¨¥§¨§¨
.dxifbdn cg` wlg lhia mrt lky jka ,hrn

`ny ewtzqdy ,daiyid ipa ly mwitq oipra oecl zxfeg `xnbd
`diy cr eziaa eze` ddyi iebdy yygn mht xey xeknl xeq`
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המשך בעמוד קד

oifge` mipy` cenr fh sc ± iying wxtzereay
øùôà éà.dai` `la -åäééðéæ íéìù éëã.oiqixza ilhw dnglna opiif ilk milkyk -

úåéùùò.y"yn oixewy zear zekizg =åäééðéî éùìçãcr qpxewa oze` oiyilgn -

.oiif ilk odn oiyere zewc eyrpyéøî åìéôà.x"eiyet =éðéöçåoiafp `l ,`"ixeclec =

.oiif ilk ediipin iyilgc ,edläàåãðéä àìæøôá`l` dze` oiyer oi`y ,eced ux` ly -

.oiif ilklïååìéò éðâîãxird xenyl minglp -

.diayei z`eúåàôøúäì äìåëé äðéàù-

`le ,dil idyn `le ,dpaf dhigyl `nzqne

dipin daxeg wetizc ieb ia l`xyi dil ifg

.dnily ipeafläéìò ïéòéáøî àìäåedyne -

ipeafl dpin sili ieb ia dl ifgc o`ne ,dl

!dnilyãìúùëìclz `lc ,edexq`z -

.mlerläéôåçéñá ìéè÷ãecia bexdl edcnln -

ci zkn = ditegiq .dnglna miltepd z`

enk ,dhn itlk dkny ,`tegiq ixw dige dnda

.frla x"ihpc` (a ,eq zay) "`qk itegq"úøåú
àéä éàî äñâ äîäámrh xeqi` ,xnelk -

`id i`n dqb dnda zxikn?ciar `l `d

!ipeiqp meyn xefbpc ,z`hg aiigc dk`ln

íééçøá åðéçèî.`id dk`ln a`e -ìù øåù
íèôie`x epi`e c`n onye ,enhity -

.dk`lnlåäî.iebl exknl -éúàã éàä ìáà
øåñà äëàìî ììëìdil efge dil edync -

`kil `zydc ab lr s`e .dicia onf xg`l

xeknl daxeg dpin `wtp edin ,ipeiqpl yginl

.iebl mixeey x`yàîéé÷ äèéçùì åàì-

.zeclee lcbl dl edyne ,dyegkcïéáéø÷î-

.jlnl oexece qníèô ìù øåùoeifa zceare -

.dzidïááéø òáøà øñéçrax` `ived -

.mci` meia edeaixwi `ly lhal oenn ze`eaix

øçîì àìà.oiekin `zxet xwrinle -åäùî éëå
äëàìî ãéáòå àéøá äéì.`id `ztwz` -

dk`ln carnl ez `ixa dil edyn i`e ,xnelk

dixqinl zira `wc?àéøá.wfgzn =àãéáæ-

.did mhtàøåú øádil idyn ,edenhty xey -

.yigkc crïéøú ãç ìò ãéáòåmixeeya -

.mixg`äðùîé÷ìéñáddeab dxih oeyl =

zifbd zkyl :(` ,dk) `nei xcqa xn`ck ,`id

mc` ipa oipc mye ,dzid dlecb iwliqa oink

.zne eze` oilitneíåãøâoecl `ed cg` oipa =

dpyd y`xa "mecxbl elry mipy" enk ,zeytp

.(` ,gi)àééãèöéàmy oiyery mewn =

`aa) "oichvi`d xey" :enk ,xey zipchvi`

`ed wegye ,miyp` bxede gbpn ,(` ,hl `nw

.mdläîéá,deabe `ed xvw lcbn oirk inp =

ur ly dnia :(` ,`n) dheq zkqna xn`ck

,`"xanl` eze` oixew ep`e ,dxfra el miyer

.ezindl yi` myn segcl eze` oiyer eide

ytzi `ly icke ,miaxl wfp yi dl` lkae

.mdnr zepal xeq` my l`xyiúåàéñåîéá-

yxtne ,dxf dcear jxevl epi`y oipa .opiqxb

el oixewe ,(a ,bp) "l`rnyi iax" wxta onwl

,oixzen mieb ly ze`iqenia :ipzwc ,x"hl`

.dxf dcearl yinyzc yinyz iedc ,migaf aixwne zg` oa` ly dnia - "qenia" i`neúåàöçøîådlrnln mivgex miyp`e zgzn oiltep minde ,c`n oiwenr oieyr od rwxwa -

.mixqpd iab lräôéë.odly ugxnd ziaa `hicext` zenc cinrdl mieb jxc .i"cleeix` =àøîâñåëøéôì ä÷ã äîäáë:(` ,fl) oileg zhigya zpkeqn dnda iab xn`ck -

dpi` dwcl ci heyite .dhigy mcew dznk `ied dqkxt `l m`e ,qkxtzy cr zxzen dpi`e `id zpkeqn dndac ,dxeq` - dxifgd `le dzhigy xg` dci dhyty dwc dnda

dqb dig hgy jkld ,ytp z`veda ci heytl dkxc inp dqb dige .mzd yxtn ikd ,dxyke `id qekxit - dhyt `le dttk oia dttk `le dhyt oia ,dqb la` ,ytp z`ved `l`

.dxeq` - dxifgd `le dci dhyt `l` ,dqkxt `le zpkeqnäøéëîì àì ìáà.oixken oi` mewn lkae ,`id dqb dndak `l` ,`bdpna ilzinl -àäoebk ,`wfip dia zilc ix` -

.opg axl `zriiqe axl `iywe ,odl oixken dqb dig `nl` .ixy - zeaxz ix`øåáù éøàá.xeay ix`a - ixy zeaxz ix`c oizipzn ipzwc `d -
àáéìàå
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éàñøôì.`nrh i`dn oiif ilk miebl xeknl `zyd opixy inp op`c d`xpe - olr epbnc

ïéòéáøî.zeawp dnk lr eriaxdl leki inp xkfae - zcleie dilràîìàzlawn `l

(a ,fp oileg) "zetixh el`" wxtac ,zclei dpi` dtixh xaqc meyn e`l - xkf

xn`w `lcn ,`pyil rnyncke ,xkf zlawn `lc `l` .zcleic dcedi iaxl xninl ira

."dcli `lc `nl`"àìài`n dqb dnda zxez

envr z` `yep ig dil zilc `nil :dyw - `id

meyn iax xq`cn :xnel yie !opaxk ,zetera

zaikxl cgeind elit`c rnyn - oiif ilk zxez

m`e ,envr z` `yep igc `nlr ilek ecenc ,mc`

zewelgn ylye ?`id i`n dqb dnda zxez ok

.xacaìáàllkl iz` dil idyn i`c i`d

dil wetiz ?`nrh i`d il dnl :dniz - dk`ln

yegk xninl iz` mehitl dil idyn i`c meyn

izil `lc dxeaya opax ixfbc ikid ik ,el exkn

i`cec :xnel yie !el dxkn dnily xninl
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רמח
oifge` mipya cenr fh sc ± iying wxtzereay

äãåäé éáøã àáéìàåinp dcedi iaxle .xeq` opaxl la` ,dqb dndaa dizeekc ixyc -

.axk ,dqb dndak dqb dige ,xeq` mly ix`øîà éùà áø,mly ix`a `niz elit` -

e`l ix`c ,dk`ln lv` od oixeay zeix` lke ,dxeaya ixyc `id dcedi iax oizipzne

dig x`ya ,inp dcedi iaxe .ix`a inp ixq` dxeaya ixq`c opax la` .`ed dk`ln xa

dcen ,onwlck `igix eda ipghc cexr oebk dqb

.oixken oi`cíå÷îá åìéôàå :ïðéñøâ éëä
ïéøëåî ïéà äñâ äéç ä÷ã äîäá íäì ïéøëåîù
dwc dndak dpi` dqb dig :dpin rnye -

.dxiknlàáø øá ïðç áøã àúáåéú:xn`c -

.dxiknl s` xne` ip`eïéúéðúî éîø àðéáø
'åë àúééøáàix`e ,oixken oi` dqb dig -

digc ab lr s`e ,oixkenc oizipzn ipzw zeaxz

.`ed dqbé÷úî :ïðéñøâ éëäïàî ïîçð áø äì ó
ïì àîéì`ed dqb dig ix` i`dc -?dig `nlc

!`ed dwc'åë ïéúéðúîî ÷ééã éùà áøåaizene -

ikde ."`ziixan aizene" opiqxb `le .`zaeiz

`iwecn axl lirl opiaze` op` :eyexit

ix` `d ,wfp ea yiy xac hwpc oizipznc

oicd `edc oizrc `wlq `we ,ixy zeaxz

:axc `ail` diipy iy` axe .dqb dig x`yl

jdne .dk`ln lv` `ed xeayc ,ip`y ix`

zac dig x`y `d ,ix` oizipzna hwpc `iwec

`wfip `kilc ab lr s` onwlck `id dk`ln

opg axl `zaeiza aizene iy` ax wiic ,xeq`

:`pwqna opiqxbe .axc dilr biltc `ax xa

.`ax xa opg axc `zaeizéðçè éðçåé øî éáã
éãåøòá àéçéø.xad xeng =äãåäé áøecinlz -

.l`enyc ecinlze axcíúäì.l`xyi ux`l -

øî äì øáñ àìxa dax `zrny `dc -

axc dinyn dxn` dinxi?dizgky` `p`

`nl` ,axc dinyn dl xn`we aizic `ixeqa

xa `ng ax zxn` z`e ,dipin dlaiw edi`

.axn dlaiw `ixebàîëåà àéúô,xegy ilk =

iqkin iac `zeezt ipd" (b,bl dxf dcear) enk

mb ,xnelk .dk`ln ici lr xgzypy ,"`nke`

(` ,gk zekxa) enk ,dxeza xicze libx dz`

dnkg" ,"dz` ingty xkip jzia ilzekn"

ly okxc ,(` ,f ziprz) "xrekn ilka dx`etn

dxez cenil lr oixrhvny minkg icinlz

.mdicba miqakn mpi`eêðéîå éàðéîi`pin -

- jpine ,`ng axc dinyn jl `pin`c -

.dinxi xa daxcn dil zrnycíééúñú
àúòîùikdc ,dxne` mya dreny xn`iz -

daxe axn dlaiw `ixeb xa `ng axc ,ded

.`ng axn dlaiwúåøöåà ìùåzlebql -

.wfg oipa oipea ,jlndøúéäì.odnr oipea -

ãçàå.odnr oipea oi`y ,xeqi` ly `ed -

íäéëìî øåñàìmy oipcy ,xeq` mikln ly -

.zeytpé÷ìéñá ïäîò ïéðåá ïéà ïðúäå`nl` -

.ixiq`c iwliqa `ki`íåãøâ ìù é÷ìéñá-

,mikln zxicl `idy ,`nzq iwliqa la`

.zxzenúåðéîìdcearl etekl edeqtz oipin -

.dxføîåà [àåä] åéìò,jnr oicd ,xnelk -

.od oiliha mixaccïë øîà àì àåäå:`l` -

il ozil ippc zn`ay ,zn`d oiicd ilr on`p

.ipewl izryty dxvéúðîàäipzpcy dna -

.jilräúà øåèô ñåîéãdzid `id qenic -

.da raype ez`xi my¥
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éøàla` ,dxeaya ixyc dcedi iaxk `iz`c qxhpewd yxit - dk`ln lv` `ed xeay

crc ,`iz` inp opaxk elit`c xne` wgvi epiaxe .ix`a inp ixq` dxeaya ixq`c opax

i`d jiiy `l ix`a la` ,el dxkn dnily xninl iz`c meyn `l` opax ixq` `l o`k

.dk`ln lv` `ed xeay mlerlc ,`nrh

é÷úîówgvi epiax yxit - 'ek ongp ax dl

mixtq yie .i`w inp lirlc `iepy`c

.wgnp mpgae ,lirl inp aezk `edyáøiy`

on inp wiicc wgvi epiax xne` - oizipznn wiic

`edy ix` `wecc ,`ed dqb dig ix`c dpynd

dwc digc jzrc `wlq i`c .dk`ln lv` xeay

xninl dil ded ok m` ,dxeq` inp dwc dige `ed

.oixken oi` miaxl wfp da yiy dig lk :mzq

[` cenr lirl dpynl jiiy]úåàéñåîéá-

oiaixwny zg` oa` ly dnia :qxhpewd yxit

,'eke x"hl` mdl oixewe dxf dcearl migaf odilr

iyinyzl yinyz `l` eed `lc ,exy ikdle

qenial ixwc hinzyn `lc ,`iywe .dxf dcear

dxf dcearl ynyn `l` ,diynynl ynyn

lk" wxt onwl opzck ,"qenia" ixw dnvr

,qenial dligz davgy oa` :(a ,fn) "minlvd

dxf dcear ayen mewn myl :qxhpewd yxite

.dnvr dxf dcear icaerk qeniad icaere ,dnvr

ikln ly ze`iqenia :(a ,bp dxf dcear) inp xn`e

dxf dcear mdilr oicinrny iptn oixeq` mieb

yinyz ynn `nl` ,oicaer miklndy drya

`edy inp idpc ,cere .`ed dnvr dxf dcear

zepal xzen i`n` ,dxf dcear iynynl ynyn

mewn odnr zepal xizdl `xaq `ed ike ?odnr

d`xp jkl ?dxf dcearl dzgna eilr exihwiy

yxity ,jexrd zqxibk wgvi epiaxl

ze`vgxn oeyl `ede ,z"lca "ze`iqenic"

xeq` :(a ,fnw) "ziag" wxt zaya opixn`ck

zlnrny iptn ze`iqenic ly dzirwxwa ayil

`iqencc `in :(my) xn` oke .d`txne`xnge

inp opixn`e .mihayd zxyr egtw `zibextc

ze`vgxn mdl gzet ip` xgnl :yxcna

azk xi`n oa l`eny epiax yexitae .ze`iqenice

jxevl `ly oipa `edy yxite ,"ze`iqenic"

.dxf dcear

ñåîéãdxf dcear ingxa :yexit - dz` xeht

mingx oeyl "qenic" ik ,rayp ely

(h wxt) ziriayc inlyexia opixn`ck ,`ed

on wtpc xg` ,igei oa oerny iaxc dyrna

ck `lw za rny ,zeter cv cg `ng `zxrn

serd did :yexit ,dbqt ded ."qenic" :dxn` ded

ded "`lewitq" dxn` ded cke .gtd on hlnp

`ed "`lew" ,gta `cklzn ded :yexit ,`cvzn

rnyn `nl` .gt ly mebxzoeyl `ed "qenic"c

`lilw `xetiv elit` `cd on zrnye .mingx

.yipi` xa oky lk ,`cvzn `l `iny icrlan
awrie
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øeáL éøà íúñ :øîà éLà áø .äãeäé éaøc àaélàå§©¦¨§©¦§¨©©¦¨©§©£¦¨
ïäì ïéøëBî ïéàL íLk :éáéúéî .äëàìî ìöà àeä¥¤§¨¨¥¦¥§¥¤¥§¦¨¤
eléôàå ,äqb äiç ïäì ïéøëBî ïéà Ck äqb äîäa§¥¨©¨¨¥§¦¨¤©¨©¨©£¦
ïéøëBî ïéà äqb äiç ,äwc äîäa ïäì ïéøëBnL íB÷îa§¨¤§¦¨¤§¥¨©¨©¨©¨¥§¦
éîø àðéáø .àzáeéz !àáø øa ïðç áøc àzáeéz ;ïäì̈¤§§¨§©¨¨©¨¨§§¨¨¦¨¨¥
ïéaec ïäì ïéøëBî ïéà :ïðz ;épLîe àúééøaà ïéúéðúî©§¦¦©¨©§¨§©¥§©¥§¦¨¤¦
úéàc àîòè ;íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìk àìå úBéøàå©£¨§Ÿ¨¨¨¤¥¥¤¨©¦©§¨§¦

÷æð déa úéì àä ,÷æð déa¯íLk :éäðéîøe .ïéøëBî ¥¥¤¨¥¥¥¤§¦§¦§¦§¥
,äqb äiç ïéøëBî ïéà Ck äqb äîäa ïéøëBî ïéàL¤¥§¦§¥¨©¨¨¥§¦©¨©¨
ïéà äqb äiç ,äwc äîäa ïéøëBnL íB÷îa eléôàå©£¦§¨¤§¦§¥¨©¨©¨©¨¥
áø .äãeäé éaøc àaélàå ,øeáL éøàa :épLîe !ïéøëBî§¦§©¥©£¦¨§©¦¨§©¦§¨©
é÷úî .äëàìî ìöà àeä øeáL éøà íúñ :øîà éLàó ©¦¨©§©£¦¨¥¤§¨¨©§¦

?àéä äqb äiç éøàc ïì àîéì ïàî :ïîçð áø dì̈©©§¨©¥¨¨©£¦©¨©¨¦
áéúBîe ïéúéðúî ÷ééc éLà áø !àéä äwc äiç àîìc¦§¨©¨©¨¦©©¦¨¥©§¦¦¦
ìk àìå úBéøàå íéaec ïäì ïéøëBî ïéà :ïðz ;àzáeéz§§¨§©¥§¦¨¤¦©£¨§Ÿ¨
àä ,÷æð déa úéàc àîòè ;íéaøì ÷æð Ba LiL øác̈¨¤¥¥¤¨©¦©§¨§¦¥¥¤¨
øeáL éøà íúñc ,éøà àîòèå .ïéøëBî ÷æð déa úéì¥¥¥¤§¦§©§¨£¦¦§©£¦¨
äëàìî ãéáòc àðéøçà éãéî ìáà ,äëàìî ìöà àeä¥¤§¨¨£¨¦¥©£¦¨§¨¥§¨¨
äqb äiçå .àzáeéz !àáø øa ïðç áøc àzáeéz ,àì̈§§¨§©¨¨©¨¨§§¨§©¨©¨
øî éì øîà ,ééaà øîà ?àãáò äëàìî éàî úäéî¦©©§¨¨¨§¨£©©©¥£©¦¨
éaø øîà .éãBøòa íéçéø éðçè éðçBé øî éác :äãeäé§¨§¥¨£¦¨£¦¥©¦©£¥£©©¦
éàpéî eøéîb :ïì øîà ,äãeäé áø éa ïðéåä ék :àøéæ¥¨¦¨¥©¥©§¨£©¨§¦¦©
éà àðòãé àìå ,éì òéîL äaø àøábîc ,àúléî àä̈¦§¨§¦©§¨©¨§¦©¦§¨¨©§¨¦
äwc äîäák àéä éøä äqb äiç :ìàeîMî éà áøî¥©¦¦§¥©¨©¨£¥¦¦§¥¨©¨

,àéðB÷øB÷ì éàúà ék .ñekøéôìàéiç áøì dézçkLà §¦§¦£©§§§¨©§©§¥§©¦¨
äqb äiç :ìàeîLc déîMî øîà÷å áéúéå ,éLà øa©©¦§¨¥§¨¨©¦§¥¦§¥©¨©¨
dpéî òîL :àðéîà ,ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä£¥¦¦§¥¨©¨§¦§¨¦¨§©¦¨
dézçkLà ,àøeñì éàúà ék .øîzéà ìàeîLc déîMî¦§¥¦§¥¦§©¦£©§¨©§©§¥
äiç :áøc déîMî dì øîà÷å áéúéc äéîøé øa äaøì§©¨©¦§§¨§¨¥§¨¨©¨¦§¥§©©¨
òîL :àðéîà ,ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§¨¦¨§©
.ìàeîLc déîMî øîzéàå áøc déîMî øîzéà dpéî¦¨¦§©¦§¥§©§¦§©¦§¥¦§¥
,øîà÷å áéúéc éñà áøì dézçkLà ,íúäì z÷éìñ ék¦§¦©§§¨¨©§©§¥§©©¦§¨¥§¨¨©
éøä äqb äiç :áøc déîMî àéøeb øa àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨¦§¥§©©¨©¨£¥
dì øáñ àìå :déì éøîà ,ñekøéôì äwc äîäák àéä¦¦§¥¨©¨§¦§£©¦¥§¨¨©¨
:éì øîà ?äéîøé øa äaø àúzòîLc àøî ïàîc øî̈§©¨¨¦§©§§¨©¨©¦§§¨£©¦

péîe éàpéî ,àîkeà àéútøîzéà .àúòîL íéizñz C ©§¨¨¨¦©¦¨¦§©¥§©£¨¦§©
øa äaø øîà éñà áø øîà àøéæ éaø øîà ,éîð©¦¨©©¦¥¨¨©©©¦¨©©¨©
ïéà" .ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb äiç :áø øîà àéøeb øa àîç áø øîà äéîøé¦§§¨¨©©¨¨©§¨¨©©©¨©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§¥

ìL ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà .'åë "ïéðBaìLå ,íéëìî ìL :ïä úBà÷ìéña L ¦¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨©¦¥¨¥¤§¨¦§¤
íäéëìî øñàì" :ïîéñå ,øeqéàì ãçàå øzéäì íézL :àáø øîà .úBøöBà ìLå ,úBàöçøî¤§£¨§¤¨¨©¨¨§©¦§¤¥§¤¨§¦§¦¨¤¡Ÿ©§¥¤

.øzéäì ílek :àáø øîà ,éøîàc àkéàå ."íéwæa¯,íBcøb ,é÷ìéña ïänò ïéðBa ïéà :ïðúäå §¦¦§¦¨§¨§¦¨©¨¨¨§¤¥§¨§©¥¦¦¨¤©¦¥¦©§
!änéáe àééãèöéà¯éaø ñtúpLk :ïðaø eðz .änéa ìLå àééãèöéà ìLå íBcøb ìL :àîéà ¦§©§¨¦¨¥¨¤©§§¤¦§©§¨§¤¦¨¨©¨©§¤¦§©©¦

íéøáãa ÷Bñòé EúBîkL ï÷æ :ïBîâä BúBà Bì øîà .ïBcéì íBcøâì eäìòä ,úeðéîì øæòéìà¡¦¤¤§¦¤¡ª§©§¦¨©¤§¨¥¤§§©£¦§¨¦
.íéîMaL åéáà ãâðk àlà øîà àì àeäå ,øîBà àeä åéìò ïBîâä BúBà øeáñk .ïéicä éìò ïîàð :Bì øîà ?eìlä íéìèa§¥¦©¨¨©¤¡¨¨©©©¨§¨¤§¨¨¥§Ÿ¨©¤¨§¤¤¨¦¤©¨©¦

éìò ézðîàäå ìéàBä :Bì øîà.ïéîeçðz åéìò ìaé÷ àìå ,Bîçðì Bìöà åéãéîìz eñðëð Búéáì àaLk .äzà øeèt ,ñBîéc ,E ¨©¦§¤¡©§¦¨¤¦¨©¨§¤¨§¥¦§§©§¦¨¤§§©£§Ÿ¦¥¨¨©§¦
Eãéì àa úeðéî ànL ,éaø :Bì øîà .øBîà :Bì øîà ?épúãnélM änî ãçà øác øîBì éðéLøz ,éaø :àáé÷ò éaø Bì øîà̈©©¦£¦¨©¦©§¥¦©¨¨¤¨¦©¤¦©§©¦¨©¡¨©©¦¤¨¦¨§¨§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dxf dcear(iriax meil)

äãeäé éaøc àaélàålirl dpyna xizdy(:ci)dqb dnda xeknl §©¦¨§©¦§¨
dqb dnda oick exkenl xeq` mly ix` la` .dxeay `idyk

.ax zhiyke ,dxkenl xeq`y
:sqep uexiz `xnbd zvxzn,øîà éMà áøzwqer epizpyn mlerl ©©¦¨©

dxkenl xizd dqb dndaay s`e ,dcedi iax zhiyke mly ix`a
oeik mly s` exkenl xizd ix`a mewn lkn dxeay `idyk wx

yäëàìî ìöà àeä øeáL éøà íúñmixeayk miaygp zeix` lk ± §¨£¦¨¥¤§¨¨
dnday enk okle ,dk`ln ipa mpi` ixdy dk`ln ziiyr iabl
x`y la` .exkenl xzen ix` mb ok ,dxkenl xzen dxeay dqb
oeghl oebk dk`ln dnr zeyrl xyt`y cexr oebk dqb dig

.dxkenl xeq`y dcedi iax dcen ,miigxa dnr
:`xnbd dywn .`ziixan `ax xa opg ax lr dywn `xnbd
äiç ïäì ïéøëBî ïéà Ck äqb äîäa ïäì ïéøëBî ïéàL íLk ,éáéúéî¥¦¥§¥¤¥§¦¨¤§¥¨©¨¨¥§¦¨¤©¨
ïéøëBî ïéà äqb äiç ,äwc äîäa ïäì ïéøëBnL íB÷îa eléôàå ,äqb©¨©£¦¦§¤§¦¨¤§¥¨©¨©¨©¨¥§¦

.ïäìdwc dndak dpi` dqb digy `ziixad ixacn gkeny ixd ¨¤
dxiknl s` dqb digy xn`y `ax xa opg axl `iywe ,dxiknl

.dwc dndak `id
:`xnbd zxne`.àúáeéz ,àáø øa ïðç áøc àúáeéz§§¨§©¨¨©¨¨§§¨

épLîe àúééøaà ïéúéðúî éîø àðéáøoia dxizq dywn `piax ± ©¦¨¨¥©§¦¦©§©§¨§©¥
.dayiine ,`ziixal epizpyn

.íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìk àìå úBéøàå ïéaec ïäì ïéøëBî ïéà ,ïðz§©¥§¦¨¤¦©£¨§Ÿ¨¨¨¤¤¤¤¨©¦
:`xnbd zwiicn÷æð déa úéàc àîòèoiaec xeknl xeq`y mrhd ± ©£¨§¦¥¤¤

,miaxl wfp mda yiy meyn `ed zeix`e÷æð déa úéì àäla` ± ¨¥¥¤¤
,zeaxz ix` oebk miaxl wfp mda oi`y zeix`e oiaec.ïéøëBî§¦

.dqb dig mdl xeknl xzeny ,rnyn
:`ziixadn jk lr `piax dywnäîäa ïéøëBî ïéàL íLk ,éäðéîøe§¦§¦§¥¤¥§¦§¥¨

,äwc äîäa ïéøëBnL íB÷îa eléôàå ,äqb äiç ïéøëBî ïéà Ck äqb©¨¨¥§¦©¨©¨©£¦¦§¤§¦§¥¨©¨
.ïéøëBî ïéà äqb äiç©¨©¨¥§¦

épLîezwqer epizpyn ,`piaxäãeäé éaøc àaélàå øeáL éøàa §©¥©£¦¨§©¦¨§©¦§¨
lirl dpyna xizdy(:ci)la` .dxeay `idyk dqb dnda xeknl

zhiyke ,dxkenl xeq`y dqb dnda oick exkenl xeq` mly ix`
.ax

:sqep uexiz,øîà éMà áømly ix`a zwqer epizpyn mlerl ©©¦¨©
`idyk wx dxkenl xizd dqb dndaay s`e ,dcedi iax zhiyke

y oeik mly s` exkenl xizd ix`a mewn lkn dxeayéøà íúñ§¨£¦
äëàìî ìöà àeä øeáLzhiyl okle ,dk`ln ipa mpi` ixdy ¨¥¤§¨¨

xzen dxeay dqb dnday enk dcedi iaxk dxaqy epizpyn
cexr oebk dqb dig x`y la` .exkenl xzen ix` mb ok ,dxkenl

.dxkenl xeq`y dcedi iax dcen ,miigxa dnr oeghl xyt`y
:`ed dqb dig ix`y `xnbd zpad lr dywn ongp axé÷úîdì ó ©§¦¨

àéä äqb äiç éøàc ïì àîéì ïàî ,ïîçð áøix` eze`y oipn ± ©©§¨©¥¨¨©£¦©¨©¨¦
lre ax lr epizpynn dywiy ,dqb dig `ed ea zwqer epizpyny

,`ziixadàéä äwc äiç àîìcohw ix`a zwqer epizpyn `ny - ¦§¨©¨©¨¦
`ed dwc digywfp ea oi`y zeaxz ix`y dpyna x`ean jkle ,

,miiebl xeknl xeq` dqb dig mlerle .miiebl exknl xzen miaxl
.ax zhiyke `ziixaa x`eany itke

:epizpynn `ax xa opg ax lr dywn iy` ax÷ééc éMà áø©©¦¨¦
ïéúéðúîipa md `l` ix`k mpi`y zeig x`yy epizpynn wiicn ± ©§¦¦

,miiebl mxkenl xeq` ,dk`lnàúáeéz áéúBîejkn dywne ± ¦§§¨
.`ax xa opg axl `iyew

.íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìk àìå úBéøàå íéaec ïäì ïéøëBî ïéà ,ïðz§©¥§¦¨¤¦©£¨§Ÿ¨¨¨¤¤¤¤¨©¦
:`xnbd zwiicn÷æð déa úéàc àîòèoiaec xeknl xeq`y mrhd ± ©£¨§¦¥¤¤

,miaxl wfp mda yiy meyn `ed zeix`e÷æð déa úéì àäla` ± ¨¥¥¤¤
,zeaxz ix` oebk miaxl wfp mda oi`y zeix`e oiaec.ïéøëBî§¦

äëàìî ìöà àeä øeáL éøà íúñc éøà àîòèådhwpy jkne ± §©£¨£¦¦§¨£¦¨¥¤§¨¨
dk`ln ziiyr iabl mixeayk miaygp zeix` mzqy ix` dpynd
xzen ea `veike ix` `weecy rnyn ,dk`ln ipa mpi` ixdy

exknläëàìî ãéáòc àðéøçà éãéî ìáàmiyery zexg` zeig ± £¨¦¦©£¦¨§¨¦§¨¨
dk`lnàìxaqy `ax xa opg axl dywe .mxknl xzid oi` ± Ÿ

.dxiknl dwc dndak `id ixd dqb digy
:`xnbd zxne`.àúáeéz ,àáø øa ïðç áøc àúáeéz§§¨§©¨¨©¨¨§§¨

xyt` zeig x`y la` ,dk`ln ipa mpi` zeix`y `xnba x`ean
:`xnbd zxxan .dk`ln mz` zeyrléàî úäéî äqb äiçå§©¨©¨¦©©

àãáò äëàìî.dqb dig zcaer dk`ln dfi` mewn lkne ± §¨¨¨§¨
:`xnbd zx`anéðçè ,éðçBé øî éác ,äãeäé øî éì øîà ééaà øîà̈©©©¥¨©¦©§¨§¥©£¦¨§¦

éãBøòa íéçéø.dqb dig `edy xad xeng ici lr miigixa mipgeh ± ¥©¦§¨¥
dndak `id ixd dqb digy df oic xn`p in mya x`an `xif ax

:qekxitl dwcäãeäé áø éa ïðéåä ék ,àøéæ áø øîàmcinlz didy ¨©©¥¨¦£¦©¥©§¨
,l`enye ax lyàúléî àä éàpéî eøéîb ,ïì øîàipnn ecnlz ± ¨©¨§¦¦©¨¦§¨

df xacìàeîMî éà áøî éà àðòãé àìå ,éì òéîL äaø àøábîc± §¦©§¨©¨§¦©¦§Ÿ¨©§¨¦¥©¦¦§¥
,l`enyn e` axn eizrny m` rcei ipi`eàéä éøä äqb äiç©¨©¨£¥¦

ñekøéôì äwc äîäákaygp epi`y dwc dndak dpic dqb dig - ¦§¥¨©¨§¦§
.xifgze dlbx e` dci heytzy cr qekxt dlv`

:xne`e `xif ax jiynnàéiç áøì dézçkLà ,àéðe÷øB÷ì éàúà ék¦£©§§§¨©§©§¥§©¦¨
ìàeîLc déîMî øîà÷å áéúéc éMà øal`eny mya xn`e ayiy ± ©©¦§¨¦§¨¨©¦§¥¦§¥

àðéîà .ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb äiçizxn` ±òîL ©¨©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§¨¦¨§©
øîzéà ìàeîLc déîMî dpéîwtzqdy ef `xniny jkn gken ± ¦¨¦§¥¦§¥¦§©

.l`eny mya dxn`p ,axn e` l`enyn drny m` dcedi ax
okn xg`láéúéc äéîøé øa äaøì dézçkLà ,àøeñì éàúà ék¦£©§¨©§©§¥§©¨©¦§§¨§¨¦

áøc déîMî dì øîà÷å,ax mya ef `xninl xn`e ayiy ±äiç §¨¨©¨¦§¥§©©¨
øîzéà dpéî òîL àðéîà ,ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§£¦¨§©¦¨¦§©

ìàeîLc déîMî øîzéàå áøc déîMîef `xniny jkn gken - ¦§¥§©§¦§©¦§¥¦§¥
pe ax mya dxn`p.l`eny mya dxn`

,okn xg`líúäì ú÷éìñ ék,l`xyi ux`l izilryk -dézçkLà ¦§¥¦§¨¨©§©§¥
äiç ,áøc déîMî àéøeb øa àîç áø øîà øîà÷å áéúéc éqà áøì§©©¦§¨¦§¨¨©¨©©¨¨©§¨¦§¥§©©¨

déì éøîà .ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb,iq` axløáñ àìå ©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§©§¦¥§Ÿ¨©
äéîøé øa äaø àúzòîLc àøî ïàîc øî dìlray xaeq jpi` ike ± ¨©§©¨¨¦§©§§¨©¨©¦§§¨

.dinxi xa dax `ed ,ax mya ef dreny
déì øîà,`xif axl iq` axàîëeà àéútxnelk ,xegy qxg ilk ± ¨©¥©§¨§¨

,dxeza xicze libx dz` mbpéîe éàpéîCizxn`y ixacn ± ¦©¦¨
ef dreny zxn`y jixacne ,`ixeb xa `ng ax mya ef dreny

,dinxi xa dax myaàzòîL íéizñzxn`ize xacd xxazi ± ¦§©¥§©§¨
dinxi xa daxy ,mixacd xcq did jky ,dxne` mya ef dreny

.axn dlaiw `ixeb xa `ng axe ,`ixeb xa `ng axn dlaiw
:`xnbd zxne` .jk `aen ok`y d`ian `xnbdøîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©

àéøeb øa àîç áø øîà äéîøé øa äaø øîà éqà áø øîà àøéæ áø©¥¨¨©©©¦¨©©¨©¦§§¨¨©©¨¨¨§¨
.ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb äiç ,áø øîà̈©©©¨©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§

epipy .mdnir zepal xeq`d 'iwliqa' edn zx`an `xnbd
:dpyna'åë ïéðBa ïéà.iwliqa mdnr ¥¦

ìL ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàLïä úBà÷ìéña ädyly ± ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§Ÿ¨¨¦§¨¥
.iwliqa mnyy yi mipipa ibeqíéáëBë éãáBò éëìî ìLoipa ± ¤©§¥§¥¨¦

,mikln zxicl ieyrdúBøöBà ìLå ,úBàöçøî ìLåieyrd oipa ± §¤¤§£¨§¤¨
.jlnd zexve` xenyl

øeqéàì ãçàå øzéäì íéðL àáø øîàmzepal xzen mdn mipy ± ¨©¨¨§©¦§¤¥§¤¨§¦
xeq` mikln lye ,zexve` lye ze`vgxn ly epiide mdnr
militne mpic it lr mc` ipa oecl miayei myy oeik mdnr zepal

.mizne myn mze`ïîéñåxn`pd `ed ,xaclíäéëìî øñàì' §¦¨¤§Ÿ©§¥¤
'íéwæa(g hnw milidz)xeq` miklnl ieyrd oipa z`y xnelk , §¦¦

.zeytp my md mipcy oeik ,mdnr zepal
øzéäì ílek àáø øîà ,éøîàc àkéàåze`wliqad zyely z` ± §¦¨§¨§¦¨©¨¨¨§¤¥

.mdnr zepal xzen el`d
:`xnbd zl`eyïðúäå,epizpynaíBcøb é÷ìéña ïänò ïéðBa ïéà §¨§©¥¦¦¨¤¨¦§¦©§

,äîéáe àééãèöéàdaiyn .mdnr zepal xeq`y iwliqa yiy ixd ¦§©§¨¦¨
:`xnbdäîéa ìLå àééãèöéà ìLå íBcøb ìL àîéàz` yxtz ± ¥¨¤©§§¤¦§©§¨§¤¦¨

ly iwlqa `le mecxb ly iwliqa `l mdnr mipea oi`y dpynd
mikln zxicl ieyrd iwliqa mzq la` ,dnia ly `le `ichv`

.mdnr zepal xzen
`xnbd d`ian ,'mecxb' mdnr mipea oi`y lirl xkfedy ab`
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc dxf dcear(iriax meil)

äãeäé éaøc àaélàålirl dpyna xizdy(:ci)dqb dnda xeknl §©¦¨§©¦§¨
dqb dnda oick exkenl xeq` mly ix` la` .dxeay `idyk

.ax zhiyke ,dxkenl xeq`y
:sqep uexiz `xnbd zvxzn,øîà éMà áøzwqer epizpyn mlerl ©©¦¨©

dxkenl xizd dqb dndaay s`e ,dcedi iax zhiyke mly ix`a
oeik mly s` exkenl xizd ix`a mewn lkn dxeay `idyk wx

yäëàìî ìöà àeä øeáL éøà íúñmixeayk miaygp zeix` lk ± §¨£¦¨¥¤§¨¨
dnday enk okle ,dk`ln ipa mpi` ixdy dk`ln ziiyr iabl
x`y la` .exkenl xzen ix` mb ok ,dxkenl xzen dxeay dqb
oeghl oebk dk`ln dnr zeyrl xyt`y cexr oebk dqb dig

.dxkenl xeq`y dcedi iax dcen ,miigxa dnr
:`xnbd dywn .`ziixan `ax xa opg ax lr dywn `xnbd
äiç ïäì ïéøëBî ïéà Ck äqb äîäa ïäì ïéøëBî ïéàL íLk ,éáéúéî¥¦¥§¥¤¥§¦¨¤§¥¨©¨¨¥§¦¨¤©¨
ïéøëBî ïéà äqb äiç ,äwc äîäa ïäì ïéøëBnL íB÷îa eléôàå ,äqb©¨©£¦¦§¤§¦¨¤§¥¨©¨©¨©¨¥§¦

.ïäìdwc dndak dpi` dqb digy `ziixad ixacn gkeny ixd ¨¤
dxiknl s` dqb digy xn`y `ax xa opg axl `iywe ,dxiknl

.dwc dndak `id
:`xnbd zxne`.àúáeéz ,àáø øa ïðç áøc àúáeéz§§¨§©¨¨©¨¨§§¨

épLîe àúééøaà ïéúéðúî éîø àðéáøoia dxizq dywn `piax ± ©¦¨¨¥©§¦¦©§©§¨§©¥
.dayiine ,`ziixal epizpyn

.íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìk àìå úBéøàå ïéaec ïäì ïéøëBî ïéà ,ïðz§©¥§¦¨¤¦©£¨§Ÿ¨¨¨¤¤¤¤¨©¦
:`xnbd zwiicn÷æð déa úéàc àîòèoiaec xeknl xeq`y mrhd ± ©£¨§¦¥¤¤

,miaxl wfp mda yiy meyn `ed zeix`e÷æð déa úéì àäla` ± ¨¥¥¤¤
,zeaxz ix` oebk miaxl wfp mda oi`y zeix`e oiaec.ïéøëBî§¦

.dqb dig mdl xeknl xzeny ,rnyn
:`ziixadn jk lr `piax dywnäîäa ïéøëBî ïéàL íLk ,éäðéîøe§¦§¦§¥¤¥§¦§¥¨

,äwc äîäa ïéøëBnL íB÷îa eléôàå ,äqb äiç ïéøëBî ïéà Ck äqb©¨¨¥§¦©¨©¨©£¦¦§¤§¦§¥¨©¨
.ïéøëBî ïéà äqb äiç©¨©¨¥§¦

épLîezwqer epizpyn ,`piaxäãeäé éaøc àaélàå øeáL éøàa §©¥©£¦¨§©¦¨§©¦§¨
lirl dpyna xizdy(:ci)la` .dxeay `idyk dqb dnda xeknl

zhiyke ,dxkenl xeq`y dqb dnda oick exkenl xeq` mly ix`
.ax

:sqep uexiz,øîà éMà áømly ix`a zwqer epizpyn mlerl ©©¦¨©
`idyk wx dxkenl xizd dqb dndaay s`e ,dcedi iax zhiyke

y oeik mly s` exkenl xizd ix`a mewn lkn dxeayéøà íúñ§¨£¦
äëàìî ìöà àeä øeáLzhiyl okle ,dk`ln ipa mpi` ixdy ¨¥¤§¨¨

xzen dxeay dqb dnday enk dcedi iaxk dxaqy epizpyn
cexr oebk dqb dig x`y la` .exkenl xzen ix` mb ok ,dxkenl

.dxkenl xeq`y dcedi iax dcen ,miigxa dnr oeghl xyt`y
:`ed dqb dig ix`y `xnbd zpad lr dywn ongp axé÷úîdì ó ©§¦¨

àéä äqb äiç éøàc ïì àîéì ïàî ,ïîçð áøix` eze`y oipn ± ©©§¨©¥¨¨©£¦©¨©¨¦
lre ax lr epizpynn dywiy ,dqb dig `ed ea zwqer epizpyny

,`ziixadàéä äwc äiç àîìcohw ix`a zwqer epizpyn `ny - ¦§¨©¨©¨¦
`ed dwc digywfp ea oi`y zeaxz ix`y dpyna x`ean jkle ,

,miiebl xeknl xeq` dqb dig mlerle .miiebl exknl xzen miaxl
.ax zhiyke `ziixaa x`eany itke

:epizpynn `ax xa opg ax lr dywn iy` ax÷ééc éMà áø©©¦¨¦
ïéúéðúîipa md `l` ix`k mpi`y zeig x`yy epizpynn wiicn ± ©§¦¦

,miiebl mxkenl xeq` ,dk`lnàúáeéz áéúBîejkn dywne ± ¦§§¨
.`ax xa opg axl `iyew

.íéaøì ÷æð Ba LiL øác ìk àìå úBéøàå íéaec ïäì ïéøëBî ïéà ,ïðz§©¥§¦¨¤¦©£¨§Ÿ¨¨¨¤¤¤¤¨©¦
:`xnbd zwiicn÷æð déa úéàc àîòèoiaec xeknl xeq`y mrhd ± ©£¨§¦¥¤¤

,miaxl wfp mda yiy meyn `ed zeix`e÷æð déa úéì àäla` ± ¨¥¥¤¤
,zeaxz ix` oebk miaxl wfp mda oi`y zeix`e oiaec.ïéøëBî§¦

äëàìî ìöà àeä øeáL éøà íúñc éøà àîòèådhwpy jkne ± §©£¨£¦¦§¨£¦¨¥¤§¨¨
dk`ln ziiyr iabl mixeayk miaygp zeix` mzqy ix` dpynd
xzen ea `veike ix` `weecy rnyn ,dk`ln ipa mpi` ixdy

exknläëàìî ãéáòc àðéøçà éãéî ìáàmiyery zexg` zeig ± £¨¦¦©£¦¨§¨¦§¨¨
dk`lnàìxaqy `ax xa opg axl dywe .mxknl xzid oi` ± Ÿ

.dxiknl dwc dndak `id ixd dqb digy
:`xnbd zxne`.àúáeéz ,àáø øa ïðç áøc àúáeéz§§¨§©¨¨©¨¨§§¨

xyt` zeig x`y la` ,dk`ln ipa mpi` zeix`y `xnba x`ean
:`xnbd zxxan .dk`ln mz` zeyrléàî úäéî äqb äiçå§©¨©¨¦©©

àãáò äëàìî.dqb dig zcaer dk`ln dfi` mewn lkne ± §¨¨¨§¨
:`xnbd zx`anéðçè ,éðçBé øî éác ,äãeäé øî éì øîà ééaà øîà̈©©©¥¨©¦©§¨§¥©£¦¨§¦

éãBøòa íéçéø.dqb dig `edy xad xeng ici lr miigixa mipgeh ± ¥©¦§¨¥
dndak `id ixd dqb digy df oic xn`p in mya x`an `xif ax

:qekxitl dwcäãeäé áø éa ïðéåä ék ,àøéæ áø øîàmcinlz didy ¨©©¥¨¦£¦©¥©§¨
,l`enye ax lyàúléî àä éàpéî eøéîb ,ïì øîàipnn ecnlz ± ¨©¨§¦¦©¨¦§¨

df xacìàeîMî éà áøî éà àðòãé àìå ,éì òéîL äaø àøábîc± §¦©§¨©¨§¦©¦§Ÿ¨©§¨¦¥©¦¦§¥
,l`enyn e` axn eizrny m` rcei ipi`eàéä éøä äqb äiç©¨©¨£¥¦

ñekøéôì äwc äîäákaygp epi`y dwc dndak dpic dqb dig - ¦§¥¨©¨§¦§
.xifgze dlbx e` dci heytzy cr qekxt dlv`

:xne`e `xif ax jiynnàéiç áøì dézçkLà ,àéðe÷øB÷ì éàúà ék¦£©§§§¨©§©§¥§©¦¨
ìàeîLc déîMî øîà÷å áéúéc éMà øal`eny mya xn`e ayiy ± ©©¦§¨¦§¨¨©¦§¥¦§¥

àðéîà .ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb äiçizxn` ±òîL ©¨©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§¨¦¨§©
øîzéà ìàeîLc déîMî dpéîwtzqdy ef `xniny jkn gken ± ¦¨¦§¥¦§¥¦§©

.l`eny mya dxn`p ,axn e` l`enyn drny m` dcedi ax
okn xg`láéúéc äéîøé øa äaøì dézçkLà ,àøeñì éàúà ék¦£©§¨©§©§¥§©¨©¦§§¨§¨¦

áøc déîMî dì øîà÷å,ax mya ef `xninl xn`e ayiy ±äiç §¨¨©¨¦§¥§©©¨
øîzéà dpéî òîL àðéîà ,ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§£¦¨§©¦¨¦§©

ìàeîLc déîMî øîzéàå áøc déîMîef `xniny jkn gken - ¦§¥§©§¦§©¦§¥¦§¥
pe ax mya dxn`p.l`eny mya dxn`

,okn xg`líúäì ú÷éìñ ék,l`xyi ux`l izilryk -dézçkLà ¦§¥¦§¨¨©§©§¥
äiç ,áøc déîMî àéøeb øa àîç áø øîà øîà÷å áéúéc éqà áøì§©©¦§¨¦§¨¨©¨©©¨¨©§¨¦§¥§©©¨

déì éøîà .ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb,iq` axløáñ àìå ©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§©§¦¥§Ÿ¨©
äéîøé øa äaø àúzòîLc àøî ïàîc øî dìlray xaeq jpi` ike ± ¨©§©¨¨¦§©§§¨©¨©¦§§¨

.dinxi xa dax `ed ,ax mya ef dreny
déì øîà,`xif axl iq` axàîëeà àéútxnelk ,xegy qxg ilk ± ¨©¥©§¨§¨

,dxeza xicze libx dz` mbpéîe éàpéîCizxn`y ixacn ± ¦©¦¨
ef dreny zxn`y jixacne ,`ixeb xa `ng ax mya ef dreny

,dinxi xa dax myaàzòîL íéizñzxn`ize xacd xxazi ± ¦§©¥§©§¨
dinxi xa daxy ,mixacd xcq did jky ,dxne` mya ef dreny

.axn dlaiw `ixeb xa `ng axe ,`ixeb xa `ng axn dlaiw
:`xnbd zxne` .jk `aen ok`y d`ian `xnbdøîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©

àéøeb øa àîç áø øîà äéîøé øa äaø øîà éqà áø øîà àøéæ áø©¥¨¨©©©¦¨©©¨©¦§§¨¨©©¨¨¨§¨
.ñekøéôì äwc äîäák àéä éøä äqb äiç ,áø øîà̈©©©¨©¨£¥¦¦§¥¨©¨§¦§

epipy .mdnir zepal xeq`d 'iwliqa' edn zx`an `xnbd
:dpyna'åë ïéðBa ïéà.iwliqa mdnr ¥¦

ìL ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàLïä úBà÷ìéña ädyly ± ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨§Ÿ¨¨¦§¨¥
.iwliqa mnyy yi mipipa ibeqíéáëBë éãáBò éëìî ìLoipa ± ¤©§¥§¥¨¦

,mikln zxicl ieyrdúBøöBà ìLå ,úBàöçøî ìLåieyrd oipa ± §¤¤§£¨§¤¨
.jlnd zexve` xenyl

øeqéàì ãçàå øzéäì íéðL àáø øîàmzepal xzen mdn mipy ± ¨©¨¨§©¦§¤¥§¤¨§¦
xeq` mikln lye ,zexve` lye ze`vgxn ly epiide mdnr
militne mpic it lr mc` ipa oecl miayei myy oeik mdnr zepal

.mizne myn mze`ïîéñåxn`pd `ed ,xaclíäéëìî øñàì' §¦¨¤§Ÿ©§¥¤
'íéwæa(g hnw milidz)xeq` miklnl ieyrd oipa z`y xnelk , §¦¦

.zeytp my md mipcy oeik ,mdnr zepal
øzéäì ílek àáø øîà ,éøîàc àkéàåze`wliqad zyely z` ± §¦¨§¨§¦¨©¨¨¨§¤¥

.mdnr zepal xzen el`d
:`xnbd zl`eyïðúäå,epizpynaíBcøb é÷ìéña ïänò ïéðBa ïéà §¨§©¥¦¦¨¤¨¦§¦©§

,äîéáe àééãèöéàdaiyn .mdnr zepal xeq`y iwliqa yiy ixd ¦§©§¨¦¨
:`xnbdäîéa ìLå àééãèöéà ìLå íBcøb ìL àîéàz` yxtz ± ¥¨¤©§§¤¦§©§¨§¤¦¨

ly iwlqa `le mecxb ly iwliqa `l mdnr mipea oi`y dpynd
mikln zxicl ieyrd iwliqa mzq la` ,dnia ly `le `ichv`

.mdnr zepal xzen
`xnbd d`ian ,'mecxb' mdnr mipea oi`y lirl xkfedy ab`
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המשך בעמוד יכ



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc dxf dcear(iying meil)

.zñtúð åéìòå ,Eàðäå¤¡¨£§¨¨¦§©§¨
Bì øîà,xfril` iaxéðzøkæä ,àáé÷ò,didy dyrnúçà íòt ¨©£¦¨¦§©§©¦©©©©

ãçà éúàöîe ,éøBtéö ìL ïBéìòä ÷eMa Cläî éúééäoin didy ¨¦¦§©¥©¨¤§¤¦¦¨¨¦¤¨
qxewit`eíëúøBúa áeúk éì øîà ,BîL àéðëñ øôk Léà á÷òéå§©£Ÿ¦§©§©§¨§¨©¦¨§©§¤

(hi bk mixac)['åâå] äðBæ ïðúà àéáú àì',el`ye ,'ebe 'Lidl` 'd ziA Ÿ¨¦¤§©¨¥¡Ÿ¤
epîéä úBNòì eäî,opz`a dpefl ozipd xacn ±àqkä úéazkyla ©©£¥¤¥©¦¥

oixcdxtìjxev.íeìk Bì ézøîà àìå .ìBãb ïäk §Ÿ¥¨§Ÿ¨©§¦§
e `ipkq xtk yi` awri jiyndðãnéì Ck ,éì øîà,édkina aezk ¨©¦¨¦§©¦

(f `),'eáeLé äðBæ ïðúà ãòå äöa÷ äðBæ ïðúàî [ék]'z` dnic `iapd ¦¥¤§©¨¦¨¨§©¤§©¨¨
sqkd lky xn`e ,'opz`'l dxf dcearl l`xyi epzpy zepznd lk
e`eai dxf dcearl l`xyi ipa epzpy dnn uawzpy adfde
df weqt oeylne .mdly dxf dcearl depzie degwie miaie`d

mdy opz`a mipzipd mixacy micnleàa úôBphä íB÷nîok enk ¦§©¦¤¨
,eëìé úôBphä íB÷îìodkl `qkd zia opz`n zeyrl xzen okle ¦§©¦¤¥¥

.lecbåy xfril` iax siqedøácä éðàðädyxc eze`n izipdp - ¤¡¨£¦©¨¨
eå .úeðéîì ézñtúð äæ éãé ìòizwgxzp `le ezaeyz izrnyy dfa ©§¥¤¦§©§¦§¦§

,epnnäøBza áeúkM äî ìò ézøáò(g d ilyn)'Ekøc äéìòî ÷çøä' ¨©§¦©©¤¨©¨©§¥¥¨¤¨©§¤
yúeðéî Bæoebk zerha myxcl dxezd inrh miktedd mze` ± ¦

,ixvepd eyi icinlz'dúéa çút ìà áø÷z ìàå'yúeLøä Bæ± §©¦§©¤¤©¥¨¨§
z` zgwl ick mbxdl mixiyra mdipir mipzepy ,zepehlyd

.mpenn
áø÷z ìàå' ,úeLøäå úeðéî Bæ 'Ekøc äéìòî ÷çøä' ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦©§¥¥¨¤¨©§¤¦§¨§§©¦§©

äðBæ Bæ 'dúéa çút ìà.dpefd zia gztn wgxzdl jixvy ± ¤¤©¥¨¨
wgxzdl jixv dnk zx`an `xnbd:dpefd zianänëåjixv §©¨

,dpefd gztn wgxzdl.úBnà òaøà àcñç áø øîà̈©©¦§¨©§©©
:`xnbd zxxan .opax exaq dn zxxan `xnbdïðaøåecnl `ly §©¨¨

opz`n' weqtdn `ipkq xtk yi` awri yxcy zepin xac eze` z`
,lecb odkl `qkd zia opz`dn zeyrl xyt`y 'ebe 'dvaw dpef

.déa éLøc éàî äðBæ ïðúàî [éàä]©¥¤§©¨©¨§¦¥
df weqtn eyxc minkg :`xnbd zx`anáø øîàc ,àcñç áøãk¦§©¦§¨§¨©©

úøkNpL äðBæ ìk àcñçdxkyl mi`a mixg`y xnelk ,zepfl ¦§¨¨¨¤¦§¤¤
,mdl zxkyp `ide zepflàéä óBqáìe lk ipirl zifapúøëBN`id §©¦¤¤

weqtd z` minkg eyxc jke .zepfl mze`(f ` dkin)dpFf opz`n iM'¦¥¤§©¨
zepzn oze`n xnelk opz` eze`ny ,'EaEWi dpFf opz` cre dvAw¦¨¨§©¤§©¨¨
oennd eze` z` ,zepfd xeara dl mipzep eidy dnn dvaiwy
.dnr zepfl e`eaiy ick mixg`l opz`k mlyle xefgl jxhvz

,weqta x`eankeøîàpL(cl fh l`wfgi)ïzð àì ïðúàå ïðúà Czúáe' ¤¤¡©§¦¥¤§¨§¤§©Ÿ¦©
'[Côäì éäzå] Cì,l`xyi zqpkl xne` `iapd -dzid `idy ¨©§¦§¤¤

dpzp `ide ,opz` dpefl zzl `id jxcdy ,mlerd jxcn jtidl
.dnr zepfl e`eaiy dlyn opz`

dy` gztn wigxdl jixvy `cqg ax ixacy zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .zwelgna miiepy zen` rax` dpeféaøc àâéìôe§¦¨§©¦

úãt,zen` rax` dpef dy` gztn wigxdl xn`y `cqg ax ± §¨
,zct iax lr wleg `ed ixdäøBz äøñà àì úãt éaø øîàc§¨©©¦§¨Ÿ¨§¨¨

zeixra,ãáìa úBéøò éelb ìL äáéø÷ àlà,ynn yinyz ,epiidc ¤¨§¦¨¤¦£¨¦§©
øîàpL(e gi `xwie)úBlâì eáø÷ú àì BøNa øàL ìk ìà Léà Léà' ¤¤¡©¦¦¤¨§¥§¨Ÿ¦§§§©

'äåøò.'ebe ¤§¨
:zeixrl daxiw oica `ler zhiy z` d`ian `xnbdäåä ék àleò¨¦£¨

áø éaî éúà,yxcnd zian `a didyk ±déúçàì eäì ÷Mðî äåä ¨¥¦¥©£¨§©¥§©£¨¥
eäééãé éaà.odizerexfa eizeig`l wypn did ±éaà dì éøîàå ©¥§©§§¨§¦¨©¥

eäééãç.dfgd lr mze` wypn didy ± ¨©§
eeizeig`l wyipy df dyrnadéãécà déãéc àâéìtz` xzeq ± §¦¨¦¥©¦¥

,xg` mewna xn`y envr ixacøeñà àîìòa äáéø÷ àleò øîàc§¨©¨§¦¨§¨§¨¨
zeixra dxeq` daxiw lk ±øBçñ øBçñ àøéæð ïéøîà Cì Cì íeMî¦¥¥¨§¦§¦¨§§

áø÷ú àì àîøëìwgxziy miapra xeq`d xifpl mixne`y enk ± §©§¨Ÿ¦§©
,dlik`l `eai `ly ick ,eil` axwi `le eizeaiaqn s` mxkd on

.daxiw lkn wgxzdl mikixv zeixra mb ok
d`ian ,zeyxde zepin lr lirl dyxc `xnbd d`iady ab`

ilyna weqta xn`p :df oipra ztqep dyxc `xnbd(eh l)' ,ä÷eìòì©£¨

.'áä áä úBðá ézL:`xnbd zl`eyáä áä éàîad oeyld edn ± §¥¨©©©©©
.ad

:`xnbd daiynípäébî úB÷òBvL úBðá ézL [ìB÷] àá÷eò øî øîà̈©©§¨§¥¨¤£¦¥¦Ÿ
,mdixeqi aexnåy jk lr zeyprpúBøîBàodàáä äfä íìBòa §§¨¨©¤¨¥

eäðéð ïàîe ,àáä,md ine ±úeðéîdcearl zaexwz `ad zxne`d ¨¥©¦§¦
dxfúeLøäå.jlnl qne zepexec oenn `ad zxne`d §¨§

ìB÷ ,àá÷eò øî øîà àcñç áø øîà ,éøîàc àkéànípäébyú÷òBö ¦¨§¨§¦¨©©¦§¨¨©©§¨¥¦Ÿ¤¤
úBðá ézL éì eàéáä úøîBàåzeyxe zepin ±úBøîBàå úB÷òBvL §¤¤¨¦¦§¥¨¤£§§

àáä àáä äfä íìBòa,dxf dcearl zaexwz `ad zwrev zepin - ¨¨©¤¨¥¨¥
.jlnl qne zepexec oenn `ad zwrev zeyxde

ilyna xne` weqtd :zepin oipra xacl dkiynn `xnbd(hi a),
''íéiç úBçøBà eâéOé àìå ïeáeLé àì äéàa ìk,micnzynd lk - ¨¨¤¨Ÿ§§Ÿ©¦§©¦

mpi`e ,daeyza miaye mixfeg mpi` zepina md miwec`y xg`l
.miig zegxe` mibiyn

:`xnbd zl`eyeáL àlL øçàî éëådaeyzaeâéOé ïëéäzegxe` §¦¥©©¤Ÿ¨¥¨©¦
.weqtd z`f epcnln dn myle miig

:`xnbd dper,øîà÷ éëämicnzynd lk ,'oEaEWi `l di`A lM' ¨¦¨¨©¨¨¤¨Ÿ§
,daeyza miaye mixfeg mpi` zepina md miwec`y xg`lås`íà §¦

íéiç úBçøBà eâéOé àì eáeLézenl md mixdnny iptn dfd mlera ¨Ÿ©¦§©¦
zepinn yxetdy x`eane ,mxvi z` miteke mixrhvny jezn

.zn ,daeyza aye
:`xnbd ddnzàøîéîìdf weqtn yexcl ozip ok` m`d ±ìëc §¥§¨§¨

úééî úeðénî LøBtä,[zn-]àäåyxty mc`a dxwn epivn ixde ± ©¥¦¦¨¦§¨
c ,zn `le zepinn,déì äøîàå àcñç áøc dén÷ì éàúàc àéää©¦©£©§©¥§©¦§¨§¨§¨¥

d dxiardyúBlwaL äl÷y `id dciayäúNòz`ïèwä dða ©¨¤©©¨§¨§¨©¨¨
,ìBãbä äðaîdclie epnn dxarzpe dilr `a lecbd dpay ,xnelk ¦§¨©¨

aeyle oic lawl `cqg ax iptl d`a zrke ,ohwd dpa z`
.daeyzaàúãååæa dì eçøè àcñç áø dì øîàådl epikd ± §¨©¨©¦§¨§©¨¦§©§¨

.zenzy dl didiy mikixkzåok it lr s`.äúî àìzwiicne §Ÿ¥¨
:`xnbdäøîà÷cîyúBlwaL äl÷y `id dizexiaraäúNòdpa ¦§¨¨§¨©¨¤©©¨§¨

,lecbd dpan ohwdììkîzexeng zexiar s`y jkn rnyn ± ¦§¨
gkene dzyr jknda àéåä [énð] úeðéîc,da dzid zepin s`y ± §¦©¦©§¨¨

yiy ,lirl `xnbd dxn`y dn lr dywe .dzn `l ote` lkae
.zn zepinn yxetd lky weqtd ixac z` cenll

:`xnbd zvxznäúî àì éëä íeMîe øétL da àøãä àìc àeää± ©§Ÿ©§¨¨©¦¦¨¦Ÿ¥¨
`l jkle ie`xk daeyza dxfg `l `cqg ax iptl d`ay ef dy`

.dzn
éøîàc àkéà:`xnbd dywn .zxg` oeyla evxize eywdy yie ± ¦¨§¨§¦

àì äøéáòî ïéà úeðénîwiicle df weqt yexcl yi jk ike ± ¦¦¦¥£¥¨Ÿ
,zn `l dexr ly dxiarn yxetd eli`e zn zepinn yxetdyàäå§¨
c zne zeixr ly dxiar xary mc`a dxwn epivn ixde ±àéää©¦

àcñç áøc dén÷ éàúàc`id dzyry dlwd dxiardy el dxn`e ©£©©¥§©¦§¨
,ohwd dpa z` dciled epnne dilr `a lecbd dpayáø] dì øîàå§¨©¨©

[àúãååæ dì eãéåæ àcñçdl didiy mikixkz dl epikd - ¦§¨§¦¨§©§¨
,zenzykl.äúîe.zn dexr ly dxiarn yxetd s`y ixd ¥¨

:`xnbd zvxznäøîà÷cîd `id dpa dilr `ay ef dxiaryäl÷ ¦§¨¨§¨©¨
úBlwaLdciay zexiarnda àéåä énð úeðéîc ììkîrnyn - ¤©©¦§¨§¦©¦©§¨¨

`le zepinn dyxty zngn dzn jkle ,da dzid mb zepiny jkn
.dxiarn dyxity zngn

y dxiarn yxetd s`y rnyny dywne day `xnbdzeixr l
:`xnbd dywn .znàì äøéáòîe,zn epi` dxiarn yxetd ike ± ¥£¥¨Ÿ

àéãøBc ïa øæòìà éaø ìò åéìò eøîà ,àéðúäåce`n `heg didy §¨©§¨¨§¨¨©©¦¤§¨¨¤©§¨
zeixraíìBòa úçà äðBæ çépä àlLzxkypy rciy.äéìò àa àlL ¤Ÿ¦¦©¨©©¨¨¤Ÿ¨¨¤¨

íiä ékøëa úçà äðBæ LiL òîL úçà íòt,mid ixra ±äúéäå ©©©©¨©¤¥¨©©§©§¥©¨§¨§¨
äøëNa ïéøðéc ñék úìèBð,zepfa dilr `al utgy innìèðiax ¤¤¦¦¨¦¦§¨¨¨©

`icxec oa xfrl`úòLa .úBøäð äòáL äéìò øáòå Cìäå ïéøðéc ñék¦¦¨¦§¨©§¨©¨¤¨¦§¨§¨¦§©
øác ìbøä,yinyzd zligz zrya ±äçéôä,gex dpefdäøîà ¤§¥¨¨¥¦¨¨§¨

,`icxec oa xfrl` iaxl dpef dze`úøæBç dðéà Bæ dçéôäL íLk§¥¤¡¥¨¥¨¤¤
.äáeLúa BúBà ïéìa÷î ïéà àéãøBc ïa øæòìà Ck ,dîB÷îì¦§¨¨¤§¨¨¤©§¨¥§©§¦¦§¨
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המשך בעמוד קא

oifge` mipy` cenr fi sc ± iying wxtzereay
êàðäå.jipira [xacd] xyi -ìåãâ ïäëìzkyll mixetkd mei iptl ezian yxity -

.eikxv lk el mipwzn eid mye ,oixcdxtúåùøäåoenn ilraa odipir oipzepy ,zephley =

.openn lehile obxdlïðáøå.awric zepin xac i`d edl zilc -óåñáìipira zifap `id -

aeyi dpef opz`ae ,dpefd opz`n dvaw - "dvaw dpef opz`n" :rnyn ikde .ozxkeye lk

.ozpidlúãô éáøã àâéìôåzen` rax` ipd -

.`cqg axcåäééãé éáà.odizerexfa =éáà
åäééãçzian oi`veiyk mc` ipa jxc .dfg =

lecble en`le eia`l wyep `ed cin ,zqpkd

.[ceak meyn] eici qta e` daekx`a epnn

íðäéâî úå÷òåöù.mpdib ixeqii aex lr -úåðéî
.dxf dcearl zaexwz `ad :zwrev -úåùø- ¥

.jlnl qne `pepx`e zepexece oenn `ad :zwrev¥

ïåáåùé àìewa`py xg` micnzynd lk -

zenl oixdnn oiay m`e ,oiay mpi` zepina

mdilr jln zxifb efe ,mxvi ziitke dxv jezn

.zenlúåì÷áù äì÷ef ,dciay dlw dxiar -

lecbd [dpa ,lecb] dpan ohw dpa dzyry `id

lawl d`ae .ohwd dpa epnn dcilede dilr `a

.daeyza aeyle oic= àúãååæáäãéö" .ïéëéøëú
,àçøåàì ïéãååæ :ïðéîâøúî (áî úéùàøá) "êøãì

.íéúî êøãì äãéö ïä ïéëéøëúå:ïðéñøâ éëä
úåì÷áù äì÷ äøîà÷ãî`ztwz` .dzn `le -

dxiarn ,oi` zepin` :ikd iazenc `ki`e .`id

`l?:opipyne !dzne 'ek `iz`c `idd `de

ded inp zepinc llkn zelway dlw dxn`wcn

.dzn ikd meyne ,daøáã ìâøä.yinyz =

(bi dpyn b wxt zea`) :enk ,dlgzd = lbxd

epiide] ,oikiynn - "dexrl mc`d z` oilibxn"

.[dlgzdäçéôä.gex -äãåáòã àçúéôà éöô
äøæmildz) :enk ,dxf dcear gztl gezt -

."mdit ilr evt" (ak
ñéëðã
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á÷òéå"oicinrn oi`" wxtc d`pin awri df oi`c xnel jixv - eny `ipkq xtk yi`

lk mini jix`d `l ryx eze` i`cec ,eda` iaxl `nq `nxc (` ,gk dxf dcear)

eda` iaxc d`pin awri la` .(a ,fk my) `nc oa z` ze`txl `ay `eddc d`xp `l` .jk

"mcd ieqik" wxtc eze` `edy zeidl leki.`ax iab (` ,ct oileg)åäî`qkd zia zeyrl
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ãáìa äøBza ÷ñBòä ìk :àðeä áø¯éîk äîBc ©¨¨¨¥©¨¦§©¤§¦
àìì ìàøNéì íéaø íéîéå" :øîàpL ,dBìà Bì ïéàL¤¥¡©¤¤¡©§¨¦©¦§¦§¨¥§Ÿ
ìkL ?"úîà éäìà àìì" éàî ,'åâå "úîà éäìà¡Ÿ¥¡¤©§Ÿ¡Ÿ¥¡¤¤¨

ãáìa äøBza ÷ñBòä¯.dBìà Bì ïéàL éîk äîBc ¨¥©¨¦§©¤§¦¤¥¡©
øæòéìà éaø ,àéðúäå ?÷ñò àì íéãñç úeìéîâáe¦§¦£¨¦¨£©§¨©§¨©¦¡¦¤¤
ìL é÷ðøàì åéúBòî íãà ïzé àì :øîBà á÷òé ïa¤©£Ÿ¥Ÿ¦¥¨¨§¨§©§¨¥¤

ä÷ãö¯éaøk íëç ãéîìz åéìò äpeîî ïk íà àlà §¨¨¤¨¦¥§¤¨¨©§¦¨¨§©¦
!ïBéãøz ïa àðéðç¯ãáòéî ,ïîéäî äåäc àeä deðîéä £¦¨¤§©§¥§©£¨§¥©¦£©

.ãáò àì¯íéøet ìL úBòî :Bì øîà ,àéðúäå ¨£©§¨©§¨¨©¨¤¦
!íéiðòì íéz÷lçå ä÷ãö ìL úBòîa éì eôlçúð¦§©§¦§¨¤§¨¨§¦©§¦©£¦¦
éaøì eäeéúà .ãáò àì déì éòáãk ,ãáò ãáòéî¦£©£©¦§¨¥¥¨£©©§§©¦
éàîe ,úéðz àîòè éàî :eøîà ,àèøt ïa øæòìà¤§¨¨¤§¨¨£©©©§¨¨¥©
éàå ,àøôñ àì àôéiñ éà :eäì øîà ?záðb àîòè©§¨§©§§£©§¦©¨¨¨¨§¨§¦

.àúéì éîð àä àúéì àäcîe ,àôéiñ àì àøôñ¯ ¨§¨¨©¨¨¦§¨¥¨¨©¦¥¨
?"éaø" Cì eø÷ àîòè éàîe¯íéiñøz ìL ïaø ©©§¨¨¨©¦©¨¤©§¦¦

àéúLc éä :déì eøîà ,éøeaé÷ éøz déì eúééà .éðà£¦©§¥§¥¦¥£©¥¥§¨§¨
àúéøeaéæ àéúà ,àñéð déì Léçøúéà ?àáøòc éäå§¥§¨§¨¦§§¥¥¦¨¨§¨¦¦¨
,àáøòc ìò áéúéå àøeaéæ éàúàå àéúLc ìò àáéúBà¦¨©§¨§¨©£©¦¨¦¥©§¨§¨
:déì eøîà .àáøòc éàäå àéúLc éàä :eäì øîà£©§©§¨§¨§©§¨§¨£©¥
ï÷æ :eäì øîà ?ïãéáà éáì úéúà àì àîòè éàîe©©§¨¨£¥§¥£¦¨£©§¨¥
:[eøîà] .íëéìâøa éðeñîøz ànL éðà àøéiúîe éúééä̈¦¦¦§¨¥£¦¤¨¦§§¦§©§¥¤£©
,àñéð Léçøúà ?ñeîøúéà éáñ änk àðãéàä ãòå§©¨¦¨¨©¨¨¥¦§§¦§§¥¦¨
z÷áL à÷ àîòè éàîe .àáñ ãç ñîøéà àîBé àeää©¨¦§©©¨¨©©§¨¨§©§§

àúà ,déa éãeäñàì [eäéépéî] ãç í÷ .íìBòî íéøác eéä àì :eäì øîà ?úeøéçì Ccáò©§¨§¥£©§Ÿ¨§¨¦¥¨¨©¦©§§©§¥¥£¨
eäleëa àñéð déì Léçøúàcî :déì øîà ,àúeëìîc éáeLçî ãçk déì éîãéà eäiìà¥¦¨¦§¥¥§©¥£¥§©§¨£©¥¦§¦§§¥¥¦¨§§

¯àáéúk äåä ,eäì øîéîì í÷ ,déa çbLà àìå .éåçà à÷c àeä déúeLéa àøáb àeääå ,àñéð déì Léçøúà éîð àäa§¨©¦¦§§¥¥¦¨§©©§¨¦¥§¨©£¥§¨©§©¥¨§¥©§£¨§¦¨
ì úeëìîc éáéLçî áéúk äåäc àzøbéàòaøà dé÷út eäiìà àúà ,àøáb àeääc déãé ìò äeøãLe ,øñé÷ éáì éøecL ¦©§¨©£¨¨¥¥£¦¥§©§§©¥§¥¥¨§©¨©§¥§©©§¨£¨¥¦¨¨§¥©§©

øLàk" :eäì øîà ?àúééøBàa z÷ñò à÷ éànà :déì eøîà ,ïBéãøz ïa àðéðç éaøì eäeéúà .àúà àìå ìæà ,éñøt äàî§¨©§¥£©§¨£¨©§§©¦£¦¨¤§©§£©¥©©¨£©§§§©§¨£©§©£¤
äôéøNì åéìò .úBðBæ ìL äae÷a áLéì Bza ìòå ,äâéøäì BzLà ìòå ,äôéøNì åéìò eøæb ãiî ."éäìà 'ä éðeö¯äéäL ¦©¦¡Ÿ©¦¨¨§¨¨¦§¥¨§©¦§©£¦¨§©¦¥¥§¨¤¨¨¦§¥¨¤¨¨
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                    רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dxf dcear(iying meil)

déøöé ñéëðcdcear ly df xvi dlecbd zqpk iyp` ehgyy ± ¦§¦¦§¥
zepefd zial geztd liaya `le df liaya zkll sicr okle .dxf

.rxd xvi epa helyi `lyCãéà déì øîà,exiag ±àçúétà ìéæéð ¨©¥¦¨¥¦©¦§¨
àøâà ìa÷ðe ïéøöéì déétëðå úBðBæ éáclr xaerd liaya jlp - §¥§¦§§¥§¦§¦§©¥©§¨

.jk lr xky lawpe epxvi sekpe zepef zia ly gzt
,zepef zia ly gztl geztd liaya ozpei iaxe `pipg iax ekldék¦

[úBðBæì] eäðéæç íúä eèîz` e`xe zepefd zia gztl eribdyk ± ¨¨¨£¦§§
,zepefdeäéénwî eòðkúéà.olde`l mdiptn zepefd eqpkp cin ± ¦§§¨¦©©§

déì øîàmiakek zcearl geztd liaya zkll dvxy eze` ¨©¥
,zepefd zial geztd liaya zkll xn`y exiaglàä Cì àðî± §¨¨¨

zial dgeztd ef jxca zkll jnvr lr zknqy df xac jl oipn
.lykil rxd xvin zcgt `le zepefd,déì øîàizcnl df xac ¨©¥

ilyna aezkdn(`i a)éìò øîLz änæî'.'äkøöðú äðeáz E §¦¨¦§Ÿ¨¤§¨¦§§¤¨
:eixac z` `xnbd zx`anänéæî éàî ,àáøì ïðaø déì eøîàidn ± ¨§¥©¨¨§¨¨©§¦¨

'Lilr xnWY dOfn' weqta daezkd 'dnifn' zaiz zernyn§¦¨¦§Ÿ¨¤
.df xac cnl epnny el dpryänéæ da áéúëc ,äøBz àîéìéà¦¥¨¨¦§¦¨¦¨

ïéàhç úöò ïðéîbøúîeweqtd lry ±(fi gi `xwie)mbxzn '`ed dnf' §©§§¦©£©©¨¦¦¨¦
'dvr' `ed dnif dlind mebxzy epiide 'oi`hg zvr' mebxzd

,`hg ly drx dvrl my dpeekdy siqen mebxzdy `l`eepivn
c dvr z`xwp dxezdyáéúë(hk gk diryi)ìécâä äöò àéìôä' §¦¦§¦¥¨¦§¦

,'äiLezdxezdy 'jilr xenyz dnifn' weqtd xn`y `ed dfe ¦¨
.jilr xenyz dnif z`xwpd

:`xnbd dgecdéì éòaî änéæ éëä éàdid ok m`y ,ok xnel oi` ± ¦¨¦¦¨¦¨¥¥
.'jilr xenyz dnifn' `le 'jilr xenyz dnif' xnel weqtl

`l`änéæ øácî ,øîà÷ éëä,`hg xedxde rx xac lkn ±øBîLz ¨¦¨¨©¦§©¦¨¦§
éìò,äøBz Edxez epiidc ,'dpeaz' ,weqtd miiqny enkeäkøöðú ¨¤¨¦§§¤¨

zia dgezty ef jxca zkll yyeg epi`y el xn`y `ed dfe
dxezd ,dxez ixaca jxca mixacne mikled ep`e zeid zepefd

.xedxde `hg lkn epilr zxney
d`ian ,zeklnl qtzpy xfril` iaxa dyrn lirl xkfpy ab`

:df oipra ztqep `ziixa `xnbdïa øæòìà éaø eñtúpLk ïðaø eðz̈©¨¨§¤¦§§©¦¤§¨¨¤
ïBéãøz ïa àðéðç éaøå àèøt,dxeza ewqry jk lréaø Bì øîà ©§¨§©¦£¦¨¤§©§¨©©¦

éøLà ïBéãøz ïa àðéðç éaøì àèøt ïa øæòìàzñtúpL Eci lr ¤§¨¨¤©§¨§©¦£¦¨¤§©§©§¤¤¦§©§¨
,zeklndjze` eniy`de,ãçà øác ìò,dxeza zwqry lréì éBà ©¨¨¤¨¦
ézñtúpLipeniy`de.íéøác äMîç ìòe dpràðéðç éaø Bì øîà ¤¦§©§¦©£¦¨§¨¦¨©©¦£¦¨

éøLàå íéøác äMîç ìò zñtúpL Eok it lr s`ìBvéð äzà,mdn ©§¤¤¦§©§¨©£¦¨§¨¦§©¨¦
,ìBvéð éðéàå ãçà øác ìò ézñtúpL éì éBàoeikn edfez÷ñò äzàL ¦¤¦§©§¦©¨¨¤¨§¥¦¦¤©¨¨©§¨

íéãñç úeìéîâáe äøBza,lvpidl dkfz jkleàlà éz÷ñò àì éðàå ©¨¦§¦£¨¦©£¦Ÿ¨©§¦¤¨
[ãáìa] äøBza.levip ipi` okleàðeä áøãëåax xn`y enke ± ©¨¦§©§¦§©¨

`pedBì ïéàL éîk äîBc ãáìa äøBza ÷ñBòä ìk àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¨¥©¨¦§©¤§¦¤¥
dBìà,elivdle eilr obdløîàpL(b eh 'a minid ixac)íéaø íéîéå' ¡©¤¤¡©§¨¦©¦

['åâå] úîà éäìà àìì ìàøNéì,'dxFz `llE dxFn odM `llE §¦§¨¥§Ÿ¡Ÿ¥¡¤§ŸŸ¥¤§Ÿ¨
:`xnbd zx`aneéàîeidy aezkd zpeek idne -'úîà éäìà àìì' ©§Ÿ¡Ÿ¥¡¤

epiid ,dxez mda didy s`éîk äîBc ãáìa äøBza ÷ñBòä ìkL¤¨¨¥©¨¦§©¤§¦
.dBìà Bì ïéàL¤¥¡©

zl`ey .micqg zelinba `pipg iax wqr `l m`d zl`ey `xnbd
:`xnbd÷ñò àì íéãñç úeìéîâáe,`pipg iaxøæòéìà éaø ,àéðúäå ¦§¦£¨¦Ÿ¨©§¨©§¨©¦¡¦¤¤

ïk íà àlà ä÷ãö ìL é÷ðøàì åéúBòî íãà ïzé àì øîBà á÷òé ïa¤©£Ÿ¥Ÿ¦¥¨¨¨¨§©§§¦¤§¨¨¤¨¦¥
,ïBéãøz ïa àðéðç éaøk íëç ãéîìz åéìò äpeîîly i`ab didy §¤¨¨©§¦¨¨§©¦£¦¨¤§©§

:`xnbd daiyn .daxd dwcv ozp elyn mb `nzqne ,dwcv
ãáò àì ãáòéî ,ïîéäî äåäc àeä deðîéäitqka on`p did mpn` ± ¥¨©©£¨§¥¨¤¡¨Ÿ£©

.dyr `l lreta dwcv j` ,dwcv
,dwcv `pipg iax wqr `l lreta ike :`xnbd zl`eyàéðúäåoldl) §¨©§¨

(.gi,Bì øîà,`nqiw oa iqei iaxl oeicxz oa `pipg iaxìL úBòî ¨©¨¤
íéøetilv` eidya éì eôlçúðmzql mizayge mixg`ìL úBòî ¦¦§©§¦§¨¤

íéiðòì íéz÷lçå ä÷ãöz` ilyn izrxte ,mixet zcerql `ly §¨¨§¦©§¦¨£¦¦
.mixet zcerq jxevl miiprl mze` zzl el`d zernd mekq

:`xnbd daiynãáò àì déì éòaãk ,ãáò ãáòéî`pipg iax mpn` ± ¤¡¨£©¦§¨¥¥Ÿ£©
iax xn` okle .zeyrl el ie`x didy itk dyr `l j` ,dwcv dyr

.cala dxeza `l` micqg zelinba wqr `ly envr lr `pipg
:dyrnd ihxta dkiynn `xnbdeäeéúà[ede`iad-]øæòìà éaøì ©§§©¦¤§¨¨

àèøt ïaeeøîà,eze` el`y ±úéðz àîòè éàîzcnl recn ± ¤©§¨¨§©©£¨§¦

dxezzáðb àîòè éàîe.zapb recne ±eäì øîà,xfrl` iaxéà ©©£¨§©§§¨©§¦
àôééñ àì àøôñ éàå àøôñ àì àôééñip` mihqle apb m` ± §¨¨Ÿ¦§¨§¦¦§¨Ÿ§¨¨

ip` dxez cnel m`e ,dxez cnel ipi` ok m` mz` axg mifge`d
.cg` mc`a mdipy oi` ixdy ,mihqle apb ipi`àä àúéì àäcîe¦§¨¥¨¨

àúéì énðmdipy eidiy jiiy oi` ixdy ia cgi mdipy oi`y jkne ± ©¦¥¨
mixne`y dn jk ,xwy mzq ilr elilrdy gkene ,cg` mc`a

.ilr mililrn xwye oekp df oi` dxez cnel ip`y ilr
,edel`ye exfgéaø Cì eø÷ àîòè éàîecnln dz` recne ± ©©£¨¨¨©¦

,xfrl` iax mdl dpr .iax jl mi`xew ixdy mixg`ìL ïaø©¨¤
éðà íéiñøzcnln ip`y ,ip` micba mibxe`d mipne` ly iax ± ©§¦¦£¦

.dbix`d zepne` z` mze`
éøeaé÷ éøz déì eúééàick miheg ly zeliag izy eiptl e`iad ± ©§¥§¥¦¥

,dbix`d zepne` z` rcei m` ewcaléäå àéúLc éä ,déì eøîà̈§¥¥§©§¨§¥
àaøòcizyl cbaa mikledd miheg md miheg ly dliag dfi` ± §¦§¨

.cad agexl epiidc axr ly `id dliag dfi`e ,cad jxe`l epiidc
àqéð déì Léçøúéà,xfrl` iaxlàúéøeaéæ àéúàdxeac ribd ± ¦§§¦¥¦¨©§¨¦¦¨

dawpàéúLc ìò àáéúBàizyd iheg lr dayie ±àøeaéæ éàúàå ¦¨©§©§¨©£©¦¨
àaøòc ìò áéúéåjezne .axrd iheg lr ayie xkf dxeac ribde ± ¦¦©§¦§¨

dne izyd iheg md dn ecnll qp el dyrpy xfrl` iax oiad jk
.axrd iheg mdeäì øîàxfrl` iaxàaøòc éàäå àéúLc éàä± ¨©§©§©§¨§©§¦§¨

.axrd iheg el`e izyd iheg el`
déì eøîà,cer eze` el`y ±ïãéáà éáì úéúà àì àîòè éàîe± ¨§¥©©£¨Ÿ£¥§¥£¦¨

my mizeye milke`y mewn epiidc 'ocia` zia'l z`a `l recne
.dikxv lk z` my miyere ,dxf dceard ceakleäì øîàiax ¨©§

,xfrl`ànL éðà àøééúîe éúééä ï÷æzetitvde wgecd aexn ¨¥¨¦¦¦§¨¥£¦¤¨
[eøîà] .íëéìâøa éðeñîøz,elñeîøúéà éáñ änk àðãéàä ãòå± ¦§§¦§©§¥¤¨§§©¨¦§¨©¨¨¥¦§©

,cg` my qnxp `l ixde my eqnxp mipwf miyp` dnk meid cre
.yeygl jilr did `le

:`xnbd zxne`àáñ ãç ñîøéà àîBé àeää àqéð Léçøúà± ¦§§¦¦¨©¨¦§©©¨¨
z` elaiwe ,cg` owf my qnxp ok` meid eze`ae qp el ygxzp

.mdilbxa edeqnxi `ny myl `ealn yygy xn`y eixac
,eze` el`y cerúeøéçì Ccáò z÷áL à÷ àîòè éàîerecne ± ©©£¨¨§©§§©§¨§¥

.micar xxgyl `ly dxifb yi ixd ,zexigl jcar z` zxxgy
íìBòî íéøác eéä àì ,eäì øîàicar izxxgy `l mlern ± ¨©§Ÿ¨§¨¦¥¨

.zexigl
déa éãeäñàì [eäéépéî] ãç í÷iax lr cirdl mdn cg` cnr ± ¨©¦©§§©§¥¥

.ecar z` xxgyy xfrl`éáeLçî ãçk déì éncéà eäiìà àúà£¨¥¦¨¦©¥¥§©¥£¥
àúeëìîc,zeklnd iaeygn cg`k el dncpe `iapd edil` ribd ± §©§¨

àqéð déì Léçøúà énð àäa eäleëa àqéð déì Léçøúàcî déì øîà̈©¥¦§¦§§¦¥¦¨§§§¨©¦¦§§¦¥¦¨
dnn lvipe eiykr cr miqip xfrl` iaxl el ygxzpy enk ±

,lvpie qp eiykr el didi ok enk ,eze` erazyàøáb àeääå§©©§¨
éåçà à÷c àeä déúeLéajryx z` ricez ea cirzy dz`e ± ¦¥§¨©£¥

.mzrxl miyp` cbp cirn dz`yåok it lr s`déa çbLà àì± §Ÿ©§©¥
e eixac z` mc` eze` laiw `leäì øîéîì í÷mdl xnel cnre ± ¨§¥©§

.xfrl` iax cbp ezecr z`
ì úeëìîc éáéLçî áéúk äåäc àzøbéà àáéúk äåäøñé÷ éáì éøecL £¨§¦¨¦©§¨©£¨§¦¥£¦¥§©§§©¥§¥¥¨

dglyl evxy inex iaeygn zxbi` daezk dzid meid eze`a ±
,xqiwlàøáb àeääc déãé ìò deøcLå,mc` eze` icia deglye ± §©§©©§¥§©©§¨

éñøt äàî òaøà dé÷út eäiìà àúàly wgxnl ewxfe edil` `a ± £¨¥¦¨©§¥©§©§¨©§¥
,xfrl` iaxa cirdle xefgl lkei `ly ick dqxt ze`n rax`ìæà£©

àúà àìå.xfg `le yi`d eze` jld ± §Ÿ£¨
,eze` erazy zelilrd yng lkn `hxt oa xfrl` iax lvip jk
mixac dyng lr zqtzpy jixy`' ,`pipg iax el xn`y enke

.'levip dz`e
:`pipg iax z` erazy dn xtql dkiynn `xnbdeäeéúà©§

[ede`iad±]déì eøîà ,ïBéãøz ïa àðéðç éaøì,eze` el`ye ±éànà §©¦£¦¨¤§©§¨§¥©©
àúééøBàa z÷ñò à÷.dxeza zwqr recn ±éðeö øLàk' eäì øîà ¨£©§§§©§¨¨©§©£¤¦©¦

.'éäìà 'ä¡Ÿ¨
äae÷a áLéì Bza ìòå ,äâéøäì BzLà ìòå ,äôéøNì åéìò eøæb ãiî¦¨¨§¨¨¦§¥¨§©¦§©£¦¨§©¦¥¥§¨

[lde`-].úBðBæ ìL¤
exfby mrhd :el` mixac dylya yprp recn `xnbd zx`ane

,äôéøNì åéìòiptn `edäéäL ¨¨¦§¥¨¤¨¨
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc dxf dcear(iying meil)

déøöé ñéëðcdcear ly df xvi dlecbd zqpk iyp` ehgyy ± ¦§¦¦§¥
zepefd zial geztd liaya `le df liaya zkll sicr okle .dxf

.rxd xvi epa helyi `lyCãéà déì øîà,exiag ±àçúétà ìéæéð ¨©¥¦¨¥¦©¦§¨
àøâà ìa÷ðe ïéøöéì déétëðå úBðBæ éáclr xaerd liaya jlp - §¥§¦§§¥§¦§¦§©¥©§¨

.jk lr xky lawpe epxvi sekpe zepef zia ly gzt
,zepef zia ly gztl geztd liaya ozpei iaxe `pipg iax ekldék¦

[úBðBæì] eäðéæç íúä eèîz` e`xe zepefd zia gztl eribdyk ± ¨¨¨£¦§§
,zepefdeäéénwî eòðkúéà.olde`l mdiptn zepefd eqpkp cin ± ¦§§¨¦©©§

déì øîàmiakek zcearl geztd liaya zkll dvxy eze` ¨©¥
,zepefd zial geztd liaya zkll xn`y exiaglàä Cì àðî± §¨¨¨

zial dgeztd ef jxca zkll jnvr lr zknqy df xac jl oipn
.lykil rxd xvin zcgt `le zepefd,déì øîàizcnl df xac ¨©¥

ilyna aezkdn(`i a)éìò øîLz änæî'.'äkøöðú äðeáz E §¦¨¦§Ÿ¨¤§¨¦§§¤¨
:eixac z` `xnbd zx`anänéæî éàî ,àáøì ïðaø déì eøîàidn ± ¨§¥©¨¨§¨¨©§¦¨

'Lilr xnWY dOfn' weqta daezkd 'dnifn' zaiz zernyn§¦¨¦§Ÿ¨¤
.df xac cnl epnny el dpryänéæ da áéúëc ,äøBz àîéìéà¦¥¨¨¦§¦¨¦¨

ïéàhç úöò ïðéîbøúîeweqtd lry ±(fi gi `xwie)mbxzn '`ed dnf' §©§§¦©£©©¨¦¦¨¦
'dvr' `ed dnif dlind mebxzy epiide 'oi`hg zvr' mebxzd

,`hg ly drx dvrl my dpeekdy siqen mebxzdy `l`eepivn
c dvr z`xwp dxezdyáéúë(hk gk diryi)ìécâä äöò àéìôä' §¦¦§¦¥¨¦§¦

,'äiLezdxezdy 'jilr xenyz dnifn' weqtd xn`y `ed dfe ¦¨
.jilr xenyz dnif z`xwpd

:`xnbd dgecdéì éòaî änéæ éëä éàdid ok m`y ,ok xnel oi` ± ¦¨¦¦¨¦¨¥¥
.'jilr xenyz dnifn' `le 'jilr xenyz dnif' xnel weqtl

`l`änéæ øácî ,øîà÷ éëä,`hg xedxde rx xac lkn ±øBîLz ¨¦¨¨©¦§©¦¨¦§
éìò,äøBz Edxez epiidc ,'dpeaz' ,weqtd miiqny enkeäkøöðú ¨¤¨¦§§¤¨

zia dgezty ef jxca zkll yyeg epi`y el xn`y `ed dfe
dxezd ,dxez ixaca jxca mixacne mikled ep`e zeid zepefd

.xedxde `hg lkn epilr zxney
d`ian ,zeklnl qtzpy xfril` iaxa dyrn lirl xkfpy ab`

:df oipra ztqep `ziixa `xnbdïa øæòìà éaø eñtúpLk ïðaø eðz̈©¨¨§¤¦§§©¦¤§¨¨¤
ïBéãøz ïa àðéðç éaøå àèøt,dxeza ewqry jk lréaø Bì øîà ©§¨§©¦£¦¨¤§©§¨©©¦

éøLà ïBéãøz ïa àðéðç éaøì àèøt ïa øæòìàzñtúpL Eci lr ¤§¨¨¤©§¨§©¦£¦¨¤§©§©§¤¤¦§©§¨
,zeklndjze` eniy`de,ãçà øác ìò,dxeza zwqry lréì éBà ©¨¨¤¨¦
ézñtúpLipeniy`de.íéøác äMîç ìòe dpràðéðç éaø Bì øîà ¤¦§©§¦©£¦¨§¨¦¨©©¦£¦¨

éøLàå íéøác äMîç ìò zñtúpL Eok it lr s`ìBvéð äzà,mdn ©§¤¤¦§©§¨©£¦¨§¨¦§©¨¦
,ìBvéð éðéàå ãçà øác ìò ézñtúpL éì éBàoeikn edfez÷ñò äzàL ¦¤¦§©§¦©¨¨¤¨§¥¦¦¤©¨¨©§¨

íéãñç úeìéîâáe äøBza,lvpidl dkfz jkleàlà éz÷ñò àì éðàå ©¨¦§¦£¨¦©£¦Ÿ¨©§¦¤¨
[ãáìa] äøBza.levip ipi` okleàðeä áøãëåax xn`y enke ± ©¨¦§©§¦§©¨

`pedBì ïéàL éîk äîBc ãáìa äøBza ÷ñBòä ìk àðeä áø øîàc§¨©©¨¨¨¥©¨¦§©¤§¦¤¥
dBìà,elivdle eilr obdløîàpL(b eh 'a minid ixac)íéaø íéîéå' ¡©¤¤¡©§¨¦©¦

['åâå] úîà éäìà àìì ìàøNéì,'dxFz `llE dxFn odM `llE §¦§¨¥§Ÿ¡Ÿ¥¡¤§ŸŸ¥¤§Ÿ¨
:`xnbd zx`aneéàîeidy aezkd zpeek idne -'úîà éäìà àìì' ©§Ÿ¡Ÿ¥¡¤

epiid ,dxez mda didy s`éîk äîBc ãáìa äøBza ÷ñBòä ìkL¤¨¨¥©¨¦§©¤§¦
.dBìà Bì ïéàL¤¥¡©

zl`ey .micqg zelinba `pipg iax wqr `l m`d zl`ey `xnbd
:`xnbd÷ñò àì íéãñç úeìéîâáe,`pipg iaxøæòéìà éaø ,àéðúäå ¦§¦£¨¦Ÿ¨©§¨©§¨©¦¡¦¤¤

ïk íà àlà ä÷ãö ìL é÷ðøàì åéúBòî íãà ïzé àì øîBà á÷òé ïa¤©£Ÿ¥Ÿ¦¥¨¨¨¨§©§§¦¤§¨¨¤¨¦¥
,ïBéãøz ïa àðéðç éaøk íëç ãéîìz åéìò äpeîîly i`ab didy §¤¨¨©§¦¨¨§©¦£¦¨¤§©§

:`xnbd daiyn .daxd dwcv ozp elyn mb `nzqne ,dwcv
ãáò àì ãáòéî ,ïîéäî äåäc àeä deðîéäitqka on`p did mpn` ± ¥¨©©£¨§¥¨¤¡¨Ÿ£©

.dyr `l lreta dwcv j` ,dwcv
,dwcv `pipg iax wqr `l lreta ike :`xnbd zl`eyàéðúäåoldl) §¨©§¨

(.gi,Bì øîà,`nqiw oa iqei iaxl oeicxz oa `pipg iaxìL úBòî ¨©¨¤
íéøetilv` eidya éì eôlçúðmzql mizayge mixg`ìL úBòî ¦¦§©§¦§¨¤

íéiðòì íéz÷lçå ä÷ãöz` ilyn izrxte ,mixet zcerql `ly §¨¨§¦©§¦¨£¦¦
.mixet zcerq jxevl miiprl mze` zzl el`d zernd mekq

:`xnbd daiynãáò àì déì éòaãk ,ãáò ãáòéî`pipg iax mpn` ± ¤¡¨£©¦§¨¥¥Ÿ£©
iax xn` okle .zeyrl el ie`x didy itk dyr `l j` ,dwcv dyr

.cala dxeza `l` micqg zelinba wqr `ly envr lr `pipg
:dyrnd ihxta dkiynn `xnbdeäeéúà[ede`iad-]øæòìà éaøì ©§§©¦¤§¨¨

àèøt ïaeeøîà,eze` el`y ±úéðz àîòè éàîzcnl recn ± ¤©§¨¨§©©£¨§¦

dxezzáðb àîòè éàîe.zapb recne ±eäì øîà,xfrl` iaxéà ©©£¨§©§§¨©§¦
àôééñ àì àøôñ éàå àøôñ àì àôééñip` mihqle apb m` ± §¨¨Ÿ¦§¨§¦¦§¨Ÿ§¨¨

ip` dxez cnel m`e ,dxez cnel ipi` ok m` mz` axg mifge`d
.cg` mc`a mdipy oi` ixdy ,mihqle apb ipi`àä àúéì àäcîe¦§¨¥¨¨

àúéì énðmdipy eidiy jiiy oi` ixdy ia cgi mdipy oi`y jkne ± ©¦¥¨
mixne`y dn jk ,xwy mzq ilr elilrdy gkene ,cg` mc`a

.ilr mililrn xwye oekp df oi` dxez cnel ip`y ilr
,edel`ye exfgéaø Cì eø÷ àîòè éàîecnln dz` recne ± ©©£¨¨¨©¦

,xfrl` iax mdl dpr .iax jl mi`xew ixdy mixg`ìL ïaø©¨¤
éðà íéiñøzcnln ip`y ,ip` micba mibxe`d mipne` ly iax ± ©§¦¦£¦

.dbix`d zepne` z` mze`
éøeaé÷ éøz déì eúééàick miheg ly zeliag izy eiptl e`iad ± ©§¥§¥¦¥

,dbix`d zepne` z` rcei m` ewcaléäå àéúLc éä ,déì eøîà̈§¥¥§©§¨§¥
àaøòcizyl cbaa mikledd miheg md miheg ly dliag dfi` ± §¦§¨

.cad agexl epiidc axr ly `id dliag dfi`e ,cad jxe`l epiidc
àqéð déì Léçøúéà,xfrl` iaxlàúéøeaéæ àéúàdxeac ribd ± ¦§§¦¥¦¨©§¨¦¦¨

dawpàéúLc ìò àáéúBàizyd iheg lr dayie ±àøeaéæ éàúàå ¦¨©§©§¨©£©¦¨
àaøòc ìò áéúéåjezne .axrd iheg lr ayie xkf dxeac ribde ± ¦¦©§¦§¨

dne izyd iheg md dn ecnll qp el dyrpy xfrl` iax oiad jk
.axrd iheg mdeäì øîàxfrl` iaxàaøòc éàäå àéúLc éàä± ¨©§©§©§¨§©§¦§¨

.axrd iheg el`e izyd iheg el`
déì eøîà,cer eze` el`y ±ïãéáà éáì úéúà àì àîòè éàîe± ¨§¥©©£¨Ÿ£¥§¥£¦¨

my mizeye milke`y mewn epiidc 'ocia` zia'l z`a `l recne
.dikxv lk z` my miyere ,dxf dceard ceakleäì øîàiax ¨©§

,xfrl`ànL éðà àøééúîe éúééä ï÷æzetitvde wgecd aexn ¨¥¨¦¦¦§¨¥£¦¤¨
[eøîà] .íëéìâøa éðeñîøz,elñeîøúéà éáñ änk àðãéàä ãòå± ¦§§¦§©§¥¤¨§§©¨¦§¨©¨¨¥¦§©

,cg` my qnxp `l ixde my eqnxp mipwf miyp` dnk meid cre
.yeygl jilr did `le

:`xnbd zxne`àáñ ãç ñîøéà àîBé àeää àqéð Léçøúà± ¦§§¦¦¨©¨¦§©©¨¨
z` elaiwe ,cg` owf my qnxp ok` meid eze`ae qp el ygxzp

.mdilbxa edeqnxi `ny myl `ealn yygy xn`y eixac
,eze` el`y cerúeøéçì Ccáò z÷áL à÷ àîòè éàîerecne ± ©©£¨¨§©§§©§¨§¥

.micar xxgyl `ly dxifb yi ixd ,zexigl jcar z` zxxgy
íìBòî íéøác eéä àì ,eäì øîàicar izxxgy `l mlern ± ¨©§Ÿ¨§¨¦¥¨

.zexigl
déa éãeäñàì [eäéépéî] ãç í÷iax lr cirdl mdn cg` cnr ± ¨©¦©§§©§¥¥

.ecar z` xxgyy xfrl`éáeLçî ãçk déì éncéà eäiìà àúà£¨¥¦¨¦©¥¥§©¥£¥
àúeëìîc,zeklnd iaeygn cg`k el dncpe `iapd edil` ribd ± §©§¨

àqéð déì Léçøúà énð àäa eäleëa àqéð déì Léçøúàcî déì øîà̈©¥¦§¦§§¦¥¦¨§§§¨©¦¦§§¦¥¦¨
dnn lvipe eiykr cr miqip xfrl` iaxl el ygxzpy enk ±

,lvpie qp eiykr el didi ok enk ,eze` erazyàøáb àeääå§©©§¨
éåçà à÷c àeä déúeLéajryx z` ricez ea cirzy dz`e ± ¦¥§¨©£¥

.mzrxl miyp` cbp cirn dz`yåok it lr s`déa çbLà àì± §Ÿ©§©¥
e eixac z` mc` eze` laiw `leäì øîéîì í÷mdl xnel cnre ± ¨§¥©§

.xfrl` iax cbp ezecr z`
ì úeëìîc éáéLçî áéúk äåäc àzøbéà àáéúk äåäøñé÷ éáì éøecL £¨§¦¨¦©§¨©£¨§¦¥£¦¥§©§§©¥§¥¥¨

dglyl evxy inex iaeygn zxbi` daezk dzid meid eze`a ±
,xqiwlàøáb àeääc déãé ìò deøcLå,mc` eze` icia deglye ± §©§©©§¥§©©§¨

éñøt äàî òaøà dé÷út eäiìà àúàly wgxnl ewxfe edil` `a ± £¨¥¦¨©§¥©§©§¨©§¥
,xfrl` iaxa cirdle xefgl lkei `ly ick dqxt ze`n rax`ìæà£©

àúà àìå.xfg `le yi`d eze` jld ± §Ÿ£¨
,eze` erazy zelilrd yng lkn `hxt oa xfrl` iax lvip jk
mixac dyng lr zqtzpy jixy`' ,`pipg iax el xn`y enke

.'levip dz`e
:`pipg iax z` erazy dn xtql dkiynn `xnbdeäeéúà©§

[ede`iad±]déì eøîà ,ïBéãøz ïa àðéðç éaøì,eze` el`ye ±éànà §©¦£¦¨¤§©§¨§¥©©
àúééøBàa z÷ñò à÷.dxeza zwqr recn ±éðeö øLàk' eäì øîà ¨£©§§§©§¨¨©§©£¤¦©¦

.'éäìà 'ä¡Ÿ¨
äae÷a áLéì Bza ìòå ,äâéøäì BzLà ìòå ,äôéøNì åéìò eøæb ãiî¦¨¨§¨¨¦§¥¨§©¦§©£¦¨§©¦¥¥§¨

[lde`-].úBðBæ ìL¤
exfby mrhd :el` mixac dylya yprp recn `xnbd zx`ane

,äôéøNì åéìòiptn `edäéäL ¨¨¦§¥¨¤¨¨
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dxf dcear(iyiy meil)

åéúBiúBàa íMä úà äâåäzeize` mizye mirax`a eyxec did ± Ÿ¤¤©¥§¦¨
.utg `edy dn ea dyere

:`xnbd dywnéëä ãéáò éëéäå,`pipg iax ok dyr ji`e ±ïðúäå §¥¦¨¦¨¦§¨§©
(.v oixcdpq),ïî äøBz ïéà øîBàä ,àaä íìBòì ÷ìç íäì ïéàL elà¥¤¥¨¤¥¤¨¨©¨¨¥¥¨¦

äøBzä ïî íéúnä úéiçz ïéàå íéîMämiyxcna xteky ± ©¨©¦§¥§¦©©¥¦¦©¨
dceny s`e ,miznd ziigz dxeza fenx okid mdn miyxecy
oin`n epi` ixdy xtek `ed ixd miznd ziigz didiy oin`ne

.ezepn`le epl dne ,dxeza fnexn df xacyóà øîBà ìeàL àaà©¨¨¥©
.åéúBiúBàa íMä úà äâBää©¤¤©¥§¦¨

,eizeize`a myd z` dbdy `pipg iax :`xnbd zvxznãnìúäì§¦§©¥
ãáò,ok zeyrl xzen el did jkle ok dyr ±àéðúãk`ziixaa ¨©¦§©§¨

weqta xn`p .cnlzdl mzeyrl xzeny mixg` mixeqi` iabl
(h gi mixac)zyxece ,'mdd miFbd zarFzM zFUrl cnlz `l'Ÿ¦§©©£§£Ÿ©¦¨¥

,`ziixadïéáäì ãîì äzà ìáà úBNòì ãîìú àìmdiyrn z` Ÿ¦§©©££¨©¨¨¥§¨¦
md mirxyúBøBäìezebdl xzen ok enke .jk eyri `ly jipal §

.cnlzdl myd z`
:`xnbd zl`eyLðòà àîòè éàî àlàdyr `pipg iaxy ok m` ± ¤¨©©£¨¦©©

:`xnbd daiyn .jk lr yprp recn ok zeyrl xzene cnlzdl ok
íeMîdidyàéñäøôa íMä úà äâBämiax ipta ±[éåäc]jkle ¦¤¤©¥§©§¤§¨§£¥
.yprp

:x`al `xnbd dkiynnåexfby mrhd,äâéøäì BzLà ìò`ed §©¦§©£¦¨
meyndéa äçéî àìcmyd z` dbdy df lr ea dzgin `ly ± §Ÿ¦¨¥

:`xnbd dtiqene .`iqdxta eizeize`aLiL éî ìk ,eøîà ïàkî¦¨¨§¨¦¤¥
úBçîì Bãéamixg`a.åéìò Lðòð ,äçBî Bðéàå §¨¦§§¥¤¤¡¨¨¨

åexfby mrhdäae÷a áLéì Bza ìò[lde`a-]éaø øîàc ,úBðBæ ìL §©¦¥¥§¨¤§¨©©¦
Bza äúéä úçà íòt ïðçBé`pipg iax ly,éîBø éìBãb éðôì úëläî ¨¨©©©©¨§¨¦§©¤¤¦§¥§¥¦

eeøîàinex ilecbäáéø ìL äéúBòéñt úBàð änk[dxrp-]ãiî .Bæ ¨§©¨¨§¦¤¨¤¦¨¦¨
äéúBòéñôa ä÷c÷cdl ie`x did `l df xace .ze`p zeriqt reqtl ¦§§¨¦§¦¤¨

aezk ixdy zeyrl(ci dn milidz)jkle ,'dnipR jln za dCEaM lM'¨§¨©¤¤§¦¨
.dyprp

áéúëc éàî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc eðééäå(e hn milidz)éá÷ò ïBò' §©§§¨©©¦¦§¤¨¦©¦§¦££¥©
'éðañéïécä íBéì Bì ïéaeñî äfä íìBòa åéá÷òa Lc íãàL úBðBò ,± §ª¥¦£¤¨¨¨©£¥¨¨¨©¤§¦§©¦

ef dxrp dwcwcy dn oebk eiawra dyer mc`y zeper
.oicd meia eze` zeriyxn md ,dizeriqta

:`xnbd zxne`ìL eàöiL äòLaïzLmdilr exfby xg`l oicd on §¨¨¤¨§§¨§¨
,mpice÷cö[ewicvd-]ïécä úà íäéìò.mdilr xfbpyàeäiax-] ¦§£¥¤¤©¦

[`pipg['åâå] Bìòt íéîz øevä' ,øîà'hRWn eikxC lk iMal mixac) ¨©©¨¦¨¢¦¨§¨¨¦§¨
(c.äøîà BzLàå,weqtd ly ekynd z`,'ìåò ïéàå äðeîà ìà'eBza §¦§¨§¨¥¡¨§¥¨¤¦

éðéò øLà äiìéìòä áøå äöòä ìBãb' ,äøîàéëøc ìk ìò úBçwô E ¨§¨§¨¥¨§©¨£¦¦¨£¤¥¤§ª©¨©§¥
'åâå'ebe 'mc` ipA(hi al dinxi).zeriqtd wecwc lr elit` epiide , §¥¨¨

ìL ïäì eðncæpL eìlä íé÷écö íéìBãb [änk] éaø øîàúBàø÷î L ¨©©¦©¨§¦©¦¦©¨¤¦§©§¨¤¨Ÿ¦§¨
oipraïécä ÷ecö ìLmexn`e zend on mileda eid `leúòLa ¤¦©¦¦§©

ïécä ÷ecö. ¦©¦
zrya dxeza wqry `pipg iax oipra sqep dyrn d`ian `xnbd

:dpkqdïa àðéðç éaø Cìä àîñé÷ ïa éñBé éaø äìçLk ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤¨¨©¦¥¤¦§¨¨©©¦£¦¨¤
Bì øîà .Bøwáì ïBéãøz,`pipg iaxl `nqiw oa iqei iaxéçà àðéðç §©§§©§¨©£¦¨¨¦

äeëéìîä íéîMä ïî Bæ äneàL òãBé äzà éà ,(éçà)mi`exy enke ¨¦¦©¨¥©¤¨¦©¨©¦¦§¦¨
jknäãaàå åéãéñç úà äâøäå Bìëéä úà äôøNå Búéa úà äáéøçäL¤¤¡¦¨¤¥§¨§¨¤¥¨§¨§¨¤£¦¨§¦§¨

åéáBè úàok it lr s`e,úîéi÷ àéä ïééãòminyd on df xacy oeike ¤¨§£©¦¦©¤¤
,`iqdxta mdnr megll oi` `edéìò ézòîL éðàåáLBé äzàL E ©£¦¨©§¦¨¤¤©¨¥

øôñå [íéaøa úBlä÷ ìéä÷îe] äøBza ÷ñBòådxezE÷éça Eì çpeî §¥©¨©§¦§¦¨©¦§¥¤¨§§¥¤
.dxeza weqrl `ly dxfb zeklndeBì øîà,`pipg iaxíéîMä ïî ¨©¦©¨©¦

Bì øîà .eîçøé,`pipg iaxl iqei iaxíòè ìL íéøác Eì øîBà éðà §©£¨©£¦¥§§¨¦¤©©
,mdnr megll oi` elyni mdy dxfb dxfbp minydny oeiky
úàå EúBà eôøNé àì íà éðà dîz .eîçøé íéîMä ïî éì øîBà äzàå§©¨¥¦¦©¨©¦§©£¨¥©£¦¦Ÿ¦§§§§¤

,Làa äøBz øôñs`e bxdizy mxebe miaxa dxez cnel dz`y ¥¤¨¨¥
.sxyi jnry dxezd xtqy

mxebe miaxa dxez cnel `edy lr egiked iqei iaxy xg`l
,sxyi enry dxezd xtqy s`e bxdiyBì øîà,`pipg iaxäî ,éaø ¨©©¦¨
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף יח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בכוחה של התוועדות לפעול יותר מפעולתו של מלאך מיכאל, מפני גודל הנחת־רוח למעלה כאשר הקדוש־ברוך־הוא רואה שבניו הם 
באחדות כו'.

משיחת ג' שבט ה'תשד"מ
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ik mkixqen ewfgi ot evvelzz l`" .'ek cenrl

."izrny dvxgpe dlkíëéøñåî.mkixeqi =
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.mpdiblúåàéèøèìodyk odixac lke ,oihlt =

.oevlle wegyl oitq`pïåâéðé÷lr dig zciv =

,dgnye wegy myl mdiyrn lke ,mialk ici

ibipw dyn ike :(a ,q) oileg zhigya eznbec

.`kd opiqxb `l cnl .ded
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף יח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                    רש"י

אפילו אלה שהם כמו דברים נפרדים, הנה מבלי הבט על מעמדם ומצבם, הרי הם חלק הוי', חלק מן העצם, שהוא 'חד' עם העצם כולו.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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`edyøézî ïúð éaøå .íéöì áLBîmyl zkll,íéøác éðL éðtî ©¥¦§©¦¨¨©¦¦§¥§¥§¨¦
ìévîe çåBvL éðtî ãçà.my mi`vnpd z`úeãò ãéòîL éðtî ãçàå ¤¨¦§¥¤¥©©¦§¤¨¦§¥¤¥¦¥

dàéOäì äMàjk xg` ciri ,my bxdp l`xyi exiagy d`ex m` - ¦¨§©¦¨
lk dpebr x`yz `le xg`l `ypidl lkez ezy`y ick bxdpy

.dini
:ze`iqwxwe ze`ihxhl dkild xeqi`a ewlgp minkge xi`n iax

úBàéèøèì ïéëìBä ïéà ,ïðaø eðzmy mitq`pe mikln ly oihlt - ¨©¨¨¥§¦¦§¨¦
,wegylúBàéñ÷ø÷ìe,oii ly ze`zyn iza -íL ïéìaænL éðtî §¦§§¦¦§¥¤§©§¦¨

íéáëBk úãBáòì ìeaéæzcear ikxv lk my xcql miacpzn - ¦©£©¨¦
,miakekøeñà ïéìaænL íB÷î íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦§¤§©§¦¨

myl zkllíL ïéìaæî ïéàL íB÷îe ,íéáëBk úãBáò ãLç éðtî¦§¥£©£©¨¦§¤¥§©§¦¨
øeñàmyl zkll.íéöì áLBî éðtî ¨¦§¥©¥¦

:`xnbd zl`eyeäééðéa éàî,minkgl xi`n iax oia lcadd edn - ©¥©§
xi`n iax ixdy ,mixeq` el`d zenewnd lk xi`n iaxl mb ixd
xnelk ,'miakek zcearl my milafn mdy iptn' xn`e mzq
ote` lkae ,miakek zcearl md milafn i`cey xi`n iax xaqy

.xeq`
:`xnbd daiyneäééðéa àkéà ïúðå àNð ,àøeqî àðéðç éaø øîà- ¨©©¦£¦¨¦¨¨¨§¨©¦¨¥©§

m` ,minc mdn laiwe mdl xknya `ed zercd oia weligd
iptn zkll xq`y xi`n iaxly .`l e` mixzen mincd carica
jxevl mipew md `ny mixeq` mincd ,miakek zcear cyg
mewna exq`y minkgl la` .ecia dxf dcear ince dxf dceard
ok m` ,mivl ayen meyn wx miakek zcearl milafn oi`y

.mixzen mincd
iptn ze`iqwxwe ze`ihxhl dkild xeqi` `xnba xkfedy ab`

:zepvil xeqi`a zeyxc `xnbd d`ian ,mivl ayenéaø Løc̈©©¦
áéúëc éàî ,éæt ïa ïBòîLweqtd xe`ia edn -(` ` milidz)éøLà' ¦§¤¨¦©¦§¦©§¥

áLBîáe ãîò àì íéàhç Cøãáe íéòLø úöòa Cìä àì øLà Léàä̈¦£¤Ÿ¨©©£©§¨¦§¤¤©¨¦Ÿ¨¨§©
ãîò àlL øçàîe ãîò ïëéä Cìä àlL øçàî éëå ,'áLé àì íéöì¥¦Ÿ¨¨§¦¥©©¤Ÿ¨©¥¨¨©¥©©¤Ÿ¨©

õì ïëéä áLé àlL øçàîe áLé ïëéäzebxcn dnk yiy oeikn - ¥¨¨©¥©©¤Ÿ¨©¥¨¨
dcinrd z` xeq`l oi` ok m` zepvil icil `eaiy cr mixcbe
`l mivl ayenae' `l` xnel weqtl did `le myl dkildde

.zepvil icil `eai `ly ick witqn df xcbe ,'ayi[àlà]`a i`ce ¤¨
weqtd,Eì øîBìaezkd cxi ald z` mikyen el` mixacy oeiky ©§

ezrc seqláLé íàå áLéì BôBñ ãîò íàå ãBîòì BôBñ Cìä íàL¤¦¨©©£§¦¨©¥¥§¦¨©
,õeìì BôBñ.my dcinrde dkildd z` mb exq` jkleåéìò õì íàå ¨§¦¨¨¨

øîBà áeúkä(ai h ilyn)[zöìå] (úöì íàå) Cl zîëç zîëç íà' ©¨¥¦¨©§¨¨©§¨¨§©§¨
'àOú Ecáìm`e ,zlrezl jl didz dnkgd znkg m` - §©§¦¨

.ypera `yiz jcal dz` ,uvelzz
:zepvil xeqi` xnega mi`xen`n zexnin d`ian `xnbdøîà̈©

øîàpL ,åéìò ïéàa ïéøeqé õöBìúnä ìk ,(øæòéìà) éaø(ak gk diryi) ©¦¡¦¤¤¨©¦§¥¦¦¨¦¨¨¤¤¡©
'íëéøñBî e÷æçé ït eööBìúz ìà äzòå'llkl xne` `iapd - §©¨©¦§¨¤¤¤§§¥¤
.mkixeqi ewfgzi ot evvelzz l` ,l`xyioke,ïðaøì àáø eäì øîà̈©§¨¨§©¨¨

eööBìúz àìc eëéépéî àðéòa àúeèîa`ly mkn ywa` dywaa - §¨¨¨¥¨¦©§§Ÿ¦§¨
,evvelzzïéøeqé eëééìò eúéì àìcmkilr e`eai `ly ick - §Ÿ¥£©§¦¦

.mixeqiî õöBìúnä ìk ,àðéè÷ áø øîàïéèòîúî åéúBðBæezqpxt - ¨©©§¦¨¨©¦§¥§¨¦§©£¦
,zhrnznøîàpL(d f ryed),'íéööBì úà Bãé CLî'jexa yecwdy ¤¤¡©¨©¨¤§¦

.mipvild z` qpxtn epi`e eci z` jyen mlek z` qpxtnd `ed
øîàpL ,ípäéâa ìôBð õöBìúnä ìk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàilyn) ¨©©¦¦§¤¨¦¨©¦§¥¥§¥¦Ÿ¤¤¡©

(ck `k'ïBãæ úøáòa äNBò BîL õì øéäé ãæ'd`bzny oecf yi` - ¥¨¦¥§¤§¤§©¨
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המשך בעמוד סא



xcde"רנח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dxf dcear(ycew zay meil)

äâltä øBc éLðà úöòa Cìä àlL ,eðéáà íäøáà,eéä íéòLøL ©§¨¨¨¦¤Ÿ¨©©£©©§¥©©¨¨¤§¨¦¨
øîàpL(c `i ziy`xa),'ãîò àì íéàhç Cøãáe' .'øéò eðì äðáð äáä' ¤¤¡©¨¨¦§¤¨¦§¤¤©¨¦Ÿ¨¨

øîàpL ,eéä íéàhçL íBãñ úãéîòa ãîò àlL(bi bi ziy`xa)éLðàå' ¤Ÿ¨©©£¦©§¤©¨¦¨¤¤¡©§©§¥
áLé àlL ,'áLé àì íéöì áLBîáe' .'ãàî 'äì íéàhçå íéòø íBãñ§¨¦§©¨¦©§Ÿ§©¥¦Ÿ¨¨¤Ÿ¨©

ìt éLðà áLBîaíézL,mdipia xby onfaøîàpL eéä íéðölL éðtî §©©§¥§¦§¦¦§¥¤¥¨¦¨¤¤¡©
(dk fh mihtey)mizylt iabì eàø÷ eøîàiå íaì áBèk éäéå'ïBLîL ©§¦§¦¨©Ÿ§¦§§¦§

.'eðì ÷çNéå¦©¤¨
milidza weqta xn`p(` aiw).''ä [úà] àøé Léà éøLà'zl`ey ©§¥¦¨¥¤

ike :`xnbd.äMà éøLà àìå Léà éøLà:`xnbd daiynáø øîà ©§¥¦§Ÿ©§¥¦¨¨©©
Léà àeäLk äáeLz äNBòL éî éøLà ,áø øîà íøîò`edyk - ©§¨¨©©©§¥¦¤¤§¨§¤¦

:sqep xe`ia .dpwfd ini e`eaiy mcew egeka xirvïa òLBäé éaø©¦§ª©¤
Léàk Bøöé ìò øabúnL éî éøLà ,øîà éåì-xeaibk. ¥¦¨©©§¥¦¤¦§©¥©¦§§¦

xn`p weqtd jyndae(my),øæòìà éaø øîà ,'ãàî õôç åéúBöîa'§¦§¨¨¥§Ÿ¨©©¦¤§¨¨
åéúBöîa,utg `ed,åéúBöî øëNa àìåjexa yecwd z` caery §¦§¨§Ÿ¦§©¦§¨

.xky zlaw myl `le eizeevne eny zad`n `edïðúc eðééäå§©§¦§©
zea`a(b"n `"t)øîBà äéä àeälibx did [ekeq yi` qepbihp`] - ¨¨¥

,xnel,zeevnd z` miniiwn mz`ykïéLnLîä íéãáòk eéäz ìà©¦§©£¨¦©§©§¦
áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eéä àlà ,ñøt ìa÷ì úðî ìò áøä úà¤¨©©§¨§©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©

.ñøt ìa÷ì úðî ìò àlL¤Ÿ©§¨§©¥§¨
milidza weqta xn`p :`xnbd zyxec(a `)'ä úøBúa íà ék'¦¦§©

õôç BalL íB÷nî àlà äøBz ãîBì íãà ïéà ,éaø øîà ,'Böôç- ¤§¨©©¦¥¨¨¥¨¤¨¦¨¤¦¨¥
m`y ,dpnn cenll utg `edy zkqnn `l` eax el dpyi `ly
,eze`z lr ealy itl ecia zniiwzn dpi` zxg` zkqn el dpyi

øîàpL(a ` milidz)'Böôç 'ä úøBúa íà ék'`ed weqtd oeyl - ¤¤¡©¦¦§©¤§
cnel mc` oi`y cnll 'utg 'd zxeza' `le 'evtg 'd zxeza'

.utg ely ealy mewnn `l` dxez
:df oipra dyrn d`ian `xnbddén÷ éáúé éaøa ïBòîL éaøå éåì¥¦§©¦¦§§©¦¨§¦©¥

àøãéñ é÷ñt à÷å éaøc,max iptl `xwn ly zeiyxt ecnle -÷éìñ §©¦§¨¨§¦¦§¨§¦
àøôñdna mdizerca ewlgpe ,mixtqd on cg` cenll eniiq - ¦§¨

,cenlle jiyndl[ïì] eúééì øîà éåìxtq cenll epl e`iai - ¥¦¨©©§¨
.éìLîeíéléz [ïì] eúééì øîà éaøa ïBòîL éaø.milidz xtq - ¦§¥©¦¦§§©¦¨©©§¨¦¦
dééôkiax oa oerny iax egixkd -eúééàå ,éåììxtqeèî ék .íéléz ©§¥§¥¦§©§¦¦¦§

àëädf weqtl mcenila e`ayk -Léøt ,'Böôç 'ä úøBúa íà ék' ¨¨¦¦§©¤§¨¦
mdléaøweqtd z`BalL íB÷nî àlà äøBz ãîBì íãà ïéà ,øîàå ©¦§¨©¥¨¨¥¨¤¨¦¨¤¦
.õôçcin,éaø ,éåì øîàmc` oi`y weqtd z` epl zyxity dfa ¨¥¨©¥¦©¦

,ea utg ealy ceniln `l` cnelok m`ãBîòì úeLø eðì zúð- ¨©¨¨§©£
ialy ilyn xtq cenlle ,milidz xtq cenll df ceniln wiqtdl

.ea utg
weqtd z` yexcl mitqep mipte`(a ` milidz)'d zxeza m` ik'

:'ebe 'evtgLBãwä ,äøBza ÷ñBòä ìk ,àîç øa éîécáà áø øîà̈©©©§¦¦©¨¨¨¨¥©¨©¨
åéöôç Bì äNBò àeä Ceøa,eizel`yn `lnn -øîàpL(a ` milidz) ¨¤£¨¨¤¤¡©

'Böôç 'ä úøBúa íà ék'.evtg dyer 'd ,dxeza wqery in - ¦¦§©¤§
ç BalL íB÷îa äøBz íãà ãBîìé íìBòì àáø øîàõôeaxn - ¨©¨¨§¨¦§¨¨¨§¨¤¦¨¥

,epnn dxez cenll utgyøîàpL(a ` milidz)'ä úøBúa íà ék' ¤¤¡©¦¦§©
.'Böôç¤§

äléçza ,àáø øîàådxezd ,cnly mcewìL BîL ìò úàø÷ð §¨©¨¨©§¦¨¦§¥©§¤
óBqáìe ,àeä Ceøa LBãwäcnly xg`lúàø÷ðdxezd,BîL ìò ©¨¨§©¦§¥©§

øîàpL(a ` milidz),'äìéìå íîBé äbäé BúøBúáe Böôç 'ä úøBúa' ¤¤¡©§©¤§§¨¤§¤¨¨¨§¨
ly 'ezxez' z`xwp jk xg`e ''d zxez' z`xwp dxezd dligzay

.da gxhy cinlz eze`
äøBz íãà ãîìé íìBòì ,àáø øîàåeita dxeby `dzy cr eaxn §¨©¨¨§¨¦§©¨¨¨

,dyexite cenlzd zqxibäbäé Ck øçàåecenlza oiiri - §©©¨¤§¤
,xacl xac zencle uxzle zeywdløîàpL(a ` milidz)m` iM' ¤¤¡©¦¦

cnli dligza ,'dlile mnFi dBdi FzxFzaE Fvtg 'd zxFzAúøBúa §©¤§§¨¤§¤¨¨¨§¨§©
'ä,dyexite cenlzd zqxibøãäåokn xg`le -äbäé BúøBúáe- §£©§¨¤§¤

.ecenlza oiiri
wxe cenlzd zepyl oipra `axn ztqep `xnin d`ian `xnbd

:da oiirl jk xg`Léðéà ñéøâéì íìBòì ,àáø øîàåmc` dpyi - §¨©¨¨§¨¦§¦¦¦
,ecenlzçkLîc áb ìò óàå,ecenlz gkeyy -àìc áb ìò óàå §©©©¦§©©§©©©§Ÿ

øîà÷ éàî òãé,cnel `ed dn oian epi`y -øîàpL(k hiw milidz) ¨©©¨¨©¤¤¡©
äðçè áéúk àìå áéúk äñøb ,'äáàúì éLôð äñøb'jlnd cec - ¨§¨©§¦§©£¨¨§¨§¦§Ÿ§¦¨£¨

xnel ,dpgh oeyl `le dqxb oeyl hwp dxez cnly exn`a
`l` wcd ecenil z` ogeh did `l dxezl ezee`z aexny

iwlgny zeqexb ly miigixk.rax`l e` mipyl dhigd z` m
cer oiicry s` lr dpeye qxeb did dxezl ezee`z aexn xnelk

.`ibeqd wnera qpkp `l
cenila zebxc izy mda fnexny miweqt dyly d`ian `xnbd

:dxezdéîø àáømixacnd ze`xwn ipy oia dxizq dywn - ¨¨¨¥
,dxezaáéúk(b h ilyn)`xwz dizFxrp dglW'étb ìòinFxn §¦¨§¨©£¤¨¦§¨©©¥§¥

miwqerd micinlzl `exwl zgley ,dxezd xnelk dnkgd ,'zxẅ¤
lr' oeyla ayenl e`xw weqtde ,deab ayen lr cenll `eal da

.reaw epi`y ayen xnelk 'miitpk lr' `edy 'itbáéúëeh ilyn) §¦
(ciDziA gztl daWie'àqk ìòe`xw weqtdy epiid ,'zxw inFxn §¨§¨§¤©¥¨©¦¥§¥¨¤

.reaw ceak mewn `edy `qk oeyla ayenl
:`ax x`anälçzacnel `ed ixd cnelykétb ìòlr xnelk ©§¦¨©©¥

,o`kl minrte o`kl minrt cenll jledy ,reaw epi`y ayen
óBqáìecnel `ed ixdàqk ìò.reawe caekn §©©¦¥

:zexzeqk ze`xpd zexcbd ipy ea xn`pd sqep weqt `ax `ian
áéúk(a g ilyn),'íéîBøî Làøa'y`xa `xwz dxezdy epiid §¦§Ÿ§¦

minexnáéúëeweqtd jynda,'êøã éìò'`xwz dxezdy epiid §¦£¥¨¤§
:`ax x`an .jxc ilrälçza`ed ixd mkg cinlzdLàøa ©§¦¨§Ÿ

íéîBøî,ze`eagna wlzqn xnelkóBqáìe`ed ixdCøã éìò §¦§©£¥¨¤
.lk oirl d`xed dxen xnelk

áéúk ,éîø àleò(eh d ilyn)'EøBaî íéî äúL'ea yiy xean epiid ¨¨¥§¦§¥©¦¦¤
.milk seqaly miqpekn mináéúëeweqtd jyndaCBzî íéìæBðå' §¦§§¦¦

'Eøàa.miwqet mpi`y miig min epiid:`ler x`anäúL älçza §¥¤©§¦¨§¥
EøBaî,leab mdl yiy miqpekn mink `id dxezd -óBqáìe ¦¤§©

Eøàa CBzî íéìæBðå.seq mdl oi`y miig mink `id ixd - §§¦¦§¥¤
:cenild zxfg zeaiyg oipra sqep weqt zyxec `xnbdàáø øîà̈©¨¨

áéúëc éàî ,àðeä áø øîà äøBçñ áø øîà(`i bi ilyn)ìáäî ïBä' ¨©©§¨¨©©¨©¦§¦¥¤¤
úBìéáç úBìéáç BúøBz íãà äNBò íà ,'äaøé ãé ìò õáB÷å èòîé- ¦§¨§¥©¨©§¤¦¤¨¨¨£¦£¦

ecenlz ixd ,ecenil lr xfeg epi`e daxd qxebe cnely.èòîúî¦§©¥
ãé ìò õáB÷ íàå,daxd df lr xfege hrn cnele dpey -äaøé §¦¥©¨©§¤

.ecenlza
dìò éøáòå àúléî àäì ïðaø éòãé ,àáø øîàxac mircei minkg - ¨©¨¨¨§¦©¨¨§¨¦§¨§¨§¦£¨

.df lr mixaer ok it lr s`e dfàðà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨£¨
éãéa íéé÷å dzãéáòicenlz lr izxfge izcnly ok iziyr ip` - £¦§¨§¨¦§¨¦

.icia dniiwzpe ,daxd
:cenild zxfg zeaiyg oipra sqep weqt zyxec `xnbdáø øîà̈©©

áéúëc éàî ,äéøæò ïa øæòìà éaøc déîMî éáæéL(`i bi ilyn)àì' ¦§¦¦§¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨©¦§¦Ÿ
éànøä ãéiö íéîé êéøàé àìå äéçé àì ,'Bãéö äiîø CBøçédnxnd - ©£§¦¨¥Ÿ¦§¤§Ÿ©£¦¨¦©¨¨©©

daxd qxebe dpey df liayae mkg `ed dnk ze`xdl miyp`
`le digi `l ,cnely dn gkey df ici lre ,ecenlz lr xfeg epi`e

da xn`p dxezdy ,mini jix`i(k l mixac),'Lini Kx`e Liig `Ed iM'¦©¤§Ÿ¤¨¤
`le digi `l ,ecia ecenlz miiwl ecenlz lr xfeg epi`y `ede

.mini jix`i
:xg` ote`a weqtd z` x`an zyy ax,øîà úLL áøåweqtd §©¥¤¨©

`elde ,'Fciv dInx KFxgi `l' ike ,ddinza `xwpéànøä ãéiö`ed Ÿ©£§¦¨¥©¨¨©©
CBøçéel yi `ed cvy dn lr xenyl dnxna dyere cvy in - ©£

lr xfege hrn hrn cnely in ,xnelk ,lek`le jexgl zeter
miiwzn ecenlz ,eita dxeby `dzy cr daxd minrt ecenlz

.ecia
éîéc áø àúà éke df xac x`iaíà ,ïéøtö ãvL íãàì ìLî ,øîà ¦£¨©¦¦¨©¨¨§¨¨¤¨¦¢¦¦

äðBLàø ìL äéôðk øaLî,gxaz `lyíàå .Bãéa úBîéi÷úî ílek §©¥§¨¤¨¤¦¨¨¦§©§§¨§¦
.Bãéa úBîéi÷úî ïéà åàìzetqep mixtv cevla weqryky ¨¥¦§©§§¨

.zegxete zexfeg zepey`xd
milidza xn`p :`xnbd zyxec(b ` milidz)ìò ìeúL õòk äéäå'§¨¨§¥¨©

,éàpé éaø éác éøîà ,'íéî éâìtoeyla hwp weqtdàìå ìeúL õòk ©§¥¨¦¨§¦§¥©¦©©§¥¨§Ÿ
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המשך בעמוד רסב

oifge` mipy` cenr hi sc ± iying wxtzereay
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.mipy dnk jk xg`íéúùìô éùðà áùåîáux`a mdxa` xbie" :aizkc ,mdipia xbyk -

."mizyltùéà àåäùë,egka xega `edyk -

.dpwfd ini mcew e`xea xikdl xdnn ,xnelk

ùéàë.xeab -åéúåöî øëùá àìåz` caery -

`le ,eit zevn zad`ne eny zad`n exvei

.xky leaiw mylñøô ìá÷ì àìù úðî ìò-

,xky lawl iteq oi` elit` :xnel ,enr jal idi

.eizevna utge i`xea z` ip` ade`íå÷îî
õôç åáìù`edy zkqn `l` eax el dpyi `l -

oi` ,zxg` zkqn el dpyi m`y .epnid ywan

.eze`z lr ealy itl ,zniiwznåöôçeze`a -

."utg" aizk `lcn ,utg mc`yàøãéñ é÷ñô-

.`xwn ly zeiyxtàøôéñ ÷éìñz` eniiq -

.mixtqd on cg`íéìéú.mildz xtq =åì äùåò
åéöôç'd - zxeza m` ik :`xw xn`w ikd -

.evtg dyeråîù ìò úàø÷ð[eze`] ly -

rnync ,"ezxezae" aizkck ,da gxhy cinlz

.mc` lk lyíãà ãîìé`dzy cr ,eaxn -

.eita el dxeby eyexite cenlzd zqxibøçàå
äâäé êë`zlin zencl ecenlza oiiri -

dyri `l dpey`xae .uxzle zeywdl `zlinl

.dry lk el `vOi `l axde ,lhai `ny ,ok¦¨

ayiizn `ed daxd dpyy xg`l ,cere

inp ikde .dywd xac envrl uxzne ecenlza

qd - "zkqd" :(a ,bq zekxa) "d`exd"a opixn`

.mzd `axc `dl opiziine ,zzk jk xg`eàìã
øîà÷ éàî òãéel yxtl rcei eax oi`y -

.melkäñøâ,(a `xwie) "lnxke yxb" oeyl -

zeqexb ly migixk `l` ,wcd ogeh did `ly

[jxevl] rax`l e` mipyl dhig oiwlgnd

.lk`näáàúì éùôð äñøâize`z aexn -

it lr s` ,zlekid itl xaey iziid dxezl

.dwnera qpkil wcd dpgeh ipi`yéôâ ìò áéúë
- "`xwz dizexrp dgly" :irzyn dxeza -
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xfgne hrn hrn qxebe cnely in lk .lek`le
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àìã

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

éøùàrnyn "yi`"c ,ikd wiic `l "yi`d ixy`" iab lirl la` - dy` ixy` `le yi`

.xg` yi` ihernl rnyn "yi`d"e ,dy` ihernlìò:yexit - qxt lawl zpn

opixn`c `dl inc - `dez epi` m` la` .mieb oiyery enk ,ezli`y `az `l m` `deza

rlq" :`ipzc (` ,c) dpyd y`xae (` ,g) migqtc `nw wxtae (a ,i) `xza `aac `nw wxta

wicv df ixd - "ipa digiy zpn lr dwcvl df

.xenb

øîàdxegq axy rnyn - dxegq ax xn` `ax

zenewn dnka ixdy ,did wdaen eax

seq xn`c `de .enyn mixac daxd xn`y epivn

`l elit` :(` ,bl `rivn `aa) "ze`ivn el`"

oebk :`ax yxtne ,zg` dpyna `l` eipir xi`d

mzd - oexhqil `ndef il `xaq`c dxegq ax

ikde ,"`ax" iqxbc zi`e ."dax" iqxbc zi`

,df xac `l` epnn izlaw `l elit` :eyexit

.eilr rexwl aiig ip` ,yecig xac jk lk ea oi`y

àðàdne .diziyr :yexit ,z"lca - dzciar

meiw oeyl oi`y - "dizniiw" xn` `ly

dna" seqc `idd ik ,devn xaca `l` jiiy

mzaxr mzxyr" iab (` ,cl zay) "oiwilcn

edpixninl jixvc xn` `we ,"xpd z` ewilcd

`l `p` :xn`we ,dipin elawilc ikid ik `zegipa

"dzixar" miqxeb yie .`xaqn dizniiwe `prny

x`tzdle xezql `a ok m`c ,`xidp `le ,y"ixa

.minkg ixac lr xary
ylyi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

,äâltä øBc éLðà úöòa Cìä àlL ,eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦¤Ÿ¨©©£©©§¥©©¨¨
Cøãáe" ;"øéò eðl äðáð äáä" :øîàpL ,eéä íéòLøL¤§¨¦¨¤¤¡©¨¨¦§¤¨¦§¤¤

"ãîò àì íéàhç¯,íBãñ úãéîòa ãîò àlL ©¨¦Ÿ¨¨¤Ÿ¨©©£¦©§
íéàhçå íéòø íãñ éLðàå" :øîàpL ,eéä íéàhçL¤©¨¦¨¤¤¡©§©§¥§Ÿ¨¦§©¨¦

"áLé àì íéöì áLBîáe" ;"ãàî 'äì¯áLé àlL ©§Ÿ§©¥¦Ÿ¨¨¤Ÿ¨©
ìô éLðà áLBîa:øîàpL ,eéä íéðölL éðtî ,íézL §©©§¥§¦§¦¦§¥¤¥¨¦¨¤¤¡©

ì eàø÷ eøîàiå íaì áBèk éäéå"."eðì ÷çNéå ïBLîL ©§¦§¦¨©Ÿ§¦§§¦§¦©¤¨
'ä úà àøé Léà éøLà""¯éøLà àìå Léà éøLà ©§¥¦¨¥¤©§¥¦§Ÿ©§¥

äNBòL éî éøLà :áø øîà íøîò áø øîà ?äMà¦¨¨©©©§¨¨©©©§¥¦¤¤
éøLà :øîà éåì ïa òLBäé éaø .Léà àeäLk äáeLz§¨§¤¦©¦§ª©¤¥¦¨©©§¥
,"ãàî õôç åéúBöîa" .Léàk Bøöé ìò øabúnL éî¦¤¦§©¥©¦§§¦§¦§¨¨¥§Ÿ

åéúBöîa :øæòìà éaø øîà¯.åéúBöî øëNa àìå ¨©©¦¤§¨¨§¦§¨§Ÿ¦§©¦§¨
íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéä àeä ,ïðúc eðééäå§©§¦§©¨¨¥©¦§©£¨¦
eéä àlà ,ñøt ìa÷ì úðî ìò áøä úà ïéLnLîä©§©§¦¤¨©©§¨§©¥§¨¤¨¡
ìa÷ì úðî ìò àlL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥
íãà ïéà :éaø øîà ,"Böôç 'ä úøBúa íà ék" .ñøt§¨¦¦§©¤§¨©©¦¥¨¨

ïBòîL éaøå éåì ."Böôç 'ä úøBúa íà ék" :øîàpL ,õôç BalL íB÷nî àlà äøBz ãîBì¥¨¤¨¦¨¤¦¨¥¤¤¡©¦¦§©¤§¥¦§©¦¦§
éaø ,éìLî [ïì] eúééì :øîà éåì ,àøôñ ÷éìñ ,àøãéñ é÷ñt à÷å éaøc dén÷ éáúé éaøa§©¦¨§¦©¥§©¦§¨¨§¦¦§¨§¥¦§¨¥¦£©©§¨¦§¥©¦
íà ék" :àëä eèî ék .íéléz eúééàå éåìì dééôk ,íéléz [ïì] eúééì :øîà éaøa ïBòîL¦§§©¦£©©§¨¦¦¨§¥§¥¦§©§¦¦¦§¨¨¦¦
øîà .õôç BalL íB÷nî àlà äøBz ãîBì íãà ïéà :øîàå éaø Léøt ,"Böôç 'ä úøBúa§©¤§¨¥©¦©£©¥¨¨¥¨¤¨¦¨¤¦¨¥£©

äøBza ÷ñBòä ìk :àîç øa éîécáà éaø øîà .ãBîòì úeLø eðì zúð ,éaø :éåì¯LBãwä ¥¦©¦¨©¨¨§©£¨©©¦©§¦¦©¨¨¨¨¥©¨©¨
ãBîìé íìBòì :àáø øîà ."Böôç 'ä úøBúa íà ék" :øîàpL ,åéöôç Bì äNBò àeä Ceøä¤£¨¨¤¤¡©¦¦§©¤§¨©¨¨§¨¦§
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äøBî Bðéàå äàøBäì'eipir mvre' oeyln 'minevr' -(eh bl diryi) §¨¨§¥¤§Ÿ¥¥¨
md ixd ,zexedln miwt`zne miyixgne minvrzn ,xnelk

.mxec z` mibxed
:`xnbd zl`eyänk ãòå.zexedl ie`x didiy oizndl jixv onf §©©¨
:`xnbd daiynïéðL ïéòaøà ãò.dpy mirax` lib cr - ©©§§¦§¦
:`xnbd dywnéøBà àáø àäå`l eini lke ,ze`xed dxen did - §¨¨¨¥

dpy mirax` `l` eid:`xnbd zvxzn .ïéåLa íúämrhd - ¨¨§¨¦
s` lr dxed jkle ,epnn lecb exira did `ly meyn dxed `axy

.mirax` libl ribd `l oiicry
edlre ezra ozi eixt xy`' weqtd z` sqep ote`a zyxec `xnbd

milidza weqta xn`p :'leai `l(b `)áø øîà ,'ìBaé àì eäìòå'§¨¥Ÿ¦¨©©
áø øîà àaà øa àçà áø øîà dì éøîàå ,áø øîà àãà øa àçà£¨©£¨¨©©§¨§¦¨¨©©£¨©©¨¨©©
äëéøö íéîëç éãéîìz ìL ïéleç úçéN eléôàL ,áø øîà àðeðîä©§¨¨©©¤£¦¦©¦¤©§¦¥£¨¦§¦¨

ãeîìzxyer diwp oeyla `edy mpeyla xacl cnlzdl - ©§
,`txne'ìBaé àì eäìòå' øîàpLxac `edy dlrd elit` xnelk - ¤¤¡©§¨¥Ÿ¦

.ceai`l jli `l oli`ay lw
weqtd jynd z` zyxec `xnbd(a ` milidz)dyri xy` lke'

weqtd jynda xn`p :'gilvi(a ` milidz).'çéìöé äNòé øLà ìëå'§Ÿ£¤©£¤©§¦©
äæ øác ,éåì ïa òLBäé éaø øîà[jynda `aeiy-],äøBza áeúk ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¤¨©¨

leLîe ,íéàéápa éeðLååéñëð äøBza ÷ñBòä ìk' ,íéáeúka L §¨©§¦¦§¨©§¦¨¨¥©¨§¨¨
.'Bì ïéçéìöîdf xac,äøBza áeúkáéúëc(g hk mixac)úà ízøîLe' ©§¦¦¨©¨¦§¦§©§¤¤

øLà ìk úà eìékNz ïòîì ,íúBà íúéNòå úàfä úéøaä éøác¦§¥©§¦©Ÿ©£¦¤¨§©©©§¦¥¨£¤
.'ïeNòzdf xaceéeðLmbáéúëc ,íéàéápa(g ` ryedi)øôñ Leîé àì' ©£¨©§¦¦¦§¦Ÿ¨¥¤

étî [äfä] äøBzäìëk úBNòì øBîLz ïòîì äìéìå íîBé Ba úéâäå E ©¨©¤¦¦§¨¦¨¨¨©§¨§©©¦§©£§¨
éëøc úà çéìöz æà ék ,Ba áeúkä.'ìékNz æàå EokeleLîL ©¨¦¨©§¦©¤§¨¤§¨©§¦§¨

áéúëc ,íéáeúka(a ` milidz)äbäé BúøBúáe Böôç 'ä úøBúa íà ék' ©§¦¦§¦¦¦§©¤§§¨¤§¤
Bzòa ïzé Béøt øLà íéî éâìt ìò ìeúL õòk äéäå ,äìéìå íîBé¨¨¨§¨§¨¨§¥¨©©§¥¨¦£¤¦§¦¥§¦

.'çéìöé äNòé øLà ìëå ìBaé àì eäìòå§¨¥Ÿ¦§Ÿ£¤©£¤©§¦©
:dxeza weqrie epeyl xenyi miig dvexd,éøcðñkìà éaø æéøëî©§¦©¦£¤§¨§§¦

éiç éòa ïàî éiç éòa ïàî,miig dvex in miig dvex in -eúàå óeðk ©¨¥©¥©¨¥©¥¨§¨
déaâì àîìò élek,eil` mlek e`ae eqpkzd -éiç ïì áä déì éøîà ¥¨§¨§©¥¨§¦¥©¨©¥
.miig epl `ad -eäì øîàweqta xn`p ,ixcpqkl` iaxcl milidz) ¨©§

(ci-biì øBöð 'åâå íéiç õôçä Léàä éî'ðBLòøî øeñ) 'åâå 'òøî E ¦¨¦¤¨¥©¦§§§¥¨¥¨

.('åâå áBè äNòå,rx xacln epeyl xenyiy miig dvexd ,xnelk ©£¥
.miigl dkfie

ì ézøöð íãà øîàé ànL[Cìà] ,äîøî øacî éúôNe òøî éðBL ¤¨Ÿ©¨¨¨©§¦§¦¥¨§¨©¦©¥¦§¨¥¥
äðéLa äøbúàåjl` ,rx xeaice rxd oeyl icil `ea` `ly ick - §¤§¨¤§¥¨

.dpiy ilr `ia`eàlà áBè ïéàå ,'áBè äNòå òøî øeñ' øîBì ãeîìz©§©¥¨©£¥§¥¤¨
øîàpL äøBz(a c ilyn),'eáBæòz ìà éúøBz íëì ézúð áBè ç÷ì ék' ¨¤¤¡©¦¤©¨©¦¨¤¨¦©©£

l `ealn edxnyz dxezdezexbzdl jixv epi`e ,rxd oeyl ici
.epeyl xenyl ick dpiya

izae ze`iqenia miiebd mr zepal l`xyil xzen :dpyna epipy
la` ,ze`vgxnätékì òébäepiidc mdly dtikd z` zepal - ¦¦©©¦¨

zyw oink ieyrd oipaíéáëBk úãBáò da ïéãéîònL íB÷îxeq` §¤©£¦¦¨£©¨¦
.zepal

:xzen exky m`d dtikd z` dpaa oicd dn zx`an `xnbdøîà̈©
,ïðçBé éaø øîà øæòìà éaøla` ,zepal xeq`y s` lr,äða íà ©¦¤§¨¨¨©©¦¨¨¦¨¨

BøëN,ezcear xear lawny.øzeî §¨¨
:`xnbd zl`eyïä íéáëBk úãBáò éLnLî ,àèéLtef dtik ixd - §¦¨§©§¥£©¨¦¥

yinyzk zynyn `id `l` ,dnvra dxf dcear `id oi`
,dxf zcearléaøì ïéa ìàòîLé éaøì ïéa íéáëBk úãBáò éLnLîe§©§¥£©¨¦¥§©¦¦§¨¥¥§©¦

eãáòéL ãò ïéøeñà ïðéà àáé÷ò,dxf dcearl mda eynzyiy - £¦¨¥¨£¦©¤¥¨§
.xzen exkyy heyt jkle

:`xnbd daiynäëøöð àì ,äéîøé éaø øîàopgei iax jxved `l - ¨©©¦¦§§¨Ÿ¦§§¨
,xzen exky dpa m`y epl ycgldîöò íéáëBk úãBáòì àlà- ¤¨©£©¨¦©§¨

.dnvr dxf dcear miakek caerl l`xyi dpaa
:`xnbd zl`eyìàøNé ìL íéáëBk úãBáò øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©£©¨¦¤¦§¨¥

å ãiî äøeñàmiakek zcearíéáëBk ãáBò ìLmiakek zcear e` £¨¦¨§¤¥¨¦
zxq`p dpi` miakek caerd xear l`xyi d`yry,ãáòzL ãò©¤¥¨¥

øétLdnvr dxf dceara opgei iax ixac z` cinrdl xyt` - ©¦
dpi` ,miakek caerd jxevl dze` dyer l`xyidy oeiky

.xzen exky jkle ,carizy cr zxq`pøîàc ïàîì àlàdceary ¤¨§©§¨©
dxf.øîéîì àkéà éàî ,ãiî äøeñà íéáëBk ãáBò ìL¤¥¨¦£¨¦¨©¦¨§¥©

:`xnbd daiynäëøöð àì ,àleò øa äaø øîà àlàjxved `l - ¤¨¨©©¨©¨Ÿ¦§§¨
xzen exky dpa m`y epl ycgl opgei iaxàlàxnby meyn ¤¨

`ed dxf dceard ziiyrïBøçà LBkîaoexg`d qpxewd zkn - §©©£
:`xnbd zx`ane .dtikd ziiyradì íéøb à÷ ïàî íéáëBk úãBáò£©¨¦©¨¨¦¨

a ,dxf dcearl zaygp `id wlg dfi`a -úîéàå ,äëàìî øîb§©§¨¨§¥©
àéåäd dyrp izne -úéì ïBøçà LBkî .ïBøçà LBkîa ,äëàìî øîb ¨§¨§©§¨¨§©©£©©£¥

äèeøt äåL déadey epi` oexg` yeknd lr dcear xky - ¥¨¤§¨
.dxf dcear inc meyn xq`p epi`e xzen exky jkl ,dhext
epi` oexg` yeknd cr ezcear lr mleynd xkydy ,xnelk
,dxf dcearl f` aygp `l oiicr ixdy dxf dcear incl aygp

.xzen exky jkle ,dhext dey epi` ,oexg` yeknd xkye
,xzen exkyy xfrl` iax xn`y jkn :`xnbd zwiicneàîìà©§¨

,óBñ ãòå älçzî úeøéëNì dðLé øáñ÷dyerd mc` ,xnelk ¨¨©¤§¨¦§¦¦§¦¨§©
wlg lk xear xky dk`lnd oinfn aiigzn ,zeplawa dk`ln
oinfn lr swfp df xkyy `l` ,dzyrpyk cin dceard on wlge
exky ,jky oeikne .dk`lnd xnb zryl cr d`elda dk`lnd
epi` oexg` yeknd cr ezcear lr mleynd xkydy oeik ,xzen

gp,dxf dcearl f` aygp `l oiicr ixdy dxf dcear incl ay
la` .xzen exky lk jkle ,dhext dey epi` ,oexg` yeknd xkye
xkya i`kf mc` oi`y xnelk ,seqal `l` zexikyl dpi` m`
xnb zryay oeik ,xeq` exky ok m` ,ezcear miiqny cr ezcear
,dxf dcear my xak dilr yi ,ezcear xkya dkefy dk`lnd

.dxf dcear inc df ixde

äðùî

mzeyrl l`xyil xeq`y mitqep mixac d`ian epizpyn
:miakek zcearlì ïéèéLëz ïéNBò ïéàåceak,íéáëBk úãBáòoebk §¥¦©§¦¦§£©¨¦
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המשך בעמוד מכ



רסב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dxf dcear(ycew zay meil)

,òeèð õòk`le xg` mewna lzype xfege o`kn xwrpy urk epiid §¥¨©
y xnel ,mlerl myn ff epi`e exwirn rehpd urkäøBz ãîBlä ìk̈©¥¨

äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ãçà áøîecenila,íìBòìcenlie jli okle ¥©¤¨¥¤¦©§¨¨§¨
.cg` ax iptl rehp urk rwzyi `le mc`d lkn

:df oipra `cqg ax icinlza dyrn `xnbd zxtqnáø eäì øîà̈©§©
ïðaøì àcñç,eicinlzl -àúlî eëì àîéàc àðéòaip` dvex - ¦§¨§©¨¨¨¥¨§¥¨§¦§¨

,dn xac mkl xneleúéìæàå éì eúé÷áLc àðéôzñîeip` `xi j` - ¦§§¥¨§¨§¦¦§¨§¦
.xg` axn cenll eklze ize` eafrz df ici lr `nyãîBlä ìk̈©¥

.íìBòì äëøa ïîéñ äàBø Bðéà ãçà áøî äøBzz`f ernyy oeik ¨¥©¤¨¥¤¦©§¨¨§¨
cin ,eicinlzàáøc dén÷ ìeæàå eäe÷áLcenll eklde edeafr - ©§§¨©¥§¨¨

.`ax iptleäì øîàepi` cg` axn cneldy df xac ,`cqg ax ¨©§
dkxa oniq d`exéléî éðäcenila `l` df oi` -àøáñzetixg - ¨¥¦¥§¨¨

,cenlzd zqxib eita dxebye cnly xg`l ,ald cecigeìáà£¨
àøîbdpepiye cenlzd zqxib cenil -éãò ãçà áøîó,cenllék §¨¨¥©¤¨¨¦¦
éëéä¥¦
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc dxf dcear(oey`x meil)

:dndaaäáekøàä ïî äéúBñøt øMðî ,øewéò éäBæéàå ,øî øîà̈©©§¥¦¦§©¥©§¤¨¦¨©§¨
.ähîìe:`xnbd dywnéäðéîøe-zxne`d `ziixan dyweïéà §©¨§¦§¦¥

ïéLéc÷îxg`l ,dfd onfa 'ycwd df ixd' xac mey lr xnel oi` - ©§¦¦
xeq`e ,ziad wcal `ed ycwd mzqy itl ,ycwnd zia axgy

,d`pdaïéîéøçî ïéàåixd' xac lr dfd onfa xnel oi` ok enke - §¥©£¦¦
,ziad wcal md minxg mzqy itl ,'mxg dfïéëéøòî ïéàå-oi` §¥©£¦¦

ycwdl ozil eilry ,'ilr ipelt yi` jxr' e` ,'ilr ikxr' xnel

dxeza miyxetnd jxrd inc z`(g-` fk `xwie)elld mixacd lk ,
mzeyrl xeq`,äfä ïîæamixacl oi` ,ycwnd zia oi`e xg`ny ¦§©©¤

mdn dpdiy yeygl yiy ,leykn mxeb `ed `vnpe ,dpwz el`
.ycwda lrny `vnpe,Léc÷ä íàåxar e`,íéøçäåxar e` §¦¦§¦§¤¡¦

éøòäå,Cm` jkitl ,mda lykdl `eai `ly icka mca`l eilr §¤¡¦
dzidefäîäa,ycwd jxevl yixtdyø÷òéz.dxwrl jixv - §¥¨¥¨¥

el` eid m`eúBøéte`,íéìëå úeñk ¥§§¥¦
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום ראשון עמ' א

g"nyz'd haya e"h

ההתוועדות: סיום

ביום  היתה ההילולא יום של העיקרית וההתוועדות שבתֿקודש, בערב היה ההילולא שיום מכיון
על  להביא הפתקאות בצירוף צדקה, של מגבית וכן לצדקה, דולרים חלוקת היתה לא ולכן השבתֿקודש,
"קיימא  שבו בחודש, עשר בחמשה הוא זאת להשלים המתאים הזמן הרי - בעלֿההילולא של הציון

ההילולא. ליום שבסמיכות השבתֿקודש יום של השלימות גם כולל באשלמותא", סיהרא

של  מגבית יערכו וכן לצדקה, לתת דולר של שטרות יחלקו - אחרונה ברכה אמירת לאחרי ולכן,
בעלֿההילולא. של הציון על ולהניח לקחת כדי אמו, ושם שמו יצרף - הרוצה וכל צדקה,

שלאחריֿזה. הניגון וכן ההכנה, ניגון בהקדמת הזקן, אדמו"ר ניגון הניגונים: ינגנו ולפניֿזה

היעוד  קיום את יותר עוד ימהרו אלו ענינים שכל –47ויהיֿרצון והוא עפר", שוכני ורננו "הקיצו
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה בראשם, - דורנו נשיא בעלֿההילולא

בגוף, נשמה ממש, בשר בעיני מוריך" את רואות  עיניך ש"והיו מכיון - ל"ציון" עוד יצטרכו לא ואז,
הרוחנית, בעבודה נעשה שזה מכיון כו', שבינתיים ההפסק ללא בגופים, נשמות של באופן יחדיו וכולנו
העמידה), תפילת בסיום יום בכל שאומרים (כפי תהיה" לכל כעפר ד"ונפשי הביטול עלֿידי

בעלֿההילולא  הדור, לנשיא הביטול – .48ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

הענינים  וכל והשלם, השלישי ביתֿהמקדש ובנין והשלימה, האמיתית גאולה - העיקר והוא ועוד
רצונך" "כמצות - השלימות מעשרה 49בתכלית למטה יהיֿרצון, כן אמן לבב, וטוב שמחה ומתוך ,

עין" כהרף המקום עיכבן "לא - ממש דידן בעגלא ממש, בקרוב .50טפחים,

כלאפצי. זשוריצי ניע אחת). פעם – הרביעית (בבא הזקן אדמו"ר ניגון הכנה. ניגון [ניגנו

המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה אחרֿכך

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א  אדמו"ר כ"ק

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - הדולרים חלוקת לאחרי
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יט.47) כו, ישעי'
ס"ז.48) בא ש"פ שיחת גם ראה

ובכ"מ.49) ויחי. ר"פ תו"ח ראה
מא.50) יב, בא ופירש"י מכילתא

המשך מעמוד נה



רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áéíL øàaúiL Bîk åéìò ìòðî úøBz Lé æàL øBò ätçî äæ á÷ íà óàå...138Ba àöé àì ïë-ét-ìò-óà §©¦©¤§ª¤¤¨¥©¦§¨¨¨§¤¦§¨¥¨©©¦¥Ÿ¥¥
Bãéa eðàéáéå çkLéå epnî èîMé ànL ïéLLBç B÷BL Làø àlà Ba ïéàL ïåékL òhwä139ïk-íà-àìà ©¦¥©¤¥¨¤¥¤¨Ÿ§¦¤¨¦¨¥¦¤§¦§©¦¦¤§¨¤¨¦¥

íL øL÷ìå B÷BL ìò äæ óãò LBáìì ìëeiL ïéðòa áwä ïî äìòîì ïk-íâ epnî óãò áwä úà äôBçä øBò©¤¤©©Ÿ¥¦¤©¥§©§¨¦©©§¦§¨¤©¦§Ÿ¤¤©§¦§Ÿ¨
.(epnî èîMäì ìëeé àlL åéìò̈¨¤Ÿ©§¦¨¥¦¤

õò ìL ìòðîa úàöì Bì øzî òh÷ BðéàL éî ìáà[anììk øBò ätçî Bðéà eìéôàå)141úñðëð ìâøäL ïåékL £¨¦¤¥¦¥©ª¨¨¥§¦§¨¤¥©£¦¥¥ª¤§¨¤¥¨¤¨¤¤¦§¤¤
øznL ïkL-ìëå Bìâø áéáñ ÷æça B÷cäì ìëé BðéàL ét-ìò-óà (Bìâø ìòî èîMé ànL ïéLLBç ïéà Ba¥§¦¤¨¦¨¥¥©©§©©¦¤¥¨Ÿ§©§§Ÿ¤§¦©§§¨¤¥¤ª¨

ù"éðéèðàô) ïéøB÷L øBò íéteçîä íéìòðî épéîa úàöì[bníéìâøäî ènzLäì íéìBëiL ét-ìò-óà ( ¨¥§¦¥¦§¨¦©§¦¤¦©©¦¤§¦§¦§©¥¥¨©§©¦
äøäîa[cnäôBçä øBòa úñðëð ìâøäL ïåékL[dnøénçäì ïéâäBpL úBîB÷î Léå éøîâì eèîLéL ïéLLBç ïéà ¦§¥¨¤¥¨¤¨¤¤¦§¤¤¨©¤¥§¦¤¦¨§§©§¥§¥§¤£¦§©£¦

éøö Bðéà íäa àöéå çëL íà ìáà ïéãä ïî øznL ét-ìò-óà äìçzëì íäa úàöì àlLìòî íøéñäì C ¤Ÿ¨¥¨¤§©§¦¨©©¦¤ª¨¦©¦£¨¦¨©§¨¨¨¤¥¨¦§©¦¨¥©
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ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

נ  ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים יב ובאיזה סעיף סוף כליו, שרו
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dkld ixe`ia
õò ìù [áî נחשב - ממנו ונהנה עליו שנשען כיון -

עור  בו אין אפילו .140כמנעל
ù"éðéèðàô [âî.נעליֿבית -

äøäîá [ãî התרת ללא בידים חליצה ידי על היינו -
.142קשר 

äôåçä øåòá [äî גם צד מכל חופה שהעור היינו -
בית  בנעלי גם לצאת מותר אמנם הרגל, מאחורי
הם  אם מאחוריו, החופה עור שאין בימינו המצויים
מהודק  הצדדים) (מן החופה והעור רגליו, במדת

דחק  בלי תמיד בהם והולכים .143לרגליו,

zetqede mipeiv
ביוה"כ):138) עור מנעלי נעילת איסור (לעניין ב סעיף

אסור. עור ומחופה עץ של סנדל ואפילו
(139„ÈŒ·˙Î·.מקלו ע"י בלעדו לילך לו אפשר שהרי :
צורך 140) יש כמנעל, רגליו תחת המונח דבר להחשיב כדי

נהנה  אינו אפילו כמנעל נחשב (שהוא עור של או שיהיה
שייה  או (ואפילו ממנו) עליו שייסמך ידי על כמנעל ממנו נה

שאינה  יריעה או בבגד המתעטף ובדוגמת עור), של  אינו
מלבוש, דין לה שיהיה כדי ורובו ראשו לעטוף צריך מלבוש
שונים. באופנים ללובשו שיכול מלכתחילה מלבוש משא"כ

(141„ÈŒ·˙Î· עץ של שהוא אע"ג ליכא משוי ומשום :
וצריך  קיטע שאינו מאחר מ"מ מנעל תורת עליו ואין
של  ממקל גרע לא דמגין מידי והוא בו שמהלך להילוכו
סי"ג) לקמן (ובשוע"ר סי"ז כדלקמן בו לילך שמותר חיגר
לו  אפשר שאי שבשביל כלל מנעל תורת עליו  שאין אע"פ
דעיקר  אלא משוי איסור מתירים היו לא מקל בלי לילך
המקל  הרי מקל בלי לילך לחיגר אפשר שאי שמאחר הטעם
דומה  וה"ז הליכתו בכל עליו נסמך גופו שכל הילוכו עיקר
וע' להדיא. ה) (סי' דביצה פ"ג הרא"ש לשון וכ"מ למנעל.
כר"ן  ודלא הקטע), ד"ה ב (סה, לשבת בחידושיו רשב"א
במנעל  בשבת לצאת שאסר ומיהו, ד"ה ב (ב, דיומא פ"ח

עץ). של
(את 142) חיים נתיב ובהגהות ס, ס"ק במשנ"ב פירשו כן

סי' ובבדה"ש וממילא), במהרה 'דמשתלפי השו"ע דברי
אלו  נעליים לחלק כדי כן לומר שיש ביאר ו ס"ק קטו
פנטיניש  משא"כ שבס"ג, מאליו הנופל גדול ממנעל

נפלי. דלמא חיישינן ולא בידים, חליצה ע"י שמשתלפי
תיבת  שהשמיט לשוע"ר הוא שכך כלֿשכן ולכאורה

'וממילא'.
כיון 143) דהתם ג), (שבסעיף גדול למנעל דמו ולא

המנעל  בתוך ונכנס יוצא הרגל רגליו ממדת גדול שהמנעל
דלמא  לחוש יש דחק, ע"י כ"א בו להלך וא"א בו, כשהולך
מתוך  להלך אפשר דאי סקכ"ז במ"ז הפמ"ג (וכ"כ נפלי
קטו  סי' (בדה"ש לאתויי) אתי דלמא טפי חיישינן גודלה
'וממילא' השו"ע דברי ע"פ להקל סברא הוסיף ושם ו, ס"ק
הוסיף  ועוד כדלעיל. זו מילה השמיט בשוע"ר אמנם
מותר  דהאידנא י"ל בפנטיניש לכתחלה למחמירים שאפילו
משתמט  שאם פעם בשום נהגו שלא כיון שלנו בפנטפיל
בשבת  לזה נחוש ומדוע בשוק, בידים אותו להביא הפנפיל

לאתויי. אתי דלמא
אין  בודאי רפש שבמקום ס"א ס"ק מהמשנ"ב הביא  עוד
שבמקום  (בבדה"ש) דבריו וביאר פנטיניש), (ללבוש להקל
דלמא  לחוש יש יותר בטיט ונאחז מתדבק המנעל רפש
שהעור  במנעלים דיבר לא המשנ"ב שגם וכתב משתמיט,
שהם  כיון קשירה בהם שאין אע"פ הרגל אחורי גם סובב
בצ"ע  דבריו השאיר אחרות בית בנעלי וגם היטב, מהודקים
משום  ברפש ובפרט היום יחפים הולכים אין לעולם שהרי
לאתויי  אתי דלמא לחוש ואין רגליו, יתקררו ושמא מיאוסא
ללכת  שאין בבדה"ש הסכים ומכלֿמקום דבר, עמא וכן
שאינם  (ערדליים) המנעלים שעל בקאלאשין בטיט

מהם. שישתמטו שא"א באופן מהודקים
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שאם ‚ תשר"ת סדרי ג' של אחרונה בתקיעה התנה אם
זו  תקיעה לו תעלה המצוה עיקר הן הן תשר"ת סדר
עיקר  הן תש"ת סדרי ואם תשר"ת של אחרונה לתקיעה
זו  תקיעה לו תעלה חובה ידי יוצא הוא ובהן המצוה
לפני  שנית לתקוע צריך אינו תש"ת של ראשונה לתקיעה
וכן  זו בתקיעה יוצא הוא נפשך ממה שהרי הראשון תש"ת
לו  שתעלה תש"ת של אחרונה בתקיעה התנה אם הדין

תר"ת. של ראשונה לתקיעה

סדרים  לשני עולה אחת תקיעה אין כן התנה לא אם אבל
צריכות  שמצות לפי ותר"ת לתש"ת ולא ותש"ת תשר"ת
אינה  תשר"ת סדר להשלמת זו בתקיעה נתכוין ואם כוונה
א"כ  המצוה עיקר תש"ת שאם תש"ת להתחלת עולה

מצוה כשנתכו  לשם תקע לא תשר"ת להשלמת זו בתקיעה ין
לתר"ת: תש"ת שבין בתקיעה וכן כלל

האמורה „ תרועה כשיעור בתורה האמורה תקיעה שיעור
יבבות. כג' בתורה האמורה תרועה ושיעור בתורה

טרומיטין  נקראים והם בעלמא כחות ג' דהיינו אומרים יש
כדי  תר"ת תש"ת תשר"ת לתקוע חכמים שתקנו ועכשיו
בתקיעה  להאריך צריך בתרועה שיש הספיקות מכל לצאת
ג' דהיינו תשר"ת סדר של תרועה כשיעור תשר"ת של
קטנות  יללות וכג' בינוניות גניחות כג' שהם בינונים שברים
תש"ת  ובסדר תשר"ת סדר של תרועה הוא ביחד הכל שהרי
שברים  ג' שיעור כדי אלא בתקיעותיו להאריך צריך אינו
של  ובתקיעות תש"ת סדר של תרועה שיעור שזהו בינונים
יללות  ג' שיעור כדי אלא להאריך צריך אינו תר"ת סדר

תר"ת. סדר של תרועה שיעור שזהו קטנות

להאריך  בידו הרשות תקיעה בכל הרבה להאריך רוצה ואם
יפחות  שלא אלא לתקיעות שיעור אמרו ולא שירצה כמה
שירצה  כמה בטרומיטין להאריך יכול בתרועה וכן מהשיעור
ואינו  כלום בכך אין שברים ג' על מוסיף אם בשברים וכן
כיון  שלאחריו לתקיעה השברים או התרועה בין כמפסיק

אחת. בנשימה הטרומיטין כל או השברים כל שעושה

טרומיטין  אבל שברים ג' על להוסיף שלא נהגו מקום ומכל
קול  שברים הג' בסוף עושין ויש שירצה כמה לעשות יכול
אין  אבל הטרומיטין בסוף עושין וכן תקיעה כעין פשוט

כן: לעשות המנהג

יאריך ‰ שלא תשר"ת סדר של בשברים ליזהר וצריך
בינונים  שברים ג' שיעור כדי שברים מהג' אחד בשבר
סדר  של תקיעה שיעור שזהו טרומיטין דהיינו יללות וג'
שבר  מכלל יצא זה כשיעור אחד בשבר מאריך ואם תשר"ת
כג' הוא תקיעה ששיעור תש"ת ובסדר תקיעה בשם ויקרא
שברים  ג' שיעור כדי אחד בשבר יאריך לא בינונים שברים
לא  ואם תקיעה בשם ויקרא שבר מכלל יצא שלא בינונים

זו). סברא (לפי יצא לא בדיעבד אפילו בכך נזהר

יאריך  לא תשר"ת בסדר שאפילו ליזהר טוב ולכתחלה
שיעור  שזהו לפי טרומיטין [ג'] שיעור כדי אחד בשבר

עליו  יהא הזה כשיעור יאריך ואם תר"ת סדר של תקיעה
שבר  בכל לקצר טוב ולפיכך שבר שם לא תר"ת תקיעת שם
שיהא  כדי מדאי יותר יקצר שלא רק דאפשר מה בכל ושבר

טרומיטין: דהיינו יללה שם ולא גניחה שם עליו

Â ושיעור טרומיטין ג' היא יבבא ששיעור אומרים ויש
תקיעה  ושיעור טרומיטין ט' שהם יבבות כג' תרועה
לא  בודאי שברים ושיעור טרומיטין ט' ג"כ תרועה כשיעור
הפחות  לכל טרומיטין ט' ג"כ תרועה משיעור הוא פחות
כדי  טרומיטין מג' פחות לא שבר בכל להאריך צריך וא"כ
כשיעור  טרומיטין מט' פחות יהא לא ביחד שברים שבג'

תרועה.

פחות  לא תשר"ת של בתקיעות להאריך צריך דבריהם ולפי
תשר"ת  סדר של תרועה שיעור שזהו טרומיטין י"ח מן
מי"ח  פחות לא שהם ביחד יבבות וג' גניחות ג' דהיינו

טרומיטין.

טרומיטין  י"ח מן מעט פחות עד שבר בכל להאריך ויכול
מקום  ומכל תקיעה שם אין טרומיטין י"ח שעד לפי
שיעור  שזה טרומיטין ט' כדי אחד בשבר יאריך לא לכתחלה
אבל  עליו תר"ת תקיעת שם וא"כ תר"ת בסדר תקיעה
מי"ח  פחות תשר"ת של בשבר האריך אם יוצא בדיעבד

תקיעה. שם עליו אין עדיין הסדר שבזה כיון טרומיטין

ט' כשיעור בתקיעות להאריך צריך תש"ת של ובסדר
יאריך  ולא הסדר זה של [תרועה] שיעור שזהו טרומיטין
לא  בדיעבד אפילו האריך ואם טרומיטין ט' כשיעור בשבר
הסדר: זה של תקיעות בכלל ונכנס שבר מכלל שיצא לפי יצא

Ê האחרונה כסברא תורה בשל להחמיר יש הלכה ולענין
טרומיטין  י"ח כשיעור תשר"ת בתקיעות שיאריך דהיינו
טרומיטין  ט' כשיעור תר"ת תש"ת ובתקיעות הפחות לכל
ולא  טרומיטין ג' כדי מעט יאריך שבר ובכל הפחות לכל
תרועה  ובכל תשר"ת בסדר אפילו טרומיטין ט' עד יאריך
שכבר  בדיעבד אבל שנתבאר כמו טרומיטין ט' לעשות צריך
מפני  ולתקוע לחזור צריך אינו אלו מכל אחד ושינה תקע

הראשונה. סברא על לסמוך שיש

לא  הסברות שתי שלפי בענין דברים בשני שינה אם אבל
לפי  שנתבאר כשיעור בתקיעותיו האריך שלא כגון יצא
משיעור  יותר השברים מן בשבר והאריך האחרונה סברא
אחד  בשבר האריך שלא או הראשונה סברא לפי שנתבאר

ד  האחרונה סברא לפי שנתבאר כשיעור השברים ג'מן היינו
משיעור  יותר האריך השברים מן אחד ובשבר טרומיטין
(כדין  ולתקוע לחזור צריך הראשונה סברא לפי שנתבאר
לתפוס  יכול ואינו שיתבאר) דרך ועל בתקיעותיו הטועה

זו: את זו סותרות שהן כיון הסברות שתי של קולות

Á תרועה במקום שהם שברים הג' וכן תרועות של היבבות
בנשימה  עשאן לא ואם אחת בנשימה לעשותן צריך
לשתי  מופסקת ולא תורה אמרה אחת שתרועה יצא לא אחת

תרועות.
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שאם ‚ תשר"ת סדרי ג' של אחרונה בתקיעה התנה אם
זו  תקיעה לו תעלה המצוה עיקר הן הן תשר"ת סדר
עיקר  הן תש"ת סדרי ואם תשר"ת של אחרונה לתקיעה
זו  תקיעה לו תעלה חובה ידי יוצא הוא ובהן המצוה
לפני  שנית לתקוע צריך אינו תש"ת של ראשונה לתקיעה
וכן  זו בתקיעה יוצא הוא נפשך ממה שהרי הראשון תש"ת
לו  שתעלה תש"ת של אחרונה בתקיעה התנה אם הדין

תר"ת. של ראשונה לתקיעה

סדרים  לשני עולה אחת תקיעה אין כן התנה לא אם אבל
צריכות  שמצות לפי ותר"ת לתש"ת ולא ותש"ת תשר"ת
אינה  תשר"ת סדר להשלמת זו בתקיעה נתכוין ואם כוונה
א"כ  המצוה עיקר תש"ת שאם תש"ת להתחלת עולה

מצוה כשנתכו  לשם תקע לא תשר"ת להשלמת זו בתקיעה ין
לתר"ת: תש"ת שבין בתקיעה וכן כלל

האמורה „ תרועה כשיעור בתורה האמורה תקיעה שיעור
יבבות. כג' בתורה האמורה תרועה ושיעור בתורה

טרומיטין  נקראים והם בעלמא כחות ג' דהיינו אומרים יש
כדי  תר"ת תש"ת תשר"ת לתקוע חכמים שתקנו ועכשיו
בתקיעה  להאריך צריך בתרועה שיש הספיקות מכל לצאת
ג' דהיינו תשר"ת סדר של תרועה כשיעור תשר"ת של
קטנות  יללות וכג' בינוניות גניחות כג' שהם בינונים שברים
תש"ת  ובסדר תשר"ת סדר של תרועה הוא ביחד הכל שהרי
שברים  ג' שיעור כדי אלא בתקיעותיו להאריך צריך אינו
של  ובתקיעות תש"ת סדר של תרועה שיעור שזהו בינונים
יללות  ג' שיעור כדי אלא להאריך צריך אינו תר"ת סדר

תר"ת. סדר של תרועה שיעור שזהו קטנות

להאריך  בידו הרשות תקיעה בכל הרבה להאריך רוצה ואם
יפחות  שלא אלא לתקיעות שיעור אמרו ולא שירצה כמה
שירצה  כמה בטרומיטין להאריך יכול בתרועה וכן מהשיעור
ואינו  כלום בכך אין שברים ג' על מוסיף אם בשברים וכן
כיון  שלאחריו לתקיעה השברים או התרועה בין כמפסיק

אחת. בנשימה הטרומיטין כל או השברים כל שעושה

טרומיטין  אבל שברים ג' על להוסיף שלא נהגו מקום ומכל
קול  שברים הג' בסוף עושין ויש שירצה כמה לעשות יכול
אין  אבל הטרומיטין בסוף עושין וכן תקיעה כעין פשוט

כן: לעשות המנהג

יאריך ‰ שלא תשר"ת סדר של בשברים ליזהר וצריך
בינונים  שברים ג' שיעור כדי שברים מהג' אחד בשבר
סדר  של תקיעה שיעור שזהו טרומיטין דהיינו יללות וג'
שבר  מכלל יצא זה כשיעור אחד בשבר מאריך ואם תשר"ת
כג' הוא תקיעה ששיעור תש"ת ובסדר תקיעה בשם ויקרא
שברים  ג' שיעור כדי אחד בשבר יאריך לא בינונים שברים
לא  ואם תקיעה בשם ויקרא שבר מכלל יצא שלא בינונים

זו). סברא (לפי יצא לא בדיעבד אפילו בכך נזהר

יאריך  לא תשר"ת בסדר שאפילו ליזהר טוב ולכתחלה
שיעור  שזהו לפי טרומיטין [ג'] שיעור כדי אחד בשבר

עליו  יהא הזה כשיעור יאריך ואם תר"ת סדר של תקיעה
שבר  בכל לקצר טוב ולפיכך שבר שם לא תר"ת תקיעת שם
שיהא  כדי מדאי יותר יקצר שלא רק דאפשר מה בכל ושבר

טרומיטין: דהיינו יללה שם ולא גניחה שם עליו

Â ושיעור טרומיטין ג' היא יבבא ששיעור אומרים ויש
תקיעה  ושיעור טרומיטין ט' שהם יבבות כג' תרועה
לא  בודאי שברים ושיעור טרומיטין ט' ג"כ תרועה כשיעור
הפחות  לכל טרומיטין ט' ג"כ תרועה משיעור הוא פחות
כדי  טרומיטין מג' פחות לא שבר בכל להאריך צריך וא"כ
כשיעור  טרומיטין מט' פחות יהא לא ביחד שברים שבג'

תרועה.

פחות  לא תשר"ת של בתקיעות להאריך צריך דבריהם ולפי
תשר"ת  סדר של תרועה שיעור שזהו טרומיטין י"ח מן
מי"ח  פחות לא שהם ביחד יבבות וג' גניחות ג' דהיינו

טרומיטין.

טרומיטין  י"ח מן מעט פחות עד שבר בכל להאריך ויכול
מקום  ומכל תקיעה שם אין טרומיטין י"ח שעד לפי
שיעור  שזה טרומיטין ט' כדי אחד בשבר יאריך לא לכתחלה
אבל  עליו תר"ת תקיעת שם וא"כ תר"ת בסדר תקיעה
מי"ח  פחות תשר"ת של בשבר האריך אם יוצא בדיעבד

תקיעה. שם עליו אין עדיין הסדר שבזה כיון טרומיטין

ט' כשיעור בתקיעות להאריך צריך תש"ת של ובסדר
יאריך  ולא הסדר זה של [תרועה] שיעור שזהו טרומיטין
לא  בדיעבד אפילו האריך ואם טרומיטין ט' כשיעור בשבר
הסדר: זה של תקיעות בכלל ונכנס שבר מכלל שיצא לפי יצא

Ê האחרונה כסברא תורה בשל להחמיר יש הלכה ולענין
טרומיטין  י"ח כשיעור תשר"ת בתקיעות שיאריך דהיינו
טרומיטין  ט' כשיעור תר"ת תש"ת ובתקיעות הפחות לכל
ולא  טרומיטין ג' כדי מעט יאריך שבר ובכל הפחות לכל
תרועה  ובכל תשר"ת בסדר אפילו טרומיטין ט' עד יאריך
שכבר  בדיעבד אבל שנתבאר כמו טרומיטין ט' לעשות צריך
מפני  ולתקוע לחזור צריך אינו אלו מכל אחד ושינה תקע

הראשונה. סברא על לסמוך שיש

לא  הסברות שתי שלפי בענין דברים בשני שינה אם אבל
לפי  שנתבאר כשיעור בתקיעותיו האריך שלא כגון יצא
משיעור  יותר השברים מן בשבר והאריך האחרונה סברא
אחד  בשבר האריך שלא או הראשונה סברא לפי שנתבאר

ד  האחרונה סברא לפי שנתבאר כשיעור השברים ג'מן היינו
משיעור  יותר האריך השברים מן אחד ובשבר טרומיטין
(כדין  ולתקוע לחזור צריך הראשונה סברא לפי שנתבאר
לתפוס  יכול ואינו שיתבאר) דרך ועל בתקיעותיו הטועה

זו: את זו סותרות שהן כיון הסברות שתי של קולות

Á תרועה במקום שהם שברים הג' וכן תרועות של היבבות
בנשימה  עשאן לא ואם אחת בנשימה לעשותן צריך
לשתי  מופסקת ולא תורה אמרה אחת שתרועה יצא לא אחת

תרועות.
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ביחד  ששתיהן אע"פ דתשר"ת ותרועה שברים השלשה אבל
הגניחה  היא דשמא בתורה האמורה אחת תרועה במקום הן
בנשימה  לעשותן צריך אין אעפ"כ זו אחר זו ביחד והיללה
אלא  אחת בנשימה וליילל לגנוח האדם דרך שאין לפי אחת
בינתיים  נשימה שעושה דהיינו נשימה כדי ביניהם מפסיק
מקום  ומכל בינתיים נשימה לעשות צריך התוקע גם ולפיכך
ולא  בינתיים אחת נשימה לעשות מכדי יותר יפסיק לא
אלא  תרועה מלת לפניו המקרא שיקרא עד מלהריע ימתין
נשימה  שעשה לאחר ומיד תיכף השברים אחר מעצמו יריע

אחת:

Ë וליילל לגנוח האדם דרך שאין דאע"פ אומרים ויש
תוקעין  שאנו דמה כיון מקום מכל אחת, בנשימה
האמורה  תרועה זהו דשמא ספק מחמת הוא ותרועה שברים
תורה  אמרה אחת תרועה שהרי להפסיק לנו אין א"כ בתורה
נשימות  בשתי עשאן אם לפיכך תרועות לשתי מופסקת ולא
יפסיק  מקום ומכל אחת בנשימה אותן יעשה אלא יצא לא

קולות. לשתי נחלקין שיהיו בענין ביניהם מעט

המנהג  לשנות ואין הראשונה כסברא אלו במדינות והמנהג
להנהיג  יש קבוע מנהג שאין במקום אבל המחלוקת מפני
הברכה  שתהיה כדי אחת בנשימה מיושב בתקיעות לעשות
הראשונה  לסברא שאף הכל לדברי כהלכה עליהם שמברכין
התוקע  כמו יצא אחת בנשימה עשאן שאם אומרים יש
אבל  שיתבאר כמו דיצא אחת בנשימה תש"ת או תר"ת
נשימות  בשתי יעשה עליהם מברכין שאין מעומד בתקיעות
עשאן  אם הראשונה דלסברא שאומר מי לסברת לחוש כדי

יצא. לא אחת בנשימה

מעט  הפסיק אם אחת בנשימה תש"ת או תר"ת התוקע
אומרים  ויש יצא קולות לג' נחלקין שיהיו בענין ביניהם
שהתקיעה  קולות הג' כל ולתקוע לחזור וצריך יצא שלא
לא  האחרונה והתקיעה וסוף הפסק לה היה לא הראשונה
על  ואף אחת בנשימה הכל שעשה והתחלה ראש לה היה
לסברא  לחוש יש מקום מכל הראשונה, כסברא שהעיקר פי

קולות: הג' כל ויתקע ויחזור האחרונה

È אחת בבא של האחרונה בתקיעה והאריך משך ואם
אחת  תר"ת או אחת תש"ת או אחת תשר"ת סדר (פירוש
כדי  תר"ת או תש"ת או תשר"ת מבבות אחת) בבא נקראת
תקיעות  לשתי זו תקיעה לו שתעלה כדי תקיעות שתי שיעור
תקיעה  ולשם זו בבא של אחרונה תקיעה לשם דהיינו
בשביל  אלא לו עלתה לא שלאחריה בבא של ראשונה
שכל  לפי זו בבא של אחרונה תקיעה דהיינו אחת תקיעה
לשתי  זו תקיעה נחלק ואם וסוף ראש בו להיות צריך תקיעה
האחרונה  לתקיעה ראש כאן אין התוקע שחשב כמו תקיעות
אחר  הולכין אנו אין ולפיכך ראשונה לתקיעה סוף ולא
אחת  לתקיעה זו תקיעה חושבין אנו אלא בזה מחשבתו

זו: בבא של אחרונה תקיעה בשביל לו ועולה ארוכה

‡È וכיון מחשבתו אחר הולך שהכל ואומרים חולקין ויש
חושבין  אנו תקיעות לשתי לו שתעלה חשב שהוא

ולכך  שנתבאר מטעם פסולות ושתיהן תקיעות כשתי אותה
לחזור  וצריך אחת תקיעה בשביל אפילו לו עולה אינה
על  ואילך משם ויגמור זו בבא של ראשונה תקיעה ולתקוע
כמו  לראש שחוזר בבא באמצע שטעה מי כדין הסדר

שיתבאר.

לסברא  לחוש טוב מקום ומכל הראשונה כסברא והלכה
האחרונה:

·È תקיעות מתחילת להשיח אסור שלכתחלה אע"פ
בסי' שיתבאר כמו מעומד התקיעות סוף עד מיושב
הפסיק  אפילו ושח התוקע עבר אם מקום מכל תקצ"[ב]
תרועה  ובין לתרועה תקיעה בין אפילו בשיחה שעות כמה
לחזור  צריך אין לסדר סדר ובין לבבא בבא ובין לתקיעה

ולתקוע.

כגון  אחרים בקולות אחת שבבבא הקולות בין הפסיק אפילו
או  בתקיעות נתעסק שהריע לאחר או שתקע שלאחר
הבבא  אותה של התרועה בין בהם והפסיק אחרות בתרועות

שלא להתקיעות  דכיון כלום בכך אין ולאחריה שלפניה
לשם  הבבא באמצע בהם שנתעסק האלו בקולות נתכוין
בין  הפסק חשובין אינן לפיכך בעלמא כמתעסק אלא מצוה
הקפידה  שלא לפי ושלאחריה שלפניה לפשוטה התרועה
פשוט  שאינו שופר בקול ביניהם יפסיק שלא אלא תורה
לפניה  פשוטה כאן אין דאז מצוה לשם התוקע בו שנתכוין
לאחריה  או לפניה פשוט שאינו שופר קול אלא לאחריה או
שופר  קול כאן אין מצוה לשם התוקע בו נתכוין לא אם אבל
נחשב  קולו שאין לפי לאחריה או לפניה פשוט שאינו
לשם  בו נתכוין שלא כיון וחיה בהמה לקול ודומה לכלום

מצוה:

‚È דהיינו בסירוגין התקיעות שמע אם השומע וכן
שבאמצע  והוא יצא בשיחה הרבה בינתיים שהפסיק
דהיינו  מקום באותו ראוי שאינו שופר קול שמע לא הבבא
לא  ושלאחריה שלפניה להפשוטה הבבא של התרועה שבין
שנתבאר  דרך ועל מצוה לשם פשוט שאינו שופר קול שמע

בתוקע:

„È אלא אחד מאדם התקיעות כל שישמע צריך אין וכן
מזה  תקיעה אדם בני מכמה אותן שמע אם אפילו
אבל  יצא הקולות כל סוף עד וכן מזה ותקיעה מזה ותרועה
שתקעו  אדם בני משלשה תקיעה תרועה תקיעה שמע אם
לפי  יצא לא תקיעה וזה תרועה וזה תקיעה זה כאחד כולם
שכולם  כיון לאחריה ופשוטה לפניה פשוטה כאן שאין
תקיעה  תקעו משלשתן ואחד אחד כל ואם אחת בבת תקעו
וב' אחת בבת יוצאין הקולות שכל אע"פ תקיעה תרועה
מהן  אחת אפילו שומעין אין אחת בבת היוצאין קולות
על  הוא דחביב כיון בשופר מקום מכל קמ"א בסימן כמ"ש
ושומע  דעתו נותן הוא בשנה פעם אלא שאינו לפי השומע

קולות. כמה אפילו

תקעו  ומקצתן בחצוצרות תקעו מקצתם אפילו ולפיכך
לשמוע  השופר על דעתו נתן חביבתו דמחמת יצאו בשופר

קולו:
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ÂË שברים שני שתקע ולאחר תשר"ת  בסדר העומד תוקע
בין  להריע והתחיל טעה השלישי שבר שסיים קודם
גמרה  שלא בין בטעות בה שהתחיל התרועה את שגמר
ויגמור  ויריע שברים ג' ויתקע יחזור באמצע נזכר אלא עדיין
את  ולתקוע לחזור צריך אינו אבל הסדר על ואילך משם
שטעה  קודם תקע שכבר זו בבא של הראשונה התקיעה
בין  בטעות שתקע ותרועה שברים בשני שהפסיק ואע"פ
זו  בבא של ותרועה לשברים זו בבא של ראשונה תקיעה
הן  בטעות שתקע תרועה שהשברים דכיון כלום בכך  אין
הפסק  זה אין זו בבבא לתקוע לו שיש תרועה שברים מעין
עולה  הקול ואין להריע שמתחיל לתוקע דומה זה למה הא
שישמעו  הקצר הקול שאין להריע ומתחיל וחוזר ופוסק יפה
כיון  שלפניה לפשוטה תרועה בין הפסק חשוב בשופר

לתקוע: שצריך תרועה מעין שהוא

ÊË עומד אם אבל תשר"ת בסדר אמורים דברים במה
השברים  שגמר לאחר להריע שהתחיל  בין תש"ת בסדר
עשה  לא אפילו השברים שגמר קודם להריע שהתחיל בין
שבר  אפילו שתקע קודם להריע שהתחיל בין אחד שבר אלא
זו  בבא של הראשונה תקיעה גם ולתקוע לחזור צריך אחד
לתקוע  לו שצריך השברים מעין אינה זו דתרועה דכיון
לפשוטה  השברים בין הפסק חשובה היא לפיכך זו בבבא

שלפניה.

ולתקוע  לחזור צריך שאין אמרו לא תשר"ת בסדר ואפילו
השני  סיום בין בנשימה הפסיק כשלא אלא ראשונה תקיעה

הפסיק  אם אבל בטעות שהריע התרועה להתחלת שברים
הראשונה  תקיעה גם ולתקוע לחזור צריך בנשימה ביניהם
להתרועה  השברים בין בנשימה שהפסיק דכיון זו בבא של
מצטרפת  התרועה ואין הא' כתקיעה נחשבים שניהם אין
לבדו  תרועה שהריע למי דומה זה והרי השברים עם כלל
תשר"ת  בסדר שברים השלשה שתקע קודם שברים בלא
לפי  זו בבא של ראשונה תקיעה ולתקוע לחזור דצריך
שהרי  שלפניהם לפשוטה השברים בין זו בתרועה שהפסיק
זו  בבבא לתקוע לו שצריכים השברים מעין אינה זו תרועה
אין  זו בבבא לתקוע לו שצריך התרועה מעין שהוא ואע"פ
זו: בבא של השברים עדיין תקע שלא כיון כלום מועיל זו

ÊÈ תשר"ת בסדר בין שברים שלשה שתקע לאחר אם וכן
שברים  ותקע וחזר בנשימה הפסיק תש"ת בסדר בין
לאחר  אם וכן אחד שבר אלא ותקע חזר לא ואפילו אחרים
סברא  לפי טרומיטין שלשה דהיינו התרועה את שגמר
לא  אפילו והריע וחזר בנשימה הפסיק שביארנו הראשונה

ראש  תקיעה גם ולתקוע לחזור צריך התרועה את ונה גמר
שהפסיק  דכיון הסדר על ואילך משם וגומר זו בבא של
בין  או השברים בין יתירה בתרועה או יתירים בשברים
או  השברים ויתקע יחזור ואם שלאחריהן לפשוטה התרועה
השברים  יהיו הסדר על ואילך משם ויגמור התרועה
השברים  בין הפסק כבר שתקע היתירה התרועה או היתירים
לפי  שלפניהן לפשוטה זו בבא של הכשרים התרועה או
זו  בבבא לתקוע לו שצריך תרועה או שברים מעין שאינן

אותם: תקע שכבר כיון כלום לו צריך אין שהרי

שופר: לתקיעת הראוי סדר תקצ סימן ד חלק
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רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

ÂË שברים שני שתקע ולאחר תשר"ת  בסדר העומד תוקע
בין  להריע והתחיל טעה השלישי שבר שסיים קודם
גמרה  שלא בין בטעות בה שהתחיל התרועה את שגמר
ויגמור  ויריע שברים ג' ויתקע יחזור באמצע נזכר אלא עדיין
את  ולתקוע לחזור צריך אינו אבל הסדר על ואילך משם
שטעה  קודם תקע שכבר זו בבא של הראשונה התקיעה
בין  בטעות שתקע ותרועה שברים בשני שהפסיק ואע"פ
זו  בבא של ותרועה לשברים זו בבא של ראשונה תקיעה
הן  בטעות שתקע תרועה שהשברים דכיון כלום בכך  אין
הפסק  זה אין זו בבבא לתקוע לו שיש תרועה שברים מעין
עולה  הקול ואין להריע שמתחיל לתוקע דומה זה למה הא
שישמעו  הקצר הקול שאין להריע ומתחיל וחוזר ופוסק יפה
כיון  שלפניה לפשוטה תרועה בין הפסק חשוב בשופר

לתקוע: שצריך תרועה מעין שהוא

ÊË עומד אם אבל תשר"ת בסדר אמורים דברים במה
השברים  שגמר לאחר להריע שהתחיל  בין תש"ת בסדר
עשה  לא אפילו השברים שגמר קודם להריע שהתחיל בין
שבר  אפילו שתקע קודם להריע שהתחיל בין אחד שבר אלא
זו  בבא של הראשונה תקיעה גם ולתקוע לחזור צריך אחד
לתקוע  לו שצריך השברים מעין אינה זו דתרועה דכיון
לפשוטה  השברים בין הפסק חשובה היא לפיכך זו בבבא

שלפניה.

ולתקוע  לחזור צריך שאין אמרו לא תשר"ת בסדר ואפילו
השני  סיום בין בנשימה הפסיק כשלא אלא ראשונה תקיעה

הפסיק  אם אבל בטעות שהריע התרועה להתחלת שברים
הראשונה  תקיעה גם ולתקוע לחזור צריך בנשימה ביניהם
להתרועה  השברים בין בנשימה שהפסיק דכיון זו בבא של
מצטרפת  התרועה ואין הא' כתקיעה נחשבים שניהם אין
לבדו  תרועה שהריע למי דומה זה והרי השברים עם כלל
תשר"ת  בסדר שברים השלשה שתקע קודם שברים בלא
לפי  זו בבא של ראשונה תקיעה ולתקוע לחזור דצריך
שהרי  שלפניהם לפשוטה השברים בין זו בתרועה שהפסיק
זו  בבבא לתקוע לו שצריכים השברים מעין אינה זו תרועה
אין  זו בבבא לתקוע לו שצריך התרועה מעין שהוא ואע"פ
זו: בבא של השברים עדיין תקע שלא כיון כלום מועיל זו

ÊÈ תשר"ת בסדר בין שברים שלשה שתקע לאחר אם וכן
שברים  ותקע וחזר בנשימה הפסיק תש"ת בסדר בין
לאחר  אם וכן אחד שבר אלא ותקע חזר לא ואפילו אחרים
סברא  לפי טרומיטין שלשה דהיינו התרועה את שגמר
לא  אפילו והריע וחזר בנשימה הפסיק שביארנו הראשונה

ראש  תקיעה גם ולתקוע לחזור צריך התרועה את ונה גמר
שהפסיק  דכיון הסדר על ואילך משם וגומר זו בבא של
בין  או השברים בין יתירה בתרועה או יתירים בשברים
או  השברים ויתקע יחזור ואם שלאחריהן לפשוטה התרועה
השברים  יהיו הסדר על ואילך משם ויגמור התרועה
השברים  בין הפסק כבר שתקע היתירה התרועה או היתירים
לפי  שלפניהן לפשוטה זו בבא של הכשרים התרועה או
זו  בבבא לתקוע לו שצריך תרועה או שברים מעין שאינן

אותם: תקע שכבר כיון כלום לו צריך אין שהרי

שופר: לתקיעת הראוי סדר תקצ סימן ד חלק
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

`Ed dwYxPn z`vl FWtp gkA Fpi` ok iR lr s ©̀©¦¥¥§Ÿ©©§¨¥¦©§¥¨
`kRdz`e `iitMz` zpigaA zFidl ,sEBd xq`n'כּוwx , ©£©©¦§¦§¦©¦§©§¨§¦§©§¨©

.FzclFzM FzxEabaE FRwzA Fcnr lr cnFr sEBd©¥©¨§§¨§¦§¨§§¨
l"fx xn`nkE3`YxYgn mER` `aPB" ".כּו': §©£©©©©¨¨©©§©§¨

df xvn zpigAn dlrW ,dzid mdxa` zlrnE©£©©§¨¨¨§¨¤¨¨¦§¦©¥©¤
hXRzdl uFRgYW cr ,dpFilr dad`A FWtp dwacl§¨§¨©§§©£¨¤§¨©¤©§§¦§©¥
lEHA zpigaA zFidl ,sEBd cSOW ,DbpAW diWEaNn¦§¤¨¤§Ÿ©¤¦©©¦§¦§¦©¦

.WOn WtPd zFlM zpigaA ,FCal KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥§©¦§¦©§©¤¤©¨
sFqÎoi` xF`A zEppFAzd zngn d`A Ff dad` dPde§¦¥©£¨¨¨¥£©¦§§§¥
daWgn zil"C ,'oinlr lM aaFQ'd Fnvr `EdÎKExÄ©§©¥¨¨§¦§¥©§¨¨

."llM Dia `qitY§¦¨¥§¨
"minlFr lM zEkln LzEkln" iM(bi ,dnw miNdY)± ¦©§§©§¨¨¦§¦¦

aEzMW FnM ,xEAC zpigA `EdW ,cal Kln zpigAzldw) §¦©¤¤§©¤§¦©¦§¤¨Ÿ¤¤

(c ,g" :Kln xaCKExA" :xn`nkE ."oFhlWxn`Wdide §©¤¤¦§§©£¨¨¤¨©§¨¨
lM zEIg KWnp dGOW ,calA dxin` ± "mlFrd̈¨£¦¨¦§¨¤¦¤¦§¨©¨
`N` df oi`W .Wil oi`n mzEEdzde mnEIwe ,zFnlFrd̈¨§¦¨§¦§©¨¥©¦§¥¤¥¤¤¨

A.`nlrA dx`d zpig §¦©¤¨¨§¨§¨
mixnF`W FnkE4lre lrOn minXA [..] KxAzY" : §¤§¦¦§¨¥©¨©¦¦©©§©

gaW lM lr ,zgYn ux`dLici dUrnlMW ± " ¨¨¤¦¨©©¨¤©©£¥¨¤¤¨
,"dpW w''z riwxl ux`d on" ,ux`e minW ± zFnlFrd̈¨¨©¦¨¨¤¦¨¨¤¨¨¦©¨¨

:"Lici dUrn" zpigA `N` Dpi ¥̀¨¤¨§¦©©£¥¨¤
WAEln Fpi` ,lWn KxC lr mc` ici dUrnA FnMW¤§§©£¥§¥¨¨©¤¤¨¨¥§¨
KM ,WtPd lW ipFvigd WEal `EdW ,dUrOd gM `N ¤̀¨Ÿ©©©£¤¤§©¦¦¤©¤¤©
gM zpigaA `N` opi` zFnlFrd lkA WAElnd zEIgd©©©§¨§¨¨¨¥¨¤¨¦§¦©Ÿ©
rbFp Fpi`W ,`nlra dx`de ipFvigd gM `EdW ,dUrOd©©£¤¤Ÿ©©¦¦§¤¨¨§¨§¨¤¥¥©

.llM WtPd zEdnE zEnvrl§©§©©¤¤§¨
crl LnW gAYWi miWFcw `xFa"E'כּו± " ¥§¦¦§©©¦§¨©

mW zpigA md ,zFnWpE mik`ln mdW "miWFcT"dW¤©§¦¤¥©§¨¦§¨¥§¦©¥
dx`de eif `N` Fpi` oM mb `EdW ,calA'כּוmpi`W `N` , ¦§¨¤©¥¥¤¨¦§¤¨¨¤¨¤¥¨

.zFnlFrd zEIpFvig FnM "Lici dUrn" zpigaA¦§¦©©£¥¨¤§¦¦¨¨
x`W F` ilM dfi`A WAElnd dUrOd gM ,dPd iM¦¦¥Ÿ©©©£¤©§¨§¥¤§¦§¨
oi` `Edd gMd dPd ,lWn KxC lr mc` ici dUrn xaC§©©£¥§¥¨¨©¤¤¨¨¦¥©Ÿ©©¥
cxtp dUrp iM .WtPd zEdnE zEnvr mr llM zEkiIW Fl©¨§¨¦©§©©¤¤¦©£¤¦§¨
FA WAElnd gMd mr ilMd zfig` ici lre ,EpOn lCaEn§¨¦¤§©§¥£¦©©§¦¦©Ÿ©©§¨

.eixg` mc` zEnvr KWnp oi ¥̀¦§¨©§¨¨©£¨
.mc`d zEnvr oM mB KWnp ,FnW F`xwA oM oi`X dn©¤¥¥§¨§§¦§¨©¥©§¨¨¨
EPcFre ,WtPd zEnvrl rbFPd dx`de eif `Ed mXdW¤©¥¦§¤¨¨©¥©§©§©¤¤§¤
zpigA `N` df oi` df lM mr K` ,DOr cgEinE xEWẅ§¨¦¨©¦¨¤¥¤¤¨§¦©
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`Ed EN`M Fnvr iRn `vFi zFidl mc`d lv` cxtp¦§¨¥¤¨¨¨¦§¥¦¦©§§¦
aEzMW FnM wx ,FNW(arw ,hiw miNdY)" :ipFWl orY ¤©§¤¨§¦¦©©§¦

Lzxn`" `id dxFYdW ,"Lzxn`" ipFWNW `N` ,"orY" ¦§¨¤¤©¨¦¦§¨¤¤¨¤§¦©©
.xnF` `EdX dn ± xnF`d xg` dpFrM ±§¤©©¨¥©¤¥

ozlAwAW ± dxFYd lM zEllM od zFxACd c''Eie§©¦§¥§¨¨©¨¤§©¨¨¨
zFidl ,dxFYd lM ElAw dxEaBd iRn zFxACd zxUr£¤¤©¦§¦¦©§¨¦§¨©¨¦§
wx zFidle ,mditA xAcnd 'd xacl mlv` lEHA zpigA§¦©¦¤§¨¦§©©§©¥§¦¤§¦§©
sFqÎoi` xF` iENiB oipr `EdW ,'xnF`d xg` dpFrM'§¤©©¨¥¤¦§¨¦¥

.WOn lEHA zpigaA ± dlrnl FnM dHnl§©¨§§©§¨¦§¦©¦©¨
wqrA cgte dni` eilr lFRie liMUOd opFAzi dGnE¦¤¦§¥©©§¦§¦¨¨¥¨¨©©§¥¤
Exn`PW WOn `Ed ± "'d xac" iM FAll FnEUA ,dxFYd©¨§§¦¦§©©¨¤¤¤§

.ipiQn dWnl§Ÿ¤¦¦¨
l"fx Exn`W dfe(` ,ak zFkxA)wEqR lr(h ,c mixaC) §¤¤¨§©©§¨©¨§¨¦

Dil Kinqe :"Lipa ipale Lipal mYrcFde"(i ,mW)mFi" : §©§¨§¨¤§¦§¥¨¤§¨¦¥¨

Ycnr xW`'כּוd`xie dni`A oNdN dn" ± o`Mכּו'" s` , £¤¨©§¨©§©¨§¥¨§¦§¨©©
".כּו'

o`M s` oNdN dn" ± df oFinC oaEn Fpi` dxF`kNW¤¦§¨¥¨¦§¤©§©¨©©
ipiqכּו' xd cnrnA ixdW ,"(ci ,k zFnW)mi`Fx mrd lke" : ¤£¥§©£©©¦©§§¨¨¨¦

wqrA oM oi`X dn ± "'d xAC miptA mipt"E ,"zFlFTd z ¤̀©¨¦§¨¦¦¤©¤¥¥§¥¤
?Fnvr iptA cnFNWM mc` lM lW dxFYd©¨¤¨¨¨§¤¥¦§¥©§

wqr mb iM ,lirl x`AzPW FnM `Ed oiprd `N ¤̀¨¨¦§¨§¤¦§¨¥§¥¦©¥¤
xn`PW WOn 'd xaC `Ed onf lkaE cg` lkAW dxFYd©¨¤§¨¤¨§¨§©§©©¨¤¤¡©
EN`M d`xie dni` eilr lFRY df ici lre .ipiQn dWnl§Ÿ¤¦¦¨§©§¥¤¦¨¨¥¨§¦§¨§¦

.ipiq xdn mFId DlAw: ¦§¨©¥©¦¨

dPdeozFPd `Ed ,df lEHA zpigaA dxFYd wqrfFr §¦¥¥¤©¨¦§¦©¦¤©¥
,ziwl`d WtPl zFnEvrzedIWEze.`xg`Î`xhql §©£©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¨©¦§¨¨¢¨

Edfe(a ,k zFnW)"ux`n Liz`vFd xW` Liwl` 'd ikp` §¤§¨Ÿ¦¡Ÿ¤£¤¥¦¥¤¤
mixvn:" ¦§©¦

" zpigA KWnp dxFYd zlAwA iMikp`ikp` EpiidC ," ¦§©¨©©¨¦§¨§¦©¨Ÿ¦§©§¨Ÿ¦
aFQ'd KxAzi FzEdnE FzEnvr ,WOn'oinlr lM a'כּו. ©¨©§©¦§¨¥©¥¨¨§¦

aEzMW FnkE(e ,e mixaC)xW` dN`d mixaCd Eide" :ikp` §¤¨§¨¦§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦
mFId LEvn'כּו" zpigaE ."ikp`l`xUil KWnp df " §©§©§¦©¨Ÿ¦¤¦§¨§¦§¨¥

zpigaAd''ied"zEhXRzde mEvnv ici lr EpiidC ," ¦§¦©£¨¨§©§©§¥¦§§¦§©§
" zpigaA dUrPW cr ,l''PMLiwl`.WOn " ©©©¤©£¨¦§¦©¡Ÿ¤©¨

ux`n Liz`vFd xW`" if`emixvnzpigAn ± " ©£©£¤¥¦¥¤¤¦§©¦¦§¦©
miliAbOd zindAdÎWtpe sEBd cSOW milEabE mixvn§¨¦§¦¤¦©©§¤¤©©£¦©©§¦¦
.dwYxPn z`vl miaMrnE ziwl`dÎWtp z` miWiAlnE©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦§©§¦¨¥¦©§¥¨

aEzMW FnkE(fi ,b zFnW)"mixvn iprn mkz` dlr`"e : §¤¨§§©£¤¤§¤¥¢¦¦§©¦
"dagxE daFh ux` l`" ±(g ,mW)zlAw ici lr iM . ¤¤¤¨§¨¨¨¦©§¥©¨©

`l 'd ip`"e ,'oinlr lM aaFq' zpigA EpiidC ,"ikp`"¨Ÿ¦§©§§¦©¥¨¨§¦©£¦Ÿ
lEHA zpigaA dxFYd wqrA "izipW'כּוozFPd `Ed ,gM ¨¦¦§¥¤©¨¦§¦©¦©¥Ÿ©
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

,zidl`d WtPldIWEzesEBd zFe`zl'כּו. ©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¨§©£©
oipr Edfe(a ,dp migqR)rnW z` oikxFM Eid Fgixi iWp`" : §¤¦§¨§¨¦©§¥§¥¨§¦¤§©

:"'Yad`e ± cg`' oiA oiwiqtn Eid `le§Ÿ¨©§¦¦¥¤¨§¨©§¨
Î`cEgi zpigA EpiidC ,'cg`' zpigA zlAw ici lr iM¦©§¥©¨©§¦©¤¨§©§§¦©¦¨
ÎKExA sFqÎoi` xF`l WOn lEHA zpigA `EdW ,d`Nr¦¨¨¤§¦©¦©¨§¥¨
z`U xziA dad`d lCbY ,l''PM 'oinlr lM aaFQ'd `Ed©¥¨¨§¦©©¦§©¨©£¨§¤¤§¥

" didYW crlkA"Laal(d ,e mixaC),"Lixvi ipWA" ± ©¤¦§¤§¨§¨§§¨¦¦§¥§¨¤
,"`xFdpl `kFWg `kRdz`e `xg`Î`xhq `itMz`"C§¦§©§¨¦§¨¨¢¨§¦§©§¨£¨¦§¨

.l''PM "dIWEze fr" KWnp df lEHA zpigAOW¤¦§¦©¦¤¦§¨Ÿ§¦¨©©
KExA" oM oi`X dnmW,"cre mlFrl FzEkln cFaM ©¤¥¥¨¥§©§§¨¨¤

aizM ixd(h ,fn miNdY)lr midl` Kln" :miFB'mW' iM ," £¥§¦§¦¦¨©¡Ÿ¦©¦¦¥
zFlGnE miakFM icaFr Elit`e ,zFnlFrd zEIg `Ed df10 ¤©¨¨©£¦§¥¨¦©¨

l"fx Exn`W oiprkE .llkA(h ,al mixaC ixtq)mdxa`M `l" : ¦§¨§¦§¨¤¨§©©−¦§¥§¨¦Ÿ§©§¨¨
l`rnWi EpOn `vIW'כּו." ¤¨¨¦¤¦§¨¥

mlFrl FzEkln cFaM mW KExA" mixnF` Ep`W `N ¤̀¨¤¨§¦¨¥§©§§¨
`EdW `N` ,"cg`" oM mB `Ed "cre" iM ,i`WgA "crë¤©£¨¦¨¤©¥¤¨¤¨¤

xdFGA aEzMW FnM 'oeez`C itENig'A11.: §¦¥§©§¨§¤¨©©

dfaE:"dpaNl mipFn l`xUI"X dn oaEi ¨¤¨©¤¦§¨¥¦©§¨¨
zlAwOW wx ,"mElM DnxBn Dl zil" dpaNd iM¦©§¨¨¥¨¦©§¨§©¤§©¤¤
lkA okle .ux`d lr xi`dl WnXd xF`n DNW xF`d̈¤¨¥©¤¤§¨¦©¨¨¤§¨¥§¨
ziUrPW cr DWECig mcFw zhrnzn WcFge WcFg¤§¤¦§©¤¤¤¦¨©¤©£¥
WOn WnXd xF` zgY d`AW ipRn ,dCEwp zpigaA¦§¦©§¨¦§¥¤¨¨©©©¤¤©¨
xF`e zklFde ;ux`d lr dxi`n Dpi` okle ,dPOn lAwl§©¥¦¤¨§¨¥¥¨§¦¨©¨¨¤§¤¤¨
dpaNdW ,WOn WnXd xF`n lMde ,dpaNd iENin cr©¦©§¨¨§©Ÿ¥©¤¤©¨¤©§¨¨
zxfFg dpaNd iENin xg`e .mElM DnxBn Dl zil¥¨¦©§¨§§©©¦©§¨¨¤¤
cr Wcgd sFqA dCEwp zpigaA zFidl zhrnznE¦§©¤¤¦§¦§¦©§¨§©Ÿ¤©

.zWCgznE zxfFgW¤¤¤¦§©¤¤
ipr `Ed KM ,dGd lWOke dN`d mixaCd lkkEo §¨©§¨¦¨¥¤§©¨¨©¤©¦§¨

:l`xUi¦§¨¥
aaFQ'd `EdÎKExA sFqÎoi` xF`l lEHA zpigA mdW¤¥§¦©¦§¥¨©¥
oFdl zilC" zpigaA md mzcFare mzxFze ,'oinlr lM̈¨§¦§¨¨©£¨¨¥¦§¦©§¥§
in Wi' ,'cnFNW in Wi' zpigaA Fpi`W ."mElM oFdinxBn¦©§¥§¤¥¦§¦©¥¦¤¥¥¦

'adF`W'כּוsFqÎoi` xF`l lEHA zpigaA lMd `N` ; ¤¥¤¨©Ÿ¦§¦©¦§¥
`Ed WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF`e ,WOn `EdÎKExÄ©¨§¥¨©¨
`id "dkld Ff 'd xac"E ,mzcFare mzxFY KFzA okFXd©¥§¨¨©£¨¨§©£¨¨¦

.mditA zxAcnd©§©¤¤§¦¤
aEzMW FnM ,'WnW' zpigA `id Ffe(ai ,ct miNdY)iM" : §¦§¦©¤¤§¤¨§¦¦¦

`xwp d''ied zpigAW ."miwl` d''ied ± obnE WnW¤¤¨¥£¨¨¡Ÿ¦¤§¦©£¨¨¦§¨
'obn' `xwp midl` zpigaE ,'WnW'ּבמק ֹום ׁשּנת ּבאר ּכמֹו כ ּו', ¤¤§¦©¡Ÿ¦¦§¨¨¥ְְְִֵֶָָ

deאחר  ,dxFY.d''ied mXn KWnp ֵַ§©¨¦§¨¦¥£¨¨
KixSW ± 'micqgÎzElinbE ,dcFare ,dxFY' oipr Edfe§¤¦§¨¨©£¨§¦£¨¦¤¨¦

:`weC oYWlW zFidl¦§§¨§¨©§¨
iMmicqgÎzElinbzEllM `id dwcvE .dwcv Epiid ¦§¦£¨¦©§§¨¨§¨¨¦§¨

dUrn ,zEhxtaE .dwcv mWA z`xwPW dxFYd lM̈©¨¤¦§¥§¥§¨¨¦§¨©£¥
"miltW gEx zFigdl" `id dwcSdW .WOn dwcSd©§¨¨©¨¤©§¨¨¦§©£©§¨¦

(eh ,fp EdirWi)aEzMW FnM .WnW zpigA `id ,(k ,b ik`ln): §©§¨¦§¦©¤¤§¤¨©§¨¦

inW i`xi mkl dgxfe"dwcv WnW." §¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤§¨¨
xF` oke ,"miltW gEx zFigdl" `id dwcSdW Fnk iM¦§¤©§¨¨¦§©£©§¨¦§¥
`idW ,xF` FA oi`W KWg mFwnA xi`dl `Ed WnXd©¤¤§¨¦¦§Ÿ¤¤¥¤¦

.dHnlÎdlrnln drRWd zpigA§¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨
zpigA ici lr `id Ff drRWdedcFarzpigA `EdW , §©§¨¨¦©§¥§¦©£¨¤§¦©

aaFQ'd `EdÎKExA sFqÎoi` xF` ± dlrnlÎdHOn lEHA¦¦©¨§©§¨¥¨©¥
WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zrRWd zFidl ,'oinlr lM̈¨§¦¦§©§¨©¥¨©¨
lEHA FnM EpiidC ,dlrnl FnM dHnl dNBznE dxFW¤¦§©¤§©¨§§©§¨§©§§¦

.WOn WnXd xF`l dpaNd: ©§¨¨§©¤¤©¨

Edfe(` ,hi zFnW)l`xUi ipA z`vl iWilXd WcFgA" §¤§©¤©§¦¦§¥§¥¦§¨¥
dGd mFIA ,mixvn ux`n'כּו:" ¥¤¤¦§¨¦©©¤

mixvOn l`xUi z`vA iM12zxitq xFRql Eligzd ¦§¥¦§¨¥¦¦§¨¦¦§¦¦§§¦©
aEzMW FnM ,xnFrd(h ,fh mixaC)xRqY zrEaW draW" : ¨¤§¤¨§¨¦¦§¨¨Ÿ¦§¨

EpiidC .zFrEaWA dxFYd zlAw zFidl dpkd mde ,"Kl̈§¥£¨¨¦§©¨©©¨§¨§©§
,dlrnl FnM dHnl `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENiB zFidl¦§¦¥¨§©¨§§©§¨
xn`IX dn xg` ± 'xn`l' ± KxAzi eil` lEHA zpigaA¦§¦©¦¥¨¦§¨¥¥Ÿ©©©¤Ÿ©
wqrA l`xUi ipA KFzA WOn 'd xaC zFidle ,`Ed§¦§§©©¨§§¥¦§¨¥§¥¤

.mzxFY¨¨
lM dqpkp xaM EN`M `Ed ± FA 'b mFiA ,'fd rEaXaE©¨©©§§¦§¨¦§§¨¨
zpigA lAwl micnFre mipkEn l`xUi f` EUrpe ,rEaXd©¨©§©£¨¦§¨¥¨¦§§¦§©¥§¦©
xF` iENib `EdW ,dpaNd clFn f` dide .df lEHA¦¤§¨¨¨©©§¨¨¤¦

.eil` dpaNd lEHA xg` `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©©¦©§¨¨¥¨
mFIA" `xwp okledGdiENibe xF` Epiid 'mFi' iM ,mzq " §¨¥¦§¨©©¤§¨¦©§§¦

aEzMW FnM(d ,` ziW`xA)l midl` `xwIe" :mFi ± xF`." §¤¨§¥¦©¦§¨¡Ÿ¦¨
KxAzi eil` lEHA zpigaAW dad`e iENiB ,Epiide13iM , §©§¦§©£¨¤¦§¦©¦¥¨¦§¨¥¦

'Yad`e'' minrR 'a ±xF`.' §¨©§¨§¨¦
xAcn'l E`A if`eipiq'dcxIW" ±d`pU'14"כּוEpiidC , ©£©¨§¦§©¦¨¤¨§¨¦§¨§©§

oiprdIWEY`xg`Î`xhqd gM zWYOW .כּו', ¦§¨¦¨¤©¤¤Ÿ©©¦§¨¨¢¨
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zXEcw cFaM zxrdn .(mW zFxF` ivFvipA `aEd f"nx) .r"dg` zFIzF`A§¦©©¨§¦¥¨¥¤¨©§§©

.(242 'r g"yz mixn`Od xtqA x"Enc ©̀§§¥¤©©£¨¦©

.12.(` ,ciw miNdY "mixvOn l`xUi z`vA")§¥¦§¨¥¦¦§¨¦§¦¦

.13mFId" z`xwp Ff dad` zpigAW)"dGd"df" WExiR iM . ¤§¦©©£¨¦§¥©©¤¦¥¤

mFlXdÎeilr EpiAx dWn okNW .d`NirÎ`cEgi zpigA `Ed§¦©¦¨¦¨¨¤¨¥Ÿ¤©¥¨¨©¨
oigFn l`xUiÎzqpM zlAwn WcgÎW`xaE ."df"A `Apzp¦§©¥§¤§ŸŸ¤§©¤¤§¤¤¦§¨¥¦
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.14`NW] eilr zFO`l d`pU dcxIW xd ?ipiq xd i`n :i"Wxe a ,ht zAW)©¨§©¦©©¦©©¤¨§¨¦§¨¨ª¨¨¤Ÿ

.([dxFY FA FNaẅ¨¨
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'ExAcnFnM ,xEAC oFWNn ± '(b ,c mixiXd xiW)KxAcnE" : ¦§¨¦§¦§¦©¦¦¦§¨¥
`xwpe ,"de`pnzFIzF`n `Ed 'nd iM ,'n ztqFzA ± xAc ¨¤§¦§¨¦§¨§¤¤¦©¥¦

zpigA FfA oi`W ,xnFlM .oiprd oihwdl odW 'e''iYpn`d'¤¡©§¦¤¥§©§¦¨¦§¨§©¤¥§§¦©
W zpigA wx ,Fnvr iptA xEACxaMEpiidC ,xAcp ¦¦§¥©§©§¦©¤§¨¦§¨§©§

FA xAcnd 'd xacA lEHA zpigA `Ed xEACdW15. ¤©¦§¦©¦¦§©©§©¥

" if`emicitxn ErqIe"(a ,hi zFnW),mici oFitx zpigA : ©£©©¦§¥§¦¦§§¦©¦§¨¨¦
micitx DnW `xwp dOl" :l"fx xn`nM'16"כּוEpiidC , §©£©©©¨¨¦§¨§¨§¦¦§©§

mdl dpYiPW wx ,dnWPd gM zWilg zpigAfFr §¦©£¦©Ÿ©©§¨¨©¤¦§¨¨¤
,dnWPl zFnEvrzedIWEze`xg`Î`xhQl.'כּו: §©£©§¨¨§¦¨©¦§¨¨¢¨
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."micitxA EpgIe" :g ,fi gNWA wEqRd lr ipFrnW hEwlie `Ylikn .onqp mWe§¨¦§¨§¦§¨§©§¦§¦©©¨§©©©©£¦§¦¦
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•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

אוצר ‡Í(ט) אלא בעולמו להקב"ה אין ארז"ל הנה
אוצר  עד"מ אוצר פי' בלבד. שמים יראת של
אחר  בעומק לעולם וטמון צפון אשר הוא בגשמיות
כלל  ממנו מסתפק ואיננו העלם אחר והעלם עומק
דבר  חידוש איזה או גדול אורח בא אם גם דבר לשום
לא  באוצר שטמון חמדתו כלי להראות שצריך גדול
לא  ומשקה תבואות מיני הן ואם אופן בשום יגלה
לעצמו  או לבנו משתה שעושה בשעה בלתי יסתפק
זה  אחר יחפור אז ביותר לבו שטוב אשה כשנושא
יקר  כלי מכל שבתוכו מה ליקח המסגרת ויסיר האוצר
ישן  ושמן מיין יסתפק וגם חמדה סגולות מיני וכל
מעט  רק מגלה אינו זה וגם חוצבם מקור גילה שלא
אך  לגמרי אותם מכלה אינו אבל השע' לפי הצפון מן
על  העומדים משונאיו להנצל נפשו לפדות כשצריך
על  יחוס לא אז תחתיו ולהפילם לנצחם לגמרי חייו
לעין  בהתגלות לגמרי ויבזבזם שלו ומטמונים האוצר
והון  יקר כלי שכל ממש נפשו לעצמות שנוגע מפני כל
לנפשו  יעזור דוקא מהן ואדרבה חשיב כלא האוצר

ולזה  עליו המנגד רבות לנצחון שני' זה האוצר שמור
י"ש  של אוצר בענין הנמשל יובן וכך כו' הי' וכדאי
בבחי' הבא רק היינו שמים יראת שנקרא מה דהנה
במוח  הויה על להתענג ולבו שבנפשו ההעלם מן גילוי
בחי' היינו י"ש של אוצר בחי' אבל כנ"ל כו' ולב
בבחי' הוא שלעולם הלב תעלומות הנקרא הלב נקודת
בתוך  עומק דליבא עומקא ונקרא העלם אחר ההעלם
שבעצמות  עצמיות נקודה התקשרות בחי' דהיינו עומק
לעולם  מתגלה שבלתי כו' יחידה שנקרא ממש נשמתו
גילוי  רק זה אין בתפל' נפלא בעונג בהתפעלותו גם כי
עצום  הצער במרירות וכן כו' מעצמותו בעלמא הארה
זהו  וכה"ג בבכיה נשמתו שיצא כראב"ד בע"ת (רק כו'
בקל  גם בקה"ש במס"נ וכן העצמות מבחי' בא
ביראה  דגם י"ש של אוצר נקרא ולכך כידוע) שבקלים

העצמות  בחי' עיקר בא לא במציאות ביטול עילאה
ניצוח  לבחי' בא כאשר אך לב תעלומות ונקרא לגילוי
לגמרי  לשחתה נשמתו על העומד המנגד לגבי מלחמה
הזמן  ובהבלי חומריות בתאוות הנופל בנפול כמו כנ"ל
התקשרות  חבל שנפסק עד בטרדתו ולבו מוחו שנבלע
בלבו  ויתעורר ביותר יתמרמר אז יחשב וכמת נשמתו
עצמותו  שבבחי' לבו נקודת הנקרא הרצון נקודת בבחי'
בתשובה  או קדה"ש בשעת רק מתגלה (שאינו ממש
גם  הרבה שלמעלה דראב"ד דעומקא מעומקא
כו' בתענוגים רבה באהבה הלב פנימיות מהתפעלות
זה  וכל לב בכל לה' ויתקרב משחת נפשו יציל ועי"ז
רוצה  שאינו כו' ידח לבלתי לבד הניצוח מחמ' רק
כמטמונים  אם וז"ש כו') כחיי ולחיות לגמרי ליפרד
הנ"ל  העצמי ה' יראת כי ה' יראת תבין אז תחפשנה
לו  שאין וזהו כו' כמטמונים אם רק בגילוי מובן אינו
למעל' שיתעורר עצמיות כל התקשרו' בחי' בעולמו
הנ"ל  י"ש של אוצר רק האלקי' עצמות כל המשכת
שהוא  דקליפו' המנגד בניצוח באתדל"ת והנה וד"ל.
יבא  הנ"ל עצמות נקודת תעלומו' גילוי בחי' ע"י
המנגד  לגבי למעלה העליון ניצוח בחי' ג"כ אתדל"ע
העליון  אוצר תעלומות גילוי בחי' ע"י שהוא דקליפ'
דהנה  כו' בכורי שהכה מאוצרותיו רוח מוצא כמו
לבד  הניצוח מצד רק ירושלים בנין יבנה לא לע"ל
ראשון  בית רואים שאנו להיות דקליפה המנגד מפני
ממעשה  העליון ותענוג רצון התעוררות ע"י היה
וכן  הרבה שפגמו חטאם מצד נתקיים לא התחתונים
טוב  מצד הבנין סיבת יהיה כשלא אבל כו' שני בית
יוכל  שלא לבד הניצוח מצד רק כו' הלב וכשרון מעשה
יתגלה  שאז ממש לעצמותו שנוגע עד המנגד לסבול
רואים  שאנו וזהו כנ"ל העצמית העלם נקודת בחי' כל
שעבוד  רק שהוא ביותר דעכשיו הגלות אריכות
לגמרי  שנשתקעו עד ולב במוח פרנס' בעול מלכיות
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W zpigA wx ,Fnvr iptA xEACxaMEpiidC ,xAcp ¦¦§¥©§©§¦©¤§¨¦§¨§©§
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

אוצר ‡Í(ט) אלא בעולמו להקב"ה אין ארז"ל הנה
אוצר  עד"מ אוצר פי' בלבד. שמים יראת של
אחר  בעומק לעולם וטמון צפון אשר הוא בגשמיות
כלל  ממנו מסתפק ואיננו העלם אחר והעלם עומק
דבר  חידוש איזה או גדול אורח בא אם גם דבר לשום
לא  באוצר שטמון חמדתו כלי להראות שצריך גדול
לא  ומשקה תבואות מיני הן ואם אופן בשום יגלה
לעצמו  או לבנו משתה שעושה בשעה בלתי יסתפק
זה  אחר יחפור אז ביותר לבו שטוב אשה כשנושא
יקר  כלי מכל שבתוכו מה ליקח המסגרת ויסיר האוצר
ישן  ושמן מיין יסתפק וגם חמדה סגולות מיני וכל
מעט  רק מגלה אינו זה וגם חוצבם מקור גילה שלא
אך  לגמרי אותם מכלה אינו אבל השע' לפי הצפון מן
על  העומדים משונאיו להנצל נפשו לפדות כשצריך
על  יחוס לא אז תחתיו ולהפילם לנצחם לגמרי חייו
לעין  בהתגלות לגמרי ויבזבזם שלו ומטמונים האוצר
והון  יקר כלי שכל ממש נפשו לעצמות שנוגע מפני כל
לנפשו  יעזור דוקא מהן ואדרבה חשיב כלא האוצר

ולזה  עליו המנגד רבות לנצחון שני' זה האוצר שמור
י"ש  של אוצר בענין הנמשל יובן וכך כו' הי' וכדאי
בבחי' הבא רק היינו שמים יראת שנקרא מה דהנה
במוח  הויה על להתענג ולבו שבנפשו ההעלם מן גילוי
בחי' היינו י"ש של אוצר בחי' אבל כנ"ל כו' ולב
בבחי' הוא שלעולם הלב תעלומות הנקרא הלב נקודת
בתוך  עומק דליבא עומקא ונקרא העלם אחר ההעלם
שבעצמות  עצמיות נקודה התקשרות בחי' דהיינו עומק
לעולם  מתגלה שבלתי כו' יחידה שנקרא ממש נשמתו
גילוי  רק זה אין בתפל' נפלא בעונג בהתפעלותו גם כי
עצום  הצער במרירות וכן כו' מעצמותו בעלמא הארה
זהו  וכה"ג בבכיה נשמתו שיצא כראב"ד בע"ת (רק כו'
בקל  גם בקה"ש במס"נ וכן העצמות מבחי' בא
ביראה  דגם י"ש של אוצר נקרא ולכך כידוע) שבקלים

העצמות  בחי' עיקר בא לא במציאות ביטול עילאה
ניצוח  לבחי' בא כאשר אך לב תעלומות ונקרא לגילוי
לגמרי  לשחתה נשמתו על העומד המנגד לגבי מלחמה
הזמן  ובהבלי חומריות בתאוות הנופל בנפול כמו כנ"ל
התקשרות  חבל שנפסק עד בטרדתו ולבו מוחו שנבלע
בלבו  ויתעורר ביותר יתמרמר אז יחשב וכמת נשמתו
עצמותו  שבבחי' לבו נקודת הנקרא הרצון נקודת בבחי'
בתשובה  או קדה"ש בשעת רק מתגלה (שאינו ממש
גם  הרבה שלמעלה דראב"ד דעומקא מעומקא
כו' בתענוגים רבה באהבה הלב פנימיות מהתפעלות
זה  וכל לב בכל לה' ויתקרב משחת נפשו יציל ועי"ז
רוצה  שאינו כו' ידח לבלתי לבד הניצוח מחמ' רק
כמטמונים  אם וז"ש כו') כחיי ולחיות לגמרי ליפרד
הנ"ל  העצמי ה' יראת כי ה' יראת תבין אז תחפשנה
לו  שאין וזהו כו' כמטמונים אם רק בגילוי מובן אינו
למעל' שיתעורר עצמיות כל התקשרו' בחי' בעולמו
הנ"ל  י"ש של אוצר רק האלקי' עצמות כל המשכת
שהוא  דקליפו' המנגד בניצוח באתדל"ת והנה וד"ל.
יבא  הנ"ל עצמות נקודת תעלומו' גילוי בחי' ע"י
המנגד  לגבי למעלה העליון ניצוח בחי' ג"כ אתדל"ע
העליון  אוצר תעלומות גילוי בחי' ע"י שהוא דקליפ'
דהנה  כו' בכורי שהכה מאוצרותיו רוח מוצא כמו
לבד  הניצוח מצד רק ירושלים בנין יבנה לא לע"ל
ראשון  בית רואים שאנו להיות דקליפה המנגד מפני
ממעשה  העליון ותענוג רצון התעוררות ע"י היה
וכן  הרבה שפגמו חטאם מצד נתקיים לא התחתונים
טוב  מצד הבנין סיבת יהיה כשלא אבל כו' שני בית
יוכל  שלא לבד הניצוח מצד רק כו' הלב וכשרון מעשה
יתגלה  שאז ממש לעצמותו שנוגע עד המנגד לסבול
רואים  שאנו וזהו כנ"ל העצמית העלם נקודת בחי' כל
שעבוד  רק שהוא ביותר דעכשיו הגלות אריכות
לגמרי  שנשתקעו עד ולב במוח פרנס' בעול מלכיות
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

רק  כו' חטא מצד הגלות זמן שנתעכב ולא כו' בהבל
ביו  דמנגד שק בלבוש אלקו' הסתר שמזה בחי' כו' תר

עומק  תעלומות גילוי בבחי' כנ"י בלב הניצוח יתעורר
סדכ"ס  שנקר' אא"ס עצמות כל יתעורר למעל' וכך כו'
בי"מ  הדיבור מבחי' שהיא מאין יש עשית רבות כמ"ש
כידוע  ובחוכמת' בקדמין שזהו הרצון גם בהם שנגלה
נפלאותיך  היינו סדכ"ס בחי' אבל כו' הרצון מהעלם
כו' וחכמה רצון לגילוי בא שלא העצמי ומחשבותיך
כו' ברכתא מכל לעילא וז"ש בדבור מספר עצמו
כו' העולם מן ברוך כמו ברכתא פי' בעלמא דאמירן
הנקרא  היינו מהכל ולעילא לגילוי ומח' הרצון מהעלם
באמירן  בא דלא כו' מחשבותיך ועמקות נפלאותיך
ומגלה  כו' אין עד למעלה אא"ס כי כו' בעלמא
רק  אוצרות הנקרא העצמי' וסתר חשך מני עמוקות
העצם  כח בכל מתגבר דוקא שבניצוח ניצוח בשביל
ירושלים  בנין זו דוקא והנצח שארז"ל וזה כידוע.
והוא  כנ"ל כו' יתיב וע"י וכמ"ש נצחי שיהיה דלע"ל
מגלה  הי' שלא אוצרותיו כל שמבזבז ב"ו מלך עד"מ
לא  זה וגם בנו חתונת או בחתונתו רק בשמחתו גם
כי  הכל יבזבז השונא ניצוח ולגבי כנ"ל כו ' לבזבזן
ישלטו  שלא וכך כו' העצמות נקודות לגבי חשיב כלא
וז"ש  דוקא נצחי בנין יגרום הניצוח זה בכנ"י המנגדי'
שפיזרן  עשה גדול וחסד צדקה פזרונו פרזונו צדקת

הניצוח  שיהיה כדי פרנסה בשיעבוד הוא באוה"ע
שיבנה  העליון ניצוח ויעוררו כנ"ל המנגד מצד שלהם
כי  דלע"ל ירושלים בנין זו והנצח וזהו עי"ז נצחי בנין
רואים  אנו מ"מ המדות כשאר מדה שנק' אע"פ הניצוח
יקר  הון שכל עד הנפש כל ועצמות בפנימיות שמגעת
נצחי' לשון נצח ולכך לגביו יבוזו בוז נחמד  ואוצר
אע"פ  פנימי היות' התענוג שגם ותענוג ברצון זה שאין
בדבר  הרצון פנימיות וכן כידוע יופסק בעצמיות' שהוא
נצח  גם וז"ש הפסק לו אין הניצוח אבל כו' יופסק
כי  הניצוח נפסק שאינו מפני ויכזב ישקר לא ישראל
יש  אדם שנקרא ומדות דבמוחין כו' הוא אדם לא
הניצוח  שרש אבל הפכי לרצון מרצון להנחם השתנות
מרצון  כלל להשתנות עשוי שאין דיחיד' בעצמות
לכך  כו' ועונג הרצון ממקור גם למעלה הוא כי לרצון
שהוא  קרני רמה וזהו כו' כלל וביטול הפסק לו אין
שיעור  בלי הגדיל דוד עד דכתיב לע"ל דוד מלכות
כו' וקיים חי ישראל מלך דוד כמו לעולם והפסק
לעולם  ימלוך כו' עולמים כל מלכות מלכותך וכמ"ש
דוקא  האחרונים דוד דברי ואלה בענין במ"א וכמ"ש

מא  שאולים שנין ע' והן הפסק להן הי' דה"ר דראשונים
במתנה  נתת חיים בי' דכתיב דוד בן במשיח משא"כ
כמו  ופרזונו כו' שפיזרן פזרונו צדקת וזהו כו' לחלוטין

וד"ל: כמשי"ת תשב פרזות כמו הפרזי ערי
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â רואים שאנו וכמו לפרי קדמה שקליפה הוא
שבריאות  היינו לפנימי' קדמה שחיצוני'
נבראו  חיצוני' שהוא והדצ"ח חיצוניות הוא עולמות
נברא  האדם וכך הפנימי', שהוא האדם ואח"כ תחילה
שהתורה  (הגם בעולם התורה ניתנה ואח"כ תחילה
אחר  ניתנה בעולמות אבל בעצמותו זהו לעולם קדמה
נמצא  יצי"מ) אחר הי' שמ"ת כידוע האדם בריאת
קליפה  כך הפנימי' ואח"כ תחילה נברא הוא החיצוני'
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c"agרעב i`iyp epizeax zxezn

האדם, וחיות לדם נהפך והמובחר לגמרי פסולת שיהי'
מהברור  נמשך הוא האב ממוח כשנמשך בטיפה וכמו"כ
הוא  וכאשר ג"כ פסולת בזה יש אעפ"כ אך שבמוח

פסולת  מחמת עוד מתגשם הוא אזי השדרה בחוט נמשך
מן  ולד שנעשה עד מתברר הנוק' שבבטן עד הגוף
כידוע. עכורי' והדמים השליא נעשה ומהפסולת הברור
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ê"ÙÚÂ חטא שקודם ראשונו' לוחות בין ההפרש יובן
העגל, חטא שאחר אחרונות לוחות ובין העגל
שאורייתא  התורה, כללי ע"ד היו הראשונות לוחות כי
מדרש  הלכות יש אחרונות בלוחות אמנם נפקת, מחכ'
וע' ושיעור, בדקדוק הלכה כל היא הלכות פי' ואגדות,
נמשכו  שהפרטי' שהקדימו בשעה בביאור בלק"ת
הוא  דקרדוניתא בוצינא המדה קו מבחי' מו"ס מבחי'
המדידות  כל שמודד במו"ס שמלובש דע"י גבו' בחי'
תעלומות  וזהו דוקא, ומשהו טפחים ז' הסוכה שיהי'
דברי  וע"ד כו', דמו"ס החכ' עומק בחי' כו' חכ'
כמ"ש  מספר שלמעלה סופר מבחי' ששרשם סופרים
נק' ולכן השני, דרוש אני שחורה ד"ה בשה"ש בלק"ת
לברר  בכדי הוא וכ"ז חכמה, ותעלומות חכמה רוב

וסייגי'. הגדרי' ריבוי ע"י טו"ר עה"ד
ÔÈ·‰ÏÂ שאנו סופרי' בדקדוקי וסייגי' הגדרי' ענין

מהלכות  מלא התלמוד שכל כמעט רואי'
וסייגים  גדרי' כמה והוסיפו חז"ל שהחמירו וחומרות
דודיך  טובי' כי ע"פ מארז"ל ע"פ מובן הענין לתורה,
יותר  ד"ס עלי עריבי' הקב"ה לפני כנס"י אמרה מיין
התורה  פנימיות הוא תורה של יינה פי' תורה של מיינה
כנס"י  על עריבי' וד"ס סוד, יצא יין נכנס  כמשארז"ל
שבדברי  והחומרות הגדרי' כל כי התורה מסודות יותר
נמשכו  כולם אבות ופרקי שבאגדות מוסר ודרכי רז"ל
כמו  ה' אמר אתכם אהבתי כמ"ש רבה אהבה מבחי'
יותר  עמו מדקדק בנו על אהבתו מחמת אדם למשל

בכל  וסייגי' בגדרי' מעולה שמירה עליו להוסיף
מאד  חפץ וכן וכל, מכל מנוקה שיהי' בע"כ האפשרי
ואדם, אלקי' בעיני שאת ביתר טוב ושכל חן שימצא
שומרה  ביותר יקרה שהיא מה מרגליות למשל וכמו
גודל  מחמת כך כלי, בתוך כלי מעולה שמירה ביותר
בדקדוקי  עלינו ומדקדק מחמיר אלינו ית' אהבתו
רבה  מאהבה הנמשכות תורתו דברי המה שהם סופרי'
לפניו  נקיים שנהי' לנו לטוב לזכותינו וסייגי' בגדרי'

בדאו  סגי הי' קיים שבהמ"ק בזמן והנה רייתא,ית"ש.
חבלי  משכנו ולא רוחינו ה' את נאמנה היתה  כי
להיות  בנקל והי' גשמי', לתאות אהבותינו עבותות
אך  אהבה, התעוררות מבלי גם ה' לעבודת בהתלהבות
ה' בעבודת השלימות הלבבות שנתמעטו דור אחר דור
באהבות  זרה באש ונכוינו אש, ברשפי עזה באהבה
נוכל  לא כי עד ר"ל, עלינו גברו וכ"כ גופניות, ותאות
ע"י  רבה אהבה מזה שנתעורר בלתי ה' את לעבוד
סור  בבחי' הן פרטיהם, בכל וחומריהם סופרי' דקדוקי
טוב  ועשה והן ופוסקי', שבגמ' החומרות בכל מרע
שיראה  טובה עין דאבות, ומילי שבאגדות מוסר בדברי
וכן  בלבו, יחשוב אל רעהו ורעת עין, בטוב חבירו את
תברכו  כה בד"ה במ"א שנת' וע"ד טוב, וחבר טוב לב
שהם  לישראל פנים אשא לא והאיך בענין בלק"ת
מדקדקי' שישראל שע"י נמצא כו' כזית עד מדקדקין
נמשך  מזה בתושב"כ ממ"ש יותר ע"ע להחמיר ע"ע

מהשתלשלות. שלמעלה אה"ר בחי' פניו ה' ישא
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

¯ äðäå- נ "ע הרבי  åðæåòמסכם ïåãàבמלכות שהוא כפי 
האצילות, é÷îäשל úðéçá åäæåîë úåìéöàã úåëìîã ó

¯ úåìéöàá àéäù- הנבראים  לעולמות  ירידתה  לפני 

,ìéòì íéøëæðä íéðéðòá úåîùð úåììëá úìòåôä àéäå
מתוך עול וקבלת  לאלוקות, הרצוא בתוקף להיות

פנימית. התגלות
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íéøîåàù äî íðîà לאחר אור, יוצר ברכת  בהמשך
- עוזנו " åðéãòá"אדון áâùî åðòùé ïâî åðéáâùî øåö

äëùîää àåä 'åëהאצילות של úåéèøôáמהמלכות
úåîùðäהנבראים לעולמות ירדו שכבר äàéøáãכפי

,úåâéøãî é÷åìéç äîë ùé úåîùðáã úåéäì ,äéùò äøéöé
"צור  התפילה  בלשון  נרמזות שלהם  השונות  והדרגות 

בעדינו" משגב ישענו  מגן  משגבינו 
¯ äîùðå çåø ùôð úðéçáá ïä ììë êøãáåכללי באופן 

שהם דעשיה נשמות מדריגות, לג ' מתחלקות הנשמות
נשמות רוח, בחינת שהם  דיצירה נשמות  נפש , בחינת

נשמה. בחינת שהן דבריאה
בעבודת אופנים ג ' הם נשמה רוח  נפש של אלו  דרגות ג '

הבאות: בשורות בהרחבה נ"ע הרבי  שמפרט  כפי ה',
ðééäã ãáì ùôð úðéçáá àåä åúãåáòù éî ùéã÷ø å
êééù åðéàå ùîî ìòåôá úåöîä íåé÷á ãáì äéùòáמצד

נשמתו  äâùäשרש  äæéàìבשכלúåìòôúäåשל רגשית 
¯ ,'åë ãáìá äùòîä ìà ÷ø íà éë áìáù úåãî,כלומר

והמעשי הטכני לעולם ששייכת אישיות של סוג  הוא
והרגש. ההבנה  לעניין מתחברת ולא בלבד,

,'åë ìåò úìá÷á ãáò úãåáò êøãá ÷ø àåä äéùòä íâå
להבנה¯ כך כל שייך לא נשמתו שמצד זה מלבד כלומר

בפועל למעשה רק אלא רגשית ולהתפעלות והשגה
עול, קבלת של בדרך הוא שלו העשיה אופן  גם בלבד,
¯ äæ éãé ìò êùîðù äîå äåöîä úðååë òãåé åðéàù
לעולם, אלוקיות המשכות סוגי רמ "ח הם המצוות  רמ"ח
של אישיות הנה לעולם, אחר אור ממשיכה מצוה  וכל

אלו, מדריגות פרטי  כל יודע לא 'נפש ' íàבחינת  éë
¯ äúåùòì äååèöðùשציוה זו  לבירה הבית בעל שיש 

המצוות את  לקיים äùåòעליו äæ íåùîå äúåùòì êéøöå
.'åë äåöîä úà

úðéçáá àåä åúãåáòù ùéåהנקראת בנפש  çåøהמדריגה
úåìòôúä åðééäãשל ¯רגשית ,áìáù äàøéå äáäà

לא היא עבודתה הנה רוח, לבחינת השייכת אישיות
אהבה של פנימי  רגש מתוך אלא בלבד, עול בקבלת 

ויראה.
טבעים ויראה  אהבה אופנים: בב' להיות יכול וזה 
בהתגלות שכליים ויראה אהבה או ליבו , בתעלומות
הראשון: האופן  את כל ראשית נ"ע הרבי ומבאר ליבו .

íéòáè äàøéå äáäà úðéçáá ÷ø íàמצב יש כלומר 
בטבע בו  שקיימים ויראה  האהבה את מעורר שהוא 

יהודי היותו  עצם מצד äàøéåנשמתו äáäàä ïäå
åòáèá åá ùé ìàøùéî ãçàå ãçà ìëù ùôðá íéøúñåîä

,úå÷ìàì äáäà שמבואר כפי  מאבותינו , בירושה
באריכות.75בתניא

íäá ùé ïë åîëå,הטבע גםמצד אלא אהבה רק לא
äàøéä ãåñéã ,'åë ãåøîì àøéù òáèá äàøéä úðéçá
,úå÷ìàî íåìùå ñç ãøôð úåéäì ìåëé åðéàù àåä úàæä
יראה שהיא הרוממות יראת של בחינה זה אין כלומר
שעניינה יראה אלא  הבורא, וגדולת האלוקות מעצם 
כלומר, מאהבה, נמשכת והיא  מה ', להיפרד לא רצון 
לעשות ירא הוא הרי  טבעו, מצד ה' את שאוהב כיון

מהבורא. אותו  שיפריד איסור דבר 
íåùîã) íöòá ìàøùé úåîùðá ùéù éòáè ìåèéáä àåäå

äæישראלõôç õøà úðéçáá ïäהפסוק כי"76כלשון 
חפץ " ארץ  אתם úåöîãתהיו äòéøæì éåàøä õøà כלומר

המצוות, לקיום מוכשרים טבעם  מצד הם  שישראל
לזריעה המוכשרת ìåèéáäכארץ éðôîהטבעי'åë íäáù

,(øçà íå÷îá øàáúðù åîëå
ויראה אהבה מישראל אחד בכל שיש  שלמרות  אלא
תורה של לזריעה היותו  מעצם ומוכשר טבעיות,

נ"ע: הרבי  ובלשון  זאת. לגלות יש  הרי  íéëéøöåומצוות,
úåìòôúäá úåìâúäá äéäéù äàøéå äáäàä àéöåäì

é÷î úðéçááå úåéðåöéçá àìå ,'åë áìá úùâøåî¯ ãáì ó
מצד היא  יהודי  בכל שיש  הטבעיות  ויראה האהבה
פועלת היא אין  מצדו עבודה וללא מקיף , בבחינת עצמה 
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ה'. בעבודת התלהבות
' ¯ éîéðô ùâøä úðéçáá äéäúù íà éëאינה התרגשות'

זה אך בהתרגשות, שהוא  אדם להיות יכול 'הרגש',
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íéðô ìë ìòåויראה אהבה לגלות מצליח לא אם גם
לפחות הרי  ממש , ליבו  åçåîבהתגלות úðåáúá

¯ åáì úåîåìòúåבתניא שהן -77כמבואר נשמות שישנם
ויראה אהבה לגלות יכולים ואינם 'עיבור' בבחינת
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- 'רוח' של בעבודה הראשון האופן  הוא כאן  עד
בליבו  המוסתרות  טבעיות ויראה האהבה התעוררות

כיהודי . טבעו מצד
ויראה באהבה השני , האופן את נ"ע  הרבי ומבאר
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c"agרעד i`iyp epizeax zxezn

àåäגלויים: çåø úðéçáã äãåáòä ø÷éòåבדרגה
המידות, התעוררות של יותר úåøøåòúäùëהעליונה

ïä æàù úåððåáúäå äâùä éãé ìò ïä äàøéå äáäàä
øùàëã ,úå÷ìàì áåøé÷ úðéçáá éîéðô ùâøä úðéçáá
úîàá äöåø àéä æà úåððåáúä éãé ìò àéä äáäàä

,'åë úå÷ìàáההשגה באריכות ההתבוננות שענין כיון
רצון  בו מעורר זה הרי  האדם, של פנימיותו  על משפיעה

לאלוקות, ואמיתי øåàåההתבוננותúðúåðåפנימי  úåéç
'åë úéîäáä ùôðä úà íéð÷úî íâå úåöîä íåé÷á כיון

עבודה ידי  על הוא וזיכוכה הבהמית הנפש  שתיקון
בלבד מקיפה ולא øçà,פנימית íå÷îá øàáúðù åîëå

åðééäå úåãîä ìà äëééùä ÷ø àéä úåððåáúääù ÷ø
' .'åë ïéçåîä úåéðåöéç úðéçáá'למידות השייכים מוחין

ו'מוחין  האדם, אל ביחס שהוא כפי בענין התבוננות  זו 
מבאר  זה  ועל כשלעצמו . בענין  התבוננות זו בעצם '
התבוננות של ענין כאן  שיש למרות כי  נ"ע, הרבי 

ה'רוח ' לדרגת  שייך עדיין  זה הרי  כיון בהרחבה, בלבד,
השייכים המוחין בדרגת הוא ההתבוננות שנושאי 

בטהרתם. המוחין ולא למידות,
בזה שיש  אלא הרוח , דרגת  היא המידות עבודת לסיכום ,
האהבה של התעוררות  הוא הא' האופן אופנים, ב'
רוח, בחינת  עיקר והוא הב' והאופן הטבעיות, והיראה
בהשגה התבוננות ידי על הבאים ויראה  האהבה היא

והרחבה.
éîå78úðéçáá àåä åúãåáò ø÷éò äîùðä úðéçáá àåäù

é÷ìà úåððåáúäå äâùäהרוח בדרגת שהוא כפי  ולא
אלא למידות השייכים במוחין היא שההתבוננות
¯ ,'åë íöòá é÷ìàä ùâøäáå ïéçåîä úåîöò úðéçáá
כפי ורוממתו הבורא גדולת  את  להבין עסוק הוא כלומר

אליו, שלו ביחס רק ולא êøãáשהיא íéàá úåãîäå
¯ àìéîîאלא אותם , ולעורר לגלות עיסוקו שאין  כיון

באופן  כשלעצמם, ומרוממים נעלים בעניינים  עסוק
מידות. כן  גם משם נמשכים úðéçááממילא, ïë íâ ïäå

¯ 'åë úåìãâ המוחין מחמת מאליהם שנמשכות המידות
את בהם שיש זה של והביטוי  גדלות, בבחינת הם  בעצם 

שהוא כפי  ולא במוחין , שהוא כפי  הביטול תכונת
ומציאות, יש בבחינת שהן כלל בדרך åîëåבמידות 

øçà íå÷îá øàáúðù
- רוח מעשה. - נפש  היא: שהחלוקה זה לפי נמצא
עצמם. המוחין  - ונשמה למידות, השייכין ומוחין מידות
שגם למדנו דלעיל נ"ע, הרבי  מקשה המוסגר במאמר

- בלבד המוחין בחיצוניות היא 'נשמה' בחינת 
)êøãá äàéøáã ïéçåîã ä"î ÷øô ìéòì øàáúðù íâäå

¯ ,'åë ãáì úåãîì íéëééùä ïéçåî úðéçá ïä ììëשם
בבחינת הוא הבריאה דעולם ההשגה  כללות כי נתבאר

המדות, אל השייכים בין המוחין  הכללי ההבדל וזה
זה ובבריאה בעצם  מוחין  זה שאצילות לבריאה, אצילות
למתבאר  בסתירה זהו ולכאורה למידות. השייכים מוחין 
כנגד הן  נשמה" רוח  "נפש של הדרגות שהרי כאן,
שנתבארה הנשמה דרגת זה ולפי  עשיה", יצירה "בריאה
הבריאה, עולם כנגד היא בעצם מוחין בחינת שזהו  כאן
הן  המוחין הבריאה שבעולם נתבאר מ "ה בפרק ואילו 

למידות? שייכין 
- נ"ע הרבי  íéëàìîמתרץ ïéá ùøôä äæá ùéù øîåì ùé

úåîùðìבעצם מוחין זה ש'נשמה' כאן שנתבאר מה 
הבריאה שעולם שם שנתבאר ומה הנשמות, בדרגת  הוא

המלאכים, בעבודת הוא למידות  השייכין  מוחין זה
'åë ïéçåîä úåîöò úðéçá àåä äîùð úðéçá úåîùðáã

גם¯ הרי אלוקות, הן  שבמהותן  הנשמות בדרגת
המוחין , עצמות בדרגת זה בבריאה úâéøãîåהתגלותם

äîëç ïäå íéàøáðä úâùäî äìòîìù äî àåä úåìéöàä
¯ 'åë àåä êåøá óåñ ïéà ìù úòã äðéáהאצילות עולם

ושם הנבראים, של לגמרי  ודעת מטעם למעלה הוא
עולם שהרי  סוף, אין של באופן הן  ודעת בינה החכמה

ממש . אלוקות הוא ìùהאצילות øôñá áåúëù åîëå
) íéðåðéá(תניאè"ì ÷øô79,הוא האצילות שעולם

הנבראים, של וההשגה מהשכל ììëלמעלה êøãáå
האצילות úòãåבעולם íòèî äìòîìù äãåáòä àåä

¯ .('åë äîëçã äéàø úðéçáå âùåîäרואים שם  כלומר
והבנה. שמיעה בבחינת רק ולא ממש , האלוקות  את
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של 78. הראשונות הדרגות שבב' הצחות, דרך על להעיר יש
בדרגה  ואילו "ויש", בלשון משתמש נ"ע הרבי ורוח, נפש בחינת
שבב' נרמז שבזה "ומי". בלשון משתמש נשמה בחינת של הג'
ואילו  "יש". במציאות עדיין הוא ו"רוח" "נפש" של  הדרגות
ש"מי" וידוע עצמי, ביטול כבר יש "נשמה" בחינת של הג' בדרגה
שסז  ע' תרכ"ז המאמרים ספר לדוגמא (ראה בינה בחינת הוא

ואילך).
שם:79. לשונו dbyddeוזה lkydn dlrnl `edy zeliv`d mlere

zecgein d"a seq oi` ly ezrce ezpiae eznkg ik `xap lkyl dpadde

uw oi`l fr xzie z`y xzia `ltpe mevr cegia cegid zilkza ea my
milky elkeiy ick mevnv zpigaa xi`dl ecxi my ik d`ixad mleran
oi` xe`a dbyd efi` biydle oiadle 'd z` rcil c"ag odn lawl 'i`xap
elhazi `ly zilkze leab ilra mdy mi`xapd milky gk itk d"a seq
`edy myxye mxewnl exfgi wx llk mi`xap xcba eidi `le mze`ivna
my zexi`ny dx`dd zaq `id df mevnv dpde .ynn zedl` zpiga
zeliv`a k"`yn .d`ixad mlera el` zenypl d"a seq oi` ly c"ag
zil okle odn lawl mi`xap milkyl `"` k"k mevnv zpigaa mpi`y

.llk my `qitz oedlic `zaygn



רעה c"ag i`iyp epizeax zxezn

àåäגלויים: çåø úðéçáã äãåáòä ø÷éòåבדרגה
המידות, התעוררות של יותר úåøøåòúäùëהעליונה

ïä æàù úåððåáúäå äâùä éãé ìò ïä äàøéå äáäàä
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åðééäå úåãîä ìà äëééùä ÷ø àéä úåððåáúääù ÷ø
' .'åë ïéçåîä úåéðåöéç úðéçáá'למידות השייכים מוחין

ו'מוחין  האדם, אל ביחס שהוא כפי בענין התבוננות  זו 
מבאר  זה  ועל כשלעצמו . בענין  התבוננות זו בעצם '
התבוננות של ענין כאן  שיש למרות כי  נ"ע, הרבי 

ה'רוח ' לדרגת  שייך עדיין  זה הרי  כיון בהרחבה, בלבד,
השייכים המוחין בדרגת הוא ההתבוננות שנושאי 

בטהרתם. המוחין ולא למידות,
בזה שיש  אלא הרוח , דרגת  היא המידות עבודת לסיכום ,
האהבה של התעוררות  הוא הא' האופן אופנים, ב'
רוח, בחינת  עיקר והוא הב' והאופן הטבעיות, והיראה
בהשגה התבוננות ידי על הבאים ויראה  האהבה היא

והרחבה.
éîå78úðéçáá àåä åúãåáò ø÷éò äîùðä úðéçáá àåäù

é÷ìà úåððåáúäå äâùäהרוח בדרגת שהוא כפי  ולא
אלא למידות השייכים במוחין היא שההתבוננות
¯ ,'åë íöòá é÷ìàä ùâøäáå ïéçåîä úåîöò úðéçáá
כפי ורוממתו הבורא גדולת  את  להבין עסוק הוא כלומר

אליו, שלו ביחס רק ולא êøãáשהיא íéàá úåãîäå
¯ àìéîîאלא אותם , ולעורר לגלות עיסוקו שאין  כיון

באופן  כשלעצמם, ומרוממים נעלים בעניינים  עסוק
מידות. כן  גם משם נמשכים úðéçááממילא, ïë íâ ïäå

¯ 'åë úåìãâ המוחין מחמת מאליהם שנמשכות המידות
את בהם שיש זה של והביטוי  גדלות, בבחינת הם  בעצם 
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למתבאר  בסתירה זהו ולכאורה למידות. השייכים מוחין 
כנגד הן  נשמה" רוח  "נפש של הדרגות שהרי כאן,
שנתבארה הנשמה דרגת זה ולפי  עשיה", יצירה "בריאה
הבריאה, עולם כנגד היא בעצם מוחין בחינת שזהו  כאן
הן  המוחין הבריאה שבעולם נתבאר מ "ה בפרק ואילו 

למידות? שייכין 
- נ"ע הרבי  íéëàìîמתרץ ïéá ùøôä äæá ùéù øîåì ùé

úåîùðìבעצם מוחין זה ש'נשמה' כאן שנתבאר מה 
הבריאה שעולם שם שנתבאר ומה הנשמות, בדרגת  הוא

המלאכים, בעבודת הוא למידות  השייכין  מוחין זה
'åë ïéçåîä úåîöò úðéçá àåä äîùð úðéçá úåîùðáã

גם¯ הרי אלוקות, הן  שבמהותן  הנשמות בדרגת
המוחין , עצמות בדרגת זה בבריאה úâéøãîåהתגלותם

äîëç ïäå íéàøáðä úâùäî äìòîìù äî àåä úåìéöàä
¯ 'åë àåä êåøá óåñ ïéà ìù úòã äðéáהאצילות עולם

ושם הנבראים, של לגמרי  ודעת מטעם למעלה הוא
עולם שהרי  סוף, אין של באופן הן  ודעת בינה החכמה

ממש . אלוקות הוא ìùהאצילות øôñá áåúëù åîëå
) íéðåðéá(תניאè"ì ÷øô79,הוא האצילות שעולם

הנבראים, של וההשגה מהשכל ììëלמעלה êøãáå
האצילות úòãåבעולם íòèî äìòîìù äãåáòä àåä

¯ .('åë äîëçã äéàø úðéçáå âùåîäרואים שם  כלומר
והבנה. שמיעה בבחינת רק ולא ממש , האלוקות  את
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של 78. הראשונות הדרגות שבב' הצחות, דרך על להעיר יש
בדרגה  ואילו "ויש", בלשון משתמש נ"ע הרבי ורוח, נפש בחינת
שבב' נרמז שבזה "ומי". בלשון משתמש נשמה בחינת של הג'
ואילו  "יש". במציאות עדיין הוא ו"רוח" "נפש" של  הדרגות
ש"מי" וידוע עצמי, ביטול כבר יש "נשמה" בחינת של הג' בדרגה
שסז  ע' תרכ"ז המאמרים ספר לדוגמא (ראה בינה בחינת הוא

ואילך).
שם:79. לשונו dbyddeוזה lkydn dlrnl `edy zeliv`d mlere

zecgein d"a seq oi` ly ezrce ezpiae eznkg ik `xap lkyl dpadde

uw oi`l fr xzie z`y xzia `ltpe mevr cegia cegid zilkza ea my
milky elkeiy ick mevnv zpigaa xi`dl ecxi my ik d`ixad mleran
oi` xe`a dbyd efi` biydle oiadle 'd z` rcil c"ag odn lawl 'i`xap
elhazi `ly zilkze leab ilra mdy mi`xapd milky gk itk d"a seq
`edy myxye mxewnl exfgi wx llk mi`xap xcba eidi `le mze`ivna
my zexi`ny dx`dd zaq `id df mevnv dpde .ynn zedl` zpiga
zeliv`a k"`yn .d`ixad mlera el` zenypl d"a seq oi` ly c"ag
zil okle odn lawl mi`xap milkyl `"` k"k mevnv zpigaa mpi`y

.llk my `qitz oedlic `zaygn

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ודעת טעם  של ענין כבר יש הבריאה בעולם ואילו 
אלוקות, הן שבמהותן הנשמות שבדרגת אלא ('מוחין'),

בעצם. מוחין  זה הרי
עצמות את משיגות הנשמות הבריאה בעולם מקום, מכל
השייכין  המוחין זהו ששם שנתבאר וזה המוחין,
של החיצוניות שהם המלאכים בבחינת זהו  למידות,

בלבד. הבריאה עולם
קיצור.

) äì úèéù÷å àäðàî àúøáì úôéæåà àîéà äðäåהאמא
לה), ומקשטת בגדים לבתה  äëùîäמשאילה àåäå

íúù÷áå úåéäì óåâá úùáåìîä äîùðì äîùðä ùøùî
äùòðå ,úéîäáä ùôðã äùòîå øåáã äáùçîäá íùî
ùôðä íâå ,àåöøä ó÷åúá äàéöéäå ä÷òöä äæ éãé ìò

àéä ä÷òöä øùàë èøôáå ,äæ éãé ìò êôäúî úéîäáä
ìåìàã íéîçøä úåãî â"éî äæ ìò çëäå ,úéîäáä ùôðî

,ïéîöòúî ïðéàù éðôî ïéèåùé÷ íéàø÷ðù
ìåò úìá÷ úåéäì àåä ìéòì úøëæðä äëùîä ïéðò íâ
æàå ,éîöòå éîéðô úåìâúäá äðùä ùàøã íéîù úåëìî
øëã ïåùì 'ïåãà' óåâáù äîùðä åðééä úåëìîä úàø÷ð

,óåñ ïéà øåà úåîöò úðéçá êéùîîù
é÷îä úðéçá åäæ åðæåò ïåãàåàåäù åîë úåëìîã ó

,äîùð çåø ùôðã íéôé÷î ïä áâùîå ïâî øåöå ,úåìéöàá
äãåáòä çåø ,ùîî ìòåôá äéùòá úåöîä íåé÷ ùôð
äîùð ,úåððåáúä éãé ìòù éîéðô ùâøäá äàøéå äáäàá

.àìéîî ïéàá úåãîäå ïéçåî úðéçáã äãåáòä

l`xyi daey

b"xrz ,daeyz zay .c"qa
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ה'תש"ה] [שבט

"È‡ ÈÎ"כליתם לא יעקב בני ואתם שניתי לא .1הוי'
שהנני  אףֿעלֿפי שניתי, לא הוי', שם אני, רש"י: אומר
את  ששיניתי משום זה אין כעסי, דין ביצוע את דוחה
את  ולשנוא הרע את לאהוב שארצה הקודמת, דעתי

הטוב.
שינויים. קיימים לא יתברך ה' אצל

צלחה" רשעים ש"דרך ואילו 2זה ועושר, בבריאות
שבורים  ומצוות התורה בקיום ושלמים יראים כמה
ה' שרק כמוסים טעמים בשל זה הרי ובעוני, בבריאות
אפילו  אותם מגלה אינו והוא אותם, יודע עצמו יתברך

ע"ה. רבינו כמשה ביותר הגדולים לצדיקים
שהגמרא  למשה 3כפי הראה יתברך שה' לנו מספרת

התורה  ומנהיגי הבאים הדורות את הקודש ברוח רבינו
עקיבא. רבי של לדורו שהגיע עד שלהם,

והיה  תלמידֿחכם, ששנא פשוט, הארץ עם עקיבא, רבי
לתלמידֿחכם  להרע יכול היה אילו עונג את 4לו עוזב ,

תורה  ללמוד והולך כרועה .5עבודתו
החל  תורה, למד עקיבא רבי שנים וארבע עשרים

התורה  אותיות שעל תג כל שעל בכך וסיים מאלףֿבית
הלכות". של תילין "תילי לו היו

רבי  של גדולתו את ושמע ראה רבינו משה  כאשר
את  לו שיראה יתברך מה' ביקש הוא בתורה, עקיבא
שלו  המסירותֿנפש בעד יקבל עקיבא שרבי השכר

תורה. לימוד עבור
רבי  של חייו סוף את רבינו למשה הראה יתברך ה'
המלכות  לגזירת ציית לא עקיבא רבי איך עקיבא,
למד, כן והוא תלמידים עם תורה ללמוד שאסרה
והענישה  הסוהר בבית עקיבא רבי את כלאה והמלכות
מסרקות  בשיני גופו את קרעו איום. אכזרי בעונש אותו

ברזל. של
עקיבא, רבי את שופטים איך ראה רבינו משה כאשר
באטליזי  מתים חיים בעלי של כבשרם נקרע שגופו
עולם, של "רבונו – לב כאב מרוב זעק הוא הקצבים,
תורה  לימוד על השכר זהו האם שכרה?!" וזו תורה זו

כזו? במסירתֿנפש
הדבר". הוא כך "שתוק, יתברך: ה' לו ענה
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ו.1) ג, מלאכי
א.2) יב, ירמיהו
ע"ב.3) כט, מנחות

ע"ב.4) מט פסחים
ע"ב.5) סב כתובות



c"agרעו i`iyp epizeax zxezn

לצדיקים  אפילו מגלה אינו יתברך שה' כמוס טעם זהו
צלחה" רשעים "דרך מדוע ביותר, וצדיקים 2הגדולים

יסורים. בעלי הם
מי  את אוהב כביכול, שהוא, יתברך, ה' של דעתו אך
נשתנתה, לא רע, שעושה זה את ושונא טוב שעושה
קיימים  לא יתברך ה' אצל שניתי", לא הוי' "אני כי

שינויים.
שבאלקות  זה איך להבין, צריך דבר של לאמיתו אמנם,
אחת  שדרגה דרגות, חילוקי שינויים? כל קיימים לא
באלקות  אף והרי שינוי, זה גם – השניה מהדרגה שונה

האלקות? גילוי באופן דרגות חילוקי יש
מהות  ישנה דבר בכל מציאות. ויש מהות יש בגשמיות
– הוא? מה שאומרים כפי משמעה מהות – הדבר

הדבר. מציאות וישנה
הדבר  רוח שמכונה מה היא המהות בגשמיות,

הדבר. גוף היא והמציאות
מראה  היא ומציאות עצמו הדבר היא מהות ברוחניות,

שכתוב  כמו הכבוד 6הדבר, כסא – הכסא דמות "ועל
מלמעלה". עליו אדם כמראה דמות –

המציאות. היא אדם" ו"מראה המהות, הוא "אדם"
האלקות  גילוי באופן דרגות חילוקי יש באלקות
יצירה  בריאה, אצילות, העולמות בארבעת בעולמות.

האלקות. בגילוי דרגות חלוקי יש ועשיה

מהות  מאירה טוב, כולו שהוא האצילות, בעולם
אלקות.

הרע  ומיעוט רע, ומיעוטו טוב שרובו הבריאה בעולם
מציאות  מאירה מהטוב, מובדל הבריאה שבעולם

אלקות.
גילוי  רע, ומחצה טוב מחצה הוא ששם היצירה בעולם
מציאות  של הארה אלא אינו בו המאיר האלקות

אלקות.
גילוי  טוב, ומיעוטו רע רובו ששם העשיה בעולם
מציאות  של דהארה כהארה אלא אינו שבו האלקות
חשיכה  ישנה בפרט הגשמי הזה ובעולם אלקות.

ונעלמת. מוסתרת מאוד האלקות כי ממש, רוחנית
אפשר  ואיך האלקות. בגילוי דרגות חילוקי הם אלה כל
שינויים? אין שבאלקות שניתי", לא הוי' ש"אני להבין

.¯ÂˆÈ˜ ביצוע את מאריך יתברך ה' כי שאף מבאר
דעתו  את שמשנה זאת אין הרשעים, על כעסו עונש
בהוכחה  מבאר הרשעים. ושנאת הטובים מאהבת
בעלי  הם שצדיקים שזה עקיבא, ורבי רבינו ממשה
ה' שרק כמוס דבר הוא צלחה" רשעים ו"דרך יסורים
דרגות  חלוקי יש אלקות שבגילוי מבאר יודע. יתברך

מציא  מהות, דהארה של והארה המציאות הארת ות,
"לא  זה איך שואל לגמרי. העלם עד מציאות, של

שניתי"?

ב.

˙Ó‡ הן דרגות, חילוקי יש אלקות בגילוי שגם ויציב,
והן  עשיה, יצירה בריאה אצילות העולמות בארבעת

עולם. בכל שקיימות הדרגות בחילוקי
של  אחרת דרגה מאירה זה, עולם של הספירות בעשר
של  בהיכלות המאירה האלקות דרגת מאשר אלקות

אחר. עולם
דומה  שאינה שבעולמות, ומלאכים בנשמות גם כך
זה, שבעולם בנשמות המאירה האלקות גילוי דרגת
אחר. שבעולם במלאכים המאירה אלקות גילוי לדרגת
המנויות  הדרגות שבכל האלקות גילוי ענין עצם מצד
יש  בודאי ומלאכים, נשמות היכלות, ספירות, כאן,

מוחלט. שינוי הן דרגות וחילוקי דרגות, חילוקי
לא  ה' ש"אני ובהירה זכה בצורה יובן זה, כל עם
דרגות, בחילוקי מתגלה שהיא אף באלקות, שניתי".

גמורה. אחדות הוא ואלקות כלל שינוי כל יתכן לא
רבים. מסוגים תלמידים לו שיש מרב במשל יובן הדבר
היטב  להבין יכולים שכבר יותר, גדולים תלמידים

דיוק  היטב ולהבין רש"י, בלשון ולדייק בגמרא, סוגייה
ראשונים; של וחידוש תוספות של

להבין  יכולים שאינם יותר, קטנים תלמידים גם לרב יש
הם  כי דיוקים, ללא ותוספות רש"י עם סוגייה אלא
להכיל  שיוכלו שכל הרחבת לכזו הגיעו לא עדיין
המבוגרים; התלמידים כמו גמרא סוגיית שכלם בהבנת
קטן  שמוחם קטנים, יותר עוד תלמידים גם יש לרב
לקלוט  להם קשה תוספות. עם גמרא סוגיית מלהבין
את  ללמוד הוא מוכרח ועמם רש"י, פירוש את אפילו
וכמה  כמה אתם ולחזור מילה כל ולבאר הגמרא
וכדי  אתם. שלומדים מה את קולטים שהם עד פעמים,
להם  לתת מוכרחים אתם שלמדו משהו יזכרו שהם
להם, המובן מדבר להיות צריך זה ומשל דוגמה. משל,

שלמדו. מה את גם זוכרים הם המשל ועלֿידי
כל  עם התלמידים, קבוצות שלוש כל עם לומד הרב
ושלושת  והבנתם, לשכלם בהתאם תלמידים כיתת

לחלוטין: מזה זה שונים הלימוד אופני
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לצדיקים  אפילו מגלה אינו יתברך שה' כמוס טעם זהו
צלחה" רשעים "דרך מדוע ביותר, וצדיקים 2הגדולים

יסורים. בעלי הם
מי  את אוהב כביכול, שהוא, יתברך, ה' של דעתו אך
נשתנתה, לא רע, שעושה זה את ושונא טוב שעושה
קיימים  לא יתברך ה' אצל שניתי", לא הוי' "אני כי

שינויים.
שבאלקות  זה איך להבין, צריך דבר של לאמיתו אמנם,
אחת  שדרגה דרגות, חילוקי שינויים? כל קיימים לא
באלקות  אף והרי שינוי, זה גם – השניה מהדרגה שונה

האלקות? גילוי באופן דרגות חילוקי יש
מהות  ישנה דבר בכל מציאות. ויש מהות יש בגשמיות
– הוא? מה שאומרים כפי משמעה מהות – הדבר

הדבר. מציאות וישנה
הדבר  רוח שמכונה מה היא המהות בגשמיות,

הדבר. גוף היא והמציאות
מראה  היא ומציאות עצמו הדבר היא מהות ברוחניות,

שכתוב  כמו הכבוד 6הדבר, כסא – הכסא דמות "ועל
מלמעלה". עליו אדם כמראה דמות –

המציאות. היא אדם" ו"מראה המהות, הוא "אדם"
האלקות  גילוי באופן דרגות חילוקי יש באלקות
יצירה  בריאה, אצילות, העולמות בארבעת בעולמות.

האלקות. בגילוי דרגות חלוקי יש ועשיה

מהות  מאירה טוב, כולו שהוא האצילות, בעולם
אלקות.

הרע  ומיעוט רע, ומיעוטו טוב שרובו הבריאה בעולם
מציאות  מאירה מהטוב, מובדל הבריאה שבעולם

אלקות.
גילוי  רע, ומחצה טוב מחצה הוא ששם היצירה בעולם
מציאות  של הארה אלא אינו בו המאיר האלקות

אלקות.
גילוי  טוב, ומיעוטו רע רובו ששם העשיה בעולם
מציאות  של דהארה כהארה אלא אינו שבו האלקות
חשיכה  ישנה בפרט הגשמי הזה ובעולם אלקות.

ונעלמת. מוסתרת מאוד האלקות כי ממש, רוחנית
אפשר  ואיך האלקות. בגילוי דרגות חילוקי הם אלה כל
שינויים? אין שבאלקות שניתי", לא הוי' ש"אני להבין

.¯ÂˆÈ˜ ביצוע את מאריך יתברך ה' כי שאף מבאר
דעתו  את שמשנה זאת אין הרשעים, על כעסו עונש
בהוכחה  מבאר הרשעים. ושנאת הטובים מאהבת
בעלי  הם שצדיקים שזה עקיבא, ורבי רבינו ממשה
ה' שרק כמוס דבר הוא צלחה" רשעים ו"דרך יסורים
דרגות  חלוקי יש אלקות שבגילוי מבאר יודע. יתברך

מציא  מהות, דהארה של והארה המציאות הארת ות,
"לא  זה איך שואל לגמרי. העלם עד מציאות, של

שניתי"?

ב.

˙Ó‡ הן דרגות, חילוקי יש אלקות בגילוי שגם ויציב,
והן  עשיה, יצירה בריאה אצילות העולמות בארבעת

עולם. בכל שקיימות הדרגות בחילוקי
של  אחרת דרגה מאירה זה, עולם של הספירות בעשר
של  בהיכלות המאירה האלקות דרגת מאשר אלקות

אחר. עולם
דומה  שאינה שבעולמות, ומלאכים בנשמות גם כך
זה, שבעולם בנשמות המאירה האלקות גילוי דרגת
אחר. שבעולם במלאכים המאירה אלקות גילוי לדרגת
המנויות  הדרגות שבכל האלקות גילוי ענין עצם מצד
יש  בודאי ומלאכים, נשמות היכלות, ספירות, כאן,

מוחלט. שינוי הן דרגות וחילוקי דרגות, חילוקי
לא  ה' ש"אני ובהירה זכה בצורה יובן זה, כל עם
דרגות, בחילוקי מתגלה שהיא אף באלקות, שניתי".

גמורה. אחדות הוא ואלקות כלל שינוי כל יתכן לא
רבים. מסוגים תלמידים לו שיש מרב במשל יובן הדבר
היטב  להבין יכולים שכבר יותר, גדולים תלמידים

דיוק  היטב ולהבין רש"י, בלשון ולדייק בגמרא, סוגייה
ראשונים; של וחידוש תוספות של

להבין  יכולים שאינם יותר, קטנים תלמידים גם לרב יש
הם  כי דיוקים, ללא ותוספות רש"י עם סוגייה אלא
להכיל  שיוכלו שכל הרחבת לכזו הגיעו לא עדיין
המבוגרים; התלמידים כמו גמרא סוגיית שכלם בהבנת
קטן  שמוחם קטנים, יותר עוד תלמידים גם יש לרב
לקלוט  להם קשה תוספות. עם גמרא סוגיית מלהבין
את  ללמוד הוא מוכרח ועמם רש"י, פירוש את אפילו
וכמה  כמה אתם ולחזור מילה כל ולבאר הגמרא
וכדי  אתם. שלומדים מה את קולטים שהם עד פעמים,
להם  לתת מוכרחים אתם שלמדו משהו יזכרו שהם
להם, המובן מדבר להיות צריך זה ומשל דוגמה. משל,

שלמדו. מה את גם זוכרים הם המשל ועלֿידי
כל  עם התלמידים, קבוצות שלוש כל עם לומד הרב
ושלושת  והבנתם, לשכלם בהתאם תלמידים כיתת

לחלוטין: מזה זה שונים הלימוד אופני
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

והבנה  שכל בעלי כאלו הם הראשונה, התלמידים כתת
העמוקות  הסוגיות את אתם לומד שהרב כך גדולים,
עד  גדולים בעליֿשכל הם כי משלים, כל ללא ביותר
הרעיון  את גם ובהירה זכה בצורה להשיג שביכולתם

ביותר. העמוק
והבנה  שכל בעלי הם גם השניה, התלמידים כתת

הר  כמו לא אבל אשונים.טובים,
ורחבה  עמוקה לא בצורה הסוגייה את לומד הרב אתם
ההשכלה  סברות את יותר טוב יבינו שהם וכדי מדי,

מתאים. משל להם אומר הרב הסוגייה, של
העיקר  אבל הסוגייה, ענין את להם מבהיר זה משל
רק  הוא והמשל הסוגייה סברות הוא התלמידים אצל

טפל.
היא  שלהם ההבנה כל יותר, הקטנה התלמידים כתת
והסוגייה  העיקר הוא המשל ואצלם המשל, עלֿידי

טפלה.
לשנות  מוכרח התלמידים כתות שלוש עם הלומד הרב
תלמידים  כיתת לכל שלו, השכל סברות ביאורי את

והבנתם. שכלם למצבם, בהתאם
כתות  שלוש עם ללימודו בהתאם ברב מתבוננים כאשר
והקטנים, הבינוניים ביותר, הגדולים התלמידים,
שונות  בעלֿדרגות רק לא הוא שהרב לומר מוכרחים

בעלֿשינויים. גם אלא מזו, זו
הרב  שאמנם יבין, ודאי עמוקה הבנה לו שיש מי אבל

תלמידיו, להבנת בהתאם הבנתו ואת הסבריו את משנה
מצד  אינו השינוי הרי בפנימיות אבל שינוי, בודאי וזה

התלמידים. מצד אלא הרב,
באמת  אבל משתנה, שהרב סבורים שהתלמידים רק זה

ברב. שינוי כל אין
אצילות  העולמות בארבעת הן האלקות. בגילוי יובן כך
נשמות  היכלות, בספירות, והן עשיה יצירה בריאה

ומלאכים.
כי  הבריאה, מעולם יותר מעודן הוא – האצילות עולם
ואילו  המציאות אפשריות בדרגת הוא הבריאה עולם

המציאות  אפיסת בדרגת הוא האצילות שם 7עולם ,
שינוי  ערכן, לפי הדרגות בכל וכך אלקות, גילוי מאיר
אני  "כי באמת באלקות, אבל בדרגות, הוא הגילויים

שניתי". לא הוי'
.¯ÂˆÈ˜ בעולמות הן האלקות, שגילוי שאף מבאר

של  הפרטיות בדרגות והן עשיה יצירה בריאה אצילות
הרי  – עולם שבכל ומלאכים נשמות היכלות, ספירות,
לפי  הוא האלקות גילוי ודרגה עולם בכל שונה, הוא
את  מבאר שניתי". לא הוי' אני "כי זאת עם מהותה,
סוגי  שלושה עם שלומד מרב במשל שניתי" ה"לא
בעלי  ב) גדולים. בעליֿהבנה א) תלמידים: כתות
שבאופן  אף קטנים. בעליֿשכל ג) בינוניים. השגה
הם  השינויים אבל שינויים, קיימים הרי הלימוד

ברב. ולא בתלמידים
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ÔÒÈ '· ÌÂÈ1

כפי  – תהלים שיעור אמירת שחרית, (תפלת
כמה  ארכו המשניות, ולימוד – החודש לימי שנחלק
התפלה. לכל הש"ץ היה בעצמו אדמו"ר כ"ק כי שעות,
העמוד. ליד מוכן שהיה הכסא על לנוח ישב זה אחרי
אדמו"ר  כ"ק רמז מהחדר, לצאת התחילו המתפללים

צהובות:) בפנים לומר והתחיל אליו, שיתקרבו
ר"ח  כידוע. שמחה, שנה אצלי היתה תרס"ג שנת
קצת  לקח בטוב, התוועד אבי בוינה. היינו ניסן

הרבה. ודיבר משקה,
אמר  רבה. בשמחה אבי היה ניסן, ב' למחרת,
בברכה. גם גשמי מאכל לאכול יכול הוא שאין

אינו  ההידורים, בכל מזונות עבורנו שאופה הנחתום
אין  אותה. לאכול היום שאוכל כזו עוגה לאפות יכול
ימים  שלשה גם כזו התוועדות אחרי חידוש, זה

לאכול. לרצות שלא יכולים
מקום  נותן היה הרה"ק אאמו"ר שכ"ק זמנים היו
כשהייתי  פעמים הרבה אבל נשתנה, מה לשאלת
– הכל תדע אם התשובה: היתה נשתנה', 'מה שואל

מהר. תזדקן
לטייל. שנלך ויענני נשתנה. מה אותו שאלתי
אדמו"ר  אצלי היה היום לי: אמר הטיול באמצע
שאמרו  הידוע, המאמר קדשו מפי ושמעתי הזקן,

ברבים: פעם הזקן רבנו

עו).1) (קונטרס ה'תש"י ניסן ב' בקונטוס גם נדפסה זו שיחה
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ÌÏÂÚ‰ הרי ברעש, להיות צריכה שעבודה סובר
קצת, כשמתעלים  בכבש', 'עלה ביותר, פשוט זה
לו  'ובא לו, מסביב  בנעשה מתבוננים – לסובב' 2'ופנה

'מזרחית' הרי יותר, תמימים נעשים – דרומית' לקרן
גם  מאיר זה – צפונית' 'מזרחית אור, יותר נעשה –

הרע  היצר הבהמית, היצר 3בנפש את כשמבררים ,
עריבות  מכך נעשה – מערבית' 'צפונית הרי הרע

למעלה. ומתיקות
הזקן  רבנו של הקדוש מפיו זאת כששומעים הנה

גשמי. דבר לאכול אפשר כיצד –
עם ·. להתיעץ לוינה אבי נסע תרס"ג בשנת

של  קונסוליות אחרי בריאותו. במצב וינה פרופסורי
ריפוי  לעבור אבי, החליט וינה, פרופסורי גדולי

ממו  באחד האלקטרוניים מסויים הרפואה סדות
שבוינה.

חדשים. משני למעלה להימשך צריך היה הריפוי
לחשובים  מצאו שהפרופסורים העיקריים מהדברים

והתפרקות. מנוחה היתה ביותר,
בטבת, ז' ויחי, פרשת שלישי ביום לוינה בא אבי
שלשה  ניסן. ח' צו, פרשת ראשון יום עד שם ושהה
הימים  בעשרה בוינה. אבי אז שהה מלאים חדשים
דירה  שכר מכן ולאחר במלון, אבי חי הראשונים

פרטית.
הזכות  לי היו אותי. גם אבי לקח זו בנסיעה
במשך  אבי עם יחד להיות הרוחני והעונג הגדולה
כמה  אתי התוועד יום ויום חדשים, משלשה למעלה
של  סוג אותו כשעל שונים, ובסיפורים בלימוד שעות

חז"ל  אומרים והערות שימושה 4סיפורים גדולה :
מלימודה. יותר
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במדבר.2) פ' הזהר לבאורי הוספות קכ,א. ח"ג מזוהר להעיר
הרע.3) יצר זה צפוני נב,א: סוכה ראה
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תרצ"א  מרחשון, י"ד ב"ה,

נודע  והנעלה, הנכבד הרה"ג ידידי כבוד

משכיל  ותפארת תהלה לשם ומפורסם

שי' מוהרמ"ז אי"א וו"ח טוב, דבר על

הכהן 

וברכה! שלום

אתו  אשר וכל ומעשהו משלומו לשמוע יהי' נעים

לטובה.

קבלתי, בעתו ולברכה לטובה להזכרה השייך מכתבו

בתוך  לנו שנתן ומתוקה טובה השנה לקבל יעזר והשי"ת

ועכובים. מניעות בלי ישראל, כלל

והמועדים  הנוראים ימים במשך אשר אני מאמין

טהרת  בשאלת לעבוד בידו עלה לטובה עלינו שעברו

בחוברות  לעבודתו ידוע בחלק נשתמש ובטח המשפחה,

מכתב  קבלתי האנגלית. בשפה סמעטליין הד"ר של

הראשי  מהרב תשובה מכתב קבל אשר סמעטליין מהד"ר

בטח  מזה, מאד ונהנתי מאד, חם מכתב שי', הערץ הד"ר

אצלי  ספק בלי אבל בזה, לעזור חפץ בעצמו הערץ שהד"ר

שי'. כ' של השפעתו ע"י הי' שזה

ואני  באידיש, הזו החוברת את באמריקא שם העתיקו

הד"ר  את ובקשתי לדוגמא, אחת חוברת שי' לכבודו שולח

חוברות  מאות כשתי לכבודו שישלח שי' סמעטליין

במדינתו, תועלת בהם שימצא אני חושב אשר באידיש,

כ"א  בלונדון רק ולא סיסטמטית, עבודה בזה עובד  בטח

שם. נמצאים אחב"י אשר מקום המדינה, ערי ביתר גם

הד"ר  של בהשפעתו להשתמש מאד נחוץ הי' לדעתי

של  זה במקצוע לפעול ולהתחיל באפריקא, שי' הערץ

שי' כבודו אשר אני וחושב זו, במדינה המשפחה טהרת

מהנעשה  ממנו לידיעות אני ומחכה זה, בדבר יתענין בטח

זה. בענין עכשו עד

ומברכו  מכבדו הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף
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תורת חסידות חב"ד דורשת שתוכן עניין התפילין – קיום המצווה "בפיך ובלבבך לעשותו" ביחד – יומשך בגילוי בכל המצוות, היינו, 
שקיום כל מצווה ומצווה יהיה באופן שתחדור בכל כוחות האדם, הן בכוח המחשבה, הן בכוח הדיבור, והן בכוח המעשה, ועד שכולם 

נעשים למציאות אחת – מציאות המצווה.
משיחת ג' שבט ה'תשד"מ
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ÌÏÂÚ‰ הרי ברעש, להיות צריכה שעבודה סובר
קצת, כשמתעלים  בכבש', 'עלה ביותר, פשוט זה
לו  'ובא לו, מסביב  בנעשה מתבוננים – לסובב' 2'ופנה

'מזרחית' הרי יותר, תמימים נעשים – דרומית' לקרן
גם  מאיר זה – צפונית' 'מזרחית אור, יותר נעשה –

הרע  היצר הבהמית, היצר 3בנפש את כשמבררים ,
עריבות  מכך נעשה – מערבית' 'צפונית הרי הרע

למעלה. ומתיקות
הזקן  רבנו של הקדוש מפיו זאת כששומעים הנה

גשמי. דבר לאכול אפשר כיצד –
עם ·. להתיעץ לוינה אבי נסע תרס"ג בשנת

של  קונסוליות אחרי בריאותו. במצב וינה פרופסורי
ריפוי  לעבור אבי, החליט וינה, פרופסורי גדולי

ממו  באחד האלקטרוניים מסויים הרפואה סדות
שבוינה.

חדשים. משני למעלה להימשך צריך היה הריפוי
לחשובים  מצאו שהפרופסורים העיקריים מהדברים

והתפרקות. מנוחה היתה ביותר,
בטבת, ז' ויחי, פרשת שלישי ביום לוינה בא אבי
שלשה  ניסן. ח' צו, פרשת ראשון יום עד שם ושהה
הימים  בעשרה בוינה. אבי אז שהה מלאים חדשים
דירה  שכר מכן ולאחר במלון, אבי חי הראשונים

פרטית.
הזכות  לי היו אותי. גם אבי לקח זו בנסיעה
במשך  אבי עם יחד להיות הרוחני והעונג הגדולה
כמה  אתי התוועד יום ויום חדשים, משלשה למעלה
של  סוג אותו כשעל שונים, ובסיפורים בלימוד שעות

חז"ל  אומרים והערות שימושה 4סיפורים גדולה :
מלימודה. יותר
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במדבר.2) פ' הזהר לבאורי הוספות קכ,א. ח"ג מזוהר להעיר
הרע.3) יצר זה צפוני נב,א: סוכה ראה

ב.4) ז, ברכות

•
ycew zexb`

תרצ"א  מרחשון, י"ד ב"ה,

נודע  והנעלה, הנכבד הרה"ג ידידי כבוד

משכיל  ותפארת תהלה לשם ומפורסם

שי' מוהרמ"ז אי"א וו"ח טוב, דבר על

הכהן 

וברכה! שלום

אתו  אשר וכל ומעשהו משלומו לשמוע יהי' נעים

לטובה.

קבלתי, בעתו ולברכה לטובה להזכרה השייך מכתבו

בתוך  לנו שנתן ומתוקה טובה השנה לקבל יעזר והשי"ת

ועכובים. מניעות בלי ישראל, כלל

והמועדים  הנוראים ימים במשך אשר אני מאמין

טהרת  בשאלת לעבוד בידו עלה לטובה עלינו שעברו

בחוברות  לעבודתו ידוע בחלק נשתמש ובטח המשפחה,

מכתב  קבלתי האנגלית. בשפה סמעטליין הד"ר של

הראשי  מהרב תשובה מכתב קבל אשר סמעטליין מהד"ר

בטח  מזה, מאד ונהנתי מאד, חם מכתב שי', הערץ הד"ר

אצלי  ספק בלי אבל בזה, לעזור חפץ בעצמו הערץ שהד"ר

שי'. כ' של השפעתו ע"י הי' שזה

ואני  באידיש, הזו החוברת את באמריקא שם העתיקו

הד"ר  את ובקשתי לדוגמא, אחת חוברת שי' לכבודו שולח

חוברות  מאות כשתי לכבודו שישלח שי' סמעטליין

במדינתו, תועלת בהם שימצא אני חושב אשר באידיש,

כ"א  בלונדון רק ולא סיסטמטית, עבודה בזה עובד  בטח

שם. נמצאים אחב"י אשר מקום המדינה, ערי ביתר גם

הד"ר  של בהשפעתו להשתמש מאד נחוץ הי' לדעתי

של  זה במקצוע לפעול ולהתחיל באפריקא, שי' הערץ

שי' כבודו אשר אני וחושב זו, במדינה המשפחה טהרת

מהנעשה  ממנו לידיעות אני ומחכה זה, בדבר יתענין בטח

זה. בענין עכשו עד

ומברכו  מכבדו הדו"ש ידידו והנני

יצחק  יוסף
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åøúé úùøô
çéïåùàøàBøúé òîLiåúà äLî ïúç ïéãî ïäë ©¦§©º¦§¸Ÿ¥³¦§¨ÆŸ¥´¤½¥Á

Bnr ìûøNéìe äLîì íéýìû äNr øLà-ìk̈£¤̧¨¨³¡Ÿ¦Æ§¤½§¦§¨¥−©®
:íéøönî ìûøNé-úà ýåýé àéöBä-ékáçwiå ¦«¦¯§Ÿ̈²¤¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¦©À

øçà äLî úLà äøtö-úà äLî ïúç Bøúé¦§ÆŸ¥´¤½¤¦Ÿ̈−¥´¤¤®©©−
:äéçelLâãçàä íL øLà äéðá éðL úàå ¦¤«¨§¥−§¥´¨¤®¨£¤̧¥³¨«¤¨Æ

:äiøëð õøàa éúééä øb øîà ék íLøbãíLå ¥«§½Ÿ¦´¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«§¥¬
éðìviå éøæra éáà éýìû-ék øæréìà ãçàä̈«¤−̈¡¦¤®¤¦«¡Ÿ¥³¨¦Æ§¤§¦½©©¦¥−¦

:ärøt áøçî(éåì)äåéðáe äLî ïúç Bøúé àáiå ¥¤¬¤©§«Ÿ©¨ºŸ¦§¸Ÿ¥¬¤²¨¨¬
äðç àeä-øLà øaãnä-ìà äLî-ìà BzLàå§¦§−¤¤®¤©¦§¾̈£¤²Ÿ¤¬

:íéýìûä øä íLåðúç éðà äLî-ìà øîàiåE −̈©¬¨«¡Ÿ¦«©¸Ÿ¤Æ¤¤½£¦²«Ÿ¤§¬
éìà àa Bøúé:dnr äéðá éðLe EzLàå Eæàöiå ¦§−¨´¥¤®§¦̧§§½§¥¬¨¤−¨¦¨«©¥¥̧

eìàLiå Bì-÷Miå eçzLiå Bðúç úàø÷ì äLî¤¹¦§©´«Ÿ§À©¦§©̧Æ©¦©½©¦§£¬
ì eärøì-Léà:äìäàä eàáiå íBìLçøtñéå ¦«§¥¥−§¨®©¨−Ÿ¨«Ÿ¡¨©§©¥³

äòøôì ýåýé äNr øLà-ìk úà Bðúçì äLî¤Æ§´Ÿ§½¥Á¨£¤̧¨¨³§Ÿ̈Æ§©§´Ÿ
äàìzä-ìk úà ìûøNé úãBà ìr íéøöîìe§¦§©½¦©−´Ÿ¦§¨¥®¥³¨©§¨¨Æ

:ýåýé íìviå Cøca íúàöî øLà(ìàøùé)ècçiå £¤´§¨¨´©©¤½¤©©¦¥−§Ÿ̈«©¦´©§
ìûøNéì ýåýé äNr-øLà äáBhä-ìk ìr Bøúé¦§½©µ¨©½̈£¤¨¨¬§Ÿ̈−§¦§¨¥®

:íéøöî ãiî Bìévä øLàéCeøa Bøúé øîàiå £¤¬¦¦−¦©¬¦§¨«¦©Ÿ»¤»¦§¼¨´
ãiîe íéøöî ãiî íëúà ìévä øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤̧¦¦¬¤§¤²¦©¬¦§©−¦¦©´
:íéøöî-ãé úçzî írä-úà ìévä øLà äòøt©§®Ÿ£¤³¦¦Æ¤¨½̈¦©−©©¦§¨«¦

àéék íéýìûä-ìkî ýåýé ìBãâ-ék ézrãé äzr©¨´¨©½§¦¦«¨¬§Ÿ̈−¦¨¨«¡Ÿ¦®¦´
:íäéìr eãæ øLà øácááéïúç Bøúé çwiå ©¨½̈£¤¬¨−£¥¤«©¦©º¦§¸Ÿ¥¬

| ìëå ïøäà àáiå íéýìûì íéçáæe äìò äLî¤²Ÿ¨¬§¨¦−¥«Ÿ¦®©¨¸Ÿ©«£¹Ÿ§´Ÿ
éðôì äLî ïúç-ír íçì-ìëàì ìûøNé éð÷æ¦§¥´¦§¨¥À¤«¡¨¤²¤¦Ÿ¥¬¤−¦§¥¬

:íéýìûä̈«¡Ÿ¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr ak mgpn zxez)

ÌÈ˜Ï‡‰ ÏkÓ '‰ ÏB„b Èk ÈzÚ„È ‰zÚ(יא (יח, «»»«¿ƒƒ»ƒ»»¡…ƒ
ּתֹורה. למּתן הכנה היתה יתרֹו ׁשל ׁשהֹודאתֹו ּבּזהר, ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנאמר

ולא  ׁשּנתּגּיר', 'ּגר הּלׁשֹון ּבדּיּוק החיד"א ּדברי ידּועים ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹוהּנה

ּבֹו יׁש ׁשּמתּגּיר וגֹוי לעֹולם, יתּגּיר לא ּגֹוי ּכי ׁשּנתּגּיר', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ'ּגֹוי

זה  ניצֹוץ יֹוצא ּוכׁשּמתּגּיר ּבמקֹומֹו, ׁשּלא ׁשּנפל קדּׁשה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻניצֹוץ

עליו  הּתֹורה, לקּבלת הֹול יהּודי ׁשּכאׁשר ּומּכאן, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחרּות.

ׁשל  ניצֹוץ ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל קרי: 'יתרֹו', את ּגם אּתֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָלקחת

אליו. הּׁשּי ְֵַַָָָֻקדּׁשה

éðùâéì äLî áLiå úøçnî éäéåírä-úà ètL ©«§¦Æ¦¨´¢½̈©¥¬¤¤−¦§´Ÿ¤¨®̈
:áørä-ãr ø÷aä-ïî äLî-ìr írä ãîriå©©«£³Ÿ¨¨Æ©¤½¦©−Ÿ¤©¨¨«¤

ãéírì äNò àeä-øLà-ìk úà äLî ïúç àøiå©©§ÆŸ¥´¤½¥²¨£¤¬Ÿ¤−¨®̈
írì äNò äzà øLà äfä øácä-äî øîàiå©ÀŸ¤¨«©¨¨³©¤Æ£¤̧©¨³Ÿ¤Æ¨½̈
éìr ávð írä-ìëå Ecáì áLBé äzà recîE ©À©©¨³¥Æ§©¤½§¨¨¨²¦¨¬¨¤−

:áør-ãr ø÷a-ïîåèàáé-ék Bðúçì äLî øîàiå ¦¬Ÿ¤©¨«¤©¬Ÿ¤¤−§«Ÿ§®¦«¨¬Ÿ
:íéýìû Løãì írä éìàæèøác íäì äéäé-ék ¥©²¨−̈¦§¬¡Ÿ¦«¦¦«§¤̧¨¤³¨¨Æ

ézrãBäå eärø ïéáe Léà ïéa ézèôLå éìà àá̈¥©½§¨´©§¦½¥¬¦−¥´¥¥®§«©§¦²
:åéúøBz-úàå íéýìûä éwç-úàæéïúç øîàiå ¤ª¥¬¨«¡Ÿ¦−§¤«Ÿ¨«©²Ÿ¤Ÿ¥¬

:äNò äzà øLà øácä áBè-àì åéìà äLî¤−¥®̈ŸÆ©¨½̈£¤¬©−̈Ÿ¤«
çéCnr øLà äfä írä-íb äzà-íb ìaz ìáð̈´Ÿ¦½Ÿ©©¾̈©¨¨¬©¤−£¤´¦¨®

:Ecáì eäNr ìëeú-àì øácä Enî ãáë-ék¦«¨¥³¦§Æ©¨½̈«Ÿ©¬£−§©¤«
èéäéä Cnr íéýìû éäéå Eöréà éì÷a òîL äzr©º̈§©³§Ÿ¦Æ¦¨´§½¦¦¬¡Ÿ¦−¦®̈¡¥¯

-úà äzà úàáäå íéýìûä ìeî írì äzà©¨´¨À̈µ¨«¡Ÿ¦½§¥«¥¨¬©¨²¤
:íéýìûä-ìà íéøácäë-úà íäúà äzøäæäå ©§¨¦−¤¨«¡Ÿ¦«§¦§©§¨´¤§¤½¤

Cøcä-úà íäì zrãBäå úøBzä-úàå íéwçä©«ª¦−§¤©®Ÿ§«©§¨´¨¤À¤©¤̧¤Æ
:ïeNré øLà äNrnä-úàå dá eëìéàëäzàå ¥´§½̈§¤©©«£¤−£¤¬©«£«§©¨´

éLðà íéýìû éàøé ìéç-éLðà írä-ìkî äæçú¤«¡¤´¦¨Â̈Â̈©§¥©¹¦¦§¥¯¡Ÿ¦²©§¥¬
éøN íéôìà éøN íäìr zîNå òöá éàðN úîà¡¤−´§¥¨®©§©§¨´£¥¤À¨¥³£¨¦Æ¨¥´

:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîáë-úà eèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§´¤
éìà eàéáé ìãbä øácä-ìk äéäå úr-ìëa íräE ¨¨»§¨¥¼§¨º̈¨©¨¨³©¨ŸÆ¨¦´¥¤½
éìrî ì÷äå íä-eètLé ïèwä øácä-ìëåE §¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§§¥®§¨¥Æ¥«¨¤½

:Czà eàNðåâëEeöå äNrz äfä øácä-úà íà §¨«§−¦¨«¦´¤©¨¨³©¤Æ©«£¤½§¦§´
Bî÷î-ìr äfä írä-ìk íâå ãîr zìëéå íéýìû¡Ÿ¦½§¨«¨§−̈£®Ÿ§©Æ¨¨¨´©¤½©§Ÿ−

:íBìLá àáé̈¬Ÿ§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz haya e"h zgiy)

‰È‰ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ ,˙¯ÁnÓ È‰ÈÂ(יג יח, (רש"י «¿ƒƒ»√»»≈«ƒƒ»»

הרׁש"ב, הרּבי אביו, אל אדמֹו"ר מֹו"ח כ"ק נכנס ְְִִִֶַַַַַַַָָָּפעם

אביו: לֹו הׁשיב עּתה? ּומה ּוׁשאלֹו: ּכּפּור, י ֹום ְְִִִֵֵַַָָָָּבמֹוצאי

מען ּדארף עכׁשו ËL¯Ú'איצטער ּבמיחד =) טאן' ּתׁשּובה ְְִֶֶַ∆¿¿ְְְִַָָָָֻ

נעלה  למּצב ׁשהּגיע מי ׁשּגם והינּו, ּבתׁשּובה). לחזר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹיׁש

ּברׁש"י: נרמז הּדבר וכהּנה. ּכהּנה להֹוסיף צרי ה' ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבעבֹודת

את  'לׁשּפט יׁש ּכּפּור יֹום ׁשל הּתׁשּובה עבֹודת למחרת ְְְֲֳִִֵֶֶַַַָָָֹּגם

"את  ּבבחינת והּמצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום להֹוסיף היינּו ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָהעם',

יעׂשּון". אׁשר הּמעׂשה ואת ּבּה ילכּו ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָהּדר
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éùéìùãëøLà ìk Nriå Bðúç ìB÷ì äLî òîLiå©¦§©¬¤−§´«Ÿ§®©©¾©−Ÿ£¤¬
:øîàäëìàøNé-ìkî ìéç-éLðà äLî øçáiå ¨¨«©¦§©̧¤³©§¥©̧¦Æ¦¨¦§¨¥½

éøN íéôìà éøN írä-ìr íéLàø íúà ïziå©¦¥¬Ÿ¨²¨¦−©¨¨®¨¥³£¨¦Æ¨¥´
:úøNr éøNå íéMîç éøN úBàîåëeèôLå ¥½¨¥¬£¦¦−§¨¥¬£¨«Ÿ§¨«§¬
Lwä øácä-úà úr-ìëa írä-úàïeàéáé ä ¤¨−̈§¨¥®¤©¨¨³©¨¤Æ§¦´

:íä eèetLé ïèwä øácä-ìëå äLî-ìà¤¤½§¨©¨¨¬©¨−Ÿ¦§¬¥«
æë:Böøà-ìà Bì Cìiå Bðúç-úà äLî çlLéåô ©§©©¬¤−¤«Ÿ§®©¥¬¤−¤©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr f mgpn zxez)

BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic Ïk(יג יח, (רש"י »«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
היא ּבּתֹורה ודעה סברא ּדברי ‡Ó˙ּכל ואּלּו "אּלּו , ְְִֵַָָָָָ¡∆ְִֵֵֵָ

ÌÈ˜Ï‡אמת היא הלכה אבל ׁשּיכת BzÓ‡Ïחּיים"; היא ּכי , ¡…ƒֱֲֲִִֶַָָָ«¬ƒִִֶֶַ

אדם ‰ÈÂ'לׁשם ּדהּנה, ּכמֹותֹו". ׁשהלכה עּמֹו, "והוי' ּכמאמר , ְֵ¬»»ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ

יּתכן  אבל חּיים, אלקים ּדברי טֹובה, סברא לֹומר יכֹול ְְֱֲִִִִֵֵַַָָָָָָָֹׁשנּון

ׁשּתפרי יֹותר, טֹובה ׁשנּיה, סברא ּתתעֹורר מּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלאחר

נצחי. הּוא הלכה ּפסק מהּֿׁשאיןּֿכן ְְֲִִֵֵֶַַָָָאֹותּה;

éòéáøèéàìûøNé-éða úàöì éLéìMä Lãça©¸Ÿ¤Æ©§¦¦½§¥¬§¥«¦§¨¥−
:éðéñ øaãî eàa äfä íBia íéøöî õøàî¥¤´¤¦§¨®¦©´©¤½−̈¦§©¬¦¨«

áeðçiå éðéñ øaãî eàáiå íéãéôøî eòñiå©¦§´¥«§¦¦À©¨¸ŸÆ¦§©´¦©½©©«£−
:øää ãâð ìûøNé íL-ïçiå øaãnaâäLîe ©¦§®̈©¦«©¨¬¦§¨¥−¤¬¤¨¨«¤¬

øää-ïî ýåýé åéìà àø÷iå íéýìûä-ìà äìr̈−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¥¨³§Ÿ̈Æ¦¨¨´
îàú äk øîàìéðáì ãébúå á÷ré úéáì ø ¥½Ÿ³ŸŸ©Æ§¥´©«£½Ÿ§©¥−¦§¥¬

:ìàøNéãíéøöîì éúéNr øLà íúéàø ízà ¦§¨¥«©¤´§¦¤½£¤¬¨¦−¦§¦§¨®¦
íëúà àáàå íéøLð éôðk-ìr íëúà àOàå̈«¤¨³¤§¤Æ©©§¥´§¨¦½¨«¨¦¬¤§¤−

:éìàäéì÷a eòîLz rBîL-íà äzrå ¥¨«§©À̈¦¨³©¦§§Æ§Ÿ¦½
-ìkî älâñ éì íúééäå éúéøa-úà ízøîLe§©§¤−¤§¦¦®¦«§¦̧¤¦³§ª¨Æ¦¨

:õøàä-ìk éì-ék íénräåéì-eéäz ízàå ¨´©¦½¦¦−¨¨¨«¤§©¤¯¦«§¦²
øLà íéøácä älà LBã÷ éBâå íéðäk úëìîî©§¤¬¤«Ÿ£¦−§´¨®¥µ¤©§¨¦½£¤¬

:ìàøNé éða-ìà øaãz§©¥−¤§¥¬¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(i zxaeg zeniyx)

ÌÈ¯ˆÓÏ È˙ÈNÚ ¯L‡ Ì˙È‡¯ Ìz‡(ד (יט, «∆¿ƒ∆¬∆»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ
ּדברים . ּבׁשלׁשה לּברית נכנסּו יׂשראל –ÏÈÓ‰ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹƒ»

הּנפׁש על הּמסּתיר הּמס הסרת הּטמאה, מן ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּיציאה

הּביטל.ÏÈ·Ë‰האלקית. אֹותּיֹות טבילה לקדּׁשה, הּכניסה – ֱִָֹ¿ƒ»ְְְִִִִֵַַַָָָֻ

Ôa¯˜ּכאּלּו זה ׁשהרי ׁשּלמעלה, ּבאׁש והתּכּללּות עלּיה – »¿»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכאן: אף לרמז יׁש זה לפי ודמֹו. חלּבֹו È˙ÈNÚמקריב ¯L‡ ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯ˆÓÏ.הּקלּפה הכנעת –ÌÎ˙‡ ‡O‡Â.לקדּׁשה הּכניסה – ¿ƒ¿»ƒְְִַַַָָ»∆»∆¿∆ְְִַַָָֻ

ÈÏ‡ ÌÎ˙‡ ‡È·‡Â.איןֿסֹוף ּבאֹור יחּוד – »»ƒ∆¿∆≈»ְִֵ

,éòéáø
éùéîçæíNiå írä éð÷æì àø÷iå äLî àáiå©¨´Ÿ¤½©¦§−̈§¦§¥´¨®̈©¨´¤

eäeö øLà älàä íéøácä-ìk úà íäéðôì¦§¥¤À¥µ¨©§¨¦´¨¥½¤£¤¬¦−̈
:ýåýéçîàiå åcçé írä-ìë eðriå-øLà ìk eø §Ÿ̈«©©«£¸¨¨¨³©§¨Æ©´Ÿ§½²Ÿ£¤

írä éøác-úà äLî áLiå äNrð ýåýé øac¦¤¬§Ÿ̈−©«£¤®©¨¯¤¤²¤¦§¥¬¨−̈
:ýåýé-ìàèéëðà äpä äLî-ìà ýåýé øîàiå ¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¦¥̧¨«Ÿ¦¹
éìà àaéøaãa írä òîLé øeára ïðrä ára E ¨´¥¤»»§©´¤«¨¨¼©«£º¦§©³¨¨Æ§©§¦´

-úà äLî ãbiå íìBòì eðéîàé Ea-íâå Cnr¦½̈§©§−©«£¦´§¨®©©¥¬¤²¤
:ýåýé-ìà írä éøácéäLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¥¬¨−̈¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ

eñaëå øçîe íBiä ízLc÷å írä-ìà Cì¥´¤¨½̈§¦©§¨¬©−¨®̈§¦§−
:íúìîNàéíBia | ék éLéìMä íBiì íéðëð eéäå ¦§Ÿ¨«§¨¬§Ÿ¦−©´©§¦¦®¦´©´
ìMä:éðéñ øä-ìr írä-ìë éðérì ýåýé ãøé éL ©§¦¦À¥¥¯§Ÿ̈²§¥¥¬¨¨−̈©©¬¦¨«

áéíëì eøîMä øîàì áéáñ írä-úà zìaâäå§¦§©§¨³¤¨¨Æ¨¦´¥½Ÿ¦¨«§¬¨¤²
úBî øäa râpä-ìk eäö÷a râðe øäa úBìr£¬¨−̈§´Ÿ©§¨¥®¨©Ÿ¥¬©¨−̈¬

:úîeéâéäøé-Bà ì÷qé ìB÷ñ-ék ãé Ba òbú-àì ¨««Ÿ¦©̧¹À̈¦«¨³¦¨¥Æ«¨´Ÿ
CLîa äéçé àì Léà-íà äîäa-íà äøié¦¨¤½¦§¥¨¬¦¦−´Ÿ¦«§¤®¦§ŸÆ

:øäá eìré änä ìáiäãéøää-ïî äLî ãøiå ©Ÿ¥½¥−¨©«£¬¨¨«©¥¯¤¤²¦¨−̈
:íúìîN eñaëéå írä-úà Lc÷éå írä-ìà¤¨¨®©§©¥Æ¤¨½̈©§©§−¦§Ÿ¨«

åèì íéðëð eéä írä-ìà øîàiåìLíéîé úL ©¸Ÿ¤Æ¤¨½̈¡¬§Ÿ¦−¦§´¤¨¦®
:äMà-ìà eLbz-ìàæèéLéìMä íBiá éäéå ©¦§−¤¦¨«©§¦Á©¸©§¦¦¹

ãák ïðrå íé÷øáe úì÷ éäéå ø÷aä úéäa¦«§Ÿ́©ÀŸ¤©§¦ÁŸ¸Ÿ§¨¦¹§¨³̈¨¥Æ
àî ÷æç øôL ì÷å øää-ìrírä-ìk ãøçiå ã ©¨½̈§¬ŸŸ−̈¨¨´§®Ÿ©¤«¡©¬¨¨−̈

:äðçna øLàæéúàø÷ì írä-úà äLî àöBiå £¤¬©©«£¤«©¥̧¤¯¤¨¨²¦§©¬
:øää úézçúa eávéúiå äðçnä-ïî íéýìûä̈«¡Ÿ¦−¦©©«£¤®©¦§©§−§©§¦¬¨¨«

çéýåýé åéìr ãøé øLà éðtî Blk ïLr éðéñ øäå§©³¦©Æ¨©´ª½¦Â§¥Â£¤̧¨©¬¨¨²§Ÿ̈−
øää-ìk ãøçiå ïLákä ïLrk BðLr ìriå Làä¥®©©³©£¨Æ§¤´¤©¦§½̈©¤«¡©¬¨¨−̈

:ãàîèéäLî ãàî ÷æçå CìBä øôMä ìB÷ éäéå §«Ÿ©«§¦Æ´©Ÿ½̈¥−§¨¥´§®Ÿ¤´
:ìB÷á epðré íéýìûäå øaãé§©¥½§¨«¡Ÿ¦−©«£¤¬§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr gi mgpn zxez)

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ '‰ „¯È ÈLÈÏM‰ ÌBia Èk(יא (יט, ƒ««¿ƒƒ≈≈¿≈≈»»»

‰˙È‰ ‡Ï ,„Á‡ Ì„‡ elÙ‡ ÌÈ¯ÒÁ Ï‡¯NÈ eÈ‰ el‡ƒ»ƒ¿»≈¬≈ƒ¬ƒ»»∆»…»¿»

ÌÚ‰ Ïk ÈÈÚÏ . . ·È˙Îc ,Ô‰ÈÏÚ ˙ÈÏ‚ ‰ÈÎM‰ רבה (דברים «¿ƒ»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈≈»»»

ח) ז,

אם אֹומר: ÌÈ˙eÁtaLהוי ˙eÁt‰ היה לא יׂשראל ׁשּבעם ֱִֵֵ«»∆«¿ƒְְִֵֶַָָָֹ

– רּבֹוא ׁשּׁשים למנין חסר ׁשהיה אֹו ונׁשמע', 'נעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאֹומר

היה ¯eaלא ‰LÓ יׂשראל ּכל ׁשּכן, הּתֹורה! את לקּבל יכֹול ָָֹ…∆«≈ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
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אחד  אבר ׁשל ּובריאּותֹו אחד, ּגּוף ׁשלימה', אחת 'קֹומה ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהם

האברים. לכל ְִֵַַָָָנֹוגעת

éùùëøää Làø-ìà éðéñ øä-ìr ýåýé ãøiå©¥¯¤§Ÿ̈²©©¬¦©−¤´Ÿ¨®̈
:äLî ìriå øää Làø-ìà äLîì ýåýé àø÷iå©¦§¨̧§Ÿ̈¯§¤²¤¬Ÿ¨−̈©©¬©¤«

àë-ït íra ãrä ãø äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¥−¨¥´¨®̈¤
:áø epnî ìôðå úBàøì ýåýé-ìà eñøäéáëíâå ¤«¤§³¤§Ÿ̈Æ¦§½§¨©¬¦¤−¨«§©¯

õøôé-ït eLc÷úé ýåýé-ìà íéLbpä íéðäkä©«Ÿ£¦²©¦¨¦¬¤§Ÿ̈−¦§©¨®¤¦§¬Ÿ
:ýåýé íäaâëìëeé-àì ýåýé-ìà äLî øîàiå ¨¤−§Ÿ̈«©³Ÿ¤¤Æ¤§Ÿ̈½«Ÿ©´

eða äúãrä äzà-ék éðéñ øä-ìà úìrì írä̈½̈©«£−Ÿ¤©´¦®̈¦«©º̈©«¥³Ÿ¨¨̧Æ
øää-úà ìaâä øîàì:BzLc÷åãëåéìà øîàiå ¥½Ÿ©§¥¬¤¨−̈§¦©§«©¸Ÿ¤¥¨³

íéðäkäå Cnr ïøäàå äzà úéìrå ãø-Cì ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥½§¨¦¬¨©−̈§©«£´Ÿ¦¨®§©«Ÿ£¦´
:ía-õøôé-ït ýåýé-ìà úìrì eñøäé-ìà íräå§¨À̈©¤«¤§²©«£¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¦§¨¨«

äëíäìà øîàiå írä-ìà äLî ãøiå:ñ ©¥¬¤¤−¤¨®̈©−Ÿ¤£¥¤«
ëàälàä íéøácä-ìk úà íéýìû øaãéå©§©¥´¡Ÿ¦½¥²¨©§¨¦¬¨¥−¤

:øîàìñ *áýåýé éëðàéäìàéúàöBä øLà EE ¥«Ÿ¨«Ÿ¦̧§Ÿ̈´¡Ÿ¤½£¤´«¥¦ÁÁ
:íéãár úéaî íéøöî õøàîâEì-äéäé àì ¥¤̧¤¦§©¹¦¦¥´£¨¦À´Ÿ¦«§¤´§Á

:éðt-ìr íéøçà íéýìûãìñô El-äNrú àì ¡Ÿ¦̧£¥¦¹©¨©À´Ÿ©«£¤§´¤´¤
øLàå ìrnî | íéîMa øLà äðeîz-ìëå |§¨§¿̈£¤´©¨©´¦¦©¿©©«£¤Á
:õøàì úçzî | íéna øLàå úçzî õøàä¨̧¤¦©¹©©«£¤´©©´¦¦©´©¨À̈¤

äéëðà ék íãárú àìå íäì äåçzLú-àì«Ÿ¦§©«£¤´¨¤»§´Ÿ¨«¨§¥¼¦´¨«Ÿ¦º
éäìà ýåýéíéða-ìr úBáà ïBr ã÷t àp÷ ìà E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥´©½̈ÂŸ¥Â£¸¨¯©¨¦²
lL-ìr:éàðNì íéraø-ìrå íéLåãñç äNòå ©¦¥¦¬§©¦¥¦−§«§¨®§³Ÿ¤¤̧¤Æ

ìe éáäàì íéôìàì:éúBöî éøîLñæàOú àì ©«£¨¦½§«Ÿ£©−§«Ÿ§¥¬¦§¨«¬Ÿ¦¨²
éäìà ýåýé-íL-úàýåýé äwðé àì ék àåMì E ¤¥«§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©®̈§¦´³Ÿ§©¤Æ§Ÿ̈½

:àåMì BîL-úà àOé-øLà úàôçøBëæ ¥²£¤¦¨¬¤§−©¨«§¨Á
:BLc÷ì úaMä íBé-úàèãárz íéîé úLL ¤¸©©¹̈§©§À¥´¤¨¦´©«£Ÿ»
:Ezëàìî-ìë úéNråé| úaL éréáMä íBéå §¨¦´¨¨§©§¤¼§¸©§¦¦¹©¨´

éäìà äåäéì| äzà äëàìî-ìë äNrú àì E ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤À´Ÿ©«£¤´¨§¨¿̈©¨´
ðáeøLà Eøâå Ezîäáe Eúîàå Ecár Ezáe-E ¦§´Â¦¤©§§¸©«£¨«§¹§¤§¤À§¥«§Æ£¤´

éørLa:Eàé-úà ýåýé äNr íéîé-úLL ék ¦§¨¤½¦´¥«¤¨¦Á¨¨̧§Ÿ̈¹¤
ía-øLà-ìk-úàå íiä-úà õøàä-úàå íéîMä©¨©´¦§¤¨À̈¤¤©¨Æ§¤¨£¤½̈

íBé-úà ýåýé Cøa ïk-ìr éréáMä íBia çðiå©−̈©©´©§¦¦®©¥À¥©¯§Ÿ̈²¤¬
:eäLc÷éå úaMäñáééáà-úà ãak-úàå E ©©−̈©«§©§¥«©¥¬¤¨¦−§¤

éîé ïeëøàé ïrîì Enàýåýé-øLà äîãàä ìr E ¦¤®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬
éäìà:Cì ïúð Eñâé:çöøz àìñàì ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«−Ÿ¦§¨«−Ÿ
:óàðzñ:áðâz àìñãr Erøá äðrú-àì ¦§¨«−Ÿ¦§«Ÿ«Ÿ©«£¤¬§¥«£−¥¬
:ø÷LñãéErø úéa ãîçú àìñãîçú-àì ¨«¤¬Ÿ©§−Ÿ¥´¥¤®«Ÿ©§ºŸ

ìëå Bøîçå BøBLå Búîàå Bcárå Erø úLà¥´¤¥¤À§©§³©«£¨Æ§´©«£Ÿ½§−Ÿ
:Erøì øLàô £¤¬§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(192 'nr cl zegiy ihewl)

EÈ˜Ï‡ '‰ ÈÎ‡(ב (כ, »…ƒ¡…∆
היה סיני הר Á‡k„מעמד Ï‡¯NÈ ÏÎÏהיּו ו"אּלּו , ֲִַַַַָָ¿»ƒ¿»≈¿∆»ִָ

למּתן  זֹוכים היּו לא אחד" אדם אפּלּו חסרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹיׂשראלים

ּבלׁשֹון  נאמרּו הּדּברֹות ׁשעׂשרת הּטעמים אחד ,לאיד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּתֹורה.

ׁשּנאמרּו מּׁשּום הּוא BÓˆÚיחיד ÈÙa „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÏויׁש . ְִִֶֶֶָ¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿ְֵ

ּבאפן אּלּו ענינים ׁשּׁשני ּבהתאם È˙˙לֹומר, הם הּתֹורה ְְְִִֵֵֶֶַָֹ¿ƒ«ְְֵֵֶַָ

הּדברים ּתֹורה.ezpLלׁשני Bˆn‰Â˙ּבמּתן ‰¯Bz‰נּתנּו - ְְִִֵַָ∆ƒ¿ְַַָ«»¿«ƒ¿ְִ

לּכל. הּׁשוה ּבאפן אחת, ּכמציאּות יׂשראל ‰Bz¯‰לכל „enÏ ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹƒ«»
ערּכֹו. לפי ואחד אחד לכל נּתן –ְְְְִִֶֶֶַָָָ

éòéáùåè-úàå úìBwä-úà íéàø írä-ìëå§¨¨¨ÁŸ¦̧¤©¹Ÿ§¤
àøiå ïLr øää-úàå øôMä ìB÷ úàå íãétlä©©¦¦À§¥Æ´©Ÿ½̈§¤¨−̈¨¥®©©³§

:÷çøî eãîriå eòðiå íräæèäLî-ìà eøîàiå ¨¨Æ©¨ª½©©«©§−¥«¨«Ÿ©«Ÿ§Æ¤¤½
eðnr øaãé-ìàå ärîLðå eðnr äzà-øac©¤©¨¬¦−̈§¦§®̈¨§©§©¥¬¦¨²

:úeîð-ït íéýìûæé-ìà írä-ìà äLî øîàiå ¡Ÿ¦−¤¨«©¸Ÿ¤¤´¤¨¨»©
íéýìûä àa íëúà úBqð øeáráì ék eàøéz¦¼̈¼¦À§©«£Æ©´¤§¤½−̈¨«¡Ÿ¦®
ézìáì íëéðt-ìr Búàøé äéäz øeáráe©«£À¦«§¤¯¦§¨²©§¥¤−§¦§¦¬

:eàèçúçéLbð äLîe ÷çøî írä ãîriå ¤«¡¨«©©«£¬Ÿ¨−̈¥«¨®Ÿ¤Æ¦©´
ä-ìà:íéýìûä íL-øLà ìôørñèéøîàiå ¤¨«£¨¤½£¤−̈¨«¡Ÿ¦«©³Ÿ¤

ízà ìûøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´¦§¨¥®©¤´
:íënr ézøac íéîMä-ïî ék íúéàøëàì §¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦¦¨¤«¬Ÿ

eNrú àì áäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈¬Ÿ©«£−
:íëìàëåéìr zçáæå él-äNrz äîãà çaæî ¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼§¨«©§¨´¨À̈

éúìr-úàéîìL-úàå Eðàö-úà EEø÷a-úàå E ¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−§¤§¨¤®
éìà àBáà éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëaE §¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½¨¬¥¤−

ïåéìò íòèá (*



xihtnרפב - k - exzi zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ézëøáe:Eáë-àì él-äNrz íéðáà çaæî-íàå ¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ©«£¤¦½«Ÿ
äéìr zôðä Eaøç ék úéæb ïäúà äðáú¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²¥©¬§¨¨¤−¨

:äììçzåâëéçaæî-ìr úìrîá äìrú-àìå ©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ©¦§§¦®
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLàttt £¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr a jxk zegiy ihewl)

EÈÓÏL ˙‡Â EÈ˙BÏBÚ ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ(כא (כ, ¿»«¿»»»∆∆¿∆¿»∆

הּזקן: אדמֹו"ר ‡„Ó‰ּפרׁש ÁaÊÓ,ּבּטּול ׁשל מזּבח – ְֵֵֵַַָƒ¿«¬»»ְִִֵֶַ

עליה. ּדׁשין ׁשהּכל זֹו EÈ˙BÏBÚּכאדמה ˙‡ ÂÈÏÚ zÁ·ÊÂ– ֲִֶֶַַָָָָָֹ¿»«¿»»»∆∆

.ׁשּל העלּיֹות EÈÓÏLאת ˙‡Â אין והּנה, .ׁשּל הּׁשלמּות – ְֲִֶֶָ¿∆¿»∆ְְְִֵֵֵֶַ

ּכעלּיה  מגּדירה ׁשהּתֹורה למה אּלא ל'יׁשּות', ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּכּונה

 ֿ הּבעל ּתֹורת ּובדגמת 'לזּבח'. יׁש זה את ואף ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַֹֻוכׁשלימּות,

ּברּום È˙ÈeLׁשםֿטֹוב: ׁשהם ּדברים ּגם אצלי, ׁשוה הּכל - ֵƒƒƒְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשּכן Èc‚Ïהּמעלה, העליֹון ‰' רצֹון ּבקּיּום אּלא חפץ אינּני - ֲֵֶַַָ¿∆¿ƒְְִִֵֵֶֶֶָָָָ

אחר. ּדבר ּבׁשּום ְְֵַָָֹולא

øéèôîèééða-ìà øîàú äk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬ŸŸ©−¤§¥´
ézøac íéîMä-ïî ék íúéàø ízà ìûøNé¦§¨¥®©¤´§¦¤½¦ µ¦©¨©½¦¦©−§¦

:íënrëáäæ éýìûå óñë éäìà ézà ïeNrú àì ¦¨¤«¬Ÿ©«£−¦¦®¡³Ÿ¥¤̧¤Æ¥«Ÿ¥´¨½̈
:íëì eNrú àìàëél-äNrz äîãà çaæî ¬Ÿ©«£−¨¤«¦§©´£¨¨»©«£¤¦¼

éúìr-úà åéìr zçáæåéîìL-úàå Eðàö-úà EE §¨«©§¨´¨À̈¤«ŸŸ¤̧Æ§¤§¨¤½¤«Ÿ§−
éîL-úà øékæà øLà íB÷nä-ìëa Eø÷a-úàå§¤§¨¤®§¨©¨Æ£¤´©§¦´¤§¦½

éìà àBáàézëøáe E:Eáëíéðáà çaæî-íàå ¨¬¥¤−¥«©§¦«§¦¦§©³£¨¦Æ
-àì él-äNrzEaøç ék úéæb ïäúà äðáú ©«£¤¦½«Ÿ¦§¤¬¤§¤−¨¦®¦¯©§§²

:äììçzå äéìr zôðäâëúìrîá äìrú-àìå ¥©¬§¨¨¤−¨©§©«£¤«¨§Ÿ©«£¤¬§©«£−Ÿ
:åéìr Eúåør äìbú-àì øLà éçaæî-ìrttt ©¦§§¦®£¤²«Ÿ¦¨¤¬¤§¨«§−¨¨«

.ïîéñ á"ãðåé ,íé÷åñô á"ò

ã ycew zegiyn zecewp ã(gw zxaeg zeniyx)

‰Ó„‡ ˙LÁp‰ ÁaÊÓ ÏÏÁ ˙‡ ‡lÓÓ ‰È‰L(כא כ, (רש"י ∆»»¿«≈∆¬«ƒ¿««¿…∆¬»»
– חּוץ ּכלּפי ה': ּבעבֹודת רמז ּכאן האדם יׁש צרי ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבבחינת  הּמלעיגים, מּפני יבֹוׁש ולא ּונחיׁשּות, עז ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַֹֹלגּלֹות

עליו  – ּובפנימּיּותֹו ּבתֹוכֹו אבל למעלּיּותא. ערף ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹקׁשה

'מלא ּכעפר ‡„Ó‰'להיֹות ונפׁשי ּבבחינת ּובהכנעה, ּבבּטּול , ְִֵָ¬»»ְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ּתהיה. ְִֶַֹלּכל

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy



רפג

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì åøúé úùøôì äøèôä

ú"åîùìåå ÷øô äéòùéá

åàäàøàå eäifr Cìnä úBî-úðLa¦§©Æ©¤´¤ª¦½̈¨«¤§¤¯
àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úà¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦¨®

:ìëéää-úà íéàìî åéìeLåáíéôøN §−̈§¥¦¬¤©«¥¨«§¨¦̧
íéãîr|LL íéôðk LL Bì ìrnî «Ÿ§¦³¦©̧©Æ½¥¯§¨©²¦¥¬

íézLa ãçàì íéôðk|åéðô äqëé §¨©−¦§¤¨®¦§©´¦§©¤´¨À̈
:óôBòé íézLáe åéìâø äqëé íézLáe¦§©²¦§©¤¬©§−̈¦§©¬¦§¥«

âLBã÷ øîàå äæ-ìà äæ àø÷å|LBã÷ §¨¨̧¤³¤¤Æ§¨©½¨¯¨²
õøàä-ìë àìî úBàáö ýåýé LBã÷̈−§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ¨¨−̈¤

:BãBákãìBwî íétqä úBnà eòðiå §«©¨ª̧Æ©´©¦¦½¦−
:ïLr àìné úéaäå àøBwääøîàå ©¥®§©©−¦¦¨¥¬¨¨«¨«Ÿ©º

àîè Léà ék éúéîãð-éë éì-éBà«¦´¦¦§¥À¦¦´¦³§¥«
íéúôN àîè-ír CBúáe éëðà íéúôN§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§Æ©§¥´§¨©½¦

:éðér eàø úBàáö ýåýé Cìnä-úà ék áLé éëðàåéìà óriå ¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯¤©¤²¤§Ÿ̈¬§¨−¨¬¥¨«©¨´̈¥©À
:çaænä ìrî ç÷ì íéç÷ìîa ätöø Bãéáe íéôøOä-ïî ãçà¤¨Æ¦©§¨¦½§¨−¦§¨®§¤̧§¨©½¦¨©−¥©¬©¦§¥«©

`xenl iy
(à,eäifò Cìnä úBî úðLaìëéäì ñðëpLk ,eäifò Cìnä òøèöpLk ¦§©©¤¤ª¦¨§¤¦§¨©©¤¤ª¦¨§¤¦§©©¥¨

"Bçöîá äçøæ úòøväå" áeúkL Bîk ,úøè÷ øéè÷äì(hi,ek aÎminid ixac). §©§¦§Ÿ¤§¤¨§©¨©©¨§¨§¦§

.úîk áLçð òøöîä ék ,"úBî úðLa" øîàå,ìëéää úà íéàìî åéìeLå §¨©¦§©¦©§Ÿ̈¤¡¨§¥§¨§¥¦¤©¥¨
.Lc÷nä úéa ìëéäa ähîì älâúî BãBák ,øîBìk(á,íéôøN,íéôøN íàø÷ §©§¦§©¤§©¨§¥©¥©¦§¨§¨¦§¨¨§¨¦

Là úeîãa äàeápä äàøîa íàøL éôì§¦¤¨¨§©§¥©§¨¦§¥

.óøBN,ìònî íéãîBòíéãîBò ¥§¦¦©©§¦

íäL íéLBãwä íéëàìnä íäå .íéîMa©¨©¦§¥©©§¨¦©§¦¤¥

.ãòì íéîi÷,Bìì ,åéðôìúBNòì BLnL ©¨¦¨©§¨¨§©§©£

.BúeçéìL,åéðô äqëéãöì èéaé àlL §¦§©¤¨¨¤Ÿ©¦§©

.äðéëMä,åéìâø äqëéàlL ,úeòéðöì ©§¦¨§©¤©§¨¦§¦¤Ÿ

Løãîáe .BàøBa éðôì Bôeb ìk äàøé¥¨¤¨¦§¥§§¦§©

ìâø óëk íäéìâøL éôì ,eøîà àîeçðz©§¨¨§§¦¤©§¥¤§©¤¤

øékæäì àlL ,íúBà äqëî Cëì ,ìâò¥¤§¨§©¤¨¤Ÿ§©§¦

.ìâòä ïåò ìàøNé ìò,óôBòéCìéì ©¦§¨¥£Ÿ¨¥¤§¥¥¥

.ä"á÷ä úeçéìLa(âìà äæ àø÷å ¦§¦§¨¨¤¤
,äæøîBì Bøáçì ãçà íéàøB÷ íéôøOä ¤©§¨¦§¦¤¨©£¥©

ãçà íéc÷é àìå ãçàk ílk äMã÷§ª¨ª¨§¤¨§Ÿ©§¦¤¨

.Bøáçì,øîàåílk ïéaî àöBé ìBwä ©£¥§¨©©¥¦¥ª¨

.ãçà ìB÷ àeä elàk ãçàkLBã÷ §¤¨§¦¤¨¨
,LBã÷ LBã÷íBøî éîLa àeä LBã÷ ¨¨¨¦§¥¨

ìò àeä LBã÷ .BúðéëL íB÷î ,ïBéìò¤§§§¦¨¨©

íìBòì LBã÷ .Búøeáb äNòî õøàä̈¨¤©£¥§¨¨§¨

.íéîìBò éîìBòìeoa ozpei mebxz i"tr) §§¥¨¦

dlitza mbxezn `ed dkke .l`ifer

dyecw" `xwpy "l`eb oeivl `ae"a

.("`xcqc(ã,íétqä úBnàúBæeæî ©©¦¦§

,ìëéää çút úBæeæî íäå .çútä©¤©§¥§¤©©¥¨

.áçøìå dábì úBnàa íéãcîpLìBwî ¤¦§¨¦§©©Ÿ©§¨Ÿ©¦
,àøBwä.íéàøBwä íéëàìnä ìBwî ©¥¦©©§¨¦©§¦

,úéaäå.ìëéää,àìné.àlîúî äéä §©©¦©¥¨¦¨¥¨¨¦§©¥

(ä,éúéîãð ékàlL .úî éðéøä ¦¦§¥¦£¥¦¥¤Ÿ

,"éúéîãð" .ãBáka úBàøì éàãk éúééä̈¦¦§©¦§©¨¦§¥¦

"ïøäà íciå" Bîk ,ä÷éúL ïéðò.(b,i `xwie),'åâå íéúôN àîè Léàéà ,øîBìkéøòà C.íéôøOä íéëàìnä úMã÷ ãâð énòå éîöò C,Cìnä úàúà ,øîBìk ¦§©§¦¨§©¦Ÿ©£Ÿ¦§¥§¨©¦§©¥©£¦©§¦§©¦¤¤§ª©©©§¨¦©§¨¦¤©¤¤§©¤

mixn zxhr
àúBî-úðLaòøèöpLkeäifr Cìnäúîk áeLç òøBönäåäàøàå ¦§©Æ§¤¦§¨©©¤´¤ª¦½̈§©§¨¨§¥¨«¤§¤¯

ìëOä úiàøaåéìeLå àOðå íø àqk-ìr áLé éðãà-úàìéònä éìeL ¦§¦©©¥¤¤£Ÿ¨²¥¬©¦¥−¨´§¦®̈§−̈¥©§¦

íéàìîíéàlîîìëéää-úàíéîMä úà:áíéãîr íéôøN|ìrnî §¥¦¬§©§¦¤©«¥¨«¤©¨©¦§¨¦̧«Ÿ§¦³¦©̧©Æ
Bìì íéîMa,BLnLãçàì íéôðk LL íéôðk LLãçàå ãçà ìëì ½©¨©¦§©§¥¯§¨©²¦¥¬§¨©−¦§¤®̈§¨¤¨§¤¨

íézLa|åéðô äqëéèéaé ìáì ¦§©´¦§©¤´¨À̈§©©¦

äðéëMä étìkåéìâø äqëé íézLáe §©¥©§¦¨¦§©²¦§©¤¬©§−̈
ók ék ìâòä äNòî øékæäì àlL¤Ÿ§©§¦©£¥¨¥¤¦©

ìâò ìâø óëa íäéìâøíézLáe ©§¥¤§©¤¤¥¤¦§©¬¦
óôBòéíB÷nä úeçéìLa óeòé: §¥«¨¦§¦©¨

âäæ-ìà äæ àø÷åäæ úeLø ïéìèBð §¨¨̧¤³¤¤Æ§¦§¤

ãçàk LBã÷ øîBì äfîøîàåìBwä ¦¤©¨§¤¨§¨©½©

ãçàk ílek ïéaî àöBéLBã÷| ¥¦¥¨§¤¨¨¯
úBàáö ýåýé LBã÷ LBã÷ïéðòk ¨²¨−§Ÿ̈´§¨®§¦§©

íéëìnä éëìî Cìîõøàä-ìë àìî ¤¤©§¥©§¨¦§¬Ÿ¨¨−̈¤
:BãBákãeòðiåíéòð eéäúBnà §«©¨ª̧Æ¨¨¦©´
íétqäçútä úBæeæîàøBwä ìBwî ©¦¦½§©¤©¦−©¥®

íîB÷nî íéøñ eéä äàéøwä ìB÷ ÷æçî¥Ÿ¤©§¦¨¨¨¦¦§¨

úéaäåìëéääïLr àìnéäéä §©©−¦©¥¨¦¨¥¬¨¨«¨¨

ïLò àlîúî:äéì-éBà øîàå ¦§©¥¨¨¨«Ÿ©º«¦´
éúéîãð-éë,øîBìk .íîBãk äéäà ¦¦§¥À¦¤§¤§¥§©

'ä ãBáë äàøî äàøL ìò úeîàék ¨©¤¨¨©§¥§¦´
éëðà íéúôN àîè Léàéðéàå ¦³§¥«§¨©̧¦Æ¨½Ÿ¦§¥¦

éNòî ãvî àì éàãk-ír CBúáe §©Ÿ¦©©£©§Æ©
íéúôN àîèíòä äNòî ãvî àìå §¥´§¨©½¦§Ÿ¦©©£¥¨¨

øLàúà ék áLé éëðàúðéëL £¤¨«Ÿ¦−Ÿ¥®¦¯¤§¦©

:éðér eàø úBàáö ýåýé Cìnä-©¤²¤§Ÿ̈¬§¨−¨¬¥¨«
åíéôøOä-ïî ãçà éìà óriå©¨´̈¥©À¤¨Æ¦©§¨¦½



רפד

æäæ òâð äpä øîàiå ét-ìr òbiå©©©´©¦½©¾Ÿ¤¦¥²¨©¬¤−
éúôN-ìrðBr øñå E:øtëz Eúàhçå E ©§¨¤®§¨´£¤½§©¨«§−§ª¨«

çéî-úà øîà éðãà ìB÷-úà òîLàå̈«¤§©º¤³£Ÿ¨ÆŸ¥½¤¦¬
:éðçìL éððä øîàå eðì-Cìé éîe çìLà¤§©−¦´¥«¤¨®¨«Ÿ©−¦«§¦¬§¨¥«¦

èeòîL äfä írì zøîàå Cì øîàiå©¾Ÿ¤¥¬§¨«©§−̈¨¨´©¤®¦§³
-ìàå Bàø eàøe eðéáz-ìàå rBîL̈¸©Æ§©¨¦½§¬¨−§©

:eòãzéåéðæàå äfä írä-áì ïîLä ¥¨«©§¥Æ¥«¨¨´©¤½§¨§¨¬
åéðérá äàøé-ït òLä åéðérå ãaëä©§¥−§¥¨´¨©®¤¦§¤̧§¥¹̈
àôøå áLå ïéáé Bááìe òîLé åéðæàáe§¨§¨´¦§À̈§¨¬¨¦²¨−̈§¨¬¨

:Bìàéãr øîàiå éðãà éúî-ãr øîàå «¨«Ÿ©¾©¨©−£Ÿ¨®©¿Ÿ¤©´
áLBé ïéàî íéør eàL-íà øLà£¤Á¦¨¸¨¦¹¥¥´¥À
äàMz äîãàäå íãà ïéàî íézáe¨¦Æ¥¥´¨½̈§¨«£¨−̈¦¨¤¬

:äîîLáéíãàä-úà ýåýé ÷çøå §¨¨«§¦©¬§Ÿ̈−¤¨«¨¨®
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לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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7:147:109:179:179:529:5110:4810:4717:5618:0218:2218:2717:4318:37ארה״ב, האוסטון )ח(

6:516:478:508:499:269:2510:2110:2017:1917:2517:4717:5317:0618:03ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:067:049:159:149:489:4710:4510:4418:0218:0618:2718:3217:4818:42ארה״ב, מיאמי )ח(

7:077:018:538:519:349:3110:2510:2417:0317:1117:3517:4216:5117:54ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:337:279:219:1910:019:5910:5310:5217:3317:4118:0418:1117:2118:23ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:077:018:528:509:339:3110:2510:2317:0117:0817:3217:4016:4917:52ארה״ב, שיקגו )ח(

6:196:238:589:019:309:3210:3710:3819:1119:1019:3619:3418:5219:44בוליביה, לה-פס )ח(

8:268:179:499:4610:3910:3511:2611:2317:2517:3618:0418:1417:1618:29בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:258:169:499:4610:3810:3411:2511:2317:2717:3718:0518:1517:1818:29בלגיה, בריסל )ח(

5:435:478:258:288:599:0210:0710:0919:0118:5819:2219:1918:4119:29ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:325:368:148:178:488:509:569:5818:4318:4119:0919:0618:2319:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:457:369:079:049:579:5310:4410:4216:4416:5517:2217:3216:3817:46בריטניה, לונדון )ח(

8:017:519:179:1310:0910:0510:5510:5216:4416:5517:2517:3616:3817:51בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:547:459:149:1010:0510:0110:5110:4916:4616:5817:2517:3516:3817:50גרמניה, ברלין )ח(

8:057:579:319:2810:2010:1611:0711:0517:1217:2217:5017:5917:0318:14גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:395:438:228:258:579:0010:0610:0819:0819:0519:2819:2518:4819:35דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:147:129:299:2910:0110:0010:5910:5918:2918:3318:5418:5718:1419:06הודו, מומבאי )ח(

7:097:089:259:259:569:5610:5510:5518:2618:2918:5018:5418:1119:03הודו, פונה )ח(

7:157:088:488:469:349:3110:2310:2116:3916:4817:1417:2316:2817:36הונגריה, בודפשט )ח(

7:157:099:029:009:429:4010:3410:3317:1217:2017:4317:5017:0018:02טורקיה, איסטנבול )ח(

7:337:289:259:2410:0410:0210:5610:5517:4417:5018:1318:2017:3118:31יוון, אתונה )ח(

7:357:279:099:079:549:5110:4310:4217:0117:1017:3617:4516:5117:58מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת יתרו בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:127:109:279:269:589:5810:5610:5618:2618:3018:5118:5418:1119:03מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:185:278:058:128:589:0310:1410:1720:0619:5920:4220:3419:4220:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:526:498:598:589:339:3210:2910:2817:4117:4618:0718:1217:2718:22נפאל, קטמנדו )ח(

7:267:219:159:149:559:5310:4710:4617:2817:3517:5918:0617:1418:17סין, בייג'ין )ח(

7:167:169:459:4610:1510:1511:1711:1819:1919:2019:4319:4319:0219:52סינגפור, סינגפור )ח(

7:237:148:438:409:349:3010:2010:1816:1516:2716:5517:0616:0717:20פולין, ורשא )ח(

6:026:048:388:409:099:1110:1510:1618:4118:4019:0519:0418:2219:13פרו, לימה )ח(

8:078:009:459:4210:2810:2511:1811:1717:4117:4918:1518:2317:3018:36צרפת, ליאון )ח(

8:268:189:569:5310:4310:3911:3111:2917:4317:5318:1818:2717:3318:41צרפת, פריז )ח(

6:126:128:398:409:099:0910:1010:1118:0718:0818:3018:3117:5018:40קולומביה, בוגוטה )ח(

7:387:329:209:1810:0210:0010:5310:5217:2617:3417:5618:0417:1518:16קנדה, טורונטו )ח(

7:207:138:588:559:429:3910:3210:3016:5617:0517:2917:3716:4617:50קנדה, מונטריאול )ח(

6:476:438:448:439:219:1910:1510:1417:1017:1617:3917:4416:5717:55קפריסין, לרנקה )ח(

8:548:4310:0510:0110:5910:5511:4411:4117:2517:3818:0818:2017:1818:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:318:209:399:3510:3510:3011:1911:1616:5817:1117:3917:5116:5118:07רוסיה, מוסקבה )ח(

7:527:449:269:2310:1110:0811:0010:5817:1717:2617:5218:0117:0618:14רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:577:499:319:2810:1610:1311:0511:0317:2617:3517:5718:0517:1618:19שוויץ, ציריך )ח(

6:466:459:069:069:379:3710:3610:3618:1618:1918:4018:4318:0118:52תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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