
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(March 16 19 - 13)ג' - ט' אדר ב' תשע"ו

שבוע פרשת ויקרא - זכור

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:åîò äùòù ìåîâä

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

òîù úàéø÷
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:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
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:àø÷à ýåýé íLáe äãBzçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèéa | úBøöçaúé ¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³¥Ä
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

,`xwie zyxt zay .c"qa
,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt

d"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡ÏÂ'גֹו אלקי ּברית מלח ּומבאר 1תׁשּבית . ¿…ְְְֱִִֶֶַַָֹֹ

ּתֹורה' את 2ּב'לּקּוטי ממּתקת ׁשהּמלח ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָ

 ֿ אף טעם, ּבֹו אין עצמֹו ׁשהּמלח ּדאף ְְֵֶֶַַַַַַַַָָהּבׂשר,

ּוממׁשי ּבּבׂשר. הּטעם ּפֹועל הּוא ְִִֵֵַַַַַַָָעלּֿפיֿכן

ּבּתֹורה,3לבאר  ּגםּֿכן זֹו ּבחינה יׁש ׁשּכמֹוֿכן , ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבעצמּה ׁשהיא הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

טעם  ּבבחינת מּוׂשגת ׁשאינּה ונעלמה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנסּתרה

ּב"הּנגלֹות  וטעם הּׂשגה לנּו ׁשּיׁש ּכמֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָמּמׁש

את  ממּתקת היא הרי ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָלנּו",

 ֿ ׁשעל ּכיון הּנגלה, לימּוד ענין ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּבׂשר,

וכאׁשר  חטא, יראת לידי ּבא ּדוקא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָידיֿזה

אֹוצרֹו" היא ה' ּתֹורת 4"יראת היא הּתֹורה אזי ְֲִִִַַַַָָ

כּו'. ה'

הּמאמר p‰Â‰ב) הקּדמה 5ּבהמׁש ּבתֹור , ¿ƒ≈ְְְְֲֵֶַַַָָָ

הּתֹורה  ּבעסק הּמעלה ְְֲֵֵֶַַַָָלבאּור

מבאר 6הּנגלית  ,7יתּבר חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

 ֿ ּברּו אֹורֿאיןֿסֹוף מלּוּבׁש ׁשּבּה ְֲִֵֶֶַָָָׁשּבאצילּות

ּבחצאי  צדק' ה'ּצמח מֹוסיף זה ועל מּמׁש, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא

הּקדמֹוני, מׁשל הּתֹורה נקרא "ולכן ְְְְִִִֵַַַַָָָעיגּול:

 ֿ לאֹור ּכלי ׁשהּוא עיּלאה, חכמה ּבחינת ְְְְִִִִֶֶַָָָָׁשהיא

עֹולם, ׁשל קדמ ֹונֹו ׁשהּוא  ּברּוֿה ּוא ְֵֶֶַָָאיןֿסֹוף

להבין, וצרי ּפּורים". ּבדרּוׁש מּזה ׁשּכתּוב ְְְְִִִִִֶֶָָָּכמֹו

ּדמחד  והיּפּוכֹו, ּדבר ּכֹולל הּמׁשל ענין ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּדהּנה,

ל  ּכלי הּוא הרי ּבֹו,ּגיסא מלּוּבׁש והּנמׁשל ּנמׁשל, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

מּזה, ויתרה הּמׁשל, אינֹו הרי ּגיסא, ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולאיד
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¯Na‰ טעם,‡˙ בו Û‡cונותן ∆«»»¿«
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d"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‡ÏÂ'גֹו אלקי ּברית מלח ּומבאר 1תׁשּבית . ¿…ְְְֱִִֶֶַַָֹֹ

ּתֹורה' את 2ּב'לּקּוטי ממּתקת ׁשהּמלח ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָ

 ֿ אף טעם, ּבֹו אין עצמֹו ׁשהּמלח ּדאף ְְֵֶֶַַַַַַַַָָהּבׂשר,

ּוממׁשי ּבּבׂשר. הּטעם ּפֹועל הּוא ְִִֵֵַַַַַַָָעלּֿפיֿכן

ּבּתֹורה,3לבאר  ּגםּֿכן זֹו ּבחינה יׁש ׁשּכמֹוֿכן , ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּבעצמּה ׁשהיא הּתֹורה, ּפנימּיּות ענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

טעם  ּבבחינת מּוׂשגת ׁשאינּה ונעלמה, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנסּתרה

ּב"הּנגלֹות  וטעם הּׂשגה לנּו ׁשּיׁש ּכמֹו ְְְְִֵֶַַַַַָָָָמּמׁש

את  ממּתקת היא הרי ואףֿעלּֿפיֿכן, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָלנּו",

 ֿ ׁשעל ּכיון הּנגלה, לימּוד ענין ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּבׂשר,

וכאׁשר  חטא, יראת לידי ּבא ּדוקא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָידיֿזה

אֹוצרֹו" היא ה' ּתֹורת 4"יראת היא הּתֹורה אזי ְֲִִִַַַַָָ

כּו'. ה'

הּמאמר p‰Â‰ב) הקּדמה 5ּבהמׁש ּבתֹור , ¿ƒ≈ְְְְֲֵֶַַַָָָ

הּתֹורה  ּבעסק הּמעלה ְְֲֵֵֶַַַָָלבאּור

מבאר 6הּנגלית  ,7יתּבר חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה , ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

 ֿ ּברּו אֹורֿאיןֿסֹוף מלּוּבׁש ׁשּבּה ְֲִֵֶֶַָָָׁשּבאצילּות

ּבחצאי  צדק' ה'ּצמח מֹוסיף זה ועל מּמׁש, ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּוא

הּקדמֹוני, מׁשל הּתֹורה נקרא "ולכן ְְְְִִִֵַַַַָָָעיגּול:

 ֿ לאֹור ּכלי ׁשהּוא עיּלאה, חכמה ּבחינת ְְְְִִִִֶֶַָָָָׁשהיא

עֹולם, ׁשל קדמ ֹונֹו ׁשהּוא  ּברּוֿה ּוא ְֵֶֶַָָאיןֿסֹוף

להבין, וצרי ּפּורים". ּבדרּוׁש מּזה ׁשּכתּוב ְְְְִִִִִֶֶָָָּכמֹו

ּדמחד  והיּפּוכֹו, ּדבר ּכֹולל הּמׁשל ענין ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּדהּנה,

ל  ּכלי הּוא הרי ּבֹו,ּגיסא מלּוּבׁש והּנמׁשל ּנמׁשל, ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

מּזה, ויתרה הּמׁשל, אינֹו הרי ּגיסא, ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולאיד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מלח' תקריב קרבנך כל 'על נאמר הקרבנות בדיני העוסקת השבוע בפרשת

ואומר: ממשיך והכתוב

'B‚ EÈ˜Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ1ÈËewÏ'a ¯‡·Óe . ¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz2זה בפסוק הפותח במאמר הזקן, zÓÓ˜˙לאדמו"ר ÁÏn‰L »∆«∆««¿∆∆

¯Na‰ טעם,‡˙ בו Û‡cונותן ∆«»»¿«
,ÌÚË Ba ÔÈ‡ BÓˆÚ ÁÏn‰L∆«∆««¿≈««
ÏÚBt ‡e‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈≈
CÈLÓÓe .¯Naa ÌÚh‰««««»»«¿ƒ

¯‡·Ï3'תורה ב'לקוטי ,במאמר ¿»≈
BÊ ‰ÈÁa LÈ ÔÎŒBÓkL הפועלת ∆¿≈≈¿ƒ»
המלח לפעולת דומה ≈»ÔkŒÌbעניין

˙eiÓÈt ÔÈÚ e‰fL ,‰¯Bza«»∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
dÓˆÚa ‡È‰L ,‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«¿»

,‰ÓÏÚÂ ‰¯zÒ,התורה פנימיות ƒ¿»»¿∆¡»»
(ספר  שבתורה הנסתר החלק היא

החסידות) הקבלה, «≈∆dÈ‡Lהזוהר,
˙‚NeÓ שכלית והשגה בהבנה ∆∆

LnÓהגיונית  ÌÚË ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ««««»
ÌÚËÂ ‰‚O‰ eÏ LiL BÓk¿∆≈»«»»¿««

"eÏ ˙BÏ‚p‰"a מבינים שאנו כפי ¿«ƒ¿»
של  הנגלה חלק את היטב ומשיגים

ההלכה), ספרי (התלמוד, התורה

‡È‰ È¯‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¬≈ƒ
התורה  ‡˙פנימיות ˙˜zÓÓ«¿∆∆∆

„eÓÈÏ ÔÈÚ ‡e‰L ,¯Na‰«»»∆ƒ¿«ƒ
‰Ï‚p‰,טעם בו ÔÂÈkונותנת  «ƒ¿∆≈»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL פנימיות לימוד ∆«¿≈∆
È¯‡˙התורה  È„ÈÏ ‡a ‡˜Âc«¿»»ƒ≈ƒ¿«

‡È‰ '‰ ˙‡¯È" ¯L‡ÎÂ ,‡ËÁ≈¿¿«¬∆ƒ¿«ƒ
"B¯ˆB‡4‡È‰ ‰¯Bz‰ ÈÊ‡ »¬««»ƒ

'eÎ '‰ ˙¯Bz ז"ל חכמינו כמאמר «
שמכניס  בשעה רבא, "אמר ין בגמרא,

פטירתו  [אחרי לדין מהעולם]אדם

קבעת  באמונה, ונתת נשאת לו אומרים

ורביה, בפריה עסקת לתורה, עתים

הבנת  בחכמה, פלפלת לישועה, צפית

אם  [אפילו הכי ואפילו דבר מתוך דבר

היא  ה' יראת אי אלה] כל את בו יש

היא  ה' יראת [אם לא לא אי אין אוצרו

לא] לא, ואם כן, בעיניו, החשוב הדבר

לי משל  העלה לשלוחו שאמר לאדם

[עפר  חומטין קב בהן לי עירבת לו אמר לו, והעלה הלך לעלייה חיטין כור

לו  אמר לאו. לו אמר יתליעו], ולא יישמרו שהחיטים כדי אותו שמערבים

פנימיות  תורה', ב'לקוטי במאמר שמבואר וכפי העליתה", לא אם מוטב

ה', ליראת ומביאה התורה של הנגלה חלק בלימוד טעם הנותנת התורה

התבואה.נמשלה  כל על השומר חומטין לקב

¯Ó‡n‰ CLÓ‰a ‰p‰Â תורה',5·) ב'לקוטי ‰˜Óc‰הנזכר ¯B˙a ¿ƒ≈¿∆¿≈««¬»¿«¿»»
‰ÏÚn‰ ¯e‡·Ï שיש והיתרון ¿≈««¬»

˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa6, ¿≈∆«»«ƒ¿≈
¯‡·Ó7,הזקן Bz‰L¯‰רבנו ¿»≈∆«»

C¯a˙È B˙ÓÎÁ ‡È‰ƒ»¿»ƒ¿»≈
˙eÏÈˆ‡aL האלוקית החכמה ∆«¬ƒ

האצילות  בעולם שהיא כפי העליונה

ארבעת  מבין והנעלה (הראשון

– הכלליים הרוחניים העולמות

עשיה) יצירה, בריאה, «∆daLאצילות,
החכמה ‡Œ¯Bבבחינת LaeÏÓ¿»

,LnÓ ‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡≈»«»
שהחכמה  החסידות בתורת כמבואר

כלי  היא (כוחֿמה) ביטול שעניינה

איןֿסוף  אור והשראת להתגלות ראוי

'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÛÈÒBÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ«∆«∆∆
Ïe‚ÈÚ È‡ˆÁa כהגהה בסוגריים, «¬»≈ƒ

‰Bz¯‰במאמר: ‡¯˜ ÔÎÏÂ"¿»≈ƒ¿»«»
,ÈBÓ„w‰ ÏLÓ הכתוב לשון ¿«««¿ƒ

שמואל  בספר לשאול דוד בדברי

מרשעים  הקדמוני משל יאמר (כאשר

ש'משל  בחסידות ומבואר רשע) יצא

התורה  זו ÈÁa˙הקדמוני' ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«
,‰‡lÈÚ ‰ÓÎÁ,עליונה חכמה »¿»ƒ»»

‡e‰L הי החכמה 'משל',בחינת א ∆
את ÈÏkהיינו ולקלוט להכיל ראוי ¿ƒ

האלוקי ≈¿ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ïהאור
ÏL BBÓ„˜ ‡e‰L ‡e‰ŒCe¯a»∆«¿∆
‰fÓ ·e˙kL BÓk ,ÌÏBÚ»¿∆»ƒ∆

Le¯„a של חסידות מאמר ƒ¿
."ÌÈ¯etƒ

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ'צדק ה'צמח בדברי ¿»ƒ¿»ƒ
כי  הקדמוני' 'משל נקראת שהתורה

האיןֿסופי, האלוקי לאור כלי היא

ÏÏBk ÏLn‰ ÔÈÚ ,‰p‰c מכיל ¿ƒ≈ƒ¿««»»≈
ÁÓc„בתוכו  ,BÎetÈ‰Â ¯·c»»¿ƒ¿≈«
‡ÒÈbאחד ÈÏkמצד ‡e‰ È¯‰ ƒ»¬≈¿ƒ

ÏLÓpÏ שאכן משל הוא הולם ומשל «ƒ¿»
הנמשל, תוכן את בתוכו ÒÈb‡,מכיל C„È‡Ïe ,Ba LaeÏÓ ÏLÓp‰Â¿«ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ»

שני, fÓ‰,מצד ‰¯˙ÈÂ ,ÏLn‰ BÈ‡ È¯‰ הנמשל אינו שהמשל רק לא ¬≈≈«»»ƒ≈»ƒ∆
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כללי מפתח  

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

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

, ויקראשבת פרשת  ולא תשבית מלחה "מאמר ד  )ג

ה   .........................  ה"כתש'ה שני-אדר 'ט, פרשת זכור

  , ויקרא שיחת שבת פרשת  )ד

טו  ........................  ה"תשכ'ה, ניש-אדר 'ט, פרשת זכור

  ויקראפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כז  ...............................................  זיכרך ) ק"בלה(

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

לב  ..................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ל רהמקוב

לג  .............  ויקרא פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לד  .........  ויקרא פרשתלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

סג  ..............  ויקרא פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

סד  ...................................  ויקרא פרשתלשבוע  

עד  ............  ויקרא פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יא

עז  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"מבשיעורי ר

פ  .............  ויקרא פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

נגק   .........  ויקרא פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

בעק  ...........  ויקרא פרשתלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

עדק ..................................  כטפרק  משלי, בכפרק  ישעיה

  עוקצין/םידימסכת  –משניות   )יז

עוק  .................................................  ביאור קהתי

פדק .........................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  

  עם ביאורים  קידושיןמסכת   )יט

  ופק  .................................................  ח ד דףע בף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

רטז  .................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

  תורהלקוטי   )כב

ריט  ..................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כג

רכ  ...............................................  ר האמצעי"אדמו

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

רכב  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"שמואל תרלתורת   )כה

רכג  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

רכג  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )כז

רכה  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

רכו  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

רכז  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

רכח  ..........  ויקרא 'פחומש לקריאה לציבור לשבת   )ל

לחר  ....................  ויקרא פרשתלשבוע ים לוח זמנ  )לא

לטר  ............  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב



d"kyz'dו ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

אֹור' ה'ּתֹורה וכלׁשֹון הּנמׁשל. על מעלים ְְְְִִִֶַַַַָָׁשהּוא

צדק' ה'צמח ׁשּמצּין הּנ"ל ּפּורים ),8(ּבדרּוׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכלל" הּנמׁשל מּמהּות על 9"ׁשאינֹו "ׁשּמעלים , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּתֹורה'10הּנמׁשל" ּב'לּקּוטי ׁשּבּמאמר וכיון . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מלּוּבׁש "ׁשּבּה הּתֹורה מעלת אֹודֹות ְְֲֶַַַָָָָמדּוּבר

מה  מּובן, אינֹו מּמׁש", ּברּוֿהּוא ֵֵַַָָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

הּקדמֹוני", "מׁשל נקראת ׁשהּתֹורה ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָמֹוסיף

על  ההעלם על מֹורה הּמׁשל ענין אּדרּבה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי

עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ְְִֶַַָָהּנמׁשל,

Ô·eÈÂ ׁשהּמׁשל לעיל ּבהאמּור הּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

הרי  מסּוים ׁשּבפרט הּנמׁשל, על ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמעלים

ׁשּבענין  ההעלם מאׁשר יֹותר ּגדֹול העלם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָזה

הענין  (ללא ּכׁשּלעצמּה ׁשהחידה ּדכיון ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהחידה,

אֹו ׂשכלי , ּתֹוכן ּבּה אין החידה) מֹורה ְִִִֵֶֶַָָָָָׁשעליו

ׁשמׁשֹון  חידת ּכמֹו לּׂשכל, ּבסתירה אפילּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָׁשהיא

גֹו' מתֹוק יצא מּובן 11ׁשּמעז ּגּופא מּזה הרי , ֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבּה, ׁשּמתעּלם מסּוים ענין על מֹורה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהחידה

ּבֹו יׁש הּנמׁשל ללא ּגם הרי ּבּמׁשל, ֿ ּכן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמהּֿׁשאין

לא  הּמׁשל ׁשּבׁשמיעת יּתכן ולכן ּתֹוכן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה

[ּולהעיר, נמׁשל עליו ׁשּיׁש ּכלל ְְְְִִִֵֶָָָָָּתֹופסים

מבאר  הּנמׁשל 12ׁשּלפעמים על מעלים ׁשהּמׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

לאחרי  רק זהּו אבל החידה, העלם מאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות

הּנה  ׁשאז נמׁשל, לֹו יׁש ׁשהּמׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיֹודעים

הּנמׁשל  אל להּגיע יֹותר נקל הּמׁשל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעלֿידי

מּצב  ּגם להיֹות יכֹול אבל החידה. עלֿידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָמאׁשר

הענין, ּתֹוכן ּכל מּונח עצמֹו ׁשּבּמׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשחֹוׁשבים

נחׁשב  זה ּומּצד נמׁשל, ּגם ׁשּיׁשנֹו לדעת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּבלי

וענין  חידה]. מאׁשר יֹותר ּגדֹול להעלם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמׁשל

ּתֹורה  ּב'לּקּוטי למבאר ׁשּי החילּוק זה ׁשם ' ְְִִֵֶַַַָָָָֹ
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(השני).8) איניש חייב ד"ה ב.9)והוא ג.10)צח, יד.11)שם, יד, שנו.12)שופטים ע' תרע"ח סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מזו יתירה אלא לנמשל, משל היותר לכל והוא המשל e‰L‡עצמו ∆

ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ שבנמשל והרעיון התוכן את ומכסה מסתיר ולמעשה «¿ƒ««ƒ¿»
(Le¯„aעצמו. '¯B‡ ‰¯Bz'‰ ÔBLÏÎÂ המאמרÏ"p‰ ÌÈ¯et ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ««

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆnL8 האמורה המשל ),בהגהתו של מהותו לגבי ∆¿«≈«∆«∆∆
לנמשל e‰nÓ˙ביחס BÈ‡L"∆≈ƒ«

"ÏÏk ÏLÓp‰9ÌÈÏÚnL" , «ƒ¿»¿»∆«¿ƒ
"ÏLÓp‰ ÏÚ10ÔÂÈÎÂ . ««ƒ¿»¿≈»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯Ó‡naL∆««¬»¿ƒ≈»
‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»«¬««»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ LaeÏÓ daL"∆»¿»≈
BÈ‡ ,"LnÓ ‡e‰ŒCe¯a»«»≈

ÛÈÒBÓ ‰Ó ,Ô·eÓ'צדק ה'צמח »«ƒ
‰Êaבהגהה שמוסיף‰¯Bz‰L »∆∆«»

,"ÈBÓ„w‰ ÏLÓ" ˙‡¯˜ƒ¿≈¿«««¿ƒ
ÏLn‰ ÔÈÚ ,‰a¯c‡ È¯‰¬≈«¿«»ƒ¿««»»
ÏÚ ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««∆¿≈«
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜ ,ÏLÓp‰«ƒ¿»«¿∆»
הגילוי, עניין מודגש במאמר ואילו

האיןֿסוף. אור מלובש שבתורה היינו

¯e‡a‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«≈
ÏLn‰L ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰a¿»»¿≈∆«»»

,ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ,כלומר «¿ƒ««ƒ¿»
את  להסביר נועד שהמשל למרות

מהווה  המשל של התוכן הנמשל,

של  והעומק התוכן על והסתר העלם

עצמו  ÌÈeÒÓהנמשל Ë¯ÙaL∆ƒ¿»¿»
‰Ê È¯‰ שבמשל ‰ÌÏÚההעלם ¬≈∆∆¿≈

ÌÏÚ‰‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÏB„b»≈≈¬∆«∆¿≈
‰„ÈÁ‰ ÔÈÚaL שמעלימה ∆¿ƒ¿««ƒ»

החידה, פתרון את «≈¿ÔÂÈÎcומסתירה
‡ÏÏ) dÓˆÚlLk ‰„ÈÁ‰L∆«ƒ»¿∆¿«¿»¿…
‰„ÈÁ‰ ‰¯BÓ ÂÈÏÚL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»»»«ƒ»

החידה  פתרון ÔÎBzהיינו da ÔÈ‡ (≈»∆
ÈÏÎN רומזת רק והיא עצמה מצד ƒ¿ƒ

מסויים, È‰L‡לתוכן B‡ לא החידה ∆ƒ
אלא משלה תוכן חסרת eÏÈÙ‡¬ƒרק

˙„ÈÁ BÓk ,ÏÎOÏ ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»«≈∆¿ƒ«
˜B˙Ó ‡ˆÈ ÊÚnL ÔBLÓLƒ¿∆≈«»»»

'B‚11 גויית שבתוך לכך כשכוונתו

דבש  של דבורים כוורת נוצרה האריה

בשכל  מתקבל אינו עצמו שמצד דבר הם כשלעצמם החידה ודברי מתוק,

הפכים, שני הם ו'מתוק' 'עז' Ùeb‡שהרי ‰fÓ È¯‰ העובדה מעצם ¬≈ƒ∆»
שכלי ורעיון תוכן מכילה לא כשלעצמה BÓ¯‰שהחידה ‰„ÈÁ‰L Ô·eÓ»∆«ƒ»»

da ÌlÚ˙nL ÌÈeÒÓ ÔÈÚ ÏÚ אל מכוונת עצמה החידה שבעצם כך «ƒ¿»¿»∆ƒ¿«≈»

כך, כל גדול והסתר העלם זה אין כן ואם ÏLna,הפתרון ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»
Ba LÈ ÏLÓp‰ ‡ÏÏ Ìb È¯‰עצמו ÔÎBzמצד ‰ÊÈ‡,הגיוני שכלי ¬≈«¿…«ƒ¿»≈≈∆∆

ÂÈÏÚ LiL ÏÏk ÌÈÒÙBz ‡Ï ÏLn‰ ˙ÚÈÓLaL ÔÎzÈ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»≈∆ƒ¿ƒ««»»…¿ƒ¿»∆≈»»
ÏLÓביותר גדול העלם הנמשל על מעלים שהמשל [ÈÚ‰Ïe¯,כך ƒ¿»¿»ƒ

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL12ÏLn‰L ∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«»»
˙BÁt ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ«¿ƒ««ƒ¿»»

‰„ÈÁ‰ ÌÏÚ‰ ¯L‡Ó והחידה ≈¬∆∆¿≈«ƒ»
יותר  שמאחוריה הרעיון את מסתירה

הנמשל, על מעלים המשל מאשר

הרש"ב  הרבי של במאמר וכמבואר

שבמשלים  מבואר שם תרע"ח, משנת

שכל  בו שיש משל יש דרגות. כמה יש

 ֿ מכל אבל גשמי, עניין שהוא אלא

ונגלה  נראה והנמשל שכל בו יש מקום

שייכות  להם יש ונמשל "דמשל במשל,

הוא  באמת שהמשל והיינו לזה, זה

ובמשל  כו', בהגשמה שבא רק הנמשל

ויש  כו', הנמשל בו נגלה שכל בו שיש

אל  כלל באיןֿערוך שהוא משל

באיןֿערוך  שהוא ומשל השכל",

"ויש  הנמשל, על יותר מעלים לנמשל

לגמרי  העלם שזהו חידה הנקרא משל

מובנים  אינם עצמן שהן חידות ויש

מובנים  עניינים אינם כי כלל בשכל

על  ביותר מעלים הרי חידה וכל  כלל

מעלימה  החידה זה ולפי כו'", השכל

מהמשל, e‰Êיותר Ï·‡ האמור ¬»∆
ומגלה  הנמשל על מלמד שהמשל לעיל

הוא  ÌÈÚ„BiLאותו È¯Á‡Ï ˜«̄¿«¬≈∆¿ƒ
Ê‡L ,ÏLÓ BÏ LÈ ÏLn‰L∆«»»≈ƒ¿»∆»
¯˙BÈ Ï˜ ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«»»»≈≈
¯L‡Ó ÏLÓp‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«∆«ƒ¿»≈¬∆

‰„ÈÁ‰ È„ÈŒÏÚ אכן המשל כי «¿≈«ƒ»
בשונה  הנמשל את ומסביר מגלה

Ìbמהחידה. ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ï·‡¬»»ƒ¿«
·vÓ נמשל שקיים כלל יודעים שלא «»
BÓˆÚכיוון  ÏLnaL ÌÈ·LBÁL∆¿ƒ∆«»»«¿

ÈÏaÓ ,ÔÈÚ‰ ÔÎBz Ïk ÁeÓ»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,ÏLÓ Ìb BLiL ˙Ú„Ï»««∆∆¿«ƒ¿»
ÏLn‰ ·LÁ ‰Ê „vÓeƒ«∆∆¿»«»»

‰„ÈÁ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÏB„b ÌÏÚ‰Ï שאמורה חידה שהיא שברור ¿∆¿≈»≈≈¬∆ƒ»
מסוים  ופתרון לרעיון ].להוביל

‰Ê ÔÈÚÂ על העלם מהווה למעשה לנמשל, הסבר להיות שנועד שהמשל ¿ƒ¿»∆
‰eÏÈÁ˜הנמשל ÌL '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·ÓÏ CiL ההבדלÔÈaL «»«¿…»¿ƒ≈»»«ƒ∆≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

'eb jiwl` zixa gln ziayz `le

הלכֹות  לימּוד הּנגלית, הּתֹורה עסק ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבין

מהּות  ותֹופס מּׂשיג הּלֹומד ׁשהאדם ְִֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורה,

ׁשּמדּברת  מּכיון ׁשּבהלכה, החכמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועצמּיּות

חכמת  ללימּוד מּוׂשג, ׁשּמהּותן ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבענינים

וסּפּורי  האּגדֹות לימּוד ועלּֿדרֿזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקּבלה,

הם  ּבּׂשכל ׁשמלּוּבׁשים הּתֹורה ׁשהלכֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּתֹורה,

ּבּׂשכל, ההתלּבׁשּות מּצד ּכי הּמׁשלים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָּדּוגמת

רק  ּבהם ׁשאין חסֿוׁשלֹום לטעֹות ְְְִֵֶֶֶַַָָָאפׁשר

הּזהר  וכלׁשֹון ּתֹורה, ּגּופי 13החיצֹונּיּות, ְְִִִֵַַַָֹ

אֹוריתא  ּגונא ּכהאי ּדנׁשמתא, ּדגּופא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָחׁשיבּותא

ּדאיהי  נׁשמתא כּו' ּתֹורה ּגּופי כּו' ּגּופא לּה ְְִִִִֵָָָָָאית

מהּֿׁשאיןּֿכן  כּו'. מּמׁש אֹוריתא ּדכּוּלא ְְִֵֵֶַַַָָָָָעּקרא

ּבהֹוראֹות  נתלּבׁשּו ׁשּלא ּכיון והאּגדֹות, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהּסּפּורים

רֹואים  הּתֹורה), וענין 'ּתֹורה' לׁשֹון ּפירּוׁש ְְְִִֵֶֶַַָָ(ׁשּזהּו

ּדּוגמת  (הּתֹורה), סֹודֹות על מרּמזים ׁשהם ְְְִֵֶֶַַַַָָּבזה

ִַָהחידה.

LÈÂ ּבמה צדק' ה'צמח ּכונת ׁשּזֹוהי לֹומר ¿≈ְִֶֶֶֶַַַַַַָ

הּקדמֹוני  מׁשל הּתֹורה נקרא "ולכן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּכתב

ׁשּגם  ּברּוֿהּוא", לאֹורֿאיןֿסֹוף ּכלי ׁשהּוא ְְִֵֶֶַָכּו'

ׁשּיהיה  ולפעֹול לׁשּנֹותֹו צריכים הּמׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהעלם

הּתֹורה  ּפנימּיּות לימּוד ׁשעלֿידי והינּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָּכלי,

ּדתֹורה, נגלה הּמׁשל, ּגם הּנה מלח, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנקראת

ּברּוֿהּוא  לאֹורֿאיןֿסֹוף ּכלי .14נעׂשה ְְֲִֵֶַָ

ÛÈÒB‰Ïe ּבהתחלת ׁשם ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ¿ƒְְְִֵֶַַָָָ

ה'ּמסירת  ענין אֹודֹות מדּוּבר ְְְְִִִַַַַָהּסעיף

מהּׂשכל. ׁשּלמעלה הּנפׁש מעצמּיּות ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנפׁש',

מׁשל  ּבענין צדק' ה'צמח ׁשהּגהת לֹומר, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָויׁש

ׁשּלפניה  לּתיבֹות רק (לא ׁשּיכת ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּקדמֹוני

 ֿ אֹורֿאין עצמּות מלּוּבׁש ׁשּבּתֹורה לּה, ְְְֵֶַַָָָּוסמּוכֹות

ּבראׁש לּמדּוּבר ּגם אּלא) מּמׁש, ּברּוֿהּוא ְְֶַַַָָָָֹסֹוף

ענין  ּכי ה'מסירּותֿנפׁש', ענין אֹודֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַַהּסעיף

מעצ  ׁשּבא ׁשּלמעלה ה'מסירּותֿנפׁש' הּנפׁש מּות ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
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א.13) קנב, ובכ"מ.14)ח"ג ואילך. פי"ב החיים עץ בקונטרס המבואר וע"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚבלימוד ‰Bz¯‰,העיסוק ˙BÎÏ‰ „eÓÈÏ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz‰ ≈∆«»«ƒ¿≈ƒƒ¿«»

‚ÈOÓ „ÓBl‰ Ì„‡‰L‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓˆÚÂ ˙e‰Ó ÒÙB˙Â ∆»»»«≈«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«»¿»
‰ÎÏ‰aL כאלה הם שבתורה הנגלה בחלק מדובר עליהם והמושגים ∆«¬»»

מהותם, עצם את היטב ומשיג מבין ÌÈÈÚaשהאדם ˙¯a„nL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb הזה העולם מענייני מושגים «¿ƒƒ

„eÓÈÏÏ ,‚NeÓ Ô˙e‰nL∆«»»¿ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙ÓÎÁ»¿«««»»¿«∆∆∆
È¯etÒÂ ˙B„b‡‰ „eÓÈÏƒ»«»¿ƒ≈

‰¯Bz‰ במושגים נתקל האדם שבהם «»
בעצם  טובה השגה לו שאין ורעיונות

על  יודע רק (והוא שלהם המהות

ההבדל  בחסידות כמבואר מציאותם,

ל'ידיעת  המהות' 'השגת בין

‰Bz¯‰המציאות'), ˙BÎÏ‰L∆ƒ¿«»
˙Ó‚ec Ì‰ ÏÎOa ÌÈLaeÏÓL∆¿»ƒ«≈∆≈¿«

ÌÈÏLn‰ וכך הנמשל על המעלימים «¿»ƒ
שבתורה  הנגלה חלק ההלכות, לימוד

על  והסתר העלם מסוים במובן הוא

שבתורה, vÓ„האלוקות Èkƒƒ«
˙eLaÏ˙‰‰ הנגלה חלק של «ƒ¿«¿

‡LÙ¯האנושי,ÏÎOaשבתורה  «≈∆∆¿»
ÔÈ‡L ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BÚËÏƒ¿«¿»∆≈
ÈÙeb ,˙eiBˆÈÁ‰ ˜¯ Ì‰a»∆««ƒƒ≈

‰¯Bz את ולהכיר לדעת מבלי »
התורה, של ה'נשמה' הפנימיות,

¯‰f‰ ÔBLÏÎÂ13‡˙e·ÈLÁ ¿ƒ¿«…«¬ƒ»
,‡˙ÓLc ‡Ùe‚c שלאדם כשם ¿»¿ƒ¿»»

היא  הגוף וחשיבות וגוף, נשמה יש

Âb‡הנשמה  È‡‰k לכך בדומה ¿««¿»
‡Ùeb dÏ ˙È‡ ‡˙È¯B‡ לתורה «¿»ƒ»»

גוף eÎ'יש ‰¯Bz ÈÙeb 'eÎ≈»
‡leÎc ‡¯wÚ È‰È‡c ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒƒƒ»»¿»

‡˙È¯B‡ כל עיקר היא הנשמה «¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהתורה .'eÎ LnÓ«»«∆≈≈

˙B„b‡‰Â ÌÈ¯etq‰,שבתורה «ƒƒ¿»«»
˙B‡¯B‰a eLaÏ˙ ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ¿«¿¿»
'‰¯Bz' ÔBLÏ Le¯Èt e‰fL)∆∆≈¿»

הוראה  של התוכן ÔÈÚÂמלשון ¿ƒ¿«
‰¯Bz‰ והלכות הוראות ),הנגלית, «»

‰Êa ÌÈ‡B¯ ובאגדות בסיפורים ƒ»∆
˙B„BÒ ÏÚ ÌÈÊn¯Ó Ì‰L∆≈¿«¿ƒ«
‰„ÈÁ‰ ˙Ó‚ec ,(‰¯Bz‰)«»¿««ƒ»

לד  ונסתר.שרומזת עמוק בר

·˙kL ‰Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙Âk È‰BfL ¯ÓBÏ LÈÂ בהגהתו ¿≈«∆ƒ«»««∆«∆∆¿«∆»«
תורה' ב'לקוטי למאמר ‰ÈBÓ„wהנזכרת ÏLÓ ‰¯Bz‰ ‡¯˜ ÔÎÏÂ"¿»≈ƒ¿»«»¿«««¿ƒ

,"‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï ÈÏk ‡e‰L 'eÎ נשאלה ולעיל ∆¿ƒ¿≈»
שמבואר  בעוד לגילוי כלי שהוא המשל על לומר תמוה שלכאורה השאלה

והביאור  מעלים, שהמשל בחסידות

לומר  היא צדק' ה'צמח שכוונת הוא

ÌÈÎÈ¯ˆ ÏLn‰ ÌÏÚ‰ ÌbL∆«∆¿≈«»»¿ƒƒ
ÏBÚÙÏÂ B˙BpLÏ ולא יעלים שלא ¿«¿ƒ¿

אלא ÈÏkיסתיר ‰È‰iL לקלוט ∆ƒ¿∆¿ƒ
האיןֿסוף  של הגילוי את ולהכיל

eÓÈÏ„האלוקי, È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ
˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿≈

,ÁÏÓ המאמר בתחילת כמבואר ∆«
בדוגמת  היא התורה בלימוד (ופעולתה

ה"קב  ופעולת הבשר על המלח פעולת

בתבואה) Ìbחומטין" ‰p‰ƒ≈«
‰NÚ ,‰¯B˙c ‰Ï‚ ,ÏLn‰«»»ƒ¿∆¿»«¬∆
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï ÈÏk¿ƒ¿≈»

‡e‰14 על ולהסתיר להעלים ובמקום

האור  את וקולט מכיל הוא האור,

האיןֿסוף.

'‰¯Bz ÈËewÏ'aL ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆¿ƒ≈»
¯ae„Ó ÛÈÚq‰ ˙ÏÁ˙‰a ÌL»¿«¿»««¿ƒ¿»
,'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ«∆∆

‡e‰L ונובע eiÓˆÚÓ˙נמשך ∆≈«¿ƒ
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙp‰ שהרי «∆∆∆¿«¿»≈«≈∆

החיים  על ויתור כדי עד נפש מסירות

האדם  של הטבעי הרצון היפך היא

והוא  האנושי ההיגיון והיפך לחיות

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצם נובע

האדם. של הטבעיים ≈¿LÈÂוהרצונות
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰L ,¯ÓBÏ«∆«»««∆«∆∆
˙ÎiL ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿«««¿ƒ«∆∆

˙B·ÈzÏ ˜¯ ‡Ï) מתוך המילים …««≈
dÏ,המאמר  ˙BÎeÓÒe ‰ÈÙlL∆¿»∆»¿»

˙eÓˆÚ LaeÏÓ ‰¯BzaL∆«»¿»«¿
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈»

LnÓ,לעיל ומבואר ‡l‡)כמובא «»∆»
ÛÈÚq‰ L‡¯a ¯ae„nÏ Ìb««¿»¿…«¿ƒ
,'LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ∆∆

Œ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ Èk‡aL 'LÙ ƒƒ¿««¿ƒ∆∆∆»
‰ÏÚÓlL LÙp‰ ˙eÓˆÚÓ≈«¿«∆∆∆¿«¿»
˙eiÓˆÚÏ ‰ÏËaL ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆¿≈»¿«¿ƒ
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ז d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

אֹור' ה'ּתֹורה וכלׁשֹון הּנמׁשל. על מעלים ְְְְִִִֶַַַַָָׁשהּוא

צדק' ה'צמח ׁשּמצּין הּנ"ל ּפּורים ),8(ּבדרּוׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּכלל" הּנמׁשל מּמהּות על 9"ׁשאינֹו "ׁשּמעלים , ְְְִִִֵֶֶַַַַָָ

ּתֹורה'10הּנמׁשל" ּב'לּקּוטי ׁשּבּמאמר וכיון . ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

מלּוּבׁש "ׁשּבּה הּתֹורה מעלת אֹודֹות ְְֲֶַַַָָָָמדּוּבר

מה  מּובן, אינֹו מּמׁש", ּברּוֿהּוא ֵֵַַָָָאֹורֿאיןֿס ֹוף

הּקדמֹוני", "מׁשל נקראת ׁשהּתֹורה ּבזה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָמֹוסיף

על  ההעלם על מֹורה הּמׁשל ענין אּדרּבה, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהרי

עֹולם. ׁשל קדמֹונֹו ְְִֶַַָָהּנמׁשל,

Ô·eÈÂ ׁשהּמׁשל לעיל ּבהאמּור הּבאּור ּבהקּדים ¿»ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

הרי  מסּוים ׁשּבפרט הּנמׁשל, על ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמעלים

ׁשּבענין  ההעלם מאׁשר יֹותר ּגדֹול העלם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָזה

הענין  (ללא ּכׁשּלעצמּה ׁשהחידה ּדכיון ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהחידה,

אֹו ׂשכלי , ּתֹוכן ּבּה אין החידה) מֹורה ְִִִֵֶֶַָָָָָׁשעליו

ׁשמׁשֹון  חידת ּכמֹו לּׂשכל, ּבסתירה אפילּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָׁשהיא

גֹו' מתֹוק יצא מּובן 11ׁשּמעז ּגּופא מּזה הרי , ֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבּה, ׁשּמתעּלם מסּוים ענין על מֹורה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהחידה

ּבֹו יׁש הּנמׁשל ללא ּגם הרי ּבּמׁשל, ֿ ּכן ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמהּֿׁשאין

לא  הּמׁשל ׁשּבׁשמיעת יּתכן ולכן ּתֹוכן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאיזה

[ּולהעיר, נמׁשל עליו ׁשּיׁש ּכלל ְְְְִִִֵֶָָָָָּתֹופסים

מבאר  הּנמׁשל 12ׁשּלפעמים על מעלים ׁשהּמׁשל ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

לאחרי  רק זהּו אבל החידה, העלם מאׁשר ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות

הּנה  ׁשאז נמׁשל, לֹו יׁש ׁשהּמׁשל ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיֹודעים

הּנמׁשל  אל להּגיע יֹותר נקל הּמׁשל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעלֿידי

מּצב  ּגם להיֹות יכֹול אבל החידה. עלֿידי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָמאׁשר

הענין, ּתֹוכן ּכל מּונח עצמֹו ׁשּבּמׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשחֹוׁשבים

נחׁשב  זה ּומּצד נמׁשל, ּגם ׁשּיׁשנֹו לדעת ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָמּבלי

וענין  חידה]. מאׁשר יֹותר ּגדֹול להעלם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמׁשל

ּתֹורה  ּב'לּקּוטי למבאר ׁשּי החילּוק זה ׁשם ' ְְִִֵֶַַַָָָָֹ
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(השני).8) איניש חייב ד"ה ב.9)והוא ג.10)צח, יד.11)שם, יד, שנו.12)שופטים ע' תרע"ח סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מזו יתירה אלא לנמשל, משל היותר לכל והוא המשל e‰L‡עצמו ∆

ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ שבנמשל והרעיון התוכן את ומכסה מסתיר ולמעשה «¿ƒ««ƒ¿»
(Le¯„aעצמו. '¯B‡ ‰¯Bz'‰ ÔBLÏÎÂ המאמרÏ"p‰ ÌÈ¯et ¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ««

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔiˆnL8 האמורה המשל ),בהגהתו של מהותו לגבי ∆¿«≈«∆«∆∆
לנמשל e‰nÓ˙ביחס BÈ‡L"∆≈ƒ«

"ÏÏk ÏLÓp‰9ÌÈÏÚnL" , «ƒ¿»¿»∆«¿ƒ
"ÏLÓp‰ ÏÚ10ÔÂÈÎÂ . ««ƒ¿»¿≈»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯Ó‡naL∆««¬»¿ƒ≈»
‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»«¬««»
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ LaeÏÓ daL"∆»¿»≈
BÈ‡ ,"LnÓ ‡e‰ŒCe¯a»«»≈

ÛÈÒBÓ ‰Ó ,Ô·eÓ'צדק ה'צמח »«ƒ
‰Êaבהגהה שמוסיף‰¯Bz‰L »∆∆«»

,"ÈBÓ„w‰ ÏLÓ" ˙‡¯˜ƒ¿≈¿«««¿ƒ
ÏLn‰ ÔÈÚ ,‰a¯c‡ È¯‰¬≈«¿«»ƒ¿««»»
ÏÚ ÌÏÚ‰‰ ÏÚ ‰¯BÓ∆««∆¿≈«
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜ ,ÏLÓp‰«ƒ¿»«¿∆»
הגילוי, עניין מודגש במאמר ואילו

האיןֿסוף. אור מלובש שבתורה היינו

¯e‡a‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ«≈
ÏLn‰L ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰a¿»»¿≈∆«»»

,ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ,כלומר «¿ƒ««ƒ¿»
את  להסביר נועד שהמשל למרות

מהווה  המשל של התוכן הנמשל,

של  והעומק התוכן על והסתר העלם

עצמו  ÌÈeÒÓהנמשל Ë¯ÙaL∆ƒ¿»¿»
‰Ê È¯‰ שבמשל ‰ÌÏÚההעלם ¬≈∆∆¿≈

ÌÏÚ‰‰ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÏB„b»≈≈¬∆«∆¿≈
‰„ÈÁ‰ ÔÈÚaL שמעלימה ∆¿ƒ¿««ƒ»

החידה, פתרון את «≈¿ÔÂÈÎcומסתירה
‡ÏÏ) dÓˆÚlLk ‰„ÈÁ‰L∆«ƒ»¿∆¿«¿»¿…
‰„ÈÁ‰ ‰¯BÓ ÂÈÏÚL ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆»»»«ƒ»

החידה  פתרון ÔÎBzהיינו da ÔÈ‡ (≈»∆
ÈÏÎN רומזת רק והיא עצמה מצד ƒ¿ƒ

מסויים, È‰L‡לתוכן B‡ לא החידה ∆ƒ
אלא משלה תוכן חסרת eÏÈÙ‡¬ƒרק

˙„ÈÁ BÓk ,ÏÎOÏ ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»«≈∆¿ƒ«
˜B˙Ó ‡ˆÈ ÊÚnL ÔBLÓLƒ¿∆≈«»»»

'B‚11 גויית שבתוך לכך כשכוונתו

דבש  של דבורים כוורת נוצרה האריה

בשכל  מתקבל אינו עצמו שמצד דבר הם כשלעצמם החידה ודברי מתוק,

הפכים, שני הם ו'מתוק' 'עז' Ùeb‡שהרי ‰fÓ È¯‰ העובדה מעצם ¬≈ƒ∆»
שכלי ורעיון תוכן מכילה לא כשלעצמה BÓ¯‰שהחידה ‰„ÈÁ‰L Ô·eÓ»∆«ƒ»»

da ÌlÚ˙nL ÌÈeÒÓ ÔÈÚ ÏÚ אל מכוונת עצמה החידה שבעצם כך «ƒ¿»¿»∆ƒ¿«≈»

כך, כל גדול והסתר העלם זה אין כן ואם ÏLna,הפתרון ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»
Ba LÈ ÏLÓp‰ ‡ÏÏ Ìb È¯‰עצמו ÔÎBzמצד ‰ÊÈ‡,הגיוני שכלי ¬≈«¿…«ƒ¿»≈≈∆∆

ÂÈÏÚ LiL ÏÏk ÌÈÒÙBz ‡Ï ÏLn‰ ˙ÚÈÓLaL ÔÎzÈ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»≈∆ƒ¿ƒ««»»…¿ƒ¿»∆≈»»
ÏLÓביותר גדול העלם הנמשל על מעלים שהמשל [ÈÚ‰Ïe¯,כך ƒ¿»¿»ƒ

¯‡·Ó ÌÈÓÚÙlL12ÏLn‰L ∆ƒ¿»ƒ¿…»∆«»»
˙BÁt ÏLÓp‰ ÏÚ ÌÈÏÚÓ«¿ƒ««ƒ¿»»

‰„ÈÁ‰ ÌÏÚ‰ ¯L‡Ó והחידה ≈¬∆∆¿≈«ƒ»
יותר  שמאחוריה הרעיון את מסתירה

הנמשל, על מעלים המשל מאשר

הרש"ב  הרבי של במאמר וכמבואר

שבמשלים  מבואר שם תרע"ח, משנת

שכל  בו שיש משל יש דרגות. כמה יש

 ֿ מכל אבל גשמי, עניין שהוא אלא

ונגלה  נראה והנמשל שכל בו יש מקום

שייכות  להם יש ונמשל "דמשל במשל,

הוא  באמת שהמשל והיינו לזה, זה

ובמשל  כו', בהגשמה שבא רק הנמשל

ויש  כו', הנמשל בו נגלה שכל בו שיש

אל  כלל באיןֿערוך שהוא משל

באיןֿערוך  שהוא ומשל השכל",

"ויש  הנמשל, על יותר מעלים לנמשל

לגמרי  העלם שזהו חידה הנקרא משל

מובנים  אינם עצמן שהן חידות ויש

מובנים  עניינים אינם כי כלל בשכל

על  ביותר מעלים הרי חידה וכל  כלל

מעלימה  החידה זה ולפי כו'", השכל

מהמשל, e‰Êיותר Ï·‡ האמור ¬»∆
ומגלה  הנמשל על מלמד שהמשל לעיל

הוא  ÌÈÚ„BiLאותו È¯Á‡Ï ˜«̄¿«¬≈∆¿ƒ
Ê‡L ,ÏLÓ BÏ LÈ ÏLn‰L∆«»»≈ƒ¿»∆»
¯˙BÈ Ï˜ ÏLn‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«»»»≈≈
¯L‡Ó ÏLÓp‰ Ï‡ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«∆«ƒ¿»≈¬∆

‰„ÈÁ‰ È„ÈŒÏÚ אכן המשל כי «¿≈«ƒ»
בשונה  הנמשל את ומסביר מגלה

Ìbמהחידה. ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ Ï·‡¬»»ƒ¿«
·vÓ נמשל שקיים כלל יודעים שלא «»
BÓˆÚכיוון  ÏLnaL ÌÈ·LBÁL∆¿ƒ∆«»»«¿

ÈÏaÓ ,ÔÈÚ‰ ÔÎBz Ïk ÁeÓ»»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
,ÏLÓ Ìb BLiL ˙Ú„Ï»««∆∆¿«ƒ¿»
ÏLn‰ ·LÁ ‰Ê „vÓeƒ«∆∆¿»«»»

‰„ÈÁ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ÏB„b ÌÏÚ‰Ï שאמורה חידה שהיא שברור ¿∆¿≈»≈≈¬∆ƒ»
מסוים  ופתרון לרעיון ].להוביל

‰Ê ÔÈÚÂ על העלם מהווה למעשה לנמשל, הסבר להיות שנועד שהמשל ¿ƒ¿»∆
‰eÏÈÁ˜הנמשל ÌL '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·ÓÏ CiL ההבדלÔÈaL «»«¿…»¿ƒ≈»»«ƒ∆≈
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'eb jiwl` zixa gln ziayz `le

הלכֹות  לימּוד הּנגלית, הּתֹורה עסק ְְִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּבין

מהּות  ותֹופס מּׂשיג הּלֹומד ׁשהאדם ְִֵֵֶַַַַָָָָהּתֹורה,

ׁשּמדּברת  מּכיון ׁשּבהלכה, החכמה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָועצמּיּות

חכמת  ללימּוד מּוׂשג, ׁשּמהּותן ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּבענינים

וסּפּורי  האּגדֹות לימּוד ועלּֿדרֿזה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּקּבלה,

הם  ּבּׂשכל ׁשמלּוּבׁשים הּתֹורה ׁשהלכֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּתֹורה,

ּבּׂשכל, ההתלּבׁשּות מּצד ּכי הּמׁשלים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָּדּוגמת

רק  ּבהם ׁשאין חסֿוׁשלֹום לטעֹות ְְְִֵֶֶֶַַָָָאפׁשר

הּזהר  וכלׁשֹון ּתֹורה, ּגּופי 13החיצֹונּיּות, ְְִִִֵַַַָֹ

אֹוריתא  ּגונא ּכהאי ּדנׁשמתא, ּדגּופא ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָחׁשיבּותא

ּדאיהי  נׁשמתא כּו' ּתֹורה ּגּופי כּו' ּגּופא לּה ְְִִִִֵָָָָָאית

מהּֿׁשאיןּֿכן  כּו'. מּמׁש אֹוריתא ּדכּוּלא ְְִֵֵֶַַַָָָָָעּקרא

ּבהֹוראֹות  נתלּבׁשּו ׁשּלא ּכיון והאּגדֹות, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹהּסּפּורים

רֹואים  הּתֹורה), וענין 'ּתֹורה' לׁשֹון ּפירּוׁש ְְְִִֵֶֶַַָָ(ׁשּזהּו

ּדּוגמת  (הּתֹורה), סֹודֹות על מרּמזים ׁשהם ְְְִֵֶֶַַַַָָּבזה

ִַָהחידה.

LÈÂ ּבמה צדק' ה'צמח ּכונת ׁשּזֹוהי לֹומר ¿≈ְִֶֶֶֶַַַַַַָ

הּקדמֹוני  מׁשל הּתֹורה נקרא "ולכן ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּכתב

ׁשּגם  ּברּוֿהּוא", לאֹורֿאיןֿסֹוף ּכלי ׁשהּוא ְְִֵֶֶַָכּו'

ׁשּיהיה  ולפעֹול לׁשּנֹותֹו צריכים הּמׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהעלם

הּתֹורה  ּפנימּיּות לימּוד ׁשעלֿידי והינּו, ְְְְְִִִִֵֶַַַָּכלי,

ּדתֹורה, נגלה הּמׁשל, ּגם הּנה מלח, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנקראת

ּברּוֿהּוא  לאֹורֿאיןֿסֹוף ּכלי .14נעׂשה ְְֲִֵֶַָ

ÛÈÒB‰Ïe ּבהתחלת ׁשם ּתֹורה' ׁשּב'לּקּוטי ¿ƒְְְִֵֶַַָָָ

ה'ּמסירת  ענין אֹודֹות מדּוּבר ְְְְִִִַַַַָהּסעיף

מהּׂשכל. ׁשּלמעלה הּנפׁש מעצמּיּות ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנפׁש',

מׁשל  ּבענין צדק' ה'צמח ׁשהּגהת לֹומר, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָויׁש

ׁשּלפניה  לּתיבֹות רק (לא ׁשּיכת ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּקדמֹוני

 ֿ אֹורֿאין עצמּות מלּוּבׁש ׁשּבּתֹורה לּה, ְְְֵֶַַָָָּוסמּוכֹות

ּבראׁש לּמדּוּבר ּגם אּלא) מּמׁש, ּברּוֿהּוא ְְֶַַַָָָָֹסֹוף

ענין  ּכי ה'מסירּותֿנפׁש', ענין אֹודֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַַהּסעיף

מעצ  ׁשּבא ׁשּלמעלה ה'מסירּותֿנפׁש' הּנפׁש מּות ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ
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א.13) קנב, ובכ"מ.14)ח"ג ואילך. פי"ב החיים עץ בקונטרס המבואר וע"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚבלימוד ‰Bz¯‰,העיסוק ˙BÎÏ‰ „eÓÈÏ ,˙ÈÏ‚p‰ ‰¯Bz‰ ≈∆«»«ƒ¿≈ƒƒ¿«»

‚ÈOÓ „ÓBl‰ Ì„‡‰L‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓˆÚÂ ˙e‰Ó ÒÙB˙Â ∆»»»«≈«ƒ¿≈«¿«¿ƒ«»¿»
‰ÎÏ‰aL כאלה הם שבתורה הנגלה בחלק מדובר עליהם והמושגים ∆«¬»»

מהותם, עצם את היטב ומשיג מבין ÌÈÈÚaשהאדם ˙¯a„nL ÔÂÈkÓƒ≈»∆¿«∆∆¿ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb הזה העולם מענייני מושגים «¿ƒƒ

„eÓÈÏÏ ,‚NeÓ Ô˙e‰nL∆«»»¿ƒ
‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙ÓÎÁ»¿«««»»¿«∆∆∆
È¯etÒÂ ˙B„b‡‰ „eÓÈÏƒ»«»¿ƒ≈

‰¯Bz‰ במושגים נתקל האדם שבהם «»
בעצם  טובה השגה לו שאין ורעיונות

על  יודע רק (והוא שלהם המהות

ההבדל  בחסידות כמבואר מציאותם,

ל'ידיעת  המהות' 'השגת בין

‰Bz¯‰המציאות'), ˙BÎÏ‰L∆ƒ¿«»
˙Ó‚ec Ì‰ ÏÎOa ÌÈLaeÏÓL∆¿»ƒ«≈∆≈¿«

ÌÈÏLn‰ וכך הנמשל על המעלימים «¿»ƒ
שבתורה  הנגלה חלק ההלכות, לימוד

על  והסתר העלם מסוים במובן הוא

שבתורה, vÓ„האלוקות Èkƒƒ«
˙eLaÏ˙‰‰ הנגלה חלק של «ƒ¿«¿

‡LÙ¯האנושי,ÏÎOaשבתורה  «≈∆∆¿»
ÔÈ‡L ÌBÏLÂŒÒÁ ˙BÚËÏƒ¿«¿»∆≈
ÈÙeb ,˙eiBˆÈÁ‰ ˜¯ Ì‰a»∆««ƒƒ≈

‰¯Bz את ולהכיר לדעת מבלי »
התורה, של ה'נשמה' הפנימיות,

¯‰f‰ ÔBLÏÎÂ13‡˙e·ÈLÁ ¿ƒ¿«…«¬ƒ»
,‡˙ÓLc ‡Ùe‚c שלאדם כשם ¿»¿ƒ¿»»

היא  הגוף וחשיבות וגוף, נשמה יש

Âb‡הנשמה  È‡‰k לכך בדומה ¿««¿»
‡Ùeb dÏ ˙È‡ ‡˙È¯B‡ לתורה «¿»ƒ»»

גוף eÎ'יש ‰¯Bz ÈÙeb 'eÎ≈»
‡leÎc ‡¯wÚ È‰È‡c ‡˙ÓLƒ¿»»¿ƒƒƒ»»¿»

‡˙È¯B‡ כל עיקר היא הנשמה «¿»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהתורה .'eÎ LnÓ«»«∆≈≈

˙B„b‡‰Â ÌÈ¯etq‰,שבתורה «ƒƒ¿»«»
˙B‡¯B‰a eLaÏ˙ ‡lL ÔÂÈk≈»∆…ƒ¿«¿¿»
'‰¯Bz' ÔBLÏ Le¯Èt e‰fL)∆∆≈¿»

הוראה  של התוכן ÔÈÚÂמלשון ¿ƒ¿«
‰¯Bz‰ והלכות הוראות ),הנגלית, «»

‰Êa ÌÈ‡B¯ ובאגדות בסיפורים ƒ»∆
˙B„BÒ ÏÚ ÌÈÊn¯Ó Ì‰L∆≈¿«¿ƒ«
‰„ÈÁ‰ ˙Ó‚ec ,(‰¯Bz‰)«»¿««ƒ»

לד  ונסתר.שרומזת עמוק בר

·˙kL ‰Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙Âk È‰BfL ¯ÓBÏ LÈÂ בהגהתו ¿≈«∆ƒ«»««∆«∆∆¿«∆»«
תורה' ב'לקוטי למאמר ‰ÈBÓ„wהנזכרת ÏLÓ ‰¯Bz‰ ‡¯˜ ÔÎÏÂ"¿»≈ƒ¿»«»¿«««¿ƒ

,"‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï ÈÏk ‡e‰L 'eÎ נשאלה ולעיל ∆¿ƒ¿≈»
שמבואר  בעוד לגילוי כלי שהוא המשל על לומר תמוה שלכאורה השאלה

והביאור  מעלים, שהמשל בחסידות

לומר  היא צדק' ה'צמח שכוונת הוא

ÌÈÎÈ¯ˆ ÏLn‰ ÌÏÚ‰ ÌbL∆«∆¿≈«»»¿ƒƒ
ÏBÚÙÏÂ B˙BpLÏ ולא יעלים שלא ¿«¿ƒ¿

אלא ÈÏkיסתיר ‰È‰iL לקלוט ∆ƒ¿∆¿ƒ
האיןֿסוף  של הגילוי את ולהכיל

eÓÈÏ„האלוקי, È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ
˙‡¯˜pL ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»∆ƒ¿≈

,ÁÏÓ המאמר בתחילת כמבואר ∆«
בדוגמת  היא התורה בלימוד (ופעולתה

ה"קב  ופעולת הבשר על המלח פעולת

בתבואה) Ìbחומטין" ‰p‰ƒ≈«
‰NÚ ,‰¯B˙c ‰Ï‚ ,ÏLn‰«»»ƒ¿∆¿»«¬∆
ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡Ï ÈÏk¿ƒ¿≈»

‡e‰14 על ולהסתיר להעלים ובמקום

האור  את וקולט מכיל הוא האור,

האיןֿסוף.

'‰¯Bz ÈËewÏ'aL ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆¿ƒ≈»
¯ae„Ó ÛÈÚq‰ ˙ÏÁ˙‰a ÌL»¿«¿»««¿ƒ¿»
,'LÙ ˙¯ÈÒn'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ«∆∆

‡e‰L ונובע eiÓˆÚÓ˙נמשך ∆≈«¿ƒ
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL LÙp‰ שהרי «∆∆∆¿«¿»≈«≈∆

החיים  על ויתור כדי עד נפש מסירות

האדם  של הטבעי הרצון היפך היא

והוא  האנושי ההיגיון והיפך לחיות

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצם נובע

האדם. של הטבעיים ≈¿LÈÂוהרצונות
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ˙‰b‰L ,¯ÓBÏ«∆«»««∆«∆∆
˙ÎiL ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿«««¿ƒ«∆∆

˙B·ÈzÏ ˜¯ ‡Ï) מתוך המילים …««≈
dÏ,המאמר  ˙BÎeÓÒe ‰ÈÙlL∆¿»∆»¿»

˙eÓˆÚ LaeÏÓ ‰¯BzaL∆«»¿»«¿
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈»

LnÓ,לעיל ומבואר ‡l‡)כמובא «»∆»
ÛÈÚq‰ L‡¯a ¯ae„nÏ Ìb««¿»¿…«¿ƒ
,'LÙŒ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙B„B‡ƒ¿««¿ƒ∆∆

Œ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ Èk‡aL 'LÙ ƒƒ¿««¿ƒ∆∆∆»
‰ÏÚÓlL LÙp‰ ˙eÓˆÚÓ≈«¿«∆∆∆¿«¿»
˙eiÓˆÚÏ ‰ÏËaL ,ÏÎO‰Ó≈«≈∆∆¿≈»¿«¿ƒ
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d"kyz'dח ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

 ֿ ּברּו אֹורֿאיןֿסֹוף לעצמּיּות ׁשּבטלה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמהּׂשכל,

זֹו הרי מהחכמה, ּגםּֿכן מעלה ׁשּלמעלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּד'מׁשל  ּבּה) (ּומתּבּטא לעבֹודה ּכח ְְְֲִִִֵַַַַַָָֹּנתינת

לקדמֹונֹו ּכלי הּמׁשל מענין לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָהּקדמֹוני',

עֹולם. ֶָׁשל

ה'צמחֿצדק':ÔÈÚÂג) ׁשל ּבּצּיּון מרּומז זה ¿ƒ¿»ְִֶֶֶֶֶַַַָ

ּפּורים", ּבדרּוׁש מּזה ׁשּכתּוב ְְִִִֶֶָ"ּכמֹו

איניׁש חיב ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִִִֶַַַָָֹולא

ּבּצּיּונים  ה'צמחֿצדק') אצל (ּגם ּכרגיל ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלבסּומי,

ּובהקּדים, התחלתֹו. עלֿׁשם הּמאמר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָלקרֹוא

לבסּומי  החּיּוב הּוא הּפּורים ענין עיקר ְְְִִִִִִֵֵַַַַּדהּנה,

כּו' ידע ּדלא הּיחידה 15עד הּמצוה ׁשּזֹוהי , ְְְִִִֶַַַַָָָֹ

רגע  ּבכל הּפּורים, יֹום מׁש ּבכל הּוא ְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשחּיּובּה

ׁשּבֹו ּבין 16ורגע ידע ּדלא "עד ּבפירּוׁש והּנה, . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבּמפרׁשים  איתא מרּדכי", לברּו המן ,17ארּור ְְְְְִִַַָָָָָָָ

המן" ׁש"ארּור לחׁשֹוב ידע ׁשּלא ּבזה ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּכּונה

להבין, צרי א מרּדכי ". ּברּו" ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָהּוא

אינם  ּבּתֹורה ׁשּנזּכרּו הּגימטרּיאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי

הּגימטרּיא  אּלא חסֿוׁשלֹום, ּבעלמא ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבאקראי

ׁשני  ּבין ּפנימית (הׁשואה) הּׁשּיכּות על ְְְִִֵֵַַַַָָָָמֹורה

ׁשוה  ׁשּמסּפרם מהּמבאר 18הענינים וכּמּובן . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהּוא 19ּבּתניא  ּבׁשם ׁשּנקראים ׁשהּנבראים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מאמרֹות, ּבעׂשרה ׁשּנזּכרה הּתבה ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגימטר ּיא

זֹו מּתבה נמׁשכת ׁשּבהם האלקית החּיּות ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנה

והחּיּות  האֹור  מיע ּוט (לאחרי מאמר ֹות ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָׁשּבעׂשרה 

ּפנימית  הׁשואה ּגם ׁשּיׁש מּובן, ּומּמילא ְְִִִֵֵֶַַָָָָכּו').

מסּפר. ּבאֹותֹו הם ׁשּׁשמֹותיהם ׁשֹונים ענינים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּבין
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ב.15) ז, 16.20ֿ21)מגילה ע' ח"ז בלקו"ש בארוכה וכ"ה 17)נתבאר תרצה. ר"ס או"ח בטור וב"ח בד"מ הובא - אגודה

סק"ג. שם סכ"אֿג.18)במג"א הראשון ויכוח אמונים שומר ב).19)ראה (פד, פ"ז פ"א. והאמונה היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ האלוקות למען האדם של נפש' ה'מסירות ≈»
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בחינה  היא והעצמיות בו, ומאוחדת ÔkŒÌbוקשורה ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿»«≈
,‰ÓÎÁ‰Ó ולכן(da ‡ha˙Óe) ‰„B·ÚÏ Ák ˙È˙p BÊ È¯‰ ≈«»¿»¬≈¿ƒ«…««¬»ƒ¿«≈»

˙BNÚÏ ,'ÈBÓ„w‰ ÏLÓ'cƒ¿«««¿ƒ«¬
ÏLn‰ ÔÈÚÓ העלם שתוכנו ≈ƒ¿««»»
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האיןֿסוף  לגילוי כלי שיהיה המשל

על  זאת ולעשות עולם") של ("קדמונו

ונמשכת  שנובעת נפש' ה'מסירות ידי

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצמיות

(וכפי  האלוקות לעצמות הבטלה

להלן) עוד Ôeivaשיתבאר ÊÓe¯Ó¿»«ƒ
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL,אלה דבריו על ∆«∆«∆∆

שם  אור' ב'תורה למאמר מציין כשהוא

העניין: e˙kL·מבואר BÓk"¿∆»
‡ÏÂ ,"ÌÈ¯et Le¯„a ‰fÓ כתב ƒ∆ƒ¿ƒ¿…
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הפנימי  לתוכן קשורים שהדברים

שממשיך  כפי פורים, של הכללי

ומבאר.

ÔÈÚ ¯˜ÈÚ ,‰p‰c ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«
ÌÈ¯et‰ העניין ביטוי לידי בא שבו «ƒ
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Ú„È ‡Ïc „Ú ÈÓeÒ·Ï ·eiÁ‰«ƒƒ¿≈«¿…»«

'eÎ15‰„ÈÁi‰ ‰Âˆn‰ È‰BfL ,∆ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»
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˙eiÁ‰ ‰p‰ ,˙B¯Ó‡Ó«¬»ƒ≈««
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‰·zÓמילה‰¯NÚaL BÊ ƒ≈»∆«¬»»
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'eÎ ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰ הגימטריא שכן »¿««
בערך  למילה קשר על מלמדת אמנם

זה אבל מספרי מאמרות, בעשרה

של  בגימטריא רק מילה שזו העובדה

מאמרות  בעשרה המפורשת המילה

האלוקית  שהחיות מלמדת שבתורה

היא  מהמאמרות מילה של בגימטריא שהוא הנברא שם באמצעות הנמשכת

ומצומצמת  מועטת ‰ÂL‡‰חיות Ìb LiL ,Ô·eÓ ‡ÏÈnÓe .(ƒ≈»»∆≈««¿»»
˙ÈÓÈt הפנימי בתוכן ‰Ìדמיון Ì‰È˙BÓML ÌÈBL ÌÈÈÚ ÔÈa ¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒƒ∆¿≈∆≈

‰‡ÂL‰‰ È‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .¯tÒÓ B˙B‡a ואיזה ¿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

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

'eb jiwl` zixa gln ziayz `le

"ארּור  ּבין ההׁשואה מהי מּובן, אינֹו ֿ זה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָועלּֿפי

ענינים  ׁשני ׁשהם מרּדכי", ל"ברּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהמן"

ּדבר הפכ  ּכל ׁשל החּיּות ּדהּנה, ּבזה, והּבאּור ּיים. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכיון  נברא. ׁשּבׁשבילּה העליֹונה הּכּונה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּוא

ּבׁשביל  היא המן" "ארּור התהּוּות ְְִִִִֶַַַָָָָׁשּכּונת

הּוא" 20"ונהפֹו ֿ ּבני עבֹודת ׁשעלֿידי הינּו, , ְְְְֲֲֵֵֶַַַַ

הּכּונה  (ׁשּזֹוהי מרּדכי" ל"ברּו יתהּפ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

ליֹום  להפכם ּכדי רע, עניני ּכל ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָּבהתהּוּות

ׁשל 21ואֹור  (ּכּונה) האלקית ׁשהחּיּות נמצא, ,( ְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ

מרּדכי" ּברּו" הּוא המן" וזהּו22"ארּור . ְְְֶַָָָָָ

המן  ארּור ּבין ידע ּדלא ּד"עד הּפנימי ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹהּפירּוׁש

ל"ברּו המן" "ארּור את להפֹו מרּדכי", ְְְְֲֶַַָָָָָָלברּו

חילּוק  ׁשּום נראה יהיה ׁשּלא עד ְְְְִִִֶֶֶַַָֹמרּדכי",

"ּברּו23ּביניהם  נעׂשה המן" "ארּור ׁשּגם ּכיון , ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הענין  את רֹואה ׁשּכאׁשר יֹותר, ּובעֹומק ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמרּדכי".

- (ואדרּבה מּיד רֹואה הּוא הרי המן", ְְְֲִֵֶַַַָָָָּד"ארּור

רק  "ּברּו24רֹואה ׁשּבתֹוכֹו, הּכּונה את ( ְֶֶֶַַַָָָ

.25מרּדכי" ְְַָ

C‡ ּכאׁשר ּדלכאֹורה, להבין, צרי עדין «ְְְֲֲִִִִֶַַָָָ

אזי  מרּדכי", ל"ברּו המן" "ארּור ְְְְְֲִַַַָָָָָמהּפכים

נאמר  לּמה ואםּֿכן, ּביניהם, חילּוק אין ְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת

מרּדכי", לברּו המן ארּור ּבין ידע ּדלא ְְְְֵַַַָָָָָָֹ"עד

ׁשּלהיֹותֹו אּלא ּביניהם, חילּוק ׁשּיׁש מּוכח ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּמּזה

מאמר  ּבהקּדים ויּובן החילּוק. יֹודע אינֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמבּוסם

ּכזכּיֹות,26רז"ל  לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְְְֲִֶַַַָָֻ

ּגם  הּנה (מאהבה) ּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָוהינּו,

ּבזדֹונֹות  ׁשּיׁשנם הּקדּוׁשה נהפכים 27ניצֹוצֹות ְְְֱִִִֶֶֶַָָָ
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א.20) ט, רעה.21)אסתר ליום רשע וגם ד) טז, (משלי עה"פ - פכ"ז המן"22)תניא שב"ארור אלקי שהחיות דלהיות אלא

שם). ח"ב (תניא ביותר מועט חיות שהוא "גימטריא" של באופן הוא לכן ההעלם, בתכלית הוא מרדכי" מ"ברוך הנמשך

"בכל". בענין ואילך 275 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת עד"ז הן 23)וראה הן על ענו מ"ת שבשעת מהמ"ד להעיר

ואילך). 124 ע' ח"ו בלקו"ש (נת' הן לאו חיוב 24)ועל - ב) ס, (ברכות בשמחה לקבולי כו' דכשם החיוב מובן ועפ"ז

פכ"ו. תניא וראה כשם. אמיתית, שמחה היינו אמת, תורת לברוך 25)ע"פ המן ארור בין ידע "דלא הלשון יומתק ועפי"ז

בגימטריא  המן שארור לחשוב ידע "שלא להפירוש משא"כ שביניהם. ההפרש יודע שאינו משמע זה שמלשון - מרדכי"

שביניהם. בההפרש ולא זל"ז, שדומין במה הוא ידע" ה"לא אדרבה, הרי מרדכי", ב.26)ברוך פו, הן 27)יומא שגם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתוכן  וזהות Ì‰Lדמיון ,"ÈÎc¯Ó Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ ¯e¯‡" ÔÈa≈»»»¿»»¿¿«∆≈

ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚ ÈL זה לחלוטין?שונים לזה זה ומנוגדים מזה ¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
˙eiÁ‰ ,‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰Âהאלוקות¯·c Ïk ÏL הדבר שמכוחה ¿«≈»∆¿ƒ≈««∆»»»

ומתקיים  ‰BÈÏÚ‰מתהווה ‰ek‰ ‡e‰ האלוקית והתכלית המטרה ««»»»∆¿»
‡¯· dÏÈ·LaL שזו הדבר ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שלו. ekL˙החיות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»«
"ÔÓ‰ ¯e¯‡" ˙ee‰˙‰ כל ƒ¿«»»»

והתוכן  והעניין השלילית המציאות

המטרה  המן", "ארור שמסמל השלילי

"CBÙ‰Âשלהם  ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿«¬
"‡e‰20, אותם ולהפוך לשנות כדי

ŒÈa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰«¿∆«¿≈¬«¿≈
Ï‡¯NÈ בתורה העובדים ה' את ƒ¿»≈

כל Ct‰˙Èומצוות  על המן" "ארור ƒ¿«≈
מכך ÈÎc¯Ó"המשתמע Ce¯·"Ï¿»»¿¿«

‰ek‰ È‰BfL) והתכלית המטרה ∆ƒ««»»
Ú¯ ÈÈÚ Ïk ˙ee‰˙‰a שאותם ¿ƒ¿«»ƒ¿¿≈«

החושך, ÌBÈÏמסמל ÌÎÙ‰Ï È„k¿≈¿»¿»¿
¯B‡Â21˙eiÁ‰L ,‡ˆÓ ,( »ƒ¿»∆««

¯e¯‡" ÏL (‰ek) ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«»»∆»
"ÈÎc¯Ó Ce¯a" ‡e‰ "ÔÓ‰22 »»»»¿¿«

העובדה  של הפנימית המשמעות וזו

בעלי  הם המנוגדים המושגים ששני

והתכלית  המטרה כי שווה, גימטריא

המן  "ארור והתהוות בריאת היא של "

מרדכי". ל"ברוך להפוך ∆¿e‰ÊÂכדי
‡Ïc „Ú"c ÈÓÈt‰ Le¯Èt‰«≈«¿ƒƒ¿«¿…
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È»«≈»»»¿»
¯e¯‡" ˙‡ CBÙ‰Ï ,"ÈÎc¯Ó»¿¿««¬∆»

,"ÈÎc¯Ó Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ כך »»¿»»¿¿«
מהפך  יהיה שלו והמהפך שהשינוי

הקצה  אל הקצה מן »Ú„מוחלט
˜eÏÈÁ ÌeL ‰‡¯ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ

Ì‰ÈÈa23ÌbLהבדל ÔÂÈk , ≈≈∆≈»∆«
"ÔÓ‰ ¯e¯‡" וכבר לגמרי התהפך »»»

."ÈÎc¯Ó Ce¯a" ‰NÚ«¬∆»»¿¿«
,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e לשנות היא הכוונה ¿∆≈

כך כדי עד המן" "ארור את ‰ÔÈÚולהפוך ˙‡ ‰‡B¯ ¯L‡kL∆«¬∆∆∆»ƒ¿»
˜¯ ‰‡B¯ - ‰a¯„‡Â) „iÓ ‰‡B¯ ‡e‰ È¯‰ ,"ÔÓ‰ ¯e¯‡"c24 ¿»»»¬≈∆ƒ«¿«¿«»∆«

והמהפך  השינוי לפני ומסמל מבטא המן" ש"ארור ממה דבר שום ולא )זאת
"ÈÎc¯Ó Ce¯a" ,BÎB˙aL ‰ek‰ ˙‡25. ∆««»»∆¿»»¿¿«

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎt‰Ó ¯L‡k ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬∆¿«¿ƒ
Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ ¯e¯‡"»»»¿»
ÔÈ‡ ˙Ó‡a ÈÊ‡ ,"ÈÎc¯Ó»¿¿«¬«∆¡∆≈

Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ"המן "ארור שהרי ƒ≈≈∆
מרדכי", "ברוך כמו בדיוק להיות הפך

¯Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡Â שצריך ¿ƒ≈»»∆¡«
בפורים Ú„È'לבסומי' ‡Ïc „Ú"«¿…»«

Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa≈»»»¿»
LiL ÁÎeÓ ‰fnL ,"ÈÎc¯Ó»¿¿«∆ƒ∆»∆≈

Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ ביניהם וההבדל ƒ≈≈∆
בתקפו, עדיין B˙BÈ‰lLהוא ‡l‡∆»∆ƒ¿

˜eÏÈÁ‰ Ú„BÈ BÈ‡ ÌÒe·Ó¿»≈≈««ƒ
יודע  ואינו שווים ששניהם סבור והוא

דבר  של שלאמתו אף ביניהם להבדיל

מזה? זה וחלוקים שונים הם

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ26 ¿»¿«¿ƒ«¬»««
eNÚ ˙BB„fL ‰·eLz ‰ÏB„b¿»¿»∆¿«¬
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,˙BiÎÊk BÏƒ¿À¿«¿∆«¿≈

‰·‰‡Ó) ‰·eLz חכמינו כדברי ¿»≈«¬»
תשובה  עושה האדם שכאשר ז"ל

הזדו  כשגגות,מיראה לו נעשו נות

הזדונות  מאהבה תשובה עלֿידי ואילו

כזכויות  להיות Ìbהופכים ‰p‰ (ƒ≈«
ÌLiL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆∆¿»

˙BB„Êa27 גם בעולם, דבר כל שהרי ƒ¿
חיות  ומקבל הקדושה היפך הוא אם

נברא  בעצם ביותר, מצומצמת אלוקית

וגם  וקדושה מאלוקות רק ומתקיים

אלוקי, ניצוץ יש נחותים הכי בדברים

(מאהבה) תשובה עשה האדם וכאשר

אלה BiÎÊÏ˙.ניצוצות ÌÈÎÙ‰∆¡»ƒƒ¿À
‰Ê ÔÈÚ·e הניצוצות העלאת של ¿ƒ¿»∆
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ט d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

 ֿ ּברּו אֹורֿאיןֿסֹוף לעצמּיּות ׁשּבטלה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמהּׂשכל,

זֹו הרי מהחכמה, ּגםּֿכן מעלה ׁשּלמעלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּד'מׁשל  ּבּה) (ּומתּבּטא לעבֹודה ּכח ְְְֲִִִֵַַַַַָָֹּנתינת

לקדמֹונֹו ּכלי הּמׁשל מענין לעׂשֹות ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָהּקדמֹוני',

עֹולם. ֶָׁשל

ה'צמחֿצדק':ÔÈÚÂג) ׁשל ּבּצּיּון מרּומז זה ¿ƒ¿»ְִֶֶֶֶֶַַַָ

ּפּורים", ּבדרּוׁש מּזה ׁשּכתּוב ְְִִִֶֶָ"ּכמֹו

איניׁש חיב ּבדּבּורֿהּמתחיל ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִִִֶַַַָָֹולא

ּבּצּיּונים  ה'צמחֿצדק') אצל (ּגם ּכרגיל ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלבסּומי,

ּובהקּדים, התחלתֹו. עלֿׁשם הּמאמר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָלקרֹוא

לבסּומי  החּיּוב הּוא הּפּורים ענין עיקר ְְְִִִִִִֵֵַַַַּדהּנה,

כּו' ידע ּדלא הּיחידה 15עד הּמצוה ׁשּזֹוהי , ְְְִִִֶַַַַָָָֹ

רגע  ּבכל הּפּורים, יֹום מׁש ּבכל הּוא ְְִִֶֶֶֶַַָָָׁשחּיּובּה

ׁשּבֹו ּבין 16ורגע ידע ּדלא "עד ּבפירּוׁש והּנה, . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבּמפרׁשים  איתא מרּדכי", לברּו המן ,17ארּור ְְְְְִִַַָָָָָָָ

המן" ׁש"ארּור לחׁשֹוב ידע ׁשּלא ּבזה ְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּכּונה

להבין, צרי א מרּדכי ". ּברּו" ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָהּוא

אינם  ּבּתֹורה ׁשּנזּכרּו הּגימטרּיאֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי

הּגימטרּיא  אּלא חסֿוׁשלֹום, ּבעלמא ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבאקראי

ׁשני  ּבין ּפנימית (הׁשואה) הּׁשּיכּות על ְְְִִֵֵַַַַָָָָמֹורה

ׁשוה  ׁשּמסּפרם מהּמבאר 18הענינים וכּמּובן . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשהּוא 19ּבּתניא  ּבׁשם ׁשּנקראים ׁשהּנבראים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָ

מאמרֹות, ּבעׂשרה ׁשּנזּכרה הּתבה ׁשל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּגימטר ּיא

זֹו מּתבה נמׁשכת ׁשּבהם האלקית החּיּות ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּנה

והחּיּות  האֹור  מיע ּוט (לאחרי מאמר ֹות ְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָׁשּבעׂשרה 

ּפנימית  הׁשואה ּגם ׁשּיׁש מּובן, ּומּמילא ְְִִִֵֵֶַַָָָָכּו').

מסּפר. ּבאֹותֹו הם ׁשּׁשמֹותיהם ׁשֹונים ענינים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָּבין
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ב.15) ז, 16.20ֿ21)מגילה ע' ח"ז בלקו"ש בארוכה וכ"ה 17)נתבאר תרצה. ר"ס או"ח בטור וב"ח בד"מ הובא - אגודה

סק"ג. שם סכ"אֿג.18)במג"א הראשון ויכוח אמונים שומר ב).19)ראה (פד, פ"ז פ"א. והאמונה היחוד שער

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ האלוקות למען האדם של נפש' ה'מסירות ≈»

אל  בטלה הנשמה שעצמיות מכך הקדושֿברוךֿהוא נובעת של העצמיות

בחינה  היא והעצמיות בו, ומאוחדת ÔkŒÌbוקשורה ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«¿»«≈
,‰ÓÎÁ‰Ó ולכן(da ‡ha˙Óe) ‰„B·ÚÏ Ák ˙È˙p BÊ È¯‰ ≈«»¿»¬≈¿ƒ«…««¬»ƒ¿«≈»

˙BNÚÏ ,'ÈBÓ„w‰ ÏLÓ'cƒ¿«««¿ƒ«¬
ÏLn‰ ÔÈÚÓ העלם שתוכנו ≈ƒ¿««»»

להיות  אותו להפוך אלוקות על והסתר

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï ÈÏk אין אור ¿ƒ¿«¿∆»
העולם. מהגבלות שלמעלה סוף

‰Ê ÔÈÚÂ העלם ‚) את להפוך היינו ¿ƒ¿»∆
האיןֿסוף  לגילוי כלי שיהיה המשל

על  זאת ולעשות עולם") של ("קדמונו

ונמשכת  שנובעת נפש' ה'מסירות ידי

מהשכל  שלמעלה הנפש מעצמיות

(וכפי  האלוקות לעצמות הבטלה

להלן) עוד Ôeivaשיתבאר ÊÓe¯Ó¿»«ƒ
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL,אלה דבריו על ∆«∆«∆∆

שם  אור' ב'תורה למאמר מציין כשהוא

העניין: e˙kL·מבואר BÓk"¿∆»
‡ÏÂ ,"ÌÈ¯et Le¯„a ‰fÓ כתב ƒ∆ƒ¿ƒ¿…

צדק' e˙kL·ה'צמח BÓk¿∆»
LÈÈ‡ ·ÈÁ ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a¿ƒ««¿ƒ«»ƒƒ
Ïˆ‡ Ìb) ÏÈ‚¯k ,ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈»»ƒ«≈∆
ÌÈeiva ('˜„ˆŒÁÓˆ'‰«∆«∆∆«ƒƒ

אחרים  ‰Ó‡n¯למאמרים ‡B¯˜Ïƒ¿««¬»
B˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ מובן ומזה «≈«¿»»

הפנימי  לתוכן קשורים שהדברים

שממשיך  כפי פורים, של הכללי

ומבאר.

ÔÈÚ ¯˜ÈÚ ,‰p‰c ,ÌÈc˜‰·e¿«¿ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«
ÌÈ¯et‰ העניין ביטוי לידי בא שבו «ƒ

פורים  של הכללי ‰e‡והתוכן
Ú„È ‡Ïc „Ú ÈÓeÒ·Ï ·eiÁ‰«ƒƒ¿≈«¿…»«

'eÎ15‰„ÈÁi‰ ‰Âˆn‰ È‰BfL ,∆ƒ«ƒ¿»«¿ƒ»
ÌBÈ CLÓ ÏÎa ‡e‰ d·eiÁL∆ƒ»¿»∆∆
Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa ,ÌÈ¯et‰«ƒ¿»∆«¿∆«

BaL16'שיחות ב'לקוטי כמבואר ∆
מה  ויקרא, פרשת ז, זו (חלק תוועדות

הפורים, יום מצוות משאר שונה שהדבר תשכ"ה), ויקרא פרשת שבת של

אחת  פעם בפורים המגילה את קרא אדם כאשר מגילה, מקרא מצוות לדוגמא

את  אפילו בשלימות. המצווה את עשה הוא בכך ביום, אחת ופעם בלילה

היום, כל על חיוב היא אין הרי בהם, להרבות שמצווה לאביונים מתנות מצוות

'משתה  – ושמחה משתה 'ימי שנאמר כיוון ושמחה', 'משתה כן שאין מה

כמו  (לא 'ימי' למילה סמוך לאביונים'ושמחה' מתנות גו' מנות 'ומשלוח

שעל  אלא 'ימי' של רגע כל על הוא שהחיוב לומר יש – כך) אחר הכתובים

כל  של ורגע רגע כל על נמשך הדבר ביום, אחת פעם המצווה של הקיום ידי

על  מורה "לבסומי" החיוב ולכן היום.

התוכן  ועל פורים של הפנימי התוכן

פורים. של המיוחד

Ú„È ‡Ïc „Ú" Le¯ÈÙa ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈«¿…»«
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa≈»»»¿»

‡˙È‡ ,"ÈÎc¯Ó כתוב »¿¿«ƒ»
ÌÈL¯Ùna17‰Êa ‰ek‰L , «¿»¿ƒ∆««»»»∆

כזו  במידה מבוסם יהיה שהאדם

·BLÁÏ Ú„È ‡lL את לעשות ∆…≈««¿
‰e‡החישוב "ÔÓ‰ ¯e¯‡"L∆»»»

‡i¯ËÓÈ‚a של לגימטריא שווה ¿ƒ«¿ƒ»
"ÈÎc¯Ó Ce¯a".(502)C‡ »»¿¿««

È¯‰L ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ∆¬≈
‰¯Bza e¯kÊpL ˙B‡i¯ËÓÈb‰«ƒ«¿ƒ»∆ƒ¿¿«»

‡ÓÏÚa È‡¯˜‡a ÌÈ‡ סתם ≈»¿«¿«ƒ¿«¿»
‡l‡במקרה  ,ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»∆»

˙eÎiM‰ ÏÚ ‰¯BÓ ‡i¯ËÓÈb‰«ƒ«¿ƒ»»«««»
‰‡ÂL‰) ודמיוןÔÈa ˙ÈÓÈt ( «¿»»¿ƒƒ≈

Ì¯tÒnL ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
‰ÂL18¯‡·n‰Ó Ô·enÎÂ . »∆¿«»≈«¿…»

‡Èza19ÌÈ‡¯·p‰L ««¿»∆«ƒ¿»ƒ
‡e‰L ÌLa ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈∆

‰·z‰ ÏL ‡i¯ËÓÈb‰ המילה «ƒ«¿ƒ»∆«≈»
גימטריא  NÚa¯‰באותה ‰¯kÊpL∆ƒ¿¿»«¬»»

˙eiÁ‰ ‰p‰ ,˙B¯Ó‡Ó«¬»ƒ≈««
˙ÎLÓ Ì‰aL ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆»∆ƒ¿∆∆

‰·zÓמילה‰¯NÚaL BÊ ƒ≈»∆«¬»»
ËeÚÈÓ È¯Á‡Ï) ˙B¯Ó‡Ó«¬»¿«¬≈ƒ

'eÎ ˙eiÁ‰Â ¯B‡‰ הגימטריא שכן »¿««
בערך  למילה קשר על מלמדת אמנם

זה אבל מספרי מאמרות, בעשרה

של  בגימטריא רק מילה שזו העובדה

מאמרות  בעשרה המפורשת המילה

האלוקית  שהחיות מלמדת שבתורה

היא  מהמאמרות מילה של בגימטריא שהוא הנברא שם באמצעות הנמשכת

ומצומצמת  מועטת ‰ÂL‡‰חיות Ìb LiL ,Ô·eÓ ‡ÏÈnÓe .(ƒ≈»»∆≈««¿»»
˙ÈÓÈt הפנימי בתוכן ‰Ìדמיון Ì‰È˙BÓML ÌÈBL ÌÈÈÚ ÔÈa ¿ƒƒ≈ƒ¿»ƒƒ∆¿≈∆≈

‰‡ÂL‰‰ È‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .¯tÒÓ B˙B‡a ואיזה ¿ƒ¿»¿«ƒ∆≈»«ƒ««¿»»
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"ארּור  ּבין ההׁשואה מהי מּובן, אינֹו ֿ זה ְְִִֵֵֶַַַַָָָָועלּֿפי

ענינים  ׁשני ׁשהם מרּדכי", ל"ברּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהמן"

ּדבר הפכ  ּכל ׁשל החּיּות ּדהּנה, ּבזה, והּבאּור ּיים. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וכיון  נברא. ׁשּבׁשבילּה העליֹונה הּכּונה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּוא

ּבׁשביל  היא המן" "ארּור התהּוּות ְְִִִִֶַַַָָָָׁשּכּונת

הּוא" 20"ונהפֹו ֿ ּבני עבֹודת ׁשעלֿידי הינּו, , ְְְְֲֲֵֵֶַַַַ

הּכּונה  (ׁשּזֹוהי מרּדכי" ל"ברּו יתהּפ ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָיׂשראל

ליֹום  להפכם ּכדי רע, עניני ּכל ְְְְְְְְִִֵֵַַָָָּבהתהּוּות

ׁשל 21ואֹור  (ּכּונה) האלקית ׁשהחּיּות נמצא, ,( ְֱִִֶֶַַַָָָָָֹ

מרּדכי" ּברּו" הּוא המן" וזהּו22"ארּור . ְְְֶַָָָָָ

המן  ארּור ּבין ידע ּדלא ּד"עד הּפנימי ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹהּפירּוׁש

ל"ברּו המן" "ארּור את להפֹו מרּדכי", ְְְְֲֶַַָָָָָָלברּו

חילּוק  ׁשּום נראה יהיה ׁשּלא עד ְְְְִִִֶֶֶַַָֹמרּדכי",

"ּברּו23ּביניהם  נעׂשה המן" "ארּור ׁשּגם ּכיון , ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הענין  את רֹואה ׁשּכאׁשר יֹותר, ּובעֹומק ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָמרּדכי".

- (ואדרּבה מּיד רֹואה הּוא הרי המן", ְְְֲִֵֶַַַָָָָּד"ארּור

רק  "ּברּו24רֹואה ׁשּבתֹוכֹו, הּכּונה את ( ְֶֶֶַַַָָָ

.25מרּדכי" ְְַָ

C‡ ּכאׁשר ּדלכאֹורה, להבין, צרי עדין «ְְְֲֲִִִִֶַַָָָ

אזי  מרּדכי", ל"ברּו המן" "ארּור ְְְְְֲִַַַָָָָָמהּפכים

נאמר  לּמה ואםּֿכן, ּביניהם, חילּוק אין ְֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבאמת

מרּדכי", לברּו המן ארּור ּבין ידע ּדלא ְְְְֵַַַָָָָָָֹ"עד

ׁשּלהיֹותֹו אּלא ּביניהם, חילּוק ׁשּיׁש מּוכח ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָׁשּמּזה

מאמר  ּבהקּדים ויּובן החילּוק. יֹודע אינֹו ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָמבּוסם

ּכזכּיֹות,26רז"ל  לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְְְֲִֶַַַָָֻ

ּגם  הּנה (מאהבה) ּתׁשּובה ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָוהינּו,

ּבזדֹונֹות  ׁשּיׁשנם הּקדּוׁשה נהפכים 27ניצֹוצֹות ְְְֱִִִֶֶֶַָָָ
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א.20) ט, רעה.21)אסתר ליום רשע וגם ד) טז, (משלי עה"פ - פכ"ז המן"22)תניא שב"ארור אלקי שהחיות דלהיות אלא

שם). ח"ב (תניא ביותר מועט חיות שהוא "גימטריא" של באופן הוא לכן ההעלם, בתכלית הוא מרדכי" מ"ברוך הנמשך

"בכל". בענין ואילך 275 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת עד"ז הן 23)וראה הן על ענו מ"ת שבשעת מהמ"ד להעיר

ואילך). 124 ע' ח"ו בלקו"ש (נת' הן לאו חיוב 24)ועל - ב) ס, (ברכות בשמחה לקבולי כו' דכשם החיוב מובן ועפ"ז

פכ"ו. תניא וראה כשם. אמיתית, שמחה היינו אמת, תורת לברוך 25)ע"פ המן ארור בין ידע "דלא הלשון יומתק ועפי"ז

בגימטריא  המן שארור לחשוב ידע "שלא להפירוש משא"כ שביניהם. ההפרש יודע שאינו משמע זה שמלשון - מרדכי"

שביניהם. בההפרש ולא זל"ז, שדומין במה הוא ידע" ה"לא אדרבה, הרי מרדכי", ב.26)ברוך פו, הן 27)יומא שגם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בתוכן  וזהות Ì‰Lדמיון ,"ÈÎc¯Ó Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ ¯e¯‡" ÔÈa≈»»»¿»»¿¿«∆≈

ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚ ÈL זה לחלוטין?שונים לזה זה ומנוגדים מזה ¿≈ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
˙eiÁ‰ ,‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰Âהאלוקות¯·c Ïk ÏL הדבר שמכוחה ¿«≈»∆¿ƒ≈««∆»»»

ומתקיים  ‰BÈÏÚ‰מתהווה ‰ek‰ ‡e‰ האלוקית והתכלית המטרה ««»»»∆¿»
‡¯· dÏÈ·LaL שזו הדבר ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»

שלו. ekL˙החיות ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»«
"ÔÓ‰ ¯e¯‡" ˙ee‰˙‰ כל ƒ¿«»»»

והתוכן  והעניין השלילית המציאות

המטרה  המן", "ארור שמסמל השלילי

"CBÙ‰Âשלהם  ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿«¬
"‡e‰20, אותם ולהפוך לשנות כדי

ŒÈa ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰«¿∆«¿≈¬«¿≈
Ï‡¯NÈ בתורה העובדים ה' את ƒ¿»≈

כל Ct‰˙Èומצוות  על המן" "ארור ƒ¿«≈
מכך ÈÎc¯Ó"המשתמע Ce¯·"Ï¿»»¿¿«

‰ek‰ È‰BfL) והתכלית המטרה ∆ƒ««»»
Ú¯ ÈÈÚ Ïk ˙ee‰˙‰a שאותם ¿ƒ¿«»ƒ¿¿≈«

החושך, ÌBÈÏמסמל ÌÎÙ‰Ï È„k¿≈¿»¿»¿
¯B‡Â21˙eiÁ‰L ,‡ˆÓ ,( »ƒ¿»∆««

¯e¯‡" ÏL (‰ek) ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«»»∆»
"ÈÎc¯Ó Ce¯a" ‡e‰ "ÔÓ‰22 »»»»¿¿«

העובדה  של הפנימית המשמעות וזו

בעלי  הם המנוגדים המושגים ששני

והתכלית  המטרה כי שווה, גימטריא

המן  "ארור והתהוות בריאת היא של "

מרדכי". ל"ברוך להפוך ∆¿e‰ÊÂכדי
‡Ïc „Ú"c ÈÓÈt‰ Le¯Èt‰«≈«¿ƒƒ¿«¿…
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È»«≈»»»¿»
¯e¯‡" ˙‡ CBÙ‰Ï ,"ÈÎc¯Ó»¿¿««¬∆»

,"ÈÎc¯Ó Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ כך »»¿»»¿¿«
מהפך  יהיה שלו והמהפך שהשינוי

הקצה  אל הקצה מן »Ú„מוחלט
˜eÏÈÁ ÌeL ‰‡¯ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ

Ì‰ÈÈa23ÌbLהבדל ÔÂÈk , ≈≈∆≈»∆«
"ÔÓ‰ ¯e¯‡" וכבר לגמרי התהפך »»»

."ÈÎc¯Ó Ce¯a" ‰NÚ«¬∆»»¿¿«
,¯˙BÈ ˜ÓBÚ·e לשנות היא הכוונה ¿∆≈

כך כדי עד המן" "ארור את ‰ÔÈÚולהפוך ˙‡ ‰‡B¯ ¯L‡kL∆«¬∆∆∆»ƒ¿»
˜¯ ‰‡B¯ - ‰a¯„‡Â) „iÓ ‰‡B¯ ‡e‰ È¯‰ ,"ÔÓ‰ ¯e¯‡"c24 ¿»»»¬≈∆ƒ«¿«¿«»∆«

והמהפך  השינוי לפני ומסמל מבטא המן" ש"ארור ממה דבר שום ולא )זאת
"ÈÎc¯Ó Ce¯a" ,BÎB˙aL ‰ek‰ ˙‡25. ∆««»»∆¿»»¿¿«

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
ÌÈÎt‰Ó ¯L‡k ,‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¬∆¿«¿ƒ
Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ ¯e¯‡"»»»¿»
ÔÈ‡ ˙Ó‡a ÈÊ‡ ,"ÈÎc¯Ó»¿¿«¬«∆¡∆≈

Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ"המן "ארור שהרי ƒ≈≈∆
מרדכי", "ברוך כמו בדיוק להיות הפך

¯Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡Â שצריך ¿ƒ≈»»∆¡«
בפורים Ú„È'לבסומי' ‡Ïc „Ú"«¿…»«

Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa≈»»»¿»
LiL ÁÎeÓ ‰fnL ,"ÈÎc¯Ó»¿¿«∆ƒ∆»∆≈

Ì‰ÈÈa ˜eÏÈÁ ביניהם וההבדל ƒ≈≈∆
בתקפו, עדיין B˙BÈ‰lLהוא ‡l‡∆»∆ƒ¿

˜eÏÈÁ‰ Ú„BÈ BÈ‡ ÌÒe·Ó¿»≈≈««ƒ
יודע  ואינו שווים ששניהם סבור והוא

דבר  של שלאמתו אף ביניהם להבדיל

מזה? זה וחלוקים שונים הם

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ó ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ26 ¿»¿«¿ƒ«¬»««
eNÚ ˙BB„fL ‰·eLz ‰ÏB„b¿»¿»∆¿«¬
È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,˙BiÎÊk BÏƒ¿À¿«¿∆«¿≈

‰·‰‡Ó) ‰·eLz חכמינו כדברי ¿»≈«¬»
תשובה  עושה האדם שכאשר ז"ל

הזדו  כשגגות,מיראה לו נעשו נות

הזדונות  מאהבה תשובה עלֿידי ואילו

כזכויות  להיות Ìbהופכים ‰p‰ (ƒ≈«
ÌLiL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈƒ«¿»∆∆¿»

˙BB„Êa27 גם בעולם, דבר כל שהרי ƒ¿
חיות  ומקבל הקדושה היפך הוא אם

נברא  בעצם ביותר, מצומצמת אלוקית

וגם  וקדושה מאלוקות רק ומתקיים

אלוקי, ניצוץ יש נחותים הכי בדברים

(מאהבה) תשובה עשה האדם וכאשר

אלה BiÎÊÏ˙.ניצוצות ÌÈÎÙ‰∆¡»ƒƒ¿À
‰Ê ÔÈÚ·e הניצוצות העלאת של ¿ƒ¿»∆
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d"kyz'dי ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

על לז  ּבעליּֿתׁשּובה מעלת היא זה ּובענין כּיֹות. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֻ

ׁשּבעליּֿתׁשּובה  "ּבמקֹום וכּפסקּֿדין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצּדיקים,

לעמֹוד  יכֹולים אין ּגמּורים צּדיקים ְְְֲִִִִִֵַַעֹומדים,

הּניצֹוצֹות 28ׁשם  את רק מבררים ּצּדיקים ּכי , ְְִִִִִֶַַַָָ

נֹוגּה, מּקליּפת היא ׁשחּיּותם הּמּוּתרים ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּבּדברים

ׁשהם  האסּורים ּבּדברים ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָואילּו

לבררם  אפׁשר אי הּטמאֹות, קליּפֹות ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמׁשלׁש

צרי ּתֹורה עלּֿפי (ואדרּבה, ּתֹורה ְְִִִַַַַָָָָעלּֿפי

מבררים 29לדחֹותם  ּבעליּֿתׁשּובה מהּֿׁשאיןּֿכן ,( ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

קליּפֹות  ּבׁשלׁש ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות את ְְְִִֶֶַַָָֹּגם

ּבּזדֹונֹות, ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות אפילּו (ועד ְְְְֲִִֵֶַַַַָהּטמאֹות

להיֹותם  האסּורים, מהּדברים יֹותר למּטה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהם

העליֹון  רצֹון לזכּיֹות 30היפ יהפכּו הם ׁשּגם ,(31. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

את  ּגם לברר הּתׁשּובה ּבכח ׁשּיׁש הּטעם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהּנה,

רצֹונֹו היפ ׁשהם אף ׁשּבּזדֹונֹות, ְְִֵֵֶֶֶַַַהּניצֹוצֹות

ּבבחינת  מּגעת ׁשּתׁשּובה לפי - הּוא ,ְְְְִִִִֵֶַַַַָָיתּבר

הרצֹון' 'ּבעל ֿ 32העצמּות, חס מּוכרח ׁשאינֹו , ְְֵֶַַַַָָָָ

ּב'רצֹון' נתּפס ואינֹו מּצד 33וׁשלֹום ּדהּנה, . ְְְְִִִֵֵַָָָָ

חפץ  מהם ּבאיזה יֹודע איני הרי יתּבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָעצמּותֹו

להיֹות 34כּו' חפׁשית) (ּבבחירה ׁשּבחר אּלא ,ְְְִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּי לא ּובמילא צּדיקים. ׁשל ּבמעׂשיהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחפץ

וׁשּיהיה  לגּביו, מקֹום ּתפיסת לּזדֹונֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ׁשּנמצאים  הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות על להעלים ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּבכחם

נתּפסת 35ּבהם  ׁשאינּה הרצֹון' 'ּבעל ּובחינת . ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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פדה  (ד"ה נבלה נעשית דחתיכה הענין ע"ד רע" כמו שהוא עד כ"כ ונחשך "מתרחק הניצוץ כי "זדונות", בשם נקראות

ח"ו  עצמם הזדונות לא אבל - קמג) ע' לתניא בקיצורים נעתק - תשע)) (ע' פשע"ד ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בשלום

.(35 הערה להלן וראה קג). ע' עת"ר (סה"מ עת"ר נ"ח בברכות 28)(ד"ה אבהו ר' דעת והוא בדא"ח. בכ"מ בפשיטות מובא

,(183 ע' תש"ט  (סה"מ תש"ט בשלום פדה לד"ה 1 בהערה בארוכה וראה ה"ד. פ"ז תשובה בהל' הרמב"ם והביאו ב) (לד,

.361 ע' חי"ד ד.29)לקו"ש ו, שה"ש לקו"ת גם פכ"ד.30)ראה תניא א.31)ראה קצא, דרמ"צ בארוכה בכ"ז ד"ה 32)ראה

ובכ"מ. לסופו. קרוב ואילך) יב ע' תרצ"א סה"מ ואילך. א קכו, ח"א קונטרסים (בסה"מ תרצ"א שובה 33)תקעו ד"ה ראה

דמצוות  שהרצון שהגם ברצונו, ח"ו מוכרח אינו אוא"ס שעצמות מפני הוא התשובה ענין שרש וז"ל: לסופו, קרוב אעת"ר

בהרצון. ח"ו ומוכרח מוגבל אינו אוא"ס, ועצמות בפנימיות ג"כ ד.34)הוא ז, צו לקו"ת וראה ספ"ב. אין 35)ב"ר אבל

עצמותו. אל מתייחסות המצוות שהרי - לזכיות יהפכו עצמן הזדונות שגם אפשר ברצונו, מוכרח שאינו שמכיון לומר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈcŒ˜ÒtÎÂשב'זדונות' ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬««¬≈¿»««ƒƒ¿«¿«ƒ
ז"ל ÌÈ¯eÓbחכמינו ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

"ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡28˙‡ ˜¯ ÌÈ¯¯·Ó ÌÈ˜Ècv Èk , ≈¿ƒ«¬»ƒ«ƒƒ¿»¿ƒ«∆
˙BˆBˆÈp‰ ניצוצות את רק לקדושה ומעלים מהרע הטוב את מפרידים «ƒ

‰ÌÈ¯zenהקדושה ÌÈ¯·caL∆«¿»ƒ«»ƒ
ובהנאה ‰È‡באכילה Ì˙eiÁL∆«»ƒ
d‚B ˙tÈÏwÓ והנבראים הכוחות ƒ¿ƒ««

הקדושה  היפך של לצד השייכים

על  מעלימים הם (כי 'קליפות' נקראים

מכסה  שהקליפה כשם האלוקי האור

מקבלים  המותרים והדברים הפרי) על

היא  כי אור, לשון 'נוגה', מקליפת חיות

טוב, גם בה שמעורב eÏÈ‡Â¿ƒקליפה
˙BˆBˆÈp‰ האלוקית של הקדושה «ƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·ca eÏÙpL∆»¿«¿»ƒ»¬ƒ
והנאה LÏLÓבאכילה Ì‰L∆≈ƒ»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ שאין לגמרי ¿ƒ«¿≈
כלל, טוב Ì¯¯·Ïבהן ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿»¿»

הניצוצות  את מתוכם להפריד

שימוש  עלֿידי לקדושה ולהעלותם

אכילתם  או Bz¯‰בהם ÈtŒÏÚ«ƒ»
CÈ¯ˆ ‰¯Bz ÈtŒÏÚ ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»«ƒ»»ƒ

Ì˙BÁ„Ï29 בבירור לעסוק ולא ƒ¿»
ŒÈÏÚaשלהם  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈«¬≈

ÌÈ¯¯·Ó ‰·eLzבדיעבד˙‡ Ìb ¿»¿»¿ƒ«∆
LÏLa eÏÙpL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»¿¿»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ אמנם כי ¿ƒ«¿≈
הללו  הדברים עם במגע באו בתחילה

שעשו  לאחר אבל תורה עלֿפי שלא

היכולת  את להם יש (מאהבה) תשובה

הללו  הניצוצות את גם »¿(ÚÂ„לברר
˙BˆBˆÈp‰ eÏÈÙ‡ הקדושה של ¬ƒ«ƒ

BB„fa˙,האלוקית  eÏÙpL חטאים ∆»¿«¿
במזיד  hÓÏ‰שנעשו Ì‰L נחותים ∆≈¿«»

Ì˙BÈ‰Ï ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c‰Ó ¯˙BÈ חטאיםÔBˆ¯ CÙÈ‰ ≈≈«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»≈∆¿
ÔBÈÏÚ‰30 באה שלהם שהחיות האסורים הדברים של הקיום שעצם בעוד »∆¿

העליון  לרצון בניגוד איננו הטמאות ‰Ìמהקליפות ÌbL ה'זדונות'), ∆«≈
˙BiÎÊÏ eÎÙ‰È31. ≈»¿ƒ¿À

ÌÚh‰ ,‰p‰Âלכך ‰eLz·‰הפנימי ÁÎa LiL'ה Ï·¯¯מאהבת ¿ƒ≈«««∆≈¿…««¿»¿»≈
C¯a˙È BBˆ¯ CÙÈ‰ Ì‰L Û‡ ,˙BB„faL ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ Ìb«∆«ƒ∆«¿«∆≈≈∆¿ƒ¿»≈
שכדי  מאד נחותים דברים הם כן ואם

בכוחות  צורך יש אותם ולהעלות לברר

eLzL·‰מיוחדים, ÈÙÏ - ‡e‰¿ƒ∆¿»
˙ÚbÓ'ו'נוגעת ÈÁ·a˙מגיעה «««ƒ¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ של ומהותו עצמותו »«¿
בעצמו, »»'ÏÚaהקדושֿברוךֿהוא

'ÔBˆ¯‰32, מהרצון שנעלית בחינה »»
לברר  התשובה בכוח יש ולכן העליון,

'בעל  כי הרצון, היפך שהם 'זדונות' גם

והשליט  הקובע 'בעלֿהבית' הרצון',

מ'רצון' שלמעלה בחינה זו הרצון על

בחינה  העליון הרצון היות עם כי

מסוימת  התלבשות זו הרי מאד, נעלית

מסויים, ובכיוון בנטייה עצמותו של

שמנגד  מה ואילו דוקא הקדושה בצד

אבל  הרצון, היפך הוא לקדושה

הרצון  ל'בעל ומגעת עולה 'התשובה

ÌBÏLÂŒÒÁ Á¯ÎeÓ BÈ‡L∆≈¿»«¿»
'ÔBˆ¯'a Òt˙ BÈ‡Â33 ואי ¿≈ƒ¿»»»

הרצון  את ולהגביל 'לתפוס' אפשר

אחר. או כזה מסויים ובכיוון בעניין

C¯a˙È B˙eÓˆÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ««¿ƒ¿»≈
Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡ È¯‰¬≈≈ƒ≈«¿≈∆≈∆

ıÙÁ או צדיקים של במעשיהם האם »≈
eÎ34¯ÁaL'להיפך  ‡l‡ ,∆»∆»«

«ÈÁ·a)ƒ¿ƒ¯‰הקדושֿברוךֿהוא 
˙ÈLÙÁ ֿ חס ההכרח מפני ולא »¿ƒ

Ì‰ÈNÚÓaושלום  ıÙÁ ˙BÈ‰Ï (ƒ¿»≈¿«¬≈∆
CiL ‡Ï ‡ÏÈÓ·e .ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿≈»…«»

BB„fÏ˙ייתכן לא  ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿
ÌÁÎa ‰È‰iLÂ ,ÂÈa‚Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'ה'זדונות ÏÚשל ÌÈÏÚ‰Ï ¿ƒ«»¿«»¿∆ƒ¿∆¿…»¿«¿ƒ«
Ì‰a ÌÈ‡ˆÓpL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈ35 יש ה'רצון' בדרגת רק כי ƒ«¿»∆ƒ¿»ƒ»∆
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'eb jiwl` zixa gln ziayz `le

עלֿידי  ּדוקא נמׁשכת ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּב'רצֹון'

אּלּו אפילּו ׁשּצּדיקים, והינּו, הּתׁשּובה. ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָעבֹודת

רּבה  ּבאהבה ה' עֹובדי לדרּגת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשהּגיעּו

ּתענּוג  להם ׁשּיׁש ּכיון הרי ּבתענּוגים, ּבעבֹודתם, ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשאֹוהב  מי יׁש ּבבחינת ּדקדּוׁשה,36הם מציאּות , ְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  הרצֹון. ּבחינת רק ממׁשיכים ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָולכן

ׁשל  ּבתנּועה היא ׁשעב ֹודתם ּכיון  ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבעליּֿתׁשּובה,

את  ּומנּתקים מּמּצבם, מרּוצים ׁשאינם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבטּול,

מּכאן  אסּורה מּמּנּו, ארֹויס) זי (רייסן ,37עצמם ְְְִִִֶַַַָָָָ

הרצֹון' 'ּבעל ּבחינת את הם ממׁשיכים .38לכן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ארּור  ּבין ידע ּדלא "עד הּמאמר ּפירּוׁש ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹוזהּו

"ארּור  את להפֹו ׁשהּכח מרּדכי", לברּו ְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹהמן

העבֹודה  עלֿידי רק ּבא מרּדכי" ל"ברּו ְְְְֲֵַַַָָָָָָָהמן"

מּטעם  ׁשּלמעלה הּבטּול ּבחינת ידע", ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹּד"לא

נאמר  ׁשּבּה ּבּבחינה מּגיע זה ענין ׁשּדוקא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָודעת,

נמׁש ּומּׁשם כּו', חפץ מהם ּבאיזה יֹודע ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאיני

המן" ּד"ארּור הענין את להפֹו ל"ברּו39הּכח ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

.40מרּדכי" ְְַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשל לּצּיּון ּבנֹוגע לֹומר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶַַַ

ּפּורים" ל"ּדרּוׁש ְִִֶֶֶַַה'צמחֿצדק'

עד  כּו' איניׁש "חיב ׁשהתחלתֹו הּדרּוׁש ְְִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

ּפּורים" "ּדרּוׁש ּבׁשם וקֹוראֹו כּו', ידע" ְְְְְִֵַָֹּדלא

ּבעניני  המדּברים ּדרּוׁשים ּכּמה ׁשּיׁשנם אף ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסתם,

ענין  מתּבּטא זֹו ׁשּבמצוה לפי ְְְְְִִִִִֵֶַַָּפּורים,
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שם, מב"ר גם (וכמובן דמצוות הרצון ישנו התשובה) (שרש אוא"ס ועצמות בפנימיות שגם שם שובה בד"ה וכדמפורש

חפץ  ואינו צדיקים של במעשיהן הוא חפץ גופא זו בבחי' חפץ" מהם באיזה יודע "ואיני אמרו שעלי' בהבחי' ש(גם)

בחירה  מצד הרי - בחירתו מצד הוא הרע ושלילת בהרצון, נתפס אינו ית' שעצמותו מכיון [ואדרבה: רשעים) של במעשיהן

שמכיון  כיֿאם ,[(1341 ע' ח"ד בלקו"ש (כמבואר הגילויים בבחי' מאשר יותר עוד בתכלית, ומופרך מושלל הרע נעשה זו

כבפנים. כו', לגבי' מעלים אי"ז כו' נתפס פל"ז.36)שאינו פל"ה. דתשובה 37)תניא התנועה על וקאי ג. ג, שמות רש"י

בתחלתו). תש"ה המיצר מן ד"ה .(46 ע' תש"ב בסה"ש (נדפס אליו הוי' מלאך וירא עה"פ הבעש"ט עד"ז 38)(תורת ראה

הנ"ל. תקעו דלא 39)ד"ה ב"עד נרמז זה ענין וגם .35 ;27 הערה כנ"ל עצמו "המן" את לא אבל שבו, הניצוצות היינו

120 ע' תש"ח (סה"מ פ"י תש"ח איניש חייב רבא אמר ד"ה עד"ז (ראה "עד" - שיעור ישנו ידע", "לא בבחי' שגם ידע",

פ"ו 40)ואילך)). תשי"ג עולם הרת היום ד"ה ואילך), א שמו, ח"ב קונטרסים (סה"מ בסופו תרצ"ה ר"ה המשך עד"ז ראה

שהענין י) ע' ריש תשי"ג להאיר (סה"מ ושלא להאיר היכולת אשר העצמות יכולת מצד הוא לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא

עיי"ש. לאור. החושך את גם להפוך אפשר זו, בחי' גילוי ע"י ולכן - אחד הו"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהם  לדברים אלוקות ומגלים הרצון פי על שהם דברים בין להבדיל מקום

גם  הרצון' 'בעל ה'עצמות', לגבי אבל אלוקות, על ומעלימים הרצון היפך

ולהסתיר. להעלים מסוגלים לא ‰¯ˆÔB'ה'זדונות' ÏÚa' ˙ÈÁ·e¿ƒ«««»»
˙BˆÓe ‰¯B˙c 'ÔBˆ¯'a ˙Òt˙ dÈ‡L וקיום התורה לימוד ידי ועל ∆≈»ƒ¿∆∆»»¿»ƒ¿

עבודת  הרגילה, בדרך המצוות

ו'לגעת' להגיע אפשר אי הצדיקים,

היא הרי זו, Âc˜‡בדרגה ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»
.‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»
el‡ eÏÈÙ‡ ,ÌÈ˜ÈcvL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒƒ¬ƒ≈
'‰ È„·BÚ ˙b¯„Ï eÚÈb‰L∆ƒƒ¿«¿«¿≈

ÌÈ‚eÚ˙a ‰a¯ ‰·‰‡a שהיא ¿«¬»«»¿«¬ƒ
ה', באהבת ביותר ונעלית גבוהה דרגה

Ì‰Ï LiL ÔÂÈkעצמם‚eÚz ≈»∆≈»∆«¬
‰¯Èוהנאה ,Ì˙„B·Úa למרות «¬»»¬≈

מאד  נעלים בצדיקים שמדובר

ה' מאהבת ÈÁ·a˙שמתענגים Ì‰≈ƒ¿ƒ«
È·‰B‡L ÈÓ L36˙e‡ÈˆÓ , ≈ƒ∆≈¿ƒ

‰Le„˜c שלהם האישית והמציאות ƒ¿»
לגמרי, התבטלה ≈«¿ÔÎÏÂלא

ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa ˜¯ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»
שכביכול  למעלה כזה עניין שהיא

דווקא  ונוטה כלשהו בגדר מוגדר

הקדושה. צד של מסויים »Œ‰Óלכיוון
ÔÂÈk ,‰·eLzŒÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬≈¿»≈»
ÏL ‰Úe˙a ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»∆

ÏeËa,האישית ÌÈ‡Lהמציאות ƒ∆≈»
Ì·vnÓ ÌÈˆe¯Ó לפני הקודם, ¿ƒƒ«»»

תשובה, ‡˙שעשו ÌÈ˜zÓe¿«¿ƒ∆
ÒÈB¯‡ CÈÊ ÔÒÈÈ¯) ÌÓˆÚ«¿»«¿ƒ«¿

ויוצאים  ‡eÒ¯‰מתנתקים ,epnÓ (ƒ∆»»
Ô‡kÓ37, על המבואר עלֿדרך ƒ»

בסנה  רבנו משה דברי של הפסוק

מכאן  אסורה ואראה", נא "אסורה

ממצב  התנתקות היינו לשם, להתקרב

לגמרי, שונה אחר, למצב ומעבר יוצאים ÔÎÏאחד תשובה שבעלי כיוון »≈
שלהם, האישית המציאות 'ÏÚaמגדרי ˙ÈÁa ˙‡ Ì‰ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«««

'ÔBˆ¯‰38.הגדרה מכל שלמעלה »»
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú" ¯Ó‡n‰ Le¯Èt e‰ÊÂ¿∆≈««¬»«¿…»«≈»»»¿»
˙‡ CBÙ‰Ï Ák‰L ,"ÈÎc¯Ó»¿¿«∆«…««¬∆
Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ ¯e¯‡"»»»¿»

"ÈÎc¯Ó יהיה שלא כך כדי ניכר עד »¿¿«
לעיל  כמבואר ביניהם, ההבדל

È„ÈŒÏÚבאריכות, ˜¯ ‡a»««¿≈
˙ÈÁa ,"Ú„È ‡Ï"c ‰„B·Ú‰»¬»¿…»«¿ƒ«

ÏeËa‰ המציאות של המוחלט «ƒ
ÌÚhÓהאישית  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â למה ומעבר מעל ה' עבודת »««

וההיגיון, השכל פי על שמתחייב

‰ÈÁaa ÚÈbÓ ‰Ê ÔÈÚ ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿»∆«ƒ««¿ƒ»
העליונה  Ó‡¯האלוקית daL∆»∆¡«

ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈
,'eÎ בחינת כמבואר שהיא לעיל

ית', הרצון',עצמותו «ÌMÓeƒ'בעל
Ák‰ CLÓ לעבודת ישראל לבני ƒ¿»«…«

שעלֿידה  ודעת, מטעם למעלה ה'

‰ÔÈÚביכולתם  ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆»ƒ¿»
"ÔÓ‰ ¯e¯‡"c39Ce¯·"Ï ¿»»»¿»
"ÈÎc¯Ó40. »¿¿«

Ú‚Ba ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿≈«
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL ÔeivÏ«ƒ∆«∆«∆∆
תורה' ב'לקוטי הנזכר במאמר

"ÌÈ¯et Le¯c"Ï'אור ב'תורה ƒ¿ƒ
B˙ÏÁ˙‰L Le¯c‰ e‰fL)∆∆«¿∆«¿»»
‡Ïc „Ú 'eÎ LÈÈ‡ ·ÈÁ"«»ƒƒ«¿…

B‡¯B˜Â ,'eÎ "Ú„È'צדק ה'צמח »«¿¿
אור' ב'תורה  הזה למאמר ≈¿ÌLaקורא

Û‡ ,Ì˙Ò "ÌÈ¯et Le¯c"¿ƒ¿»«
ÌÈLe¯c ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»¿ƒ
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יי d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

על לז  ּבעליּֿתׁשּובה מעלת היא זה ּובענין כּיֹות. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֻ

ׁשּבעליּֿתׁשּובה  "ּבמקֹום וכּפסקּֿדין ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָצּדיקים,

לעמֹוד  יכֹולים אין ּגמּורים צּדיקים ְְְֲִִִִִֵַַעֹומדים,

הּניצֹוצֹות 28ׁשם  את רק מבררים ּצּדיקים ּכי , ְְִִִִִֶַַַָָ

נֹוגּה, מּקליּפת היא ׁשחּיּותם הּמּוּתרים ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּבּדברים

ׁשהם  האסּורים ּבּדברים ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָואילּו

לבררם  אפׁשר אי הּטמאֹות, קליּפֹות ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹמׁשלׁש

צרי ּתֹורה עלּֿפי (ואדרּבה, ּתֹורה ְְִִִַַַַָָָָעלּֿפי

מבררים 29לדחֹותם  ּבעליּֿתׁשּובה מהּֿׁשאיןּֿכן ,( ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

קליּפֹות  ּבׁשלׁש ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות את ְְְִִֶֶַַָָֹּגם

ּבּזדֹונֹות, ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות אפילּו (ועד ְְְְֲִִֵֶַַַַָהּטמאֹות

להיֹותם  האסּורים, מהּדברים יֹותר למּטה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהם

העליֹון  רצֹון לזכּיֹות 30היפ יהפכּו הם ׁשּגם ,(31. ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָֻ

את  ּגם לברר הּתׁשּובה ּבכח ׁשּיׁש הּטעם ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהּנה,

רצֹונֹו היפ ׁשהם אף ׁשּבּזדֹונֹות, ְְִֵֵֶֶֶַַַהּניצֹוצֹות

ּבבחינת  מּגעת ׁשּתׁשּובה לפי - הּוא ,ְְְְִִִִֵֶַַַַָָיתּבר

הרצֹון' 'ּבעל ֿ 32העצמּות, חס מּוכרח ׁשאינֹו , ְְֵֶַַַַָָָָ

ּב'רצֹון' נתּפס ואינֹו מּצד 33וׁשלֹום ּדהּנה, . ְְְְִִִֵֵַָָָָ

חפץ  מהם ּבאיזה יֹודע איני הרי יתּבר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָעצמּותֹו

להיֹות 34כּו' חפׁשית) (ּבבחירה ׁשּבחר אּלא ,ְְְִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּי לא ּובמילא צּדיקים. ׁשל ּבמעׂשיהם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹחפץ

וׁשּיהיה  לגּביו, מקֹום ּתפיסת לּזדֹונֹות ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּתהיה

ׁשּנמצאים  הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות על להעלים ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּבכחם

נתּפסת 35ּבהם  ׁשאינּה הרצֹון' 'ּבעל ּובחינת . ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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פדה  (ד"ה נבלה נעשית דחתיכה הענין ע"ד רע" כמו שהוא עד כ"כ ונחשך "מתרחק הניצוץ כי "זדונות", בשם נקראות

ח"ו  עצמם הזדונות לא אבל - קמג) ע' לתניא בקיצורים נעתק - תשע)) (ע' פשע"ד ח"ב תער"ב (המשך העת"ר בשלום

.(35 הערה להלן וראה קג). ע' עת"ר (סה"מ עת"ר נ"ח בברכות 28)(ד"ה אבהו ר' דעת והוא בדא"ח. בכ"מ בפשיטות מובא

,(183 ע' תש"ט  (סה"מ תש"ט בשלום פדה לד"ה 1 בהערה בארוכה וראה ה"ד. פ"ז תשובה בהל' הרמב"ם והביאו ב) (לד,

.361 ע' חי"ד ד.29)לקו"ש ו, שה"ש לקו"ת גם פכ"ד.30)ראה תניא א.31)ראה קצא, דרמ"צ בארוכה בכ"ז ד"ה 32)ראה

ובכ"מ. לסופו. קרוב ואילך) יב ע' תרצ"א סה"מ ואילך. א קכו, ח"א קונטרסים (בסה"מ תרצ"א שובה 33)תקעו ד"ה ראה

דמצוות  שהרצון שהגם ברצונו, ח"ו מוכרח אינו אוא"ס שעצמות מפני הוא התשובה ענין שרש וז"ל: לסופו, קרוב אעת"ר

בהרצון. ח"ו ומוכרח מוגבל אינו אוא"ס, ועצמות בפנימיות ג"כ ד.34)הוא ז, צו לקו"ת וראה ספ"ב. אין 35)ב"ר אבל

עצמותו. אל מתייחסות המצוות שהרי - לזכיות יהפכו עצמן הזדונות שגם אפשר ברצונו, מוכרח שאינו שמכיון לומר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈcŒ˜ÒtÎÂשב'זדונות' ,ÌÈ˜Ècˆ ÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ ‡È‰ƒ«¬««¬≈¿»««ƒƒ¿«¿«ƒ
ז"ל ÌÈ¯eÓbחכמינו ÌÈ˜Ècˆ ,ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"¿»∆«¬≈¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

"ÌL „BÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡28˙‡ ˜¯ ÌÈ¯¯·Ó ÌÈ˜Ècv Èk , ≈¿ƒ«¬»ƒ«ƒƒ¿»¿ƒ«∆
˙BˆBˆÈp‰ ניצוצות את רק לקדושה ומעלים מהרע הטוב את מפרידים «ƒ

‰ÌÈ¯zenהקדושה ÌÈ¯·caL∆«¿»ƒ«»ƒ
ובהנאה ‰È‡באכילה Ì˙eiÁL∆«»ƒ
d‚B ˙tÈÏwÓ והנבראים הכוחות ƒ¿ƒ««

הקדושה  היפך של לצד השייכים

על  מעלימים הם (כי 'קליפות' נקראים

מכסה  שהקליפה כשם האלוקי האור

מקבלים  המותרים והדברים הפרי) על

היא  כי אור, לשון 'נוגה', מקליפת חיות

טוב, גם בה שמעורב eÏÈ‡Â¿ƒקליפה
˙BˆBˆÈp‰ האלוקית של הקדושה «ƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·ca eÏÙpL∆»¿«¿»ƒ»¬ƒ
והנאה LÏLÓבאכילה Ì‰L∆≈ƒ»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ שאין לגמרי ¿ƒ«¿≈
כלל, טוב Ì¯¯·Ïבהן ¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»¿»¿»

הניצוצות  את מתוכם להפריד

שימוש  עלֿידי לקדושה ולהעלותם

אכילתם  או Bz¯‰בהם ÈtŒÏÚ«ƒ»
CÈ¯ˆ ‰¯Bz ÈtŒÏÚ ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»«ƒ»»ƒ

Ì˙BÁ„Ï29 בבירור לעסוק ולא ƒ¿»
ŒÈÏÚaשלהם  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,(«∆≈≈«¬≈

ÌÈ¯¯·Ó ‰·eLzבדיעבד˙‡ Ìb ¿»¿»¿ƒ«∆
LÏLa eÏÙpL ˙BˆBˆÈp‰«ƒ∆»¿¿»…

˙B‡Óh‰ ˙BtÈÏ˜ אמנם כי ¿ƒ«¿≈
הללו  הדברים עם במגע באו בתחילה

שעשו  לאחר אבל תורה עלֿפי שלא

היכולת  את להם יש (מאהבה) תשובה

הללו  הניצוצות את גם »¿(ÚÂ„לברר
˙BˆBˆÈp‰ eÏÈÙ‡ הקדושה של ¬ƒ«ƒ

BB„fa˙,האלוקית  eÏÙpL חטאים ∆»¿«¿
במזיד  hÓÏ‰שנעשו Ì‰L נחותים ∆≈¿«»

Ì˙BÈ‰Ï ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c‰Ó ¯˙BÈ חטאיםÔBˆ¯ CÙÈ‰ ≈≈«¿»ƒ»¬ƒƒ¿»≈∆¿
ÔBÈÏÚ‰30 באה שלהם שהחיות האסורים הדברים של הקיום שעצם בעוד »∆¿

העליון  לרצון בניגוד איננו הטמאות ‰Ìמהקליפות ÌbL ה'זדונות'), ∆«≈
˙BiÎÊÏ eÎÙ‰È31. ≈»¿ƒ¿À

ÌÚh‰ ,‰p‰Âלכך ‰eLz·‰הפנימי ÁÎa LiL'ה Ï·¯¯מאהבת ¿ƒ≈«««∆≈¿…««¿»¿»≈
C¯a˙È BBˆ¯ CÙÈ‰ Ì‰L Û‡ ,˙BB„faL ˙BˆBˆÈp‰ ˙‡ Ìb«∆«ƒ∆«¿«∆≈≈∆¿ƒ¿»≈
שכדי  מאד נחותים דברים הם כן ואם

בכוחות  צורך יש אותם ולהעלות לברר

eLzL·‰מיוחדים, ÈÙÏ - ‡e‰¿ƒ∆¿»
˙ÚbÓ'ו'נוגעת ÈÁ·a˙מגיעה «««ƒ¿ƒ«

˙eÓˆÚ‰ של ומהותו עצמותו »«¿
בעצמו, »»'ÏÚaהקדושֿברוךֿהוא

'ÔBˆ¯‰32, מהרצון שנעלית בחינה »»
לברר  התשובה בכוח יש ולכן העליון,

'בעל  כי הרצון, היפך שהם 'זדונות' גם

והשליט  הקובע 'בעלֿהבית' הרצון',

מ'רצון' שלמעלה בחינה זו הרצון על

בחינה  העליון הרצון היות עם כי

מסוימת  התלבשות זו הרי מאד, נעלית

מסויים, ובכיוון בנטייה עצמותו של

שמנגד  מה ואילו דוקא הקדושה בצד

אבל  הרצון, היפך הוא לקדושה

הרצון  ל'בעל ומגעת עולה 'התשובה

ÌBÏLÂŒÒÁ Á¯ÎeÓ BÈ‡L∆≈¿»«¿»
'ÔBˆ¯'a Òt˙ BÈ‡Â33 ואי ¿≈ƒ¿»»»

הרצון  את ולהגביל 'לתפוס' אפשר

אחר. או כזה מסויים ובכיוון בעניין

C¯a˙È B˙eÓˆÚ „vÓ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ««¿ƒ¿»≈
Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡ È¯‰¬≈≈ƒ≈«¿≈∆≈∆

ıÙÁ או צדיקים של במעשיהם האם »≈
eÎ34¯ÁaL'להיפך  ‡l‡ ,∆»∆»«

«ÈÁ·a)ƒ¿ƒ¯‰הקדושֿברוךֿהוא 
˙ÈLÙÁ ֿ חס ההכרח מפני ולא »¿ƒ

Ì‰ÈNÚÓaושלום  ıÙÁ ˙BÈ‰Ï (ƒ¿»≈¿«¬≈∆
CiL ‡Ï ‡ÏÈÓ·e .ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ¿≈»…«»

BB„fÏ˙ייתכן לא  ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿
ÌÁÎa ‰È‰iLÂ ,ÂÈa‚Ï ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz'ה'זדונות ÏÚשל ÌÈÏÚ‰Ï ¿ƒ«»¿«»¿∆ƒ¿∆¿…»¿«¿ƒ«
Ì‰a ÌÈ‡ˆÓpL ‰Le„w‰ ˙BˆBˆÈ35 יש ה'רצון' בדרגת רק כי ƒ«¿»∆ƒ¿»ƒ»∆
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'eb jiwl` zixa gln ziayz `le

עלֿידי  ּדוקא נמׁשכת ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָּב'רצֹון'

אּלּו אפילּו ׁשּצּדיקים, והינּו, הּתׁשּובה. ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָעבֹודת

רּבה  ּבאהבה ה' עֹובדי לדרּגת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָׁשהּגיעּו

ּתענּוג  להם ׁשּיׁש ּכיון הרי ּבתענּוגים, ּבעבֹודתם, ְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשאֹוהב  מי יׁש ּבבחינת ּדקדּוׁשה,36הם מציאּות , ְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מהּֿׁשאיןּֿכן  הרצֹון. ּבחינת רק ממׁשיכים ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָולכן

ׁשל  ּבתנּועה היא ׁשעב ֹודתם ּכיון  ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבעליּֿתׁשּובה,

את  ּומנּתקים מּמּצבם, מרּוצים ׁשאינם ְְְִִִִֵֶֶַַָָָּבטּול,

מּכאן  אסּורה מּמּנּו, ארֹויס) זי (רייסן ,37עצמם ְְְִִִֶַַַָָָָ

הרצֹון' 'ּבעל ּבחינת את הם ממׁשיכים .38לכן ְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ארּור  ּבין ידע ּדלא "עד הּמאמר ּפירּוׁש ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹוזהּו

"ארּור  את להפֹו ׁשהּכח מרּדכי", לברּו ְְְֲֶֶַַַַָָָָָֹהמן

העבֹודה  עלֿידי רק ּבא מרּדכי" ל"ברּו ְְְְֲֵַַַָָָָָָָהמן"

מּטעם  ׁשּלמעלה הּבטּול ּבחינת ידע", ְְְְִִִֶַַַַַַָָֹּד"לא

נאמר  ׁשּבּה ּבּבחינה מּגיע זה ענין ׁשּדוקא ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָודעת,

נמׁש ּומּׁשם כּו', חפץ מהם ּבאיזה יֹודע ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאיני

המן" ּד"ארּור הענין את להפֹו ל"ברּו39הּכח ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹ

.40מרּדכי" ְְַָ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ׁשל לּצּיּון ּבנֹוגע לֹומר יׁש ¿«ƒ∆ְִֵֵֶַַַ

ּפּורים" ל"ּדרּוׁש ְִִֶֶֶַַה'צמחֿצדק'

עד  כּו' איניׁש "חיב ׁשהתחלתֹו הּדרּוׁש ְְִִֶֶֶַַַַָָָ(ׁשּזהּו

ּפּורים" "ּדרּוׁש ּבׁשם וקֹוראֹו כּו', ידע" ְְְְְִֵַָֹּדלא

ּבעניני  המדּברים ּדרּוׁשים ּכּמה ׁשּיׁשנם אף ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָסתם,

ענין  מתּבּטא זֹו ׁשּבמצוה לפי ְְְְְִִִִִֵֶַַָּפּורים,
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שם, מב"ר גם (וכמובן דמצוות הרצון ישנו התשובה) (שרש אוא"ס ועצמות בפנימיות שגם שם שובה בד"ה וכדמפורש

חפץ  ואינו צדיקים של במעשיהן הוא חפץ גופא זו בבחי' חפץ" מהם באיזה יודע "ואיני אמרו שעלי' בהבחי' ש(גם)

בחירה  מצד הרי - בחירתו מצד הוא הרע ושלילת בהרצון, נתפס אינו ית' שעצמותו מכיון [ואדרבה: רשעים) של במעשיהן

שמכיון  כיֿאם ,[(1341 ע' ח"ד בלקו"ש (כמבואר הגילויים בבחי' מאשר יותר עוד בתכלית, ומופרך מושלל הרע נעשה זו

כבפנים. כו', לגבי' מעלים אי"ז כו' נתפס פל"ז.36)שאינו פל"ה. דתשובה 37)תניא התנועה על וקאי ג. ג, שמות רש"י

בתחלתו). תש"ה המיצר מן ד"ה .(46 ע' תש"ב בסה"ש (נדפס אליו הוי' מלאך וירא עה"פ הבעש"ט עד"ז 38)(תורת ראה

הנ"ל. תקעו דלא 39)ד"ה ב"עד נרמז זה ענין וגם .35 ;27 הערה כנ"ל עצמו "המן" את לא אבל שבו, הניצוצות היינו

120 ע' תש"ח (סה"מ פ"י תש"ח איניש חייב רבא אמר ד"ה עד"ז (ראה "עד" - שיעור ישנו ידע", "לא בבחי' שגם ידע",

פ"ו 40)ואילך)). תשי"ג עולם הרת היום ד"ה ואילך), א שמו, ח"ב קונטרסים (סה"מ בסופו תרצ"ה ר"ה המשך עד"ז ראה

שהענין י) ע' ריש תשי"ג להאיר (סה"מ ושלא להאיר היכולת אשר העצמות יכולת מצד הוא לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא

עיי"ש. לאור. החושך את גם להפוך אפשר זו, בחי' גילוי ע"י ולכן - אחד הו"ע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שהם  לדברים אלוקות ומגלים הרצון פי על שהם דברים בין להבדיל מקום

גם  הרצון' 'בעל ה'עצמות', לגבי אבל אלוקות, על ומעלימים הרצון היפך

ולהסתיר. להעלים מסוגלים לא ‰¯ˆÔB'ה'זדונות' ÏÚa' ˙ÈÁ·e¿ƒ«««»»
˙BˆÓe ‰¯B˙c 'ÔBˆ¯'a ˙Òt˙ dÈ‡L וקיום התורה לימוד ידי ועל ∆≈»ƒ¿∆∆»»¿»ƒ¿

עבודת  הרגילה, בדרך המצוות

ו'לגעת' להגיע אפשר אי הצדיקים,

היא הרי זו, Âc˜‡בדרגה ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»
.‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««¿»
el‡ eÏÈÙ‡ ,ÌÈ˜ÈcvL ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒƒ¬ƒ≈
'‰ È„·BÚ ˙b¯„Ï eÚÈb‰L∆ƒƒ¿«¿«¿≈

ÌÈ‚eÚ˙a ‰a¯ ‰·‰‡a שהיא ¿«¬»«»¿«¬ƒ
ה', באהבת ביותר ונעלית גבוהה דרגה

Ì‰Ï LiL ÔÂÈkעצמם‚eÚz ≈»∆≈»∆«¬
‰¯Èוהנאה ,Ì˙„B·Úa למרות «¬»»¬≈

מאד  נעלים בצדיקים שמדובר

ה' מאהבת ÈÁ·a˙שמתענגים Ì‰≈ƒ¿ƒ«
È·‰B‡L ÈÓ L36˙e‡ÈˆÓ , ≈ƒ∆≈¿ƒ

‰Le„˜c שלהם האישית והמציאות ƒ¿»
לגמרי, התבטלה ≈«¿ÔÎÏÂלא

ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa ˜¯ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿ƒ«»»
שכביכול  למעלה כזה עניין שהיא

דווקא  ונוטה כלשהו בגדר מוגדר

הקדושה. צד של מסויים »Œ‰Óלכיוון
ÔÂÈk ,‰·eLzŒÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬≈¿»≈»
ÏL ‰Úe˙a ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»∆

ÏeËa,האישית ÌÈ‡Lהמציאות ƒ∆≈»
Ì·vnÓ ÌÈˆe¯Ó לפני הקודם, ¿ƒƒ«»»

תשובה, ‡˙שעשו ÌÈ˜zÓe¿«¿ƒ∆
ÒÈB¯‡ CÈÊ ÔÒÈÈ¯) ÌÓˆÚ«¿»«¿ƒ«¿

ויוצאים  ‡eÒ¯‰מתנתקים ,epnÓ (ƒ∆»»
Ô‡kÓ37, על המבואר עלֿדרך ƒ»

בסנה  רבנו משה דברי של הפסוק

מכאן  אסורה ואראה", נא "אסורה

ממצב  התנתקות היינו לשם, להתקרב

לגמרי, שונה אחר, למצב ומעבר יוצאים ÔÎÏאחד תשובה שבעלי כיוון »≈
שלהם, האישית המציאות 'ÏÚaמגדרי ˙ÈÁa ˙‡ Ì‰ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«««

'ÔBˆ¯‰38.הגדרה מכל שלמעלה »»
Ce¯·Ï ÔÓ‰ ¯e¯‡ ÔÈa Ú„È ‡Ïc „Ú" ¯Ó‡n‰ Le¯Èt e‰ÊÂ¿∆≈««¬»«¿…»«≈»»»¿»
˙‡ CBÙ‰Ï Ák‰L ,"ÈÎc¯Ó»¿¿«∆«…««¬∆
Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ ¯e¯‡"»»»¿»

"ÈÎc¯Ó יהיה שלא כך כדי ניכר עד »¿¿«
לעיל  כמבואר ביניהם, ההבדל

È„ÈŒÏÚבאריכות, ˜¯ ‡a»««¿≈
˙ÈÁa ,"Ú„È ‡Ï"c ‰„B·Ú‰»¬»¿…»«¿ƒ«

ÏeËa‰ המציאות של המוחלט «ƒ
ÌÚhÓהאישית  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««
,˙Ú„Â למה ומעבר מעל ה' עבודת »««

וההיגיון, השכל פי על שמתחייב

‰ÈÁaa ÚÈbÓ ‰Ê ÔÈÚ ‡˜ÂcL∆«¿»ƒ¿»∆«ƒ««¿ƒ»
העליונה  Ó‡¯האלוקית daL∆»∆¡«

ıÙÁ Ì‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«¿≈∆≈∆»≈
,'eÎ בחינת כמבואר שהיא לעיל

ית', הרצון',עצמותו «ÌMÓeƒ'בעל
Ák‰ CLÓ לעבודת ישראל לבני ƒ¿»«…«

שעלֿידה  ודעת, מטעם למעלה ה'

‰ÔÈÚביכולתם  ˙‡ CBÙ‰Ï«¬∆»ƒ¿»
"ÔÓ‰ ¯e¯‡"c39Ce¯·"Ï ¿»»»¿»
"ÈÎc¯Ó40. »¿¿«

Ú‚Ba ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿≈«
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ÏL ÔeivÏ«ƒ∆«∆«∆∆
תורה' ב'לקוטי הנזכר במאמר

"ÌÈ¯et Le¯c"Ï'אור ב'תורה ƒ¿ƒ
B˙ÏÁ˙‰L Le¯c‰ e‰fL)∆∆«¿∆«¿»»
‡Ïc „Ú 'eÎ LÈÈ‡ ·ÈÁ"«»ƒƒ«¿…

B‡¯B˜Â ,'eÎ "Ú„È'צדק ה'צמח »«¿¿
אור' ב'תורה  הזה למאמר ≈¿ÌLaקורא

Û‡ ,Ì˙Ò "ÌÈ¯et Le¯c"¿ƒ¿»«
ÌÈLe¯c ‰nk ÌLiL∆∆¿»«»¿ƒ
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d"kyz'dיב ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

הענינים 41הּפּורים  לׁשני לרּמז ּבזה ׁשּכּונתֹו ,( ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

המן" "ארּור ּדהפיכת העבֹודה הן ְֲֲִִֵֶַַָָָָָׁשּבפּורים,

זה  על ּכח' ה'ּנתינת והן מרּדכי", ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹל"ברּו

ּבדרּוׁש (ּכמבאר ידע" ּד"לא העבֹודה ְְְְֲִֵַַַָָָָֹֹעלֿידי

ׁשעלֿידי 42זה  הּוא ידע" ּדלא ּד"עד ׁשהּפירּוׁש ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבעצמּות  מּגיעים מהּדעת ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָמסירּותֿנפׁש

ׁשוים אֹורֿאין  ּכּולם ׁשּלגּביּה ּברּוֿהּוא, ֿסֹוף  ְִֵֵֶַָָָ

הּוא  הּקדמֹוני מׁשל ּבענין ׁשּדּוגמתם ְְְְְִִֶַַַַַָָָמּמׁש),

ּכלי  לעׂשֹותֹו הּמׁשל ּבהעלם הּפעּולה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָענין

עלֿידי  לזה ּכח' וה'ּנתינת עֹולם, ׁשל ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלקדמֹונֹו

הּנפׁש מעצמּיּות ׁשּבא נפׁש' ה'מסירּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָענין

ב) (סעיף לעיל ּכּנזּכר מהּׂשכל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ֲַָּבארּוכה.

חׁשֹוכא LÈÂד) ּדאתהּפכא ׁשהענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲִִִֶַָָָָ

הענין  להפֹו ּבפּורים, (הן ְְְֲִִִֵַָָָלנהֹורא

ּבמׁשל  והן מרּדכי", ל"ברּו המן" ְְְְְְִֵַַָָָָָּד"ארּור

לקדמֹונֹו ּכלי יהיה הּמׁשל העלם ׁשּגם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּקדמֹוני,

תׁשּבית  "ולא ּבּפסּוק ּגם מרּומז עֹולם) ְְְִֶַַַָָָֹׁשל

ּב'לּקּוטי  ּכמבאר הּמאמר), מתחיל (ׁשּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמלח"

הּבׂשר,43ּתֹורה' את ׁשּממּתיק הּמלח ּבענין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ענין  והּוא ׁשּבּלב, הּדם מן הּוא הּבׂשר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשׁשרׁש

מן  להפכן וצרי הּבהמית, ׁשּבּנפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמּדֹות

כּו'. ּדוקא  מלח צרי ולזה כּו', הּקצה אל ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקצה

לבאר  "ּברית 44ּומֹוסיף הּמלח ׁשּנקרא הּטעם ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

נמׁשכים  והּמרירּות הּדינים ׁשרׁש ּכי ,"ְְְֱִִִִִִֶֶַַָֹֹאלקי

צרּופים  ק"ך ּבֹו ׁשּיׁש אלקים, ֱִִִֵֵֵֶֹמּׁשם

ּומהם  העׂשּיה, סֹוף עד למּטה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּמׁשּתלׁשלים

נעׂשים  ׁשניהם ׁשּבין ּדנֹוגּה, צרּופים ק"ך ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַיֹונקים

(הּמקֹור  עמלק ּוכחׁשּבֹון ק"ך, ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶַָָָמ"ר,
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"חייב 41) לענין היא פורים" ב"דרוש שכוונתו אף - ידע" דלא עד כו' אינש חייב המתחיל ל"דרוש מציין אינו שמ"מ אלא

ענין, איזה בזה שמרמז ניכר הי' לא כו'", ל"ד"ה הוא בכ"מ הציון שאופן מכיון אז, כי - שבפורים ידע" דלא עד כו'

מציין  ולכן כו'. חייב המתחיל לדרוש כ"א ידע", דלא עד כו' "חייב לענין (גם) היא שכוונתו יודעים היינו לא ובמילא

פורים". ד.42)ל"דרוש א.43)צט, ו, ע"ב.44)שם ריש שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÂˆÓaL ÈÙÏ ,ÌÈ¯et ÈÈÚa ÌÈ¯a„Ó‰ דלא עד "לבסומי של «¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

‰ÌÈ¯etידע" ÔÈÚ ‡ha˙Ó41 לעיל Ên¯Ïכמבואר ‰Êa B˙ekL ,( ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ∆«»»»∆¿«≈
ÌÈ¯eÙaL ÌÈÈÚ‰ ÈLÏ,הכללי תוכנו את מבטאים ‰Ôשכאמור ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ≈

Ô‰Â ,"ÈÎc¯Ó Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ ¯e¯‡" ˙ÎÈÙ‰c ‰„B·Ú‰»¬»«¬ƒ«»»»¿»»¿¿«¿≈
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰«¿ƒ«…««∆«¿≈
¯‡·Ók) "Ú„È ‡Ï"c ‰„B·Ú‰»¬»¿…»««¿…»

‰Ê Le¯„a42'אור ב'תורה ƒ¿∆
Le¯Èt‰L הפנימית המשמעות ∆«≈
ה' Ú„È"בעבודת ‡Ïc „Ú"c¿«¿…»«

החיוב שבזה  את ז"ל חכמינו הגדירו

בפורים  È„ÈŒÏÚLלבסומי' ‡e‰∆«¿≈
‰ÏÚÓlL LÙŒ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆¿«¿»

˙Úc‰Ó"ידע "לא הנקראת ≈«««
ÌÈÚÈbÓ ומתקשרים ו'נוגעים' «ƒƒ

ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈»
L ,‡e‰ÌÈÂL ÌÏek dÈa‚l∆¿«≈»»ƒ

LnÓ"המן "ארור בין הבדל ואין «»
מרדכי" Ì˙Ó‚ecLל"ברוך של ), ∆¿»»

פורים  אודות האמורים העניינים שני

ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa שעליו ¿ƒ¿«¿«««¿ƒ
תורה' ב'לקוטי במאמר ‰e‡מדובר

ÏLn‰ ÌÏÚ‰a ‰ÏeÚt‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿∆¿≈«»»
 ֿ (על והסתר העלם הוא עצמו שמצד

המן") "ארור ÈÏkדרך B˙BNÚÏ«¬¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï בו שיתגלה ¿«¿∆»

מרדכי"), "ברוך (עלֿדרך איןֿסוף אור

‰ÊÏ 'Ák ˙È˙p'‰Â'ה לעבודת ¿«¿ƒ«…«¿∆
לגילוי  מהעלם הזה השינוי את הפועלת

'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆
LÙp‰ ˙eiÓˆÚÓ ‡aL∆»≈«¿ƒ«∆∆
¯kÊpk ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆«ƒ¿»

.‰Îe¯‡a (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ«¬»
ÔÈÚ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  החושך ÌÈ¯eÙa,הפיכת Ô‰)≈¿ƒ
"ÔÓ‰ ¯e¯‡"c ÔÈÚ‰ CBÙ‰Ï«¬»ƒ¿»¿»»»

הוא  עצמו והסתר שמצד חושך

,"ÈÎc¯Ó Ce¯·"Ï וגילוי אור ¿»»¿¿«
ÌbL ,ÈBÓ„w‰ ÏLÓa Ô‰Â¿≈ƒ¿«««¿ƒ∆«
ÈÏk ‰È‰È ÏLn‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«»»ƒ¿∆¿ƒ

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï הגילוי "ÏÂ‡עניין ˜eÒta Ìb ÊÓe¯Ó ( ¿«¿∆»¿»««»¿…

ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,(¯Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL) "ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«∆«¿ƒ««¬»«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz43¯Na‰ ˙‡ ˜ÈzÓnL ÁÏn‰ ÔÈÚa,טעם בו ונותן »¿ƒ¿««∆«∆«¿ƒ∆«»»

˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,·laL Ìc‰ ÔÓ ‡e‰ ¯Na‰ L¯LL∆…∆«»»ƒ«»∆«≈¿ƒ¿««ƒ
‰wˆ‰הרגשות Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÔÎÙ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL∆«∆∆««¬ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ«»∆∆«»∆

'eÎ של הטבעית הנטייה שתמורת

הזה  העולם לתאוות הבהמית הנפש

לקדושה, ייהפכו ∆«¿ÊÏÂ‰המידות
.'eÎ ‡˜Âc ÁÏÓ CÈ¯»̂ƒ∆««¿»

¯‡·Ï ÛÈÒBÓe44ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««
˙È¯a" ÁÏn‰ ‡¯˜pL∆ƒ¿»«∆«¿ƒ
ÌÈÈc‰ L¯L Èk ,"EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ…∆«ƒƒ
ÌMÓ ÌÈÎLÓ ˙e¯È¯n‰Â¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈

,ÌÈ˜Ï‡ הדין מידת של השם ¡…ƒ
ˆ¯ÌÈÙeוהצמצום  Í"˜ Ba LiL∆≈≈ƒ

סדר  באיזה אופנים ועשרים מאה

למ"ד, אל"ף, האותיות את לכתוב

המילה  מורכבת מהם מ"ם יו"ד, ה"א,

צירופים  וריבוי 'אלוקים' שם של

צירוף  כל כי צמצומים ריבוי משמעותו

הוא  (בדומה נוסף נוסף צמצום

הגימטריא  שהיא שמילה לעיל למבואר

חיות  היא מאמרות בעשרה מילה של

ממנה  המקור של ומצומצמת מועטת

באה  גם היא כך בהשתלשלות,

צמצומים) הם הצירופים

ÌÈÏLÏzLn‰ ומקורם משורשם «ƒ¿«¿¿ƒ
אלוקים ÛBÒבשם „Ú ‰hÓÏ¿«»«

‰iNÚ‰ מבין התחתון העולם »¬ƒ»
(אצילות, הכלליים העולמות ארבעת

עשיה), יצירה, ∆≈Ì‰Óeבריאה,
d‚Bc ÌÈÙe¯ˆ Í"˜ ÌÈ˜BÈ¿ƒ≈ƒ¿«
אלוקים  שם של מצומצמות הארות

נוגה, קליפות את להחיות שיורדות

Ì‰ÈL ÔÈaL היינו ביחד, משניהם ∆≈¿≈∆
אלוקים  בשם שהם כפי הצירופים ק"ך

עד  למטה שירדו כפי הצירופים וק"ך

נוגה ÈzLקליפת ,¯"Ó ÌÈNÚ«¬ƒ¿≈
Í"˜ ÌÈÓÚt= 120 ועוד 120) ¿»ƒ

,(240˜ÏÓÚ ÔBaLÁÎe שהוא ¿∆¿¬»≈
240 e¯‡"c¯בגימטריא ¯B˜n‰)«»¿»

"ÔÓ‰ עמלק מזרע אגג מבני ÁÏn‰Âשהיה בבשר ). טעם נותן שכאמור »»¿«∆«
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'eb jiwl` zixa gln ziayz `le

(ענין  הּדינים את ממּתיק והּמלח המן"). ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּד"ארּור

ועיקר  מּׁשרׁש ׁשּממׁשי עלֿידי הּנ"ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹהּמרירּות)

כּו'. ּדקדּוׁשה ְְִַָהּגבּורֹות

ּפרׁשת LÈÂה) ּכללּות עם זה ּולקּׁשר להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֶַַָָָ

קֹורין  ׁשנים ּבכּמה (ׁשהרי ְְֲִִִֵֶַַָָָוּיקרא

ּומּזה  לפּורים, ׁשּבסמיכ ּות ּבׁשּבת וּיקרא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּפרׁשת

ּומעלתֹו45מּובן  מעניניו מרּומז וּיקרא ׁשּבפרׁשת , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ

וּיקרא  היא הּפרׁשה התחלת ּדהּנה, ּפּורים). ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשל

ּו מׁשה, ּולכל אל ּדּברֹות ׁשּלכל רׁש"י, כפירּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

לׁשֹון  קריאה, קדמה ציּוּויים ּולכל ְְְְֲִִִִָָָָאמירֹות

יֹותר  ונעלה ׁשּקֹודם ענין ׁשּזהּו הינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָחיּבה,

מּכל  ּבמעלה) ּגם אּלא ּבזמן, רק לא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ(קדימה

ׁשּבּתֹורה  וציּוּויים אמירֹות וכּמּובן 46הּדּברֹות, . ְְְֲִִִִֶַַַָָ

הוי' וּיקרא ולא סתם, "וּיקרא" ּׁשּכתּוב מּמה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּגם

ׁשהּקריאה  ּכיון הוי'), וּיאמר הוי', וידּבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ(ּכמֹו

ּכפי  ּבעצמֹו, מהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבאה חיּבה ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשל

הוי' מּׁשם אפילּו למעלה אתרמיז 47ׁשהּוא ּדלא , ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ

כּו' אֹות ּכי 48ּבׁשּום "ונפׁש הּוא הּפרׁשה וסּיּום . ְְְִִֶֶַָָָ

חטא 49תחטא" אּלא ּבׁשֹוגג, חטא רק ולא , ְְְְֱֵֵֵֶֶַָָֹ

מעילה  מעל", בֹו "ּומעלה הּוא והחטא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּבמזיד,

ּבּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ורחמנאֿליצלן ,50חסֿוׁשלֹום ְְְְִַַַָָָָָָ

הּתבֹות  ׁשּגם ועד ׁשקר. על ׁשבּועה ְְְֵֶֶֶַַַַַָוגם

בּה" "לאׁשמה הם הּפרׁשה ׁשל .51האחרֹונֹות ְְֲֵֶַַַָָָָָָ

לא  הּוא הּפרׁשה ׁשם ׁשהרי מּובן, אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹולכאֹורה

ּכל  ּתֹוכן על מֹורה אּלא התחלתּה, עלֿׁשם ְֵֶֶֶַַַַָָָָָרק

לסּיּומּה עד הּכלל 52הּפרׁשה מּצד ואדרּבה, , ְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

ּבתחּלתן" וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן יׁש53ׁש"ּנעּוץ , ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

להתחלתּה. הּפרׁשה סּיּום ּבין מיּוחדת ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיכּות
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(45.(1 הערה 129 ע' ח"ה בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה חביבין 46)ראה יד) (פ"ג, אבות וכבמשנה

חמדה. כלי להם שנתן ח"ב 47)ישראל תער"ב (המשך העת"ר ויקרא סד"ה וראה ויקרא. ר"פ לקו"ת ב. קב, זח"א ראה

ואילך). תתקיח 48.45)ס"ע הערה 25 ע' ח"ז לקו"ש וראה ב. רנז, זח"ג וראה ב. פ, פנחס ואילך.49)לקו"ת כא ה,

שם.50) פירש"י כו.51)ראה 5257)שם, ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה וכיו"ב. ויקרא פ' ונקראים חלקים הם כולם שהרי

ואילך. 264 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת מ"ז.53)ואילך. פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓnL È„ÈŒÏÚ Ï"p‰ (˙e¯È¯n‰ ÔÈÚ) ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓÓ«¿ƒ∆«ƒƒƒ¿««¿ƒ«««¿≈∆«¿ƒ

'eÎ ‰Le„˜c ˙B¯e·b‰ ¯˜ÈÚÂ L¯MÓ וחסידות בקבלה כמבואר ƒ…∆¿ƒ««¿ƒ¿»
מוחלט  הוא הטוב הגבורות בשורש כי בשרשם' אלא נמתקים הדינים ש'אין

והמתקתם  קשות גבורות להתהוות יכולים רבים וצמצומים ירידה אחרי ורק

בהם  ומאיר שמתגלה ידי על היא

עצמה. הגבורה במידת ועיקרם שורשם

‰Ê ¯M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿«≈∆
eÏÏk ÌÚ˙ של הכללי התוכן ƒ¿»

‰nÎa È¯‰L) ‡¯˜iÂ ˙L¯t»»««ƒ¿»∆¬≈¿«»
ÌÈL,המאמר אמירת בשנת כמו »ƒ

(תשע"ו), השנה וגם ÔÈ¯B˜ƒתשכ"ה
˙aLa ‡¯˜iÂ ˙L¯t»»««ƒ¿»¿«»
‰fÓe ,ÌÈ¯eÙÏ ˙eÎÈÓÒaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆

Ô·eÓ45‡¯˜iÂ ˙L¯ÙaL , »∆¿»»««ƒ¿»
ÏL B˙ÏÚÓe ÂÈÈÚÓ ÊÓe¯Ó¿»≈ƒ¿»»«¬»∆

ÌÈ¯et שאף מקומות בכמה כמבואר ƒ
בסדר  קשורה לא המועדים קביעות כי

לחגים  שהרי בתורה השבוע פרשיות

בחודש, היום לפי קבועים תאריכים יש

קשר  יש הפנימי התוכן מצד זאת  בכל

למועדים  השבוע פרשת בין ושייכות

שבוע  באותו ).שחלים
‡È‰ ‰L¯t‰ ˙ÏÁ˙‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»««»»»ƒ
Le¯ÈÙÎe ,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆¿≈
ÏÎÏe ˙B¯ac ÏÎlL ,È"L«̄ƒ∆¿»ƒ¿¿»

ÌÈÈeeÈˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡ של ¬ƒ¿»ƒƒ
ישראל  ובני למשה הקדושֿברוךֿהוא

,‰aÈÁ ÔBLÏ ,‰‡È¯˜ ‰Ó„»̃¿»¿ƒ»¿ƒ»
e‰fL ,eÈ‰ ֿ הקדוש של החיבה «¿∆∆

לישראל Ì„BwLברוךֿהוא ÔÈÚƒ¿»∆≈
‰ÓÈ„˜) ¯˙BÈ ‰ÏÚÂ עדיפות ¿«¬∆≈¿ƒ»

Ìb ‡l‡ ,ÔÓÊa ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿«∆»«
,˙B¯ac‰ ÏkÓ (‰ÏÚÓa¿«¬»ƒ»«ƒ¿

‰¯BzaL ÌÈÈeeÈˆÂ ˙B¯ÈÓ‡46. ¬ƒ¿ƒƒ∆«»
·e˙kM ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»

Ì˙Ò "‡¯˜iÂ" ולפרש לפרט  מבלי «ƒ¿»¿»
הקורא, ‰ÈÂ'נאמר ÏÂ‡מי ‡¯˜iÂ ¿…«ƒ¿»¬»»

BÓk) אחרים מקומות בריבוי שנאמר ¿

aÈÁ‰בתורה  ÏL ‰‡È¯w‰L ÔÂÈk ,('ÈÂ‰ ¯Ó‡iÂ ,'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»«…∆¬»»≈»∆«¿ƒ»∆ƒ»
ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא של והאהבה ונמשכת a‡‰החיבה נובעת »»

eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk ,BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ó≈«»»¿«¿¿ƒ∆¿«¿»¬ƒ
'ÈÂ‰ ÌMÓ47, ועל המהות, עצם ולא 'שם' זאת בכל אבל נעלה שם שהוא ƒ≈¬»»

"אנכי", בחינת שהוא נאמר עצמותו

עצמי  ‡˙¯ÊÈÓאני ‡Ïc שאיננה ¿…ƒ¿»ƒ
eÎ'נרמזת ˙B‡ ÌeLa48. ¿

‰L¯t‰ ÌeiÒÂ והחתימה הסיום ¿ƒ«»»»
אשם  קרבן בדיני הּוא ויקרא פרשת של

מסויימים  חטאים על כפרה בתור הבא

נאמר כך Èkועל LÙÂ"¿∆∆ƒ
"‡ËÁ˙49‡ËÁ ˜¯ ‡ÏÂ , ∆¡»¿…«≈¿

,„ÈÊÓa ‡ËÁ ‡l‡ ,‚‚BLa¿≈∆»≈¿¿≈ƒ
B· ‰ÏÚÓe" ‡e‰ ‡ËÁ‰Â¿«≈¿»¬»
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏÈÚÓ ,"ÏÚÓ»«¿ƒ»«¿»
ŒLB„wa ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯Â¿«¿»»ƒ¿»«»

‡e‰ŒCe¯a50ÏÚ ‰Úe·L Ì‚Â , »¿«¿»«
¯˜L ביותר חמורים חטאים היינו ∆∆

ביותר. גדולה ירידה »¿ÚÂ„שגורמים
˙B·z‰ ÌbLהמילים˙BB¯Á‡‰ ∆««≈»«¬

‰ÓL‡Ï" Ì‰ ‰L¯t‰ ÏL∆«»»»≈¿«¿»
"d·51, בפרשת האחרון הפסוק »

על  מכפר האשם שקרבן אומר ויקרא

והפסוק  הסליחה, את ומביא החטא

אשר  מכל אחת על לו "ונסלח אומר

שהסיום  כך כתוב בה" לאשמה יעשה

הפרשה, של האחרונות המילים שלו,

אשמה  לשון בה", "לאשמה הם

Ô·eÓ,וחובה. BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»
‰L¯t‰ ÌL È¯‰L"ויקרא" ∆¬≈≈«»»»

חיבה  לשון ¯˜ותוכנו ‡Ï ‡e‰…«
‰¯BÓ ‡l‡ ,d˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ«≈«¿»»»∆»∆
„Ú ‰L¯t‰ Ïk ÔÎBz ÏÚ«∆»«»»»«

dÓeiÒÏ52„vÓ ,‰a¯„‡Â , ¿ƒ»¿«¿«»ƒ«
ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚp"L ÏÏk‰«¿»∆»¿ƒ»»¿»

"Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ53LÈ , ¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÌeiÒ ÔÈa ˙„ÁeÈÓ ˙eÎiL«»¿∆∆≈ƒ
CÈ‡Â .d˙ÏÁ˙‰Ï ‰L¯t‰«»»»¿«¿»»»¿≈

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



יג d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

הענינים 41הּפּורים  לׁשני לרּמז ּבזה ׁשּכּונתֹו ,( ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

המן" "ארּור ּדהפיכת העבֹודה הן ְֲֲִִֵֶַַָָָָָׁשּבפּורים,

זה  על ּכח' ה'ּנתינת והן מרּדכי", ְְְְְִֵֶַַַַַָָֹל"ברּו

ּבדרּוׁש (ּכמבאר ידע" ּד"לא העבֹודה ְְְְֲִֵַַַָָָָֹֹעלֿידי

ׁשעלֿידי 42זה  הּוא ידע" ּדלא ּד"עד ׁשהּפירּוׁש ְְְֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּבעצמּות  מּגיעים מהּדעת ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָמסירּותֿנפׁש

ׁשוים אֹורֿאין  ּכּולם ׁשּלגּביּה ּברּוֿהּוא, ֿסֹוף  ְִֵֵֶַָָָ

הּוא  הּקדמֹוני מׁשל ּבענין ׁשּדּוגמתם ְְְְְִִֶַַַַַָָָמּמׁש),

ּכלי  לעׂשֹותֹו הּמׁשל ּבהעלם הּפעּולה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָענין

עלֿידי  לזה ּכח' וה'ּנתינת עֹולם, ׁשל ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹלקדמֹונֹו

הּנפׁש מעצמּיּות ׁשּבא נפׁש' ה'מסירּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָענין

ב) (סעיף לעיל ּכּנזּכר מהּׂשכל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ֲַָּבארּוכה.

חׁשֹוכא LÈÂד) ּדאתהּפכא ׁשהענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְְֲִִִֶַָָָָ

הענין  להפֹו ּבפּורים, (הן ְְְֲִִִֵַָָָלנהֹורא

ּבמׁשל  והן מרּדכי", ל"ברּו המן" ְְְְְְִֵַַָָָָָּד"ארּור

לקדמֹונֹו ּכלי יהיה הּמׁשל העלם ׁשּגם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּקדמֹוני,

תׁשּבית  "ולא ּבּפסּוק ּגם מרּומז עֹולם) ְְְִֶַַַָָָֹׁשל

ּב'לּקּוטי  ּכמבאר הּמאמר), מתחיל (ׁשּבֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹמלח"

הּבׂשר,43ּתֹורה' את ׁשּממּתיק הּמלח ּבענין ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ

ענין  והּוא ׁשּבּלב, הּדם מן הּוא הּבׂשר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשׁשרׁש

מן  להפכן וצרי הּבהמית, ׁשּבּנפׁש ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהּמּדֹות

כּו'. ּדוקא  מלח צרי ולזה כּו', הּקצה אל ְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקצה

לבאר  "ּברית 44ּומֹוסיף הּמלח ׁשּנקרא הּטעם ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ

נמׁשכים  והּמרירּות הּדינים ׁשרׁש ּכי ,"ְְְֱִִִִִִֶֶַַָֹֹאלקי

צרּופים  ק"ך ּבֹו ׁשּיׁש אלקים, ֱִִִֵֵֵֶֹמּׁשם

ּומהם  העׂשּיה, סֹוף עד למּטה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָהּמׁשּתלׁשלים

נעׂשים  ׁשניהם ׁשּבין ּדנֹוגּה, צרּופים ק"ך ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַיֹונקים

(הּמקֹור  עמלק ּוכחׁשּבֹון ק"ך, ּפעמים ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֶַָָָמ"ר,
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"חייב 41) לענין היא פורים" ב"דרוש שכוונתו אף - ידע" דלא עד כו' אינש חייב המתחיל ל"דרוש מציין אינו שמ"מ אלא

ענין, איזה בזה שמרמז ניכר הי' לא כו'", ל"ד"ה הוא בכ"מ הציון שאופן מכיון אז, כי - שבפורים ידע" דלא עד כו'

מציין  ולכן כו'. חייב המתחיל לדרוש כ"א ידע", דלא עד כו' "חייב לענין (גם) היא שכוונתו יודעים היינו לא ובמילא

פורים". ד.42)ל"דרוש א.43)צט, ו, ע"ב.44)שם ריש שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰ÂˆÓaL ÈÙÏ ,ÌÈ¯et ÈÈÚa ÌÈ¯a„Ó‰ דלא עד "לבסומי של «¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

‰ÌÈ¯etידע" ÔÈÚ ‡ha˙Ó41 לעיל Ên¯Ïכמבואר ‰Êa B˙ekL ,( ƒ¿«≈ƒ¿««ƒ∆«»»»∆¿«≈
ÌÈ¯eÙaL ÌÈÈÚ‰ ÈLÏ,הכללי תוכנו את מבטאים ‰Ôשכאמור ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ≈

Ô‰Â ,"ÈÎc¯Ó Ce¯·"Ï "ÔÓ‰ ¯e¯‡" ˙ÎÈÙ‰c ‰„B·Ú‰»¬»«¬ƒ«»»»¿»»¿¿«¿≈
È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÏÚ 'Ák ˙È˙p'‰«¿ƒ«…««∆«¿≈
¯‡·Ók) "Ú„È ‡Ï"c ‰„B·Ú‰»¬»¿…»««¿…»

‰Ê Le¯„a42'אור ב'תורה ƒ¿∆
Le¯Èt‰L הפנימית המשמעות ∆«≈
ה' Ú„È"בעבודת ‡Ïc „Ú"c¿«¿…»«

החיוב שבזה  את ז"ל חכמינו הגדירו

בפורים  È„ÈŒÏÚLלבסומי' ‡e‰∆«¿≈
‰ÏÚÓlL LÙŒ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆∆¿«¿»

˙Úc‰Ó"ידע "לא הנקראת ≈«««
ÌÈÚÈbÓ ומתקשרים ו'נוגעים' «ƒƒ

ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚa¿«¿≈»
L ,‡e‰ÌÈÂL ÌÏek dÈa‚l∆¿«≈»»ƒ

LnÓ"המן "ארור בין הבדל ואין «»
מרדכי" Ì˙Ó‚ecLל"ברוך של ), ∆¿»»

פורים  אודות האמורים העניינים שני

ÈBÓ„w‰ ÏLÓ ÔÈÚa שעליו ¿ƒ¿«¿«««¿ƒ
תורה' ב'לקוטי במאמר ‰e‡מדובר

ÏLn‰ ÌÏÚ‰a ‰ÏeÚt‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¿∆¿≈«»»
 ֿ (על והסתר העלם הוא עצמו שמצד

המן") "ארור ÈÏkדרך B˙BNÚÏ«¬¿ƒ
ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï בו שיתגלה ¿«¿∆»

מרדכי"), "ברוך (עלֿדרך איןֿסוף אור

‰ÊÏ 'Ák ˙È˙p'‰Â'ה לעבודת ¿«¿ƒ«…«¿∆
לגילוי  מהעלם הזה השינוי את הפועלת

'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿««¿ƒ∆∆
LÙp‰ ˙eiÓˆÚÓ ‡aL∆»≈«¿ƒ«∆∆
¯kÊpk ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆«ƒ¿»

.‰Îe¯‡a (· ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ«¬»
ÔÈÚ‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ∆»ƒ¿»
‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  החושך ÌÈ¯eÙa,הפיכת Ô‰)≈¿ƒ
"ÔÓ‰ ¯e¯‡"c ÔÈÚ‰ CBÙ‰Ï«¬»ƒ¿»¿»»»

הוא  עצמו והסתר שמצד חושך

,"ÈÎc¯Ó Ce¯·"Ï וגילוי אור ¿»»¿¿«
ÌbL ,ÈBÓ„w‰ ÏLÓa Ô‰Â¿≈ƒ¿«««¿ƒ∆«
ÈÏk ‰È‰È ÏLn‰ ÌÏÚ‰∆¿≈«»»ƒ¿∆¿ƒ

ÌÏBÚ ÏL BBÓ„˜Ï הגילוי "ÏÂ‡עניין ˜eÒta Ìb ÊÓe¯Ó ( ¿«¿∆»¿»««»¿…

ÈËewÏ'a ¯‡·Ók ,(¯Ó‡n‰ ÏÈÁ˙Ó BaL) "ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«∆«¿ƒ««¬»«¿…»¿ƒ≈
'‰¯Bz43¯Na‰ ˙‡ ˜ÈzÓnL ÁÏn‰ ÔÈÚa,טעם בו ונותן »¿ƒ¿««∆«∆«¿ƒ∆«»»

˙Bcn‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,·laL Ìc‰ ÔÓ ‡e‰ ¯Na‰ L¯LL∆…∆«»»ƒ«»∆«≈¿ƒ¿««ƒ
‰wˆ‰הרגשות Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ ÔÎÙ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpaL∆«∆∆««¬ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ«»∆∆«»∆

'eÎ של הטבעית הנטייה שתמורת

הזה  העולם לתאוות הבהמית הנפש

לקדושה, ייהפכו ∆«¿ÊÏÂ‰המידות
.'eÎ ‡˜Âc ÁÏÓ CÈ¯»̂ƒ∆««¿»

¯‡·Ï ÛÈÒBÓe44ÌÚh‰ ƒ¿»≈«««
˙È¯a" ÁÏn‰ ‡¯˜pL∆ƒ¿»«∆«¿ƒ
ÌÈÈc‰ L¯L Èk ,"EÈ˜Ï‡¡…∆ƒ…∆«ƒƒ
ÌMÓ ÌÈÎLÓ ˙e¯È¯n‰Â¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ≈

,ÌÈ˜Ï‡ הדין מידת של השם ¡…ƒ
ˆ¯ÌÈÙeוהצמצום  Í"˜ Ba LiL∆≈≈ƒ

סדר  באיזה אופנים ועשרים מאה

למ"ד, אל"ף, האותיות את לכתוב

המילה  מורכבת מהם מ"ם יו"ד, ה"א,

צירופים  וריבוי 'אלוקים' שם של

צירוף  כל כי צמצומים ריבוי משמעותו

הוא  (בדומה נוסף נוסף צמצום

הגימטריא  שהיא שמילה לעיל למבואר

חיות  היא מאמרות בעשרה מילה של

ממנה  המקור של ומצומצמת מועטת

באה  גם היא כך בהשתלשלות,

צמצומים) הם הצירופים

ÌÈÏLÏzLn‰ ומקורם משורשם «ƒ¿«¿¿ƒ
אלוקים ÛBÒבשם „Ú ‰hÓÏ¿«»«

‰iNÚ‰ מבין התחתון העולם »¬ƒ»
(אצילות, הכלליים העולמות ארבעת

עשיה), יצירה, ∆≈Ì‰Óeבריאה,
d‚Bc ÌÈÙe¯ˆ Í"˜ ÌÈ˜BÈ¿ƒ≈ƒ¿«
אלוקים  שם של מצומצמות הארות

נוגה, קליפות את להחיות שיורדות

Ì‰ÈL ÔÈaL היינו ביחד, משניהם ∆≈¿≈∆
אלוקים  בשם שהם כפי הצירופים ק"ך

עד  למטה שירדו כפי הצירופים וק"ך

נוגה ÈzLקליפת ,¯"Ó ÌÈNÚ«¬ƒ¿≈
Í"˜ ÌÈÓÚt= 120 ועוד 120) ¿»ƒ

,(240˜ÏÓÚ ÔBaLÁÎe שהוא ¿∆¿¬»≈
240 e¯‡"c¯בגימטריא ¯B˜n‰)«»¿»

"ÔÓ‰ עמלק מזרע אגג מבני ÁÏn‰Âשהיה בבשר ). טעם נותן שכאמור »»¿«∆«
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(ענין  הּדינים את ממּתיק והּמלח המן"). ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָּד"ארּור

ועיקר  מּׁשרׁש ׁשּממׁשי עלֿידי הּנ"ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֹהּמרירּות)

כּו'. ּדקדּוׁשה ְְִַָהּגבּורֹות

ּפרׁשת LÈÂה) ּכללּות עם זה ּולקּׁשר להֹוסיף ¿≈ְְְִִֵֶַַָָָ

קֹורין  ׁשנים ּבכּמה (ׁשהרי ְְֲִִִֵֶַַָָָוּיקרא

ּומּזה  לפּורים, ׁשּבסמיכ ּות ּבׁשּבת וּיקרא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָּפרׁשת

ּומעלתֹו45מּובן  מעניניו מרּומז וּיקרא ׁשּבפרׁשת , ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָ

וּיקרא  היא הּפרׁשה התחלת ּדהּנה, ּפּורים). ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשל

ּו מׁשה, ּולכל אל ּדּברֹות ׁשּלכל רׁש"י, כפירּוׁש ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹ

לׁשֹון  קריאה, קדמה ציּוּויים ּולכל ְְְְֲִִִִָָָָאמירֹות

יֹותר  ונעלה ׁשּקֹודם ענין ׁשּזהּו הינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָחיּבה,

מּכל  ּבמעלה) ּגם אּלא ּבזמן, רק לא ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹ(קדימה

ׁשּבּתֹורה  וציּוּויים אמירֹות וכּמּובן 46הּדּברֹות, . ְְְֲִִִִֶַַַָָ

הוי' וּיקרא ולא סתם, "וּיקרא" ּׁשּכתּוב מּמה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹּגם

ׁשהּקריאה  ּכיון הוי'), וּיאמר הוי', וידּבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ(ּכמֹו

ּכפי  ּבעצמֹו, מהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבאה חיּבה ְְְִִֵֶַַָָָָָׁשל

הוי' מּׁשם אפילּו למעלה אתרמיז 47ׁשהּוא ּדלא , ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹ

כּו' אֹות ּכי 48ּבׁשּום "ונפׁש הּוא הּפרׁשה וסּיּום . ְְְִִֶֶַָָָ

חטא 49תחטא" אּלא ּבׁשֹוגג, חטא רק ולא , ְְְְֱֵֵֵֶֶַָָֹ

מעילה  מעל", בֹו "ּומעלה הּוא והחטא ְְְְֲִִֵֵַַָָָָּבמזיד,

ּבּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ורחמנאֿליצלן ,50חסֿוׁשלֹום ְְְְִַַַָָָָָָ

הּתבֹות  ׁשּגם ועד ׁשקר. על ׁשבּועה ְְְֵֶֶֶַַַַַָוגם

בּה" "לאׁשמה הם הּפרׁשה ׁשל .51האחרֹונֹות ְְֲֵֶַַַָָָָָָ

לא  הּוא הּפרׁשה ׁשם ׁשהרי מּובן, אינֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָֹולכאֹורה

ּכל  ּתֹוכן על מֹורה אּלא התחלתּה, עלֿׁשם ְֵֶֶֶַַַַָָָָָרק

לסּיּומּה עד הּכלל 52הּפרׁשה מּצד ואדרּבה, , ְְְְִִַַַַַַָָָָָָ

ּבתחּלתן" וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן יׁש53ׁש"ּנעּוץ , ְְְְִִִֵֶָָָָָָָ

להתחלתּה. הּפרׁשה סּיּום ּבין מיּוחדת ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיכּות
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(45.(1 הערה 129 ע' ח"ה בלקו"ש (נעתק וישב ר"פ תושב"כ חלק של"ה חביבין 46)ראה יד) (פ"ג, אבות וכבמשנה

חמדה. כלי להם שנתן ח"ב 47)ישראל תער"ב (המשך העת"ר ויקרא סד"ה וראה ויקרא. ר"פ לקו"ת ב. קב, זח"א ראה

ואילך). תתקיח 48.45)ס"ע הערה 25 ע' ח"ז לקו"ש וראה ב. רנז, זח"ג וראה ב. פ, פנחס ואילך.49)לקו"ת כא ה,

שם.50) פירש"י כו.51)ראה 5257)שם, ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה וכיו"ב. ויקרא פ' ונקראים חלקים הם כולם שהרי

ואילך. 264 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת מ"ז.53)ואילך. פ"א יצירה ספר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÈLÓnL È„ÈŒÏÚ Ï"p‰ (˙e¯È¯n‰ ÔÈÚ) ÌÈÈc‰ ˙‡ ˜ÈzÓÓ«¿ƒ∆«ƒƒƒ¿««¿ƒ«««¿≈∆«¿ƒ

'eÎ ‰Le„˜c ˙B¯e·b‰ ¯˜ÈÚÂ L¯MÓ וחסידות בקבלה כמבואר ƒ…∆¿ƒ««¿ƒ¿»
מוחלט  הוא הטוב הגבורות בשורש כי בשרשם' אלא נמתקים הדינים ש'אין

והמתקתם  קשות גבורות להתהוות יכולים רבים וצמצומים ירידה אחרי ורק

בהם  ומאיר שמתגלה ידי על היא

עצמה. הגבורה במידת ועיקרם שורשם

‰Ê ¯M˜Ïe ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿«≈∆
eÏÏk ÌÚ˙ של הכללי התוכן ƒ¿»

‰nÎa È¯‰L) ‡¯˜iÂ ˙L¯t»»««ƒ¿»∆¬≈¿«»
ÌÈL,המאמר אמירת בשנת כמו »ƒ

(תשע"ו), השנה וגם ÔÈ¯B˜ƒתשכ"ה
˙aLa ‡¯˜iÂ ˙L¯t»»««ƒ¿»¿«»
‰fÓe ,ÌÈ¯eÙÏ ˙eÎÈÓÒaL∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆

Ô·eÓ45‡¯˜iÂ ˙L¯ÙaL , »∆¿»»««ƒ¿»
ÏL B˙ÏÚÓe ÂÈÈÚÓ ÊÓe¯Ó¿»≈ƒ¿»»«¬»∆

ÌÈ¯et שאף מקומות בכמה כמבואר ƒ
בסדר  קשורה לא המועדים קביעות כי

לחגים  שהרי בתורה השבוע פרשיות

בחודש, היום לפי קבועים תאריכים יש

קשר  יש הפנימי התוכן מצד זאת  בכל

למועדים  השבוע פרשת בין ושייכות

שבוע  באותו ).שחלים
‡È‰ ‰L¯t‰ ˙ÏÁ˙‰ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»««»»»ƒ
Le¯ÈÙÎe ,‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»∆…∆¿≈
ÏÎÏe ˙B¯ac ÏÎlL ,È"L«̄ƒ∆¿»ƒ¿¿»

ÌÈÈeeÈˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡ של ¬ƒ¿»ƒƒ
ישראל  ובני למשה הקדושֿברוךֿהוא

,‰aÈÁ ÔBLÏ ,‰‡È¯˜ ‰Ó„»̃¿»¿ƒ»¿ƒ»
e‰fL ,eÈ‰ ֿ הקדוש של החיבה «¿∆∆

לישראל Ì„BwLברוךֿהוא ÔÈÚƒ¿»∆≈
‰ÓÈ„˜) ¯˙BÈ ‰ÏÚÂ עדיפות ¿«¬∆≈¿ƒ»

Ìb ‡l‡ ,ÔÓÊa ˜¯ ‡Ï…«ƒ¿«∆»«
,˙B¯ac‰ ÏkÓ (‰ÏÚÓa¿«¬»ƒ»«ƒ¿

‰¯BzaL ÌÈÈeeÈˆÂ ˙B¯ÈÓ‡46. ¬ƒ¿ƒƒ∆«»
·e˙kM ‰nÓ Ìb Ô·enÎÂ¿«»«ƒ«∆»

Ì˙Ò "‡¯˜iÂ" ולפרש לפרט  מבלי «ƒ¿»¿»
הקורא, ‰ÈÂ'נאמר ÏÂ‡מי ‡¯˜iÂ ¿…«ƒ¿»¬»»

BÓk) אחרים מקומות בריבוי שנאמר ¿

aÈÁ‰בתורה  ÏL ‰‡È¯w‰L ÔÂÈk ,('ÈÂ‰ ¯Ó‡iÂ ,'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»«…∆¬»»≈»∆«¿ƒ»∆ƒ»
ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא של והאהבה ונמשכת a‡‰החיבה נובעת »»

eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk ,BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ó≈«»»¿«¿¿ƒ∆¿«¿»¬ƒ
'ÈÂ‰ ÌMÓ47, ועל המהות, עצם ולא 'שם' זאת בכל אבל נעלה שם שהוא ƒ≈¬»»

"אנכי", בחינת שהוא נאמר עצמותו

עצמי  ‡˙¯ÊÈÓאני ‡Ïc שאיננה ¿…ƒ¿»ƒ
eÎ'נרמזת ˙B‡ ÌeLa48. ¿

‰L¯t‰ ÌeiÒÂ והחתימה הסיום ¿ƒ«»»»
אשם  קרבן בדיני הּוא ויקרא פרשת של

מסויימים  חטאים על כפרה בתור הבא

נאמר כך Èkועל LÙÂ"¿∆∆ƒ
"‡ËÁ˙49‡ËÁ ˜¯ ‡ÏÂ , ∆¡»¿…«≈¿

,„ÈÊÓa ‡ËÁ ‡l‡ ,‚‚BLa¿≈∆»≈¿¿≈ƒ
B· ‰ÏÚÓe" ‡e‰ ‡ËÁ‰Â¿«≈¿»¬»
ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏÈÚÓ ,"ÏÚÓ»«¿ƒ»«¿»
ŒLB„wa ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯Â¿«¿»»ƒ¿»«»

‡e‰ŒCe¯a50ÏÚ ‰Úe·L Ì‚Â , »¿«¿»«
¯˜L ביותר חמורים חטאים היינו ∆∆

ביותר. גדולה ירידה »¿ÚÂ„שגורמים
˙B·z‰ ÌbLהמילים˙BB¯Á‡‰ ∆««≈»«¬

‰ÓL‡Ï" Ì‰ ‰L¯t‰ ÏL∆«»»»≈¿«¿»
"d·51, בפרשת האחרון הפסוק »

על  מכפר האשם שקרבן אומר ויקרא

והפסוק  הסליחה, את ומביא החטא

אשר  מכל אחת על לו "ונסלח אומר

שהסיום  כך כתוב בה" לאשמה יעשה

הפרשה, של האחרונות המילים שלו,

אשמה  לשון בה", "לאשמה הם

Ô·eÓ,וחובה. BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»
‰L¯t‰ ÌL È¯‰L"ויקרא" ∆¬≈≈«»»»

חיבה  לשון ¯˜ותוכנו ‡Ï ‡e‰…«
‰¯BÓ ‡l‡ ,d˙ÏÁ˙‰ ÌLŒÏÚ«≈«¿»»»∆»∆
„Ú ‰L¯t‰ Ïk ÔÎBz ÏÚ«∆»«»»»«

dÓeiÒÏ52„vÓ ,‰a¯„‡Â , ¿ƒ»¿«¿«»ƒ«
ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚp"L ÏÏk‰«¿»∆»¿ƒ»»¿»

"Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ53LÈ , ¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÌeiÒ ÔÈa ˙„ÁeÈÓ ˙eÎiL«»¿∆∆≈ƒ
CÈ‡Â .d˙ÏÁ˙‰Ï ‰L¯t‰«»»»¿«¿»»»¿≈
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.d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ולכל ‡. אמירות ולכל דברות "לכל רש"י: מפרש פרשתנו, שבהתחלת משה" אל "ויקרא הפסוק על
שנאמר  בו, משתמשים השרת שמלאכי לשון חיבה, לשון קריאה, קדמה (ורש"י 1ציוויים זה. אל זה וקרא
שנאמר  וטומאה, עראי בלשון עליהן נגלה העולם אומות לנביאי אבל בלעם".2מוסיף:) אל אלקים ויקר

לאזניו, ומגיע הולך "הקול ומפרש: משה", אל "ויקרא התיבות את פעם עוד רש"י מעתיק [ואחרֿכך
ה]. סעיף כדלקמן וכו'", שומעין לא ישראל וכל

בפשטות  הוא לפרשם) רש"י צריך (שלכן משה" אל "ויקרא בתיבות מקרא של בפשוטו הקושי והנה,
ולמה  משה", אל ה' "וידבר מיד להתחיל יכול היה הפסוק שהרי לגמרי, מיותרות אלו תיבות שלכאורה -
הוא  ש"ויקרא" רש"י מפרש זה ועל - אליו")? ה' "וידבר (ואחרֿכך משה" אל "ויקרא תחילה נאמר

חיבה". "לשון

זה  לפני שכתוב למה בהמשך בא משה" אל ש"ויקרא לומר אפשר היה לכאורה יכול 3ולהעיר: "ולא
לאוהל  לבוא תחילה לקרותו הקב"ה הוצרך ולכן וגו'", הענן עליו שכן כי מועד אוהל אל לבוא משה

חז"ל  במדרשי שמצינו (וכפי אליו דיבר לאחריֿזה ורק אינו 4מועד, רש"י אבל הקריאה). טעם שזהו
אליו ה' "וידבר הלשון מפשטות כי כן, משה nמפרש  היה לא הדיבור בעת שגם משמע, מועד", אוהל

מועד  מועד 5באוהל לאוהל מחוץ אלא החיבה.*, בגלל הוא הקריאה שטעם רש"י מפרש ולכן .

להבין:·. צריך אך

באדם א) ולדוגמא: זה, לפני פעמים כמה מצינו - "ויאמר" או "וידבר" לפני ד"ויקרא" ההקדמה
גו'" לו ויאמר האדם אל אלקים ה' "ויקרא - השמים 6הראשון מן ה' מלאך אליו "ויקרא - באברהם וכן ,

גו'" אבינו 7ויאמר ואברהם הראשון לאדם הקב"ה דיבור אופן בין חילוק שיש לומר תמצא אם וגם .
במדרש  שמצינו (כפי למשה הדיבור אליו 8לאופן "ויקרא זה לפני כבר נאמר רבינו משה אצל גם הרי - (

גו'" ויאמר הסנה מתוך -9אלקים להדיבור הקריאה להקדמת בטעם מקרא של בפשוטו קושי יש ואם .
הנ"ל? בפסוקים זאת לבאר רש"י צריך היה

קדמה ב) ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל - כלל של בלשון זה ענין רש"י מפרש למה
חיבה", לשון קריאה, "קדמה משה", אל "ויקרא לומר מספיק כאן, מקרא  של פשוטו לפרש כדי קריאה ";
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סּיּום  הם בּה" "לאׁשמה ׁשהּתבֹות יּתכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָואי

הּוא, הענין א חיּבה . לׁשֹון וּיקרא, ְְְִִִַַַָָָָָָּפרׁשת

הּזדֹונֹות  על  מֹורה  בּה" ּד"לאׁשמה ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  גֹו' וכּפר  עלֿידי  לזכּיֹות ,51ׁשּנהפכים ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכאׁשר  היא והּסליחה הּכּפרה אמּתית ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכּיֹות  נהפכים ּדוקא 26הּזדֹונֹות זה ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל החיּבה אמּתית ְֲִִִִֵֶַַַָָָמתּבּטאת

ּכאׁשר  אפילּו ׁשּלכן לּתֹורה, ׁשּקדמה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל

ועֹוׂשה  הּתֹורה מצֹות על עֹובר יׂשראל ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

ואֹוהב  אז ּגם הּנה רחמנאֿליצלן, עׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמעׂשה

יעקב  עצמּותֹו54את ׁשּמּצד ׁשאף [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמֹו ג), סעיף לעיל (ּכּנזּכר כּו' חפץ" מהן ּבאיזה יֹודע "איני נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתּבר

יעקב 55ׁשּכתּוב  את ואֹוהב הּנה לכאֹורה, ּבׁשוה ׁשניהם ליעקב, עׂשו אח הלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  עׂשו ועד 56ואת אׁשמֹותיו, על וסֹולח מכּפר והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתהּפכא  הענין ּכללּות ּגם נעׂשה ועלֿידיֿזה לזכּיֹות, נהפכים ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהּזדֹונֹות

למתקא  ּומרירּו לנהֹורא וׂשמחת 57חׁשֹוכא מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ראׁשם  על .58עֹולם ַָָֹ
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ג.54) א, ב.55)מלאכי ואילך.56)שם, א תקסה, (ח"ג) בראשית אוה"ת ואילך. א לז, לג"פ לקו"ת ג. קכ, בתו"א נתבאר

א.57)ובכ"מ. ד, זח"א יא.58)ראה נא, שם י. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B·z‰L ÔÎzÈהמילים"d· ‰ÓL‡Ï" והחובה החטא על שמדברות ƒ»≈∆«≈¿«¿»»

?‰aÈÁ ÔBLÏ ,‡¯˜iÂ ˙L¯t ÌeiÒ Ì‰≈ƒ»»««ƒ¿»¿ƒ»
"d· ‰ÓL‡Ï"c ÔÈÚ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ את מבטא הוא אף «»ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

הוא  שכן ישראל, לבני הקדושֿברוךֿהוא ‰BB„f˙חיבת ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿
È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL∆∆¡»ƒƒ¿À«¿≈

ÁÏÒÂ 'B‚ ¯tÎÂ51 האמורים ¿ƒ∆¿ƒ¿«
הפרשה  את החותם פסוק באותו

‰tk¯‰בתחילתו, ˙ÈzÓ‡ È¯‰L∆¬≈¬ƒƒ««»»
‰ÁÈÏq‰Â והאשמה החטא ‰È‡על ¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰ ¯L‡k«¬∆«¿∆¡»ƒ
˙BiÎÊÏ26.באריכות לעיל כמבואר ƒ¿À

˙‡ha˙Ó ‡˜Âc ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆«¿»ƒ¿«≈
ŒLB„w‰ ÏL ‰aÈÁ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ«ƒ»∆«»
‰Ó„wL Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ¿»≈∆»¿»

‰¯BzÏ האמירות לפני ובאה «»
ונעלית  התורה מצוות של והציוויים

‡LÈמהם, ¯L‡k eÏÈÙ‡ ÔÎlL∆»≈¬ƒ«¬∆ƒ
˙BˆÓ ÏÚ ¯·BÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«ƒ¿
ÂNÚ ‰NÚÓ ‰NBÚÂ ‰¯Bz‰«»¿∆«¬≈≈»
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»ƒ≈«»

·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â54BaL כלשון »«∆«¬…∆
ואוהב  ליעקב, עשו אח "הלא הכתוב

vnL„יעקב"את  Û‡L ,eÈ‰Â]¿«¿∆«∆ƒ«
ÈÈ‡" ¯Ó‡ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆¡«≈ƒ
'eÎ "ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ≈«¿≈∆≈∆»≈

·e˙kL BÓÎe ,(‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)55ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ «ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆»¬…»≈»
‰p‰ ,‰¯B‡ÎÏ ‰ÂLa Ì‰ÈL ,·˜ÚÈÏ הקדושֿברוךֿהוא מכלֿמקום ¿«¬…¿≈∆¿»∆ƒ¿»ƒ≈

שיהיה בוחר  חופשית ÂNÚבבחירה ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â»«∆«¬…¿∆≈»
È˙‡N56ÂÈ˙BÓL‡ ÏÚ ÁÏBÒÂ ¯tÎÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,[ »≈ƒ¿«»»¿«≈¿≈«««¿»

שחטא  היהודי »¿ÚÂ„רחמנאֿליצלן,של
,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰L∆«¿∆¡»ƒƒ¿À
˙eÏÏk Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«¿»

ÔÈÚ‰ רק (לא הכללי והתוכן העניין »ƒ¿»
תשובה) שעשה פרטי יהודי אותו של

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe57, הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  והמר לאור »È·a¿ƒ‡˙החושך
,LnÓ ·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
והסתרים  העלמות כלל יהיו לא שאז

שהוא, סוג ÌÏBÚמכל ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»
ÌL‡¯ ÏÚ58. «…»
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‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe57, הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  והמר לאור »È·a¿ƒ‡˙החושך
,LnÓ ·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
והסתרים  העלמות כלל יהיו לא שאז

שהוא, סוג ÌÏBÚמכל ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»
ÌL‡¯ ÏÚ58. «…»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם ממוצש"ק, ובמ"ש בהנוגע לסניף תו"ת אשר במחנם הט', כבר ידוע 

הדין אשר אפילו דאניס רחמנא פטרי' הרי כמאן דעביד לא אמרינן, וכנראה זה גם במוחש, כן ידוע 

שעניי עירך קודמין...

)שמזה  פועל  לידי  שיבא  באופן  בזה  לעשות  והכחות  היכולת  להם  ניתנו  מראש  אשר  פשוט 

מובן ג"כ שאין בזה אונס( ואין הדבר תלוי אלא ברצונם, אלא שכיון שגם ברצון ישנו חיצוניות הרצון 

אלא  בזה  איינגעשפאנט(  )ניט  רתמו  לא  בטח  פעל,  לא  עתה  דעד  שהרצון  ורואים  הרצון  ופנימיות 

חיצוניות הרצון, ומוכרח שיהי' נוגע לפנימיות הרצון ואז יצליחו...

בודאי ינצלו ימי הפורים במחנם הט' גם להפצת המעינות חוצה.

בברכת פורים שמח ולבשו"ט.



טו

.d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ולכל ‡. אמירות ולכל דברות "לכל רש"י: מפרש פרשתנו, שבהתחלת משה" אל "ויקרא הפסוק על
שנאמר  בו, משתמשים השרת שמלאכי לשון חיבה, לשון קריאה, קדמה (ורש"י 1ציוויים זה. אל זה וקרא
שנאמר  וטומאה, עראי בלשון עליהן נגלה העולם אומות לנביאי אבל בלעם".2מוסיף:) אל אלקים ויקר

לאזניו, ומגיע הולך "הקול ומפרש: משה", אל "ויקרא התיבות את פעם עוד רש"י מעתיק [ואחרֿכך
ה]. סעיף כדלקמן וכו'", שומעין לא ישראל וכל

בפשטות  הוא לפרשם) רש"י צריך (שלכן משה" אל "ויקרא בתיבות מקרא של בפשוטו הקושי והנה,
ולמה  משה", אל ה' "וידבר מיד להתחיל יכול היה הפסוק שהרי לגמרי, מיותרות אלו תיבות שלכאורה -
הוא  ש"ויקרא" רש"י מפרש זה ועל - אליו")? ה' "וידבר (ואחרֿכך משה" אל "ויקרא תחילה נאמר

חיבה". "לשון

זה  לפני שכתוב למה בהמשך בא משה" אל ש"ויקרא לומר אפשר היה לכאורה יכול 3ולהעיר: "ולא
לאוהל  לבוא תחילה לקרותו הקב"ה הוצרך ולכן וגו'", הענן עליו שכן כי מועד אוהל אל לבוא משה

חז"ל  במדרשי שמצינו (וכפי אליו דיבר לאחריֿזה ורק אינו 4מועד, רש"י אבל הקריאה). טעם שזהו
אליו ה' "וידבר הלשון מפשטות כי כן, משה nמפרש  היה לא הדיבור בעת שגם משמע, מועד", אוהל

מועד  מועד 5באוהל לאוהל מחוץ אלא החיבה.*, בגלל הוא הקריאה שטעם רש"י מפרש ולכן .

להבין:·. צריך אך

באדם א) ולדוגמא: זה, לפני פעמים כמה מצינו - "ויאמר" או "וידבר" לפני ד"ויקרא" ההקדמה
גו'" לו ויאמר האדם אל אלקים ה' "ויקרא - השמים 6הראשון מן ה' מלאך אליו "ויקרא - באברהם וכן ,

גו'" אבינו 7ויאמר ואברהם הראשון לאדם הקב"ה דיבור אופן בין חילוק שיש לומר תמצא אם וגם .
במדרש  שמצינו (כפי למשה הדיבור אליו 8לאופן "ויקרא זה לפני כבר נאמר רבינו משה אצל גם הרי - (

גו'" ויאמר הסנה מתוך -9אלקים להדיבור הקריאה להקדמת בטעם מקרא של בפשוטו קושי יש ואם .
הנ"ל? בפסוקים זאת לבאר רש"י צריך היה

קדמה ב) ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל - כלל של בלשון זה ענין רש"י מפרש למה
חיבה", לשון קריאה, "קדמה משה", אל "ויקרא לומר מספיק כאן, מקרא  של פשוטו לפרש כדי קריאה ";
ציוויים  ולכל אמירות ולכל דברות "לכל - המקומות שאר לכל בנוגע גם הוא שכן להוסיף צריך ולמה

קריאה"? קדמה

שמלאכ ג) "לשון להיותו - "חיבה" לשון הוא ש"ויקרא" ראיה מביא בו".רש"י משתמשים השרת י
השרת ממלאכי מוכח מדוע שבהכרח xzeiולכאורה, משה", אל "ויקרא כאן שנאמר ממה שמוכח ממה

הקריאה? בהקדמת כלל צורך אין זאת לולי שהרי חיבה", "לשון שזהו לומר

אלד) "ויקרא הכתוב בפירוש נוגע ש"dynמה ,"mlerd zene` i`iapl!?"'כו בלשון עליהן נגלה

שהרי  - בבלעם שנאמר ל"ויקר" במשה שנאמר "ויקרא" בין השינוי לתרץ רש"י שכוונת לומר ואין

האוהל.)* פתח שעמד לומר יש - לאוהל" חוץ יוצא היה ולא נפסק הקול "שהיה רש"י בפירוש שכתוב ומה
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ג.1) ו, ישעי'
ד.2) כג, בלק
לה).3) (מ, פקודי ס"פ
ח.4) א. פרשתנו תנחומא ראה
שם.5) פקודי רמב"ן גם ראה

ט.6) ג, בראשית
יא.7) כב, וירא
ט.8) פ"א, ויק"ר
ד.9) ג, שמות

d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie zyxt zay

סּיּום  הם בּה" "לאׁשמה ׁשהּתבֹות יּתכן ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָואי

הּוא, הענין א חיּבה . לׁשֹון וּיקרא, ְְְִִִַַַָָָָָָּפרׁשת

הּזדֹונֹות  על  מֹורה  בּה" ּד"לאׁשמה ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  גֹו' וכּפר  עלֿידי  לזכּיֹות ,51ׁשּנהפכים ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכאׁשר  היא והּסליחה הּכּפרה אמּתית ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכּיֹות  נהפכים ּדוקא 26הּזדֹונֹות זה ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל החיּבה אמּתית ְֲִִִִֵֶַַַָָָמתּבּטאת

ּכאׁשר  אפילּו ׁשּלכן לּתֹורה, ׁשּקדמה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל

ועֹוׂשה  הּתֹורה מצֹות על עֹובר יׂשראל ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

ואֹוהב  אז ּגם הּנה רחמנאֿליצלן, עׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמעׂשה

יעקב  עצמּותֹו54את ׁשּמּצד ׁשאף [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמֹו ג), סעיף לעיל (ּכּנזּכר כּו' חפץ" מהן ּבאיזה יֹודע "איני נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתּבר

יעקב 55ׁשּכתּוב  את ואֹוהב הּנה לכאֹורה, ּבׁשוה ׁשניהם ליעקב, עׂשו אח הלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  עׂשו ועד 56ואת אׁשמֹותיו, על וסֹולח מכּפר והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתהּפכא  הענין ּכללּות ּגם נעׂשה ועלֿידיֿזה לזכּיֹות, נהפכים ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהּזדֹונֹות

למתקא  ּומרירּו לנהֹורא וׂשמחת 57חׁשֹוכא מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ראׁשם  על .58עֹולם ַָָֹ
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ג.54) א, ב.55)מלאכי ואילך.56)שם, א תקסה, (ח"ג) בראשית אוה"ת ואילך. א לז, לג"פ לקו"ת ג. קכ, בתו"א נתבאר

א.57)ובכ"מ. ד, זח"א יא.58)ראה נא, שם י. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B·z‰L ÔÎzÈהמילים"d· ‰ÓL‡Ï" והחובה החטא על שמדברות ƒ»≈∆«≈¿«¿»»

?‰aÈÁ ÔBLÏ ,‡¯˜iÂ ˙L¯t ÌeiÒ Ì‰≈ƒ»»««ƒ¿»¿ƒ»
"d· ‰ÓL‡Ï"c ÔÈÚ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ את מבטא הוא אף «»ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

הוא  שכן ישראל, לבני הקדושֿברוךֿהוא ‰BB„f˙חיבת ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿
È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL∆∆¡»ƒƒ¿À«¿≈

ÁÏÒÂ 'B‚ ¯tÎÂ51 האמורים ¿ƒ∆¿ƒ¿«
הפרשה  את החותם פסוק באותו

‰tk¯‰בתחילתו, ˙ÈzÓ‡ È¯‰L∆¬≈¬ƒƒ««»»
‰ÁÈÏq‰Â והאשמה החטא ‰È‡על ¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰ ¯L‡k«¬∆«¿∆¡»ƒ
˙BiÎÊÏ26.באריכות לעיל כמבואר ƒ¿À

˙‡ha˙Ó ‡˜Âc ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆«¿»ƒ¿«≈
ŒLB„w‰ ÏL ‰aÈÁ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ«ƒ»∆«»
‰Ó„wL Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ¿»≈∆»¿»

‰¯BzÏ האמירות לפני ובאה «»
ונעלית  התורה מצוות של והציוויים

‡LÈמהם, ¯L‡k eÏÈÙ‡ ÔÎlL∆»≈¬ƒ«¬∆ƒ
˙BˆÓ ÏÚ ¯·BÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«ƒ¿
ÂNÚ ‰NÚÓ ‰NBÚÂ ‰¯Bz‰«»¿∆«¬≈≈»
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»ƒ≈«»

·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â54BaL כלשון »«∆«¬…∆
ואוהב  ליעקב, עשו אח "הלא הכתוב

vnL„יעקב"את  Û‡L ,eÈ‰Â]¿«¿∆«∆ƒ«
ÈÈ‡" ¯Ó‡ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆¡«≈ƒ
'eÎ "ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ≈«¿≈∆≈∆»≈

·e˙kL BÓÎe ,(‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)55ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ «ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆»¬…»≈»
‰p‰ ,‰¯B‡ÎÏ ‰ÂLa Ì‰ÈL ,·˜ÚÈÏ הקדושֿברוךֿהוא מכלֿמקום ¿«¬…¿≈∆¿»∆ƒ¿»ƒ≈

שיהיה בוחר  חופשית ÂNÚבבחירה ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â»«∆«¬…¿∆≈»
È˙‡N56ÂÈ˙BÓL‡ ÏÚ ÁÏBÒÂ ¯tÎÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,[ »≈ƒ¿«»»¿«≈¿≈«««¿»

שחטא  היהודי »¿ÚÂ„רחמנאֿליצלן,של
,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰L∆«¿∆¡»ƒƒ¿À
˙eÏÏk Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«¿»

ÔÈÚ‰ רק (לא הכללי והתוכן העניין »ƒ¿»
תשובה) שעשה פרטי יהודי אותו של

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe57, הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  והמר לאור »È·a¿ƒ‡˙החושך
,LnÓ ·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
והסתרים  העלמות כלל יהיו לא שאז

שהוא, סוג ÌÏBÚמכל ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»
ÌL‡¯ ÏÚ58. «…»
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הּוא, הענין א חיּבה . לׁשֹון וּיקרא, ְְְִִִַַַָָָָָָּפרׁשת

הּזדֹונֹות  על  מֹורה  בּה" ּד"לאׁשמה ְְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהענין

ונסלח  גֹו' וכּפר  עלֿידי  לזכּיֹות ,51ׁשּנהפכים ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָֻ

ּכאׁשר  היא והּסליחה הּכּפרה אמּתית ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהרי

לזכּיֹות  נהפכים ּדוקא 26הּזדֹונֹות זה ּובענין . ְְְְְֱִִִֶֶַַָָָֻ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל החיּבה אמּתית ְֲִִִִֵֶַַַָָָמתּבּטאת

ּכאׁשר  אפילּו ׁשּלכן לּתֹורה, ׁשּקדמה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָליׂשראל

ועֹוׂשה  הּתֹורה מצֹות על עֹובר יׂשראל ְְְִִִֵֵֶַַָָאיׁש

ואֹוהב  אז ּגם הּנה רחמנאֿליצלן, עׂשו ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָמעׂשה

יעקב  עצמּותֹו54את ׁשּמּצד ׁשאף [והינּו, ׁשּבֹו ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹ

ּוכמֹו ג), סעיף לעיל (ּכּנזּכר כּו' חפץ" מהן ּבאיזה יֹודע "איני נאמר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיתּבר

יעקב 55ׁשּכתּוב  את ואֹוהב הּנה לכאֹורה, ּבׁשוה ׁשניהם ליעקב, עׂשו אח הלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׂשנאתי  עׂשו ועד 56ואת אׁשמֹותיו, על וסֹולח מכּפר והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,[ ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּדאתהּפכא  הענין ּכללּות ּגם נעׂשה ועלֿידיֿזה לזכּיֹות, נהפכים ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהּזדֹונֹות

למתקא  ּומרירּו לנהֹורא וׂשמחת 57חׁשֹוכא מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ראׁשם  על .58עֹולם ַָָֹ
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ג.54) א, ב.55)מלאכי ואילך.56)שם, א תקסה, (ח"ג) בראשית אוה"ת ואילך. א לז, לג"פ לקו"ת ג. קכ, בתו"א נתבאר

א.57)ובכ"מ. ד, זח"א יא.58)ראה נא, שם י. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙B·z‰L ÔÎzÈהמילים"d· ‰ÓL‡Ï" והחובה החטא על שמדברות ƒ»≈∆«≈¿«¿»»

?‰aÈÁ ÔBLÏ ,‡¯˜iÂ ˙L¯t ÌeiÒ Ì‰≈ƒ»»««ƒ¿»¿ƒ»
"d· ‰ÓL‡Ï"c ÔÈÚ‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ את מבטא הוא אף «»ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒ¿«¿»»

הוא  שכן ישראל, לבני הקדושֿברוךֿהוא ‰BB„f˙חיבת ÏÚ ‰¯BÓ∆««¿
È„ÈŒÏÚ ˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰pL∆∆¡»ƒƒ¿À«¿≈

ÁÏÒÂ 'B‚ ¯tÎÂ51 האמורים ¿ƒ∆¿ƒ¿«
הפרשה  את החותם פסוק באותו

‰tk¯‰בתחילתו, ˙ÈzÓ‡ È¯‰L∆¬≈¬ƒƒ««»»
‰ÁÈÏq‰Â והאשמה החטא ‰È‡על ¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰ ¯L‡k«¬∆«¿∆¡»ƒ
˙BiÎÊÏ26.באריכות לעיל כמבואר ƒ¿À

˙‡ha˙Ó ‡˜Âc ‰Ê ÔÈÚ·e¿ƒ¿»∆«¿»ƒ¿«≈
ŒLB„w‰ ÏL ‰aÈÁ‰ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒ«ƒ»∆«»
‰Ó„wL Ï‡¯NÈÏ ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ¿»≈∆»¿»

‰¯BzÏ האמירות לפני ובאה «»
ונעלית  התורה מצוות של והציוויים

‡LÈמהם, ¯L‡k eÏÈÙ‡ ÔÎlL∆»≈¬ƒ«¬∆ƒ
˙BˆÓ ÏÚ ¯·BÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«ƒ¿
ÂNÚ ‰NÚÓ ‰NBÚÂ ‰¯Bz‰«»¿∆«¬≈≈»
Ê‡ Ìb ‰p‰ ,ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ«̄¬»»ƒ¿»ƒ≈«»

·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â54BaL כלשון »«∆«¬…∆
ואוהב  ליעקב, עשו אח "הלא הכתוב

vnL„יעקב"את  Û‡L ,eÈ‰Â]¿«¿∆«∆ƒ«
ÈÈ‡" ¯Ó‡ C¯a˙È B˙eÓˆÚ«¿ƒ¿»≈∆¡«≈ƒ
'eÎ "ıÙÁ Ô‰Ó ‰ÊÈ‡a Ú„BÈ≈«¿≈∆≈∆»≈

·e˙kL BÓÎe ,(‚ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯kÊpk)55ÂNÚ Á‡ ‡Ï‰ «ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆»¬…»≈»
‰p‰ ,‰¯B‡ÎÏ ‰ÂLa Ì‰ÈL ,·˜ÚÈÏ הקדושֿברוךֿהוא מכלֿמקום ¿«¬…¿≈∆¿»∆ƒ¿»ƒ≈

שיהיה בוחר  חופשית ÂNÚבבחירה ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡ ·‰B‡Â»«∆«¬…¿∆≈»
È˙‡N56ÂÈ˙BÓL‡ ÏÚ ÁÏBÒÂ ¯tÎÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,[ »≈ƒ¿«»»¿«≈¿≈«««¿»

שחטא  היהודי »¿ÚÂ„רחמנאֿליצלן,של
,˙BiÎÊÏ ÌÈÎÙ‰ ˙BB„f‰L∆«¿∆¡»ƒƒ¿À
˙eÏÏk Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«¿»

ÔÈÚ‰ רק (לא הכללי והתוכן העניין »ƒ¿»
תשובה) שעשה פרטי יהודי אותו של

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe57, הפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

למתוק  והמר לאור »È·a¿ƒ‡˙החושך
,LnÓ ·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈¿»«»
והסתרים  העלמות כלל יהיו לא שאז

שהוא, סוג ÌÏBÚמכל ˙ÁÓNÂ¿ƒ¿«»
ÌL‡¯ ÏÚ58. «…»
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"ויקרא", נאמר שבה בפרשתנו, נוגע זה ואין בלעם", אל אלקים "ויקר בפסוק רק מתעוררת זו שאלה
הרגיל. לשון שזהו

נוספת:‚. שאלה בהקדם ויובן

בגמרא  לדיבור,10איתא קריאה הקדים למה וידבר, משה אל "ויקרא יאמר : שלא ארץ, דרך תורה לימדה
קורהו". אלאֿאםֿכן לחבירו דבר אדם

יאמר  ("שלא זו הנהגה שהרי - הפשט דרך  על ולא ההלכה, דרך על רק הם הגמרא שדברי לומר ואין
מובנת קורהו") כן אלאֿאם לחבירו דבר לומר אדם רוצה אדם שכאשר במוחש שרואים וכפי בפשטות,

לחבירו, (וכמודברֿמה דבריו את לשמוע מוכן שיהיה כדי תחילה, מודיעו הוא לביתו הרי שנכנס שקודם
תחילה  בדלת מקיש חבירו ההכנה,11של לולי מהֿשאיןֿכן דבריו.), את יקלוט שלא יתכן שאז

יהיה  שמשה כדי זו, הקדמה להיות צריכה למשה הקדושֿברוךֿהוא לדיבור שבנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הקדושֿברוךֿהוא. דברי את לשמוע מוכן

שהקדמת  ההוכחה מהי לעיל, הנזכר ארץ דרך מנהג מצד הקריאה בהקדמת צורך שיש כיון כן, ואם
חיבה"? "לשון היא הקריאה

בזה:„. והביאור

ש  דבר ההכרח לשמוע מוכן יהיה שמשה כדי להדיבור, הקדמה רק אינה זו שקריאה לפרש רש"י ל
"ויקרא  מחתא: בחדא נאמר ולא אליו", ה' "וידבר ואחרֿכך משה", אל "ויקרא שנאמר ממה - היא ה',

הוא משה" אל ש"ויקרא מוכח, ומזה אליו", וידבר משה אל envrה' ipta oipr לבאר רש"י צריך ולכן .
זו. קריאה של ענינה מהו

מאומה  לפרש רש"י הוצרך לא הקריאה, ענין נזכר שבהם שלפניֿזה שבפסוקים שפיר אתי ועלֿפיֿזה
עצמו. בפני ענין היא שהקריאה כאן, מהֿשאיןֿכן מחתא, בחדא באים והדיבור הקריאה ששם כיון -

(ובמילא חיבה" "לשון הוא משה" אל ש"ויקרא  רש"י, מפרש זה לדיבור,ועל ההקדמה גם בזה נכללת
מנה" מאתים בכלל ש"יש ).12עלֿדרך

שהקריאה  אלא אינו זה שבפסוק ההכרח כי, - חיבה" "לשון הוא ש"ויקרא" ראיה להביא צריך ורש"י
קריאה  של ענינה מהו יודעים לא עדיין אבל עצמו, בפני ענין גם) אלא לדיבור, הקדמה בתור רק (לא היא
וכיון  זה", אל זה וקרא שנאמר בו, משתמשים השרת שמלאכי "לשון שזהו רש"י מביא זה ועל זו.

תחרות" ולא שנאה ולא קנאה לא בהם אין משתמשים 13ש"מלאכים השרת שמלאכי שה"לשון מובן, הרי ,
חיבה". "לשון הוא משה" אל "ויקרא שגם ראיה רש"י מביא ומזה חיבה". "לשון הוא בו"

בנוגע מצד zaiqlאמנם, (לא היא זו שחיבה לומר מקום יש משה", אל ב"ויקרא שמתבטאת החיבה
כל  בשביל גם אלא לבדו, משה בשביל רק לא היתה (שלכן הנבואה ענין כללות מצד אלא) משה, מעלת
העגל). חטא לאחרי ואפילו במצרים, היו בניֿישראל כאשר גם כו'", דברות "לכל - הזמנים ובכל ישראל,

ויקר  שנאמר וטומאה, עראי בלשון עליהן נגלה העולם אומות לנביאי "אבל רש"י: ממשיך זה  ועל
להיות  צריך היה כן (דאם הנבואה ענין בגלל לא היא החיבה שסיבת מובן, ומזה בלעם", אל אלקים

(וישראל). משה מעלת בגלל אלא העולם), אומות נביאי אצל גם זה ענין

נוגע זה שענין מובן aezkdועלֿפיֿזה yexitl החיבה שסיבת - חיבה" לשון "קריאה משה", אל "ויקרא
משה. מעלת מצד אלא הנבואה, ענין מצד אינה

שאףֿעלֿפי ‰. - חיבה" לשון קריאה, קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל רש"י ומקדים
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ובפרש"י.11) א קיב, פסחים ראה

ב.12) מא, ב"ב א. עד, ב"ק
שהש"13) יג.ראה פ"ח, ר

d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

אין  כאן, לראשונה נתפרש לדיבור) הכנה בתור רק לא עצמה, בפני (קריאה משה" אל ד"ויקרא שהענין
ולכל  אמירות ולכל דברות "לכל בנוגע גם אלא הקרבנות), (בענין זו שבפרשה לדיבור בנוגע רק זה

זה. שלפני בפרשיות שנזכרו ציוויים"

לאזניו, ומגיע הולך "הקול משה", אל "ויקרא - הפסוק על רש"י פירוש בהמשך הביאור ובהקדם
מובן: אינו דלכאורה - וכו'" שומעין לא ישראל וכל

דבורֿהמתחיל,א) באותו - זה לפני לפירושו בהמשך כו'" הולך "הקול ולפרש להוסיף יכול היה רש"י
רש"י  הוצרך כאן ולמה דבורֿהמתחיל; באותו שונים ענינים כותב שרש"י מקומות בכמה שמצינו וכפי

משה"? אל "ויקרא התיבות את פעם עוד להעתיק

השל"ה  דברי כידוע רש"י, בפירוש הדיוק גודל אודות פעמים כמה המדובר עלֿפי אודות 14[ובפרט
פירושו  שכתב קודם תעניות תרי"ג התענה שרש"י מבריֿסמכא וכמובא רש"י, שבפירוש ההפלאה ,15גודל

מקאזניץ  המגיד עלֿידי הדבר שנתבאר חלוקת 16וכפי שגם כך, ממעזריטש, המגיד מתלמידי שהיה ָ
ובכוונה]. בדיוק היא עצמו בפני לדיבורֿהמתחיל  הפירוש

אומות ב) נביאי שרק משמע, כו'", העולם אומות לנביאי "אבל הראשון, המתחיל בדיבור רש"י מדברי
שביניהם, הנביאים (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בניֿישראל אבל חיבה", לשון ל"קריאה שייכים אינם העולם

שהתנבאו  מבניֿישראל כמה עוד היו רבינו משה שמלבד שמצינו יתן 17כפי "מי אמר רבינו שמשה ועד ,
נביאים" ה' עם ש"כל 18כל רש"י כותב השני בדיבורֿהמתחיל ואילו חיבה"; לשון ל"קריאה שייכים (

שומעין"?! לא ישראל

.Â:בזה והביאור

דיבורי  אודות מסופר שבו שמות, ספר בין "ממוצע" הוא הספר, בתחילת שנאמר משה" אל "ויקרא
למשה אליוmcewה' ה' "וידבר שהתחלתו ויקרא, לספר המשכן, crenהקמת lde`n."

בחסידות  כמבואר - ממוצע של שענינו הענינים 19וכיון שני את שכולל - בפשטות גם ומובן ,
לשניהם  שייך ויקרא, לספר שמות ספר בין הממוצע משה", אל ש"ויקרא מובן, הרי ידו, על שמתחברים

ולאחריו  לפניו נדרש מקרא "20(עלֿדרך נאמר [ולכן שמות ספר של הסיום הן שזהו והיינו, ,(e"יקרא
המוסיף  וא"ו גם הוא הרי לעבר, מעתיד המהפך וא"ו היותו על שנוסף וא"ו, ההתחלה 21בתוספת והן ,[

ויקרא. דספר

- חיבה" לשון קריאה, קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל שכתב במה רש"י כוונת וזוהי
שמות. שבספר וציוויים אמירות הדברות כל על גם קאי משה" אל ש"ויקרא

משה" אל ב"ויקרא שהצורך מפרש אינו שרש"י א) (סעיף לעיל בהאמור ביאור ניתוסף [ועלֿפיֿזה
הדברות  על גם קאי משה" אל "ויקרא שהרי - גו'" מועד אוהל אל לבוא משה יכול ש"לא בגלל הוא

מועד]. באוהל היו שלא שמות שבספר וציוויים אמירות

רש"י: בפירוש החלוקה גם מובנת ועלֿפיֿזה

בתור שהוא כפי משה" אל ד"ויקרא הענין רש"י מבאר הראשון, משה אל ויקרא meiqבדבורֿהמתחיל
zeny xtq רק רש"י שולל זה ובענין ציוויים". ולכל אמירות ולכל דברות "לכל שקדמה הקריאה שזוהי -

חיבה" לשון ה"קריאה את הם גם שמעו לפעמים - לבניֿישראל בנוגע אבל העולם, אומות נביאי את
להם); שקדמה הקריאה את גם ששמעו לומר מסתבר הדברות, את ששמעו דכשם הדברות, בעשרת (כמו
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בתחלתו.15) המור צרור רש"י. מערכת (להחיד"א) שה"ג
בצרור16) נעתק וישב. ר"פ ישראל שם.עבודת המור
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ובכ"מ. סע"א.

רע"א.20) יט, מנחות
שם.21) מנחות ראה
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"ויקרא", נאמר שבה בפרשתנו, נוגע זה ואין בלעם", אל אלקים "ויקר בפסוק רק מתעוררת זו שאלה
הרגיל. לשון שזהו

נוספת:‚. שאלה בהקדם ויובן

בגמרא  לדיבור,10איתא קריאה הקדים למה וידבר, משה אל "ויקרא יאמר : שלא ארץ, דרך תורה לימדה
קורהו". אלאֿאםֿכן לחבירו דבר אדם

יאמר  ("שלא זו הנהגה שהרי - הפשט דרך  על ולא ההלכה, דרך על רק הם הגמרא שדברי לומר ואין
מובנת קורהו") כן אלאֿאם לחבירו דבר לומר אדם רוצה אדם שכאשר במוחש שרואים וכפי בפשטות,

לחבירו, (וכמודברֿמה דבריו את לשמוע מוכן שיהיה כדי תחילה, מודיעו הוא לביתו הרי שנכנס שקודם
תחילה  בדלת מקיש חבירו ההכנה,11של לולי מהֿשאיןֿכן דבריו.), את יקלוט שלא יתכן שאז

יהיה  שמשה כדי זו, הקדמה להיות צריכה למשה הקדושֿברוךֿהוא לדיבור שבנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הקדושֿברוךֿהוא. דברי את לשמוע מוכן

שהקדמת  ההוכחה מהי לעיל, הנזכר ארץ דרך מנהג מצד הקריאה בהקדמת צורך שיש כיון כן, ואם
חיבה"? "לשון היא הקריאה

בזה:„. והביאור

ש  דבר ההכרח לשמוע מוכן יהיה שמשה כדי להדיבור, הקדמה רק אינה זו שקריאה לפרש רש"י ל
"ויקרא  מחתא: בחדא נאמר ולא אליו", ה' "וידבר ואחרֿכך משה", אל "ויקרא שנאמר ממה - היא ה',

הוא משה" אל ש"ויקרא מוכח, ומזה אליו", וידבר משה אל envrה' ipta oipr לבאר רש"י צריך ולכן .
זו. קריאה של ענינה מהו

מאומה  לפרש רש"י הוצרך לא הקריאה, ענין נזכר שבהם שלפניֿזה שבפסוקים שפיר אתי ועלֿפיֿזה
עצמו. בפני ענין היא שהקריאה כאן, מהֿשאיןֿכן מחתא, בחדא באים והדיבור הקריאה ששם כיון -

(ובמילא חיבה" "לשון הוא משה" אל ש"ויקרא  רש"י, מפרש זה לדיבור,ועל ההקדמה גם בזה נכללת
מנה" מאתים בכלל ש"יש ).12עלֿדרך

שהקריאה  אלא אינו זה שבפסוק ההכרח כי, - חיבה" "לשון הוא ש"ויקרא" ראיה להביא צריך ורש"י
קריאה  של ענינה מהו יודעים לא עדיין אבל עצמו, בפני ענין גם) אלא לדיבור, הקדמה בתור רק (לא היא
וכיון  זה", אל זה וקרא שנאמר בו, משתמשים השרת שמלאכי "לשון שזהו רש"י מביא זה ועל זו.

תחרות" ולא שנאה ולא קנאה לא בהם אין משתמשים 13ש"מלאכים השרת שמלאכי שה"לשון מובן, הרי ,
חיבה". "לשון הוא משה" אל "ויקרא שגם ראיה רש"י מביא ומזה חיבה". "לשון הוא בו"

בנוגע מצד zaiqlאמנם, (לא היא זו שחיבה לומר מקום יש משה", אל ב"ויקרא שמתבטאת החיבה
כל  בשביל גם אלא לבדו, משה בשביל רק לא היתה (שלכן הנבואה ענין כללות מצד אלא) משה, מעלת
העגל). חטא לאחרי ואפילו במצרים, היו בניֿישראל כאשר גם כו'", דברות "לכל - הזמנים ובכל ישראל,

ויקר  שנאמר וטומאה, עראי בלשון עליהן נגלה העולם אומות לנביאי "אבל רש"י: ממשיך זה  ועל
להיות  צריך היה כן (דאם הנבואה ענין בגלל לא היא החיבה שסיבת מובן, ומזה בלעם", אל אלקים

(וישראל). משה מעלת בגלל אלא העולם), אומות נביאי אצל גם זה ענין

נוגע זה שענין מובן aezkdועלֿפיֿזה yexitl החיבה שסיבת - חיבה" לשון "קריאה משה", אל "ויקרא
משה. מעלת מצד אלא הנבואה, ענין מצד אינה

שאףֿעלֿפי ‰. - חיבה" לשון קריאה, קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל רש"י ומקדים
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אין  כאן, לראשונה נתפרש לדיבור) הכנה בתור רק לא עצמה, בפני (קריאה משה" אל ד"ויקרא שהענין
ולכל  אמירות ולכל דברות "לכל בנוגע גם אלא הקרבנות), (בענין זו שבפרשה לדיבור בנוגע רק זה

זה. שלפני בפרשיות שנזכרו ציוויים"

לאזניו, ומגיע הולך "הקול משה", אל "ויקרא - הפסוק על רש"י פירוש בהמשך הביאור ובהקדם
מובן: אינו דלכאורה - וכו'" שומעין לא ישראל וכל

דבורֿהמתחיל,א) באותו - זה לפני לפירושו בהמשך כו'" הולך "הקול ולפרש להוסיף יכול היה רש"י
רש"י  הוצרך כאן ולמה דבורֿהמתחיל; באותו שונים ענינים כותב שרש"י מקומות בכמה שמצינו וכפי

משה"? אל "ויקרא התיבות את פעם עוד להעתיק

השל"ה  דברי כידוע רש"י, בפירוש הדיוק גודל אודות פעמים כמה המדובר עלֿפי אודות 14[ובפרט
פירושו  שכתב קודם תעניות תרי"ג התענה שרש"י מבריֿסמכא וכמובא רש"י, שבפירוש ההפלאה ,15גודל

מקאזניץ  המגיד עלֿידי הדבר שנתבאר חלוקת 16וכפי שגם כך, ממעזריטש, המגיד מתלמידי שהיה ָ
ובכוונה]. בדיוק היא עצמו בפני לדיבורֿהמתחיל  הפירוש

אומות ב) נביאי שרק משמע, כו'", העולם אומות לנביאי "אבל הראשון, המתחיל בדיבור רש"י מדברי
שביניהם, הנביאים (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בניֿישראל אבל חיבה", לשון ל"קריאה שייכים אינם העולם

שהתנבאו  מבניֿישראל כמה עוד היו רבינו משה שמלבד שמצינו יתן 17כפי "מי אמר רבינו שמשה ועד ,
נביאים" ה' עם ש"כל 18כל רש"י כותב השני בדיבורֿהמתחיל ואילו חיבה"; לשון ל"קריאה שייכים (

שומעין"?! לא ישראל

.Â:בזה והביאור

דיבורי  אודות מסופר שבו שמות, ספר בין "ממוצע" הוא הספר, בתחילת שנאמר משה" אל "ויקרא
למשה אליוmcewה' ה' "וידבר שהתחלתו ויקרא, לספר המשכן, crenהקמת lde`n."

בחסידות  כמבואר - ממוצע של שענינו הענינים 19וכיון שני את שכולל - בפשטות גם ומובן ,
לשניהם  שייך ויקרא, לספר שמות ספר בין הממוצע משה", אל ש"ויקרא מובן, הרי ידו, על שמתחברים

ולאחריו  לפניו נדרש מקרא "20(עלֿדרך נאמר [ולכן שמות ספר של הסיום הן שזהו והיינו, ,(e"יקרא
המוסיף  וא"ו גם הוא הרי לעבר, מעתיד המהפך וא"ו היותו על שנוסף וא"ו, ההתחלה 21בתוספת והן ,[

ויקרא. דספר

- חיבה" לשון קריאה, קדמה ציוויים ולכל אמירות ולכל דברות "לכל שכתב במה רש"י כוונת וזוהי
שמות. שבספר וציוויים אמירות הדברות כל על גם קאי משה" אל ש"ויקרא

משה" אל ב"ויקרא שהצורך מפרש אינו שרש"י א) (סעיף לעיל בהאמור ביאור ניתוסף [ועלֿפיֿזה
הדברות  על גם קאי משה" אל "ויקרא שהרי - גו'" מועד אוהל אל לבוא משה יכול ש"לא בגלל הוא

מועד]. באוהל היו שלא שמות שבספר וציוויים אמירות

רש"י: בפירוש החלוקה גם מובנת ועלֿפיֿזה

בתור שהוא כפי משה" אל ד"ויקרא הענין רש"י מבאר הראשון, משה אל ויקרא meiqבדבורֿהמתחיל
zeny xtq רק רש"י שולל זה ובענין ציוויים". ולכל אמירות ולכל דברות "לכל שקדמה הקריאה שזוהי -

חיבה" לשון ה"קריאה את הם גם שמעו לפעמים - לבניֿישראל בנוגע אבל העולם, אומות נביאי את
להם); שקדמה הקריאה את גם ששמעו לומר מסתבר הדברות, את ששמעו דכשם הדברות, בעשרת (כמו
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בתור  שהוא כפי משה" אל ד"ויקרא הענין רש"י מבאר השני, משה' אל 'ויקרא ובדיבורֿהמתחיל
`xwie xtq zlgzd נאמר זה שעל המשכן, הקמת שלאחרי "הקול 22- היה אתך", ודברתי שם לך "ונועדתי

לעיל). כנזכר זה, לפני (מהֿשאיןֿכן שומעין" לא ישראל וכל לאזניו, ומגיע הולך

.Ê שהקריאה [היינו קריאה היתה להפסקות אף "יכול - רש"י פירוש המשך גם לבאר יש עלֿפיֿזה
עצמו  זה בדיבור לענין ענין בין הפסק היה כאשר גם אלא וציווי, אמירה דיבור, כל לפני רק לא היתה
- אליו" ה' "וידבר - בהדיבור שנכללים גו'", העוף מן "ואם גו'", הצאן מן "ואם בפרשתנו: (ולדוגמא
בספרֿתורה  בהכתיבה גם ולכן לענין), ענין בין הפסק היה הקב"ה של שבדיבורו אלא הפרשה, שבהתחלת

סתומה  בפרשה גם אלא פתוחה, בפרשה רק לא לפרשה, פרשה בין הפסק להיות לומר 23צריך תלמוד ,[
וכו'" משמשות הפסקות היו ומה להפסקות, ולא קריאה היתה לדיבור :24וידבר,

ובהמשך  חיבה", לשון ה"קריאה אודות מדובר שבו הראשון, לדיבורֿהמתחיל לכאורה שייך זה ענין
זאת  כותב ולמה כאן), בספרא הוא (וכן וכו'" קריאה היתה להפסקות אף "יכול להבהיר רש"י צריך לזה

שומעין"?! לא ישראל ש"כל לזה בהמשך השני, בדיבורֿהמתחיל רש"י

בזה: והביאור

הראשון  שהיו בדיבורֿהמתחיל שמות, שבספר וציוויים אמירות הדברות כל אודות מדובר שבו ,
. קריאה היתה להפסקות אף "יכול להבהיר צורך אין - ישראל לכל גם הפסקות שייכים היו ומה .

ענינים  ריבוי לקבל יכולים שאינם כיון בהפסקות, הצורך בפשטות מובן ישראל לכל בנוגע כי משמשות",
הרי  ישראל, שבבני הנביאים אודות מדובר כאשר (וגם אותם יקלטו ולא שיתבלבלו מפני בבתֿאחת,

עשיה  או יצירה הבריאה, מעולם היא הנבואה אם מדרגות, חילוקי ישנם גופא שגם 25בנבואה כך, ,
בהגבלה); היא הנבואה

ולהבא מכאן שנאמרו הענינים אודות מדובר שבו השני, בדיבורֿהמתחיל באופן dynlאבל בלבד,
לאזניו ומגיע הולך "הקול oirneyשהיה `l l`xyi lke מוגבל היה לא רבינו משה של הקבלה כח הרי - "

מסיני" תורה קיבל ש"משה מזה כמובן מה 26כלל, כל גם כולל כולה, שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה ,
לחדש  עתיד ותיק כן,27שתלמיד ואם יום, ארבעים במשך אצלו נתקבל זה כל - שנין אלפי שית במשך

אחת. בבת ענינים ריבוי לקבל יכול שבודאי כיון לחבירו, אחד ענין שמיעת בין להפסקות זקוק אינו

ולהבא מכאן שנאמרו הענינים אודות מדובר (שבו השני בדיבורֿהמתחיל סברא dynlולכן, יש בלבד)
בנוגע כי - קריאה" היתה להפסקות אף "יכול כדי dynlלומר אלא אינה ההפסקות שסיבת לומר בהכרח

יכולה  הראשונה, בקריאה החיבה התבטאה שכבר אף כי חיבה", לשון "קריאה עוד תהיה שלאחריֿזה
בין  הטבילה הפסק (ועלֿדרך ההפסקה לאחרי נוספת קריאה עלֿידי החיבה בגילוי יתירה הוספה להיות

גופא  בקדושה עליות של ענין שהוא הכיפורים, ביום הגדול הכהן אצל לעבודה ).28עבודה

מהֿשאיןֿכן  רש"י; בפירוש - זה שבתורה [וכל הדברות לכל "ומנין לפיסקא בהמשך זה הרי בספרא
שהיה . ולהבא, מכאן לפועל בנוגע רק מדברת כולה הפיסקא כי כו'", וציוויין לאמירות אף ומניין .

שומעין]. היו ישראל כל שגם ֿ זה שלפני לפרשיות בנוגע ולא בלבד, למשה הדיבור

להפסקות". ולא קריאה היתה לדיבור וידבר, לומר "תלמוד רש"י: אומר זה ועל

בעצמו  רבינו משה אודות מדובר הרי - משמשות" הפסקות היו "ומה השאלה: נשאלת עלֿפיֿזה אך
מוגבל? היה לא שלו הקבלה שכח  מאחר  לחבירו, אחד ענין שמיעת בין להפסקה זקוק היה שלא (כנ"ל),

ובין  לפרשה פרשה בין להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות היו שההפסקות רש "י אומר זה ועל
הענין לשמיעת יבלבל לא הקודם שהענין כדי  היה לא לענין ענין בין ההפסקה לענין": (שהצורך ipydענין
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כב.22) כה, תרומה
רפ"ח.23) ס"ת הל' רמב"ם ראה
זו).24) (משיחה 36 הערה 24 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה
בא 25) בתו"א הובא ש"ו. ח"ג להרח"ו הקדושה שער ראה

ואילך. תשטו ע' ח"ב תער"ב המשך ג. כח, שה"ש לקו"ת ב. ס,

ואילך. 252 ע' ח"ו בלקו"ש הובא
רפ"א.26) אבות
(27.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
גם28) התוועדויות ראה - מנחם 46.תורת ע' ריש חכ"ג

וש"נ.

d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

בענין ולהתבונן לחזור שיוכל כדי אלא כנ"ל), רבינו, משה אצל שייך לא mvrziyבאופןoey`xdבזה
enr"תורתו" יהיה אלא ה'", "תורת - הרב דברי בבחינת ישאר שלא  היינו, משה"29, "תורת ,30.

.Á:"ההדיוט מן הלומד להדיוט "קלֿוחומר מסיים, ורש"י

להנהגות  בנוגע הוראות ליתן ולא מקרא, של פשוטו לפרש הוא רש"י של ענינו מובן: אינו לכאורה
"קלֿוחומר  רש"י מסיים מה לשם כן, ואם בזה. וכיוצא ארץ, דרך למסכת השייך ענין שזהו טובות,

ההדיוט"? מן הלומד להדיוט

בזה: והביאור

מספרת  למה מובן: אינו - לעיל) (כנזכר בלבד למשה בנוגע ההפסקות ענין אודות כאן שמדובר כיון
ההפסקות אודות התורה הרוב לנו על התורה הרי - כו'" להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות שהיו

בלבד?31תדבר  למשה נוגע זה ענין ואילו ,

כיון  להלכה, שנוגע ענין זה הרי - שומעין" לא ישראל וכל לאזניו ומגיע הולך ש"הקול מה בשלמא
מפי שומע בין חילוקים כל הקדושֿברוךֿהוא שישנם אם 'נפקאֿמינה' יש ובמילא נביא, מפי לשומע

מפי כשומע דינם שאז שומעין, היו כשומע הקדושֿברוךֿהוא ישראל דינם שאז שומעין, היו שלא או ,
כו'"? להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות שהיו ההפסקות ענין 'נפקאֿמינה' למאי אבל נביא; מפי

ההדיוט" מן הלומד להדיוט "קלֿוחומר שנלמד כדי זה ענין לנו מספרת שהתורה רש"י, מתרץ זה ועל
צריך  מכלֿמקום, להתבלבל, מבלי ביחד, לקבלם הלומד שיוכל מאפשרת הענינים כמות כאשר שגם -
שיתעצם  באופן הענין את לקלוט כדי לענין, ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן לתלמיד ריוח ליתן

עמו.

לאו  דילמא אחריתי במסכתא תשייליה לא מסכתא, בהא רבי קאי ד"כי לדין בנוגע גם מובן [ומזה
ה'"32אדעתיה" למלאך הרב ש"דומה ויודע מאמין התלמיד כאשר גם הוא שכן להשיב 33- יוכל ובודאי ,

כו']. לו

.Ë של "יינה התורה, בפנימיות מופלאים ענינים גם ישנם רש"י שבפירוש פעמים כמה וכמדובר
זה: רש"י בפירוש גם שרואים כפי - תורה"

ש"הקול  אומר שרש"י לאחרי השני, משה' אל 'ויקרא בדיבורֿהמתחיל שרק ז) (סעיף לעיל נתבאר
להפסקות  ש"אף לומר סברא מתעוררת אזי שומעין", לא ישראל וכל משה) (של לאזניו ומגיע הולך
את  לקבל יכול היה מוגבל, בלתי היה שלו הקבלה שכח כיון רבינו, למשה בנוגע כי, - קריאה" היתה

שסיבת לומר, צריך כן ועל בהפסקות, צורך ללא אחת, בבת התורה עניני שתוכל כל כדי היא ההפסקות
בדיבורֿהמתחיל מהֿשאיןֿכן חיבה"; לשון "קריאה עוד כו'להיות הדברות אודות מדובר שבו הראשון,

הוא בהפסקות הצורך אצלם הרי - ישראל כל גם שמעו מסויימים שבמקרים שמות, ,zehytaשבספר
הקריאה). לצורך (ולא אחת בבת ענינים כמה לקבל יכולים שאינם כיון

לכל  בנוגע הראשון בדיבורֿהמתחיל זה ענין שולל אינו שרש"י - הענינים בפנימיות בזה להוסיף ויש
באופן  התורה את קיבלו כאשר להפסקות, גם קריאה של ענין מצינו אכן ישראל כל שאצל כיון ישראל,
היה  שלו הקבלה שכח שכיון רבינו, למשה בנוגע ב'קאֿסלקאֿדעתא' (כמו והגבלה ממדידה שלמעלה

קריאה"): היתה להפסקות ש"אף לומר יש מוגבל, בלתי

הפסוק  שאמר 34על "מלמד רש"י: פירש במתןֿתורה, שנאמר האלה" הדברים כל את אלקים "וידבר
חזרו  שאחרֿכך (אלא כן" לומר לאדם שאיֿאפשר מה אחד, בדיבור הדברות עשרת הקדושֿברוךֿהוא
דיבור  כל על ופירש שחזר לך, יהיה ולא אנכי עוד לומר תלמוד מה כן, "אם ממשיך: שרש"י כפי ונפרטו,
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א.29) יט, ע"ז וראה ב. א, תהלים
א.30) פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי
פל"ד.31) ח"ג מו"נ ראה

ע"ב.32) ריש ג, שבת
ב.33) טו, חגיגה - חז"ל לשון
א.34) כ, יתרו



יט d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

בתור  שהוא כפי משה" אל ד"ויקרא הענין רש"י מבאר השני, משה' אל 'ויקרא ובדיבורֿהמתחיל
`xwie xtq zlgzd נאמר זה שעל המשכן, הקמת שלאחרי "הקול 22- היה אתך", ודברתי שם לך "ונועדתי

לעיל). כנזכר זה, לפני (מהֿשאיןֿכן שומעין" לא ישראל וכל לאזניו, ומגיע הולך

.Ê שהקריאה [היינו קריאה היתה להפסקות אף "יכול - רש"י פירוש המשך גם לבאר יש עלֿפיֿזה
עצמו  זה בדיבור לענין ענין בין הפסק היה כאשר גם אלא וציווי, אמירה דיבור, כל לפני רק לא היתה
- אליו" ה' "וידבר - בהדיבור שנכללים גו'", העוף מן "ואם גו'", הצאן מן "ואם בפרשתנו: (ולדוגמא
בספרֿתורה  בהכתיבה גם ולכן לענין), ענין בין הפסק היה הקב"ה של שבדיבורו אלא הפרשה, שבהתחלת

סתומה  בפרשה גם אלא פתוחה, בפרשה רק לא לפרשה, פרשה בין הפסק להיות לומר 23צריך תלמוד ,[
וכו'" משמשות הפסקות היו ומה להפסקות, ולא קריאה היתה לדיבור :24וידבר,

ובהמשך  חיבה", לשון ה"קריאה אודות מדובר שבו הראשון, לדיבורֿהמתחיל לכאורה שייך זה ענין
זאת  כותב ולמה כאן), בספרא הוא (וכן וכו'" קריאה היתה להפסקות אף "יכול להבהיר רש"י צריך לזה

שומעין"?! לא ישראל ש"כל לזה בהמשך השני, בדיבורֿהמתחיל רש"י

בזה: והביאור

הראשון  שהיו בדיבורֿהמתחיל שמות, שבספר וציוויים אמירות הדברות כל אודות מדובר שבו ,
. קריאה היתה להפסקות אף "יכול להבהיר צורך אין - ישראל לכל גם הפסקות שייכים היו ומה .

ענינים  ריבוי לקבל יכולים שאינם כיון בהפסקות, הצורך בפשטות מובן ישראל לכל בנוגע כי משמשות",
הרי  ישראל, שבבני הנביאים אודות מדובר כאשר (וגם אותם יקלטו ולא שיתבלבלו מפני בבתֿאחת,

עשיה  או יצירה הבריאה, מעולם היא הנבואה אם מדרגות, חילוקי ישנם גופא שגם 25בנבואה כך, ,
בהגבלה); היא הנבואה

ולהבא מכאן שנאמרו הענינים אודות מדובר שבו השני, בדיבורֿהמתחיל באופן dynlאבל בלבד,
לאזניו ומגיע הולך "הקול oirneyשהיה `l l`xyi lke מוגבל היה לא רבינו משה של הקבלה כח הרי - "

מסיני" תורה קיבל ש"משה מזה כמובן מה 26כלל, כל גם כולל כולה, שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה ,
לחדש  עתיד ותיק כן,27שתלמיד ואם יום, ארבעים במשך אצלו נתקבל זה כל - שנין אלפי שית במשך

אחת. בבת ענינים ריבוי לקבל יכול שבודאי כיון לחבירו, אחד ענין שמיעת בין להפסקות זקוק אינו

ולהבא מכאן שנאמרו הענינים אודות מדובר (שבו השני בדיבורֿהמתחיל סברא dynlולכן, יש בלבד)
בנוגע כי - קריאה" היתה להפסקות אף "יכול כדי dynlלומר אלא אינה ההפסקות שסיבת לומר בהכרח

יכולה  הראשונה, בקריאה החיבה התבטאה שכבר אף כי חיבה", לשון "קריאה עוד תהיה שלאחריֿזה
בין  הטבילה הפסק (ועלֿדרך ההפסקה לאחרי נוספת קריאה עלֿידי החיבה בגילוי יתירה הוספה להיות

גופא  בקדושה עליות של ענין שהוא הכיפורים, ביום הגדול הכהן אצל לעבודה ).28עבודה

מהֿשאיןֿכן  רש"י; בפירוש - זה שבתורה [וכל הדברות לכל "ומנין לפיסקא בהמשך זה הרי בספרא
שהיה . ולהבא, מכאן לפועל בנוגע רק מדברת כולה הפיסקא כי כו'", וציוויין לאמירות אף ומניין .

שומעין]. היו ישראל כל שגם ֿ זה שלפני לפרשיות בנוגע ולא בלבד, למשה הדיבור

להפסקות". ולא קריאה היתה לדיבור וידבר, לומר "תלמוד רש"י: אומר זה ועל

בעצמו  רבינו משה אודות מדובר הרי - משמשות" הפסקות היו "ומה השאלה: נשאלת עלֿפיֿזה אך
מוגבל? היה לא שלו הקבלה שכח  מאחר  לחבירו, אחד ענין שמיעת בין להפסקה זקוק היה שלא (כנ"ל),

ובין  לפרשה פרשה בין להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות היו שההפסקות רש "י אומר זה ועל
הענין לשמיעת יבלבל לא הקודם שהענין כדי  היה לא לענין ענין בין ההפסקה לענין": (שהצורך ipydענין
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כב.22) כה, תרומה
רפ"ח.23) ס"ת הל' רמב"ם ראה
זו).24) (משיחה 36 הערה 24 ע' ח"ז לקו"ש גם ראה
בא 25) בתו"א הובא ש"ו. ח"ג להרח"ו הקדושה שער ראה

ואילך. תשטו ע' ח"ב תער"ב המשך ג. כח, שה"ש לקו"ת ב. ס,

ואילך. 252 ע' ח"ו בלקו"ש הובא
רפ"א.26) אבות
(27.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. ב. יט, מגילה ראה
גם28) התוועדויות ראה - מנחם 46.תורת ע' ריש חכ"ג

וש"נ.

d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

בענין ולהתבונן לחזור שיוכל כדי אלא כנ"ל), רבינו, משה אצל שייך לא mvrziyבאופןoey`xdבזה
enr"תורתו" יהיה אלא ה'", "תורת - הרב דברי בבחינת ישאר שלא  היינו, משה"29, "תורת ,30.

.Á:"ההדיוט מן הלומד להדיוט "קלֿוחומר מסיים, ורש"י

להנהגות  בנוגע הוראות ליתן ולא מקרא, של פשוטו לפרש הוא רש"י של ענינו מובן: אינו לכאורה
"קלֿוחומר  רש"י מסיים מה לשם כן, ואם בזה. וכיוצא ארץ, דרך למסכת השייך ענין שזהו טובות,

ההדיוט"? מן הלומד להדיוט

בזה: והביאור

מספרת  למה מובן: אינו - לעיל) (כנזכר בלבד למשה בנוגע ההפסקות ענין אודות כאן שמדובר כיון
ההפסקות אודות התורה הרוב לנו על התורה הרי - כו'" להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות שהיו

בלבד?31תדבר  למשה נוגע זה ענין ואילו ,

כיון  להלכה, שנוגע ענין זה הרי - שומעין" לא ישראל וכל לאזניו ומגיע הולך ש"הקול מה בשלמא
מפי שומע בין חילוקים כל הקדושֿברוךֿהוא שישנם אם 'נפקאֿמינה' יש ובמילא נביא, מפי לשומע

מפי כשומע דינם שאז שומעין, היו כשומע הקדושֿברוךֿהוא ישראל דינם שאז שומעין, היו שלא או ,
כו'"? להתבונן למשה ריוח "ליתן משמשות שהיו ההפסקות ענין 'נפקאֿמינה' למאי אבל נביא; מפי

ההדיוט" מן הלומד להדיוט "קלֿוחומר שנלמד כדי זה ענין לנו מספרת שהתורה רש"י, מתרץ זה ועל
צריך  מכלֿמקום, להתבלבל, מבלי ביחד, לקבלם הלומד שיוכל מאפשרת הענינים כמות כאשר שגם -
שיתעצם  באופן הענין את לקלוט כדי לענין, ענין ובין לפרשה פרשה בין להתבונן לתלמיד ריוח ליתן

עמו.

לאו  דילמא אחריתי במסכתא תשייליה לא מסכתא, בהא רבי קאי ד"כי לדין בנוגע גם מובן [ומזה
ה'"32אדעתיה" למלאך הרב ש"דומה ויודע מאמין התלמיד כאשר גם הוא שכן להשיב 33- יוכל ובודאי ,

כו']. לו

.Ë של "יינה התורה, בפנימיות מופלאים ענינים גם ישנם רש"י שבפירוש פעמים כמה וכמדובר
זה: רש"י בפירוש גם שרואים כפי - תורה"

ש"הקול  אומר שרש"י לאחרי השני, משה' אל 'ויקרא בדיבורֿהמתחיל שרק ז) (סעיף לעיל נתבאר
להפסקות  ש"אף לומר סברא מתעוררת אזי שומעין", לא ישראל וכל משה) (של לאזניו ומגיע הולך
את  לקבל יכול היה מוגבל, בלתי היה שלו הקבלה שכח כיון רבינו, למשה בנוגע כי, - קריאה" היתה

שסיבת לומר, צריך כן ועל בהפסקות, צורך ללא אחת, בבת התורה עניני שתוכל כל כדי היא ההפסקות
בדיבורֿהמתחיל מהֿשאיןֿכן חיבה"; לשון "קריאה עוד כו'להיות הדברות אודות מדובר שבו הראשון,

הוא בהפסקות הצורך אצלם הרי - ישראל כל גם שמעו מסויימים שבמקרים שמות, ,zehytaשבספר
הקריאה). לצורך (ולא אחת בבת ענינים כמה לקבל יכולים שאינם כיון

לכל  בנוגע הראשון בדיבורֿהמתחיל זה ענין שולל אינו שרש"י - הענינים בפנימיות בזה להוסיף ויש
באופן  התורה את קיבלו כאשר להפסקות, גם קריאה של ענין מצינו אכן ישראל כל שאצל כיון ישראל,
היה  שלו הקבלה שכח שכיון רבינו, למשה בנוגע ב'קאֿסלקאֿדעתא' (כמו והגבלה ממדידה שלמעלה

קריאה"): היתה להפסקות ש"אף לומר יש מוגבל, בלתי

הפסוק  שאמר 34על "מלמד רש"י: פירש במתןֿתורה, שנאמר האלה" הדברים כל את אלקים "וידבר
חזרו  שאחרֿכך (אלא כן" לומר לאדם שאיֿאפשר מה אחד, בדיבור הדברות עשרת הקדושֿברוךֿהוא
דיבור  כל על ופירש שחזר לך, יהיה ולא אנכי עוד לומר תלמוד מה כן, "אם ממשיך: שרש"י כפי ונפרטו,
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א.29) יט, ע"ז וראה ב. א, תהלים
א.30) פט, שבת וראה כב. ג, מלאכי
פל"ד.31) ח"ג מו"נ ראה

ע"ב.32) ריש ג, שבת
ב.33) טו, חגיגה - חז"ל לשון
א.34) כ, יתרו
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שמענום" הגבורה מפי לך יהיה ולא ש"אנכי והיינו, עצמו", בפני בגמרא 35ודיבור כדאיתא צוה 36, "תורה
מורשה  משה שמענום").37לנו הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי הוי, סרי וחד מאה שית בגימטריא תורה ,

לאדם "שאיֿאפשר כשם לאדםxnelולכאורה: אפשר אי כך לומר,renylכן", צריך כן ועל - כן?
אחד" בדיבור הדברות "עשרת שמעו ישראל xead`שבני gka אחד כל של הנשמה שבעצם לפי והיינו, ,

"ניצוץ גם ישנו .xea"38`מישראל

גילוי  לסבול יכולה אינה בגוף נשמה הרי - הגוף מצד אבל הנשמה; עצם מצד היה זה ענין אמנם,
שהחזירה אלא כו', נשמתן פרחה ודיבור דיבור כל "על ולכן, שעתיד הקדושֿברוךֿהוא כזה, בטל להן

המתים" את בו .39להחיות

ולאחרי  נשמתן, כשפרחה - לדיבור דיבור בין הפסק היה הדברות עשרת שבשמיעת נמצא, שכן, וכיון
כשהחזירה חיבה", לשון "קריאה היתה - תחיה.הקדושֿברוךֿהוא ההפסק בטל להן

.È:הראשון משה' אל 'ויקרא בדיבורֿהמתחיל מופלאים ענינים ישנם כן וכמו

נאמר  ולא גו'", אליו ה' "וידבר כך) (ואחר משה" אל "ויקרא שנאמר שמכיון ד) (סעיף לעיל נתבאר
בפני  ענין אלא להדיבור, הכנה אינו משה" אל ש"ויקרא רש"י מוכיח אליו", וידבר משה אל ה' "ויקרא

חיבה". "לשון - עצמו

לחבירו  דבר אדם יאמר "שלא הגמרא דברי משום (אם להדיבור הכנה היא הקריאה שכאשר ומובן,
אזי  משה"), אל ש"ויקרא עד מועד" אוהל אל לבוא משה יכול ש"לא משום או קורהו", אלאֿאםֿכן

היא מהדיבור.dhnlהקריאה

תורה' ב'לקוטי התורה'40וכמבואר המדרש 41ו'אור דברי הוא 8בפירוש "אני וידבר ", גו' "ויקרא בענין
אחרון" ואני ראשון "אני ענין שזהו המדבר", הוא ואני ראשון"42הקורא "אני (א) אופנים: ב' בזה ויש .

קאי  המדבר" הוא ו"אני אחרון", "אני על קאי הקורא" הוא "אני ועלֿפיֿזה אחרון", מ"אני למעלה הוא
ראשון" "אני על 43על קאי הקורא" הוא "אני ועלֿפיֿזה ראשון", מ"אני למעלה הוא אחרון" "אני (ב) ,

אחר  "אני על קאי המדבר" הוא ו"אני ראשון", למעלה 44ון""אני הוא המדבר" הוא "אני - אופן ובכל .
מהדיבור. למטה היא שהקריאה והיינו, הקורא", הוא מ"אני

קודמת היא הקריאה הרי - חיבה לשון עצמו, בפני ענין היא שהקריאה רש"י פירוש לפי zilrpeאמנם,
xzei כמו משה, אל  הוי' ויקרא - הקורא הוא מי נאמר ולא סתם, משה" אל "ויקרא נאמר ולכן  מהדיבור.

אפילו  למעלה שהוא כפי בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא באה חיבה" לשון ה"קריאה כי - אליו" הוי' "וידבר 
כו' אות בשום אתרמיז דלא הוי', .45משם

.‡È:האדם בעבודת והענין

הנשמה  עצם עם קשורה - וציוויים אמירות דברות מכל יותר ונעלית שקודמת חיבה", לשון "קריאה
ט). סעיף לעיל כנזכר להפסקות, גם החיבה גילוי היה הנשמה, עצם גילוי היה שאז תורה, במתן (שלכן,

היוםֿיומית  ובעבודה עול, וקבלת ההודאה בענין מתבטא האדם בעבודת הנשמה עצם גילוי והנה,
החביבות. ענין שזהו "בחמלה", תיבת זה בנוסח יש ולכן אני", "מודה דאמירת הענין זה הרי

בהשכמת  מיד היא אני" "מודה אמירת גם כך הוי', שם בה נזכר ולא להדיבור, קודמת שהקריאה וכשם
הרי  שבפשטות דאף - הוי' שם בה נזכר ולא התורה, לימוד קודם וכלֿשכן השחר ברכות קודם הבוקר,
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של 35) כב.פרש"י טו, ח
ואילך.36) סע"ב כג, מכות
ד.37) לג, ברכה
א.38) כז, ראה פ' לקו"ת פ"ג. שמ"א ע"ח ראה
ספל"ו.39) תניא ב. פח, שבת ראה
ד.40) א, פרשתנו

ואילך.41) ריח ע' פרשתנו
ו.42) מד, ישעי'
שם.43) ואוה"ת לקו"ת
שם.44) אוה"ת
וש"נ.45) שם. ח"ז לקו"ש ראה

d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

ואסור  התורה, ללימוד עדיין שייך (שאינו ביותר נמוך במצב האדם נמצא הבוקר שבהשכמת בגלל זה
לעצמותו  "לפניך", היא אני" ד"מודה שההודאה לפי זה הרי הענינים בפנימיות הנה הוי'), שם להזכיר לו

הוי' שם גם כולל השמות, מכל למעלה שהוא כפי .46יתברך

ביותר, תחתונה במדריגה היא אני" ד"מודה ההודאה - הגלויים כחות מצד הוא כלומר: האדם כאשר
ללא  בלבד, עול קבלת מתוך ההודאה לענין רק שייך הוא ולכן עליו, שורה הטומאה שרוח ומצב במעמד
מהשכל, שלמעלה הנשמה עצם מתבטאת זו בהודאה דוקא - גיסא לאידך אבל הלב; ורגש והשגה הבנה

הוי'. משם למעלה יתברך, עצמותו עם שקשורה "לפניך", היא ולכן

בתניא  מהמבואר גם דאף 47[ולהעיר - כו'" ועיקרה העבודה "ראשית שזהו הקבלתֿעול, לענין בנוגע
רק גםziy`xשהיא היא הרי "].dxwirהעבודה,

כו'" העולם אומות לנביאי "אבל לשלול צריך שרש"י הטעם גם יתכן 48וזהו איך דלכאורה, ,
האמירה  הדיבור שגם בשעה בה העולם, אומות לנביאי חיבה" לשון "קריאה שתהיה 'קאֿסלקאֿדעתא'

שכתוב  כמו אליהם, שייכים אינם מהקריאה) (שלמטה להם 49והציווי ואסור ידעום", בל "ומשפטים
תורה  כלֿכך 50ללמוד נמוך ומצב במעמד יהודי נמצא ידיים נטילת קודם הנה הגלויים, כחות מצד כי, -

באמירת  ביטוי לידי שבאה הנשמה עצם התעוררות עלֿידי העולם, לאומות הדמיון את לשלול שצריך עד
אני". "מודה

.·È אמירות) הדברות כל סיום (א) ענינים: ב' משה" אל ב"ויקרא שיש האמור שעלֿפי להוסיף, ויש
ויקרא  שבספר וציוויים) (אמירות הדברות כל התחלת (ב) המשכן, הקמת קודם שמות, שבספר וציוויים)
חיבה) לשון (קריאה הנשמה עצם מתבטא שבה ההודאה בענין שגם לומר, יש - מועד מאוהל שנאמרו

אני" ד"מודה ההודאה (א) אלו: ענינים ב' שלפני iptlyישנם "ויקרא" בדוגמת - התורה ולימוד התפלה
גו'" לשמך יודו צדיקים ד"אך ההודאה (ב) ויקרא, דספר "ויקרא"51ixg`ly"וידבר" דוגמת - התפלה

שמות. דספר הדיבורים כל שלאחרי

לאתערותא  דלתתא, אתערותא שלפני דלעילא אתערותא שבין החילוק עלֿדרך - ביניהם והחילוק
דלתתא: אתערותא לאחרי שבאה דלעילא

ממה  (למעלה מוגבלת אינה ולכן מלמעלה, שבאה אף - דלתתא אתערותא שלפני דלעילא אתערותא
עבודתו עלֿידי דלתתא באתערותא לפעול יכול הכין 52המוגבלת)שהאדם לא שהאדם כיון מכלֿמקום, ,

אצלו מאירה אינה לכך, עצמו עבודה את שעלֿידי דלתתא, באתערותא מעלה יש זה (ומצד בפנימיות
בפנימיות) הענינים יש 53נפעלים דלתתא, דאתערותא השלימות לאחרי שבאה דלעילא האתערותא ואילו ;

ביותר  עליון אור שמאיר - המעלות ב' האדם 54בה בפנימיות חודר וגם ,52.

- ותורה) (בתפלה פנימיים בכחות העבודה שלפני  אני" ד"מודה ההודאה ההודאה: בענין הוא וכן
מקיף; באופן רק מאיר זה הרי פנימיים, מכחות שלמעלה הנשמה עצם גילוי נעלית, מדריגה היותה עם
זה  הרי פנימיים, בכחות העבודה לאחרי שבאה כיון - לשמך" יודו צדיקים ד"אך ההודאה מהֿשאיןֿכן

הנשמה. עצם שמצד בהודאה חדורים נעשים ומדות) (שכל הפנימיים הכחות שגם באופן

שמות, ספר שלאחרי משה" אל ד"ויקרא הענין ישנו שתחילה הדברים, סדר ולבאר להוסיף ויש
לשמך" יודו צדיקים ד"אך ההודאה משה"ixg`lyבדוגמת אל ד"ויקרא הענין בא ואחרֿכך התפלה,

אני" ד"מודה ההודאה בדוגמת ויקרא, ספר להיות iptlyשלפני צריכה יהודי של עבודתו כי - התפלה
ומתעלה  הולך ליום שמיום שכתוב באופן כמו עילוי, אחר שהענינים 55בעילוי ועד חיל", אל מחיל "ילכו
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החסידות46) תורת של  ענינה קונטרס 78ראה ובהערה סי"א,
וש"נ. שם.

רפמ"א.47)
(48.25 ע' שם לקו"ש גם ראה
כ.49) קמז, תהלים
וש"נ.50) רע"א. נט, סנהדרין

יד.51) קמ, תהלים
א.52) כד, שה"ש לקו"ת ראה
ואילך.53) סע"ב ב, פרשתנו לקו"ת ראה
ב.54) שם, שה"ש לקו"ת ראה
ח.55) פד, תהלים
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שמענום" הגבורה מפי לך יהיה ולא ש"אנכי והיינו, עצמו", בפני בגמרא 35ודיבור כדאיתא צוה 36, "תורה
מורשה  משה שמענום").37לנו הגבורה מפי לך יהיה ולא אנכי הוי, סרי וחד מאה שית בגימטריא תורה ,

לאדם "שאיֿאפשר כשם לאדםxnelולכאורה: אפשר אי כך לומר,renylכן", צריך כן ועל - כן?
אחד" בדיבור הדברות "עשרת שמעו ישראל xead`שבני gka אחד כל של הנשמה שבעצם לפי והיינו, ,

"ניצוץ גם ישנו .xea"38`מישראל

גילוי  לסבול יכולה אינה בגוף נשמה הרי - הגוף מצד אבל הנשמה; עצם מצד היה זה ענין אמנם,
שהחזירה אלא כו', נשמתן פרחה ודיבור דיבור כל "על ולכן, שעתיד הקדושֿברוךֿהוא כזה, בטל להן

המתים" את בו .39להחיות

ולאחרי  נשמתן, כשפרחה - לדיבור דיבור בין הפסק היה הדברות עשרת שבשמיעת נמצא, שכן, וכיון
כשהחזירה חיבה", לשון "קריאה היתה - תחיה.הקדושֿברוךֿהוא ההפסק בטל להן

.È:הראשון משה' אל 'ויקרא בדיבורֿהמתחיל מופלאים ענינים ישנם כן וכמו

נאמר  ולא גו'", אליו ה' "וידבר כך) (ואחר משה" אל "ויקרא שנאמר שמכיון ד) (סעיף לעיל נתבאר
בפני  ענין אלא להדיבור, הכנה אינו משה" אל ש"ויקרא רש"י מוכיח אליו", וידבר משה אל ה' "ויקרא

חיבה". "לשון - עצמו

לחבירו  דבר אדם יאמר "שלא הגמרא דברי משום (אם להדיבור הכנה היא הקריאה שכאשר ומובן,
אזי  משה"), אל ש"ויקרא עד מועד" אוהל אל לבוא משה יכול ש"לא משום או קורהו", אלאֿאםֿכן

היא מהדיבור.dhnlהקריאה

תורה' ב'לקוטי התורה'40וכמבואר המדרש 41ו'אור דברי הוא 8בפירוש "אני וידבר ", גו' "ויקרא בענין
אחרון" ואני ראשון "אני ענין שזהו המדבר", הוא ואני ראשון"42הקורא "אני (א) אופנים: ב' בזה ויש .

קאי  המדבר" הוא ו"אני אחרון", "אני על קאי הקורא" הוא "אני ועלֿפיֿזה אחרון", מ"אני למעלה הוא
ראשון" "אני על 43על קאי הקורא" הוא "אני ועלֿפיֿזה ראשון", מ"אני למעלה הוא אחרון" "אני (ב) ,

אחר  "אני על קאי המדבר" הוא ו"אני ראשון", למעלה 44ון""אני הוא המדבר" הוא "אני - אופן ובכל .
מהדיבור. למטה היא שהקריאה והיינו, הקורא", הוא מ"אני

קודמת היא הקריאה הרי - חיבה לשון עצמו, בפני ענין היא שהקריאה רש"י פירוש לפי zilrpeאמנם,
xzei כמו משה, אל  הוי' ויקרא - הקורא הוא מי נאמר ולא סתם, משה" אל "ויקרא נאמר ולכן  מהדיבור.

אפילו  למעלה שהוא כפי בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא באה חיבה" לשון ה"קריאה כי - אליו" הוי' "וידבר 
כו' אות בשום אתרמיז דלא הוי', .45משם

.‡È:האדם בעבודת והענין

הנשמה  עצם עם קשורה - וציוויים אמירות דברות מכל יותר ונעלית שקודמת חיבה", לשון "קריאה
ט). סעיף לעיל כנזכר להפסקות, גם החיבה גילוי היה הנשמה, עצם גילוי היה שאז תורה, במתן (שלכן,

היוםֿיומית  ובעבודה עול, וקבלת ההודאה בענין מתבטא האדם בעבודת הנשמה עצם גילוי והנה,
החביבות. ענין שזהו "בחמלה", תיבת זה בנוסח יש ולכן אני", "מודה דאמירת הענין זה הרי

בהשכמת  מיד היא אני" "מודה אמירת גם כך הוי', שם בה נזכר ולא להדיבור, קודמת שהקריאה וכשם
הרי  שבפשטות דאף - הוי' שם בה נזכר ולא התורה, לימוד קודם וכלֿשכן השחר ברכות קודם הבוקר,
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של 35) כב.פרש"י טו, ח
ואילך.36) סע"ב כג, מכות
ד.37) לג, ברכה
א.38) כז, ראה פ' לקו"ת פ"ג. שמ"א ע"ח ראה
ספל"ו.39) תניא ב. פח, שבת ראה
ד.40) א, פרשתנו

ואילך.41) ריח ע' פרשתנו
ו.42) מד, ישעי'
שם.43) ואוה"ת לקו"ת
שם.44) אוה"ת
וש"נ.45) שם. ח"ז לקו"ש ראה
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ואסור  התורה, ללימוד עדיין שייך (שאינו ביותר נמוך במצב האדם נמצא הבוקר שבהשכמת בגלל זה
לעצמותו  "לפניך", היא אני" ד"מודה שההודאה לפי זה הרי הענינים בפנימיות הנה הוי'), שם להזכיר לו

הוי' שם גם כולל השמות, מכל למעלה שהוא כפי .46יתברך

ביותר, תחתונה במדריגה היא אני" ד"מודה ההודאה - הגלויים כחות מצד הוא כלומר: האדם כאשר
ללא  בלבד, עול קבלת מתוך ההודאה לענין רק שייך הוא ולכן עליו, שורה הטומאה שרוח ומצב במעמד
מהשכל, שלמעלה הנשמה עצם מתבטאת זו בהודאה דוקא - גיסא לאידך אבל הלב; ורגש והשגה הבנה

הוי'. משם למעלה יתברך, עצמותו עם שקשורה "לפניך", היא ולכן

בתניא  מהמבואר גם דאף 47[ולהעיר - כו'" ועיקרה העבודה "ראשית שזהו הקבלתֿעול, לענין בנוגע
רק גםziy`xשהיא היא הרי "].dxwirהעבודה,

כו'" העולם אומות לנביאי "אבל לשלול צריך שרש"י הטעם גם יתכן 48וזהו איך דלכאורה, ,
האמירה  הדיבור שגם בשעה בה העולם, אומות לנביאי חיבה" לשון "קריאה שתהיה 'קאֿסלקאֿדעתא'

שכתוב  כמו אליהם, שייכים אינם מהקריאה) (שלמטה להם 49והציווי ואסור ידעום", בל "ומשפטים
תורה  כלֿכך 50ללמוד נמוך ומצב במעמד יהודי נמצא ידיים נטילת קודם הנה הגלויים, כחות מצד כי, -

באמירת  ביטוי לידי שבאה הנשמה עצם התעוררות עלֿידי העולם, לאומות הדמיון את לשלול שצריך עד
אני". "מודה

.·È אמירות) הדברות כל סיום (א) ענינים: ב' משה" אל ב"ויקרא שיש האמור שעלֿפי להוסיף, ויש
ויקרא  שבספר וציוויים) (אמירות הדברות כל התחלת (ב) המשכן, הקמת קודם שמות, שבספר וציוויים)
חיבה) לשון (קריאה הנשמה עצם מתבטא שבה ההודאה בענין שגם לומר, יש - מועד מאוהל שנאמרו

אני" ד"מודה ההודאה (א) אלו: ענינים ב' שלפני iptlyישנם "ויקרא" בדוגמת - התורה ולימוד התפלה
גו'" לשמך יודו צדיקים ד"אך ההודאה (ב) ויקרא, דספר "ויקרא"51ixg`ly"וידבר" דוגמת - התפלה

שמות. דספר הדיבורים כל שלאחרי

לאתערותא  דלתתא, אתערותא שלפני דלעילא אתערותא שבין החילוק עלֿדרך - ביניהם והחילוק
דלתתא: אתערותא לאחרי שבאה דלעילא

ממה  (למעלה מוגבלת אינה ולכן מלמעלה, שבאה אף - דלתתא אתערותא שלפני דלעילא אתערותא
עבודתו עלֿידי דלתתא באתערותא לפעול יכול הכין 52המוגבלת)שהאדם לא שהאדם כיון מכלֿמקום, ,

אצלו מאירה אינה לכך, עצמו עבודה את שעלֿידי דלתתא, באתערותא מעלה יש זה (ומצד בפנימיות
בפנימיות) הענינים יש 53נפעלים דלתתא, דאתערותא השלימות לאחרי שבאה דלעילא האתערותא ואילו ;

ביותר  עליון אור שמאיר - המעלות ב' האדם 54בה בפנימיות חודר וגם ,52.

- ותורה) (בתפלה פנימיים בכחות העבודה שלפני  אני" ד"מודה ההודאה ההודאה: בענין הוא וכן
מקיף; באופן רק מאיר זה הרי פנימיים, מכחות שלמעלה הנשמה עצם גילוי נעלית, מדריגה היותה עם
זה  הרי פנימיים, בכחות העבודה לאחרי שבאה כיון - לשמך" יודו צדיקים ד"אך ההודאה מהֿשאיןֿכן

הנשמה. עצם שמצד בהודאה חדורים נעשים ומדות) (שכל הפנימיים הכחות שגם באופן

שמות, ספר שלאחרי משה" אל ד"ויקרא הענין ישנו שתחילה הדברים, סדר ולבאר להוסיף ויש
לשמך" יודו צדיקים ד"אך ההודאה משה"ixg`lyבדוגמת אל ד"ויקרא הענין בא ואחרֿכך התפלה,

אני" ד"מודה ההודאה בדוגמת ויקרא, ספר להיות iptlyשלפני צריכה יהודי של עבודתו כי - התפלה
ומתעלה  הולך ליום שמיום שכתוב באופן כמו עילוי, אחר שהענינים 55בעילוי ועד חיל", אל מחיל "ילכו
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החסידות46) תורת של  ענינה קונטרס 78ראה ובהערה סי"א,
וש"נ. שם.

רפמ"א.47)
(48.25 ע' שם לקו"ש גם ראה
כ.49) קמז, תהלים
וש"נ.50) רע"א. נט, סנהדרין

יד.51) קמ, תהלים
א.52) כד, שה"ש לקו"ת ראה
ואילך.53) סע"ב ב, פרשתנו לקו"ת ראה
ב.54) שם, שה"ש לקו"ת ראה
ח.55) פד, תהלים
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היום  ההודאה ענין ואילו פנימי, באופן היום נעשים בלבד, ומקיף הודאה של באופן אצלו היו שאתמול
יותר  נעלית במדריגה בכחות 56הוא ההודאה חודרת (שבה לשמך" יודו צדיקים ד"אך שההודאה ונמצא, ,

רק היא dncwdeפנימיים) dpkd להיותה זה, שלאחרי ביום מקיף) בדרך (הודאה אני" ד"מודה להודאה
יותר. נעלית במדריגה

רז"ל  כמאמר עילוי, אחר בעילוי ומתעלה יהודי הולך ילכו 57וכך שנאמר מנוחה, להם אין "צדיקים
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליום ועד חיל", אל .58מחיל

***

.‚È אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד הגיע - ה'ש"ת אדרֿשני בט' - שנה וחמש עשרים לפני
לארצותֿהברית.

שנים  עשר מספר בתורה מצינו שלימה, תקופה שמציינים שנים למספר שבנוגע - עשרים 59ובהקדמה ,
שנה  שלושים "יובל"60שנה, שנקראת שנה חמישים של תקופה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בנוגע 61, אבל ;

שנאמרה  נבואה בתנ"ך מצינו - תקופה. בתור זאת שמציינים מצאתי לא לעתֿעתה הנה שנה, לכ"ה
לגלותנו" שנה וחמש שנים.62"בעשרים של תקופה סיום אודות שם מדובר לא אבל ,

ו  כמה אצל נתקבל כבר אףֿעלֿפיֿכן, להחשיבאבל ומצוות תורה שומרי מישראל שנה כמה כ"ה מספר
תקופה  של צריך 63כסיום מה ומחליטים זו, בתקופה שנעשה מה מכל וסךֿהכל חשבון עורכים שאז ,

ובפרט  בכלל ומצוות תורה בעניני התעוררות של ענין עבור זאת לנצל שיש כך, ולהבא, מכאן לעשות
כו'. שמים וביראת התפילה בעבודת

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד של במכתבו שמצינו .64ועלֿדרך ש"מזהיר שלמרות ,.
זאת  ושולל בתניא, השכלות") ("אייגענע מלבו הבדויים השכלות ולהשכיל לפלפל שלא גדולה" אזהרה

. עבודה ש"בעניני בעצמו כותב מכלֿמקום, ווערטער"), שטריינגע ("מיט קשים שיכולים בביטויים .
בהם  ולהרחיב לדבר מותר האלו, בהדברים האמיתית הכוונה זה שאין היות עם התניא, בדברי לקשר

הדיבור".

קדושת  כבוד לבוא שנה כ"ה מלאות לרגל שהגיעו אורחים, חדשות", "פנים כאן שנמצאים ובפרט
בודאי  הרי - כדלקמן) ראייתם, על "שהחיינו" לברך שצריך כאלו גם (וביניהם לכאן אדמו"ר וחמי מורי

ה'. לעבודת התעוררות עבור זו הזדמנות לנצל ונכון שטוב

.„Èאדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד אמר לכאן, בבואו ה'ש"ת, שני אדר ט' :65בשיחתו ביום

המרחב. אל המיצר מן אותנו והוציא שפדה לאֿל תודה בברכה, פותחין

היא  שהחיינו 66ההלכה לברך צריך בראייתו, ונהנה ושמח הרבה עליו החביב חבירו את שהרואה ,
הזה. לזמן והגיענו וקיימנו

הנהנין  ברכת בהלכות כותב התניא, בעל בנוסח 67הרבי, לברך. צריך הלב שמחת של מאורע כל שעל ,
שותפים. לו שאין או לבב', 'שמחת הגורמת בטובה שותפים השמחה לבעל יש אם חילוק יש זו ברכה
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רע"ג.56) ז, ואתחנן לקו"ת (עד"ז) ראה
ברכות.57) סוף
ועוד.58) יב. ע' תרס"ו המשך וראה תמיד. סוף
ספ"ה.59) אבות א. סד, יבמות ובפרש"י. ג טז, לך לך ראה

.13 ובהערה 85 ס"ע ח"כ התוועדויות - מנחם תורת
זח"ג 60) עו. ע' לתניא והערות קיצורים א. א, יחזקאל ראה

.86 ע' ריש שם מנחם תורת פי"ט. ח"ד עבוה"ק סע"ב. רמו,
פרש"י 61) ה"א. פ"ד ברכות ירושלמי א. טו, קידושין ראה

ו. כא, משפטים (ופרש"י) מכילתא כב. א, שמואלֿא

א.62) מ, יחזקאל
רנו.63) ע' ח"ו תכ. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

שנה. ע' ח"ד אג"ק
(64.163 ע' תש"ח סה"ש וראה תשכ. ע' ח"ב שלו אג"ק

וש"נ.
בתחלתו.65) ה'ש"ת קיץ בסה"ש נדפסה
וש"נ.66) הי"א. פי"ב לאדה"ז ברכה"נ סדר ראה
וש"נ.67) ה"א. שם
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א  - השמחה לבעל שותפים אין נוסח כאשר אזי - שותפים לו יש ואם "שהחיינו". הוא הברכה נוסח זי
והמטיב". "הטוב הוא הברכה

ועסקני  חב"ד אגודת - שותפים לי יש שלי לבב' ב'שמחת אדמו"ר:) וחמי מורי קדושת כבוד (וסיים
אל  המיצר מן יתברך, ה' בעזרת שיחיו, משפחתי עם שלי ביציאה גדול חלק שנטלו האישים הכלל,

המרחב.

.ÂË:ובהקדמה

כלֿכך, מדייקים לא חסידות, מאמר כשלומדים גם הנה כלל, בדרך

האמצעי - אדמו"ר כדברי נדפס, שכבר בדבר שגם 68ובפרט שבכתב, שבדברים אנ"ש, "טבע אודות
. בדפוס בעצמן  הדברים אותן יבואו וכאשר להשיגם, רבה הוצאה כל על יחושו לא טעות, .שמלאים

האמצעי, אדמו"ר של בזמנו אמורים הדברים ואם כו'". למשמרת זוית בקרן ומניחו יפה כורכו
זה  לזמנינו בנוגע -עלֿאחתֿכמהֿוכמה

ב"זשארגאן" היא אם ובפרט לשיחה, בנוגע הדברים 69ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בקריאת שמסתפקים יש - ַָ
כו'.70בעלמא  לימוד של באופן ולא ,

ובהעמקה  בעיון ללמוד צריכים השיחות את גם הנה שפיר, דייקת כד ריבוי 71אבל, בהם שיש כיון ,
והן החסידות, לתורת בנוגע הן למעשה ענינים להלכה בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה, לנגלה בנוגע

ה'. בעבודת והוראות

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  הלכה, מצד ביאור הדורשים ענינים בה שיש הנ"ל, לשיחה בנוגע ועלֿדרךֿזה
נצחית, הוראה הם מהווים וכו') שנה חמשים כעבור (וגם שנים כ "ה כעבור שגם ובאופן חסידות , עלֿפי

לעד  קיימים צדיקים דברי דורות 72שהרי לדורי הוא שבדפוס דבר והרי  הדברים, שנדפסו גם ומה ,73.

הזמן  קוצר הנ"ל.74ומפני שיחה כשלומדים ביאור הדורש אחד ענין על עתה נתעכב ,

.ÊË עליו החביב חבירו ראיית (א) עליהם: לברך שצריך מאורעות ב' אודות מדובר הנ"ל בשיחה
זו, והנאה בשמחה שותפים לו כשיש (וגם שהחיינו לברך צריך זה שעל בראייתו, ונהנה ושמח הרבה

והמטיב  הטוב ולא שהחיינו לברך של75צריך ענין זה שאין כיון ,daehשל ענין אלא ,dgny זה שעל ,
שהחיינו  רק אין 76מברכים אם הברכה: בנוסח חילוק יש שבזה טובה, מצד שבאה לבב שמחת (ב) ,(

והמטיב. הטוב מברך - שותפים לו יש ואם שהחיינו, מברך - השמחה לבעל שותפים

זו: בשיחה הדברים סדר להבין וצריך

על  מיד להמשיך צריך היה - טובה) של (ענין המרחב אל המיצר מן היציאה בענין שמתחיל כיון
הברכה לנוסח בנוגע ההלכה dfדבר oipr lr;והמטיב הטוב ברכת זו הרי שותפים, לו שיש דידן, שבנדון ,

שהחיינו?! שברכתה חבירו, ראיית - נוסף בענין באמצע מפסיק ולמה

.ÊÈ:אלינו בנוגע ההוראה על רק עתה נתעכב - הזמן קוצר ומפני

כל  היה שבה ההיא, מהמדינה ישראל מבני כמהֿוכמה יצאו הנ"ל שנים כ"ה שבמשך - ובהקדמה
בקיום  שלהם וההתלהבות החיות את ראו שלמעלה וכיון נפש, מסירת עם קשור ומצוות תורה של ענין
שלמעלה  ובאופן ה', בחסדי הנה ושעל, צעד כל על יהדות עניני עבור נפשם ומסירת ומצוות התורה
למקום  ובאו הנ"ל), בשיחה אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד (כלשון המרחב אל המיצר מן יצאו מהטבע,

ועיכובים. מניעות ללא ומצוות תורה לקיים יכולים שבו
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שכט. ע' חי"א קמו . ע' ח"י
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כג d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

היום  ההודאה ענין ואילו פנימי, באופן היום נעשים בלבד, ומקיף הודאה של באופן אצלו היו שאתמול
יותר  נעלית במדריגה בכחות 56הוא ההודאה חודרת (שבה לשמך" יודו צדיקים ד"אך שההודאה ונמצא, ,

רק היא dncwdeפנימיים) dpkd להיותה זה, שלאחרי ביום מקיף) בדרך (הודאה אני" ד"מודה להודאה
יותר. נעלית במדריגה

רז"ל  כמאמר עילוי, אחר בעילוי ומתעלה יהודי הולך ילכו 57וכך שנאמר מנוחה, להם אין "צדיקים
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "ליום ועד חיל", אל .58מחיל

***

.‚È אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד הגיע - ה'ש"ת אדרֿשני בט' - שנה וחמש עשרים לפני
לארצותֿהברית.

שנים  עשר מספר בתורה מצינו שלימה, תקופה שמציינים שנים למספר שבנוגע - עשרים 59ובהקדמה ,
שנה  שלושים "יובל"60שנה, שנקראת שנה חמישים של תקופה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בנוגע 61, אבל ;

שנאמרה  נבואה בתנ"ך מצינו - תקופה. בתור זאת שמציינים מצאתי לא לעתֿעתה הנה שנה, לכ"ה
לגלותנו" שנה וחמש שנים.62"בעשרים של תקופה סיום אודות שם מדובר לא אבל ,

ו  כמה אצל נתקבל כבר אףֿעלֿפיֿכן, להחשיבאבל ומצוות תורה שומרי מישראל שנה כמה כ"ה מספר
תקופה  של צריך 63כסיום מה ומחליטים זו, בתקופה שנעשה מה מכל וסךֿהכל חשבון עורכים שאז ,

ובפרט  בכלל ומצוות תורה בעניני התעוררות של ענין עבור זאת לנצל שיש כך, ולהבא, מכאן לעשות
כו'. שמים וביראת התפילה בעבודת

נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד של במכתבו שמצינו .64ועלֿדרך ש"מזהיר שלמרות ,.
זאת  ושולל בתניא, השכלות") ("אייגענע מלבו הבדויים השכלות ולהשכיל לפלפל שלא גדולה" אזהרה

. עבודה ש"בעניני בעצמו כותב מכלֿמקום, ווערטער"), שטריינגע ("מיט קשים שיכולים בביטויים .
בהם  ולהרחיב לדבר מותר האלו, בהדברים האמיתית הכוונה זה שאין היות עם התניא, בדברי לקשר

הדיבור".

קדושת  כבוד לבוא שנה כ"ה מלאות לרגל שהגיעו אורחים, חדשות", "פנים כאן שנמצאים ובפרט
בודאי  הרי - כדלקמן) ראייתם, על "שהחיינו" לברך שצריך כאלו גם (וביניהם לכאן אדמו"ר וחמי מורי

ה'. לעבודת התעוררות עבור זו הזדמנות לנצל ונכון שטוב

.„Èאדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד אמר לכאן, בבואו ה'ש"ת, שני אדר ט' :65בשיחתו ביום

המרחב. אל המיצר מן אותנו והוציא שפדה לאֿל תודה בברכה, פותחין

היא  שהחיינו 66ההלכה לברך צריך בראייתו, ונהנה ושמח הרבה עליו החביב חבירו את שהרואה ,
הזה. לזמן והגיענו וקיימנו

הנהנין  ברכת בהלכות כותב התניא, בעל בנוסח 67הרבי, לברך. צריך הלב שמחת של מאורע כל שעל ,
שותפים. לו שאין או לבב', 'שמחת הגורמת בטובה שותפים השמחה לבעל יש אם חילוק יש זו ברכה
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רע"ג.56) ז, ואתחנן לקו"ת (עד"ז) ראה
ברכות.57) סוף
ועוד.58) יב. ע' תרס"ו המשך וראה תמיד. סוף
ספ"ה.59) אבות א. סד, יבמות ובפרש"י. ג טז, לך לך ראה

.13 ובהערה 85 ס"ע ח"כ התוועדויות - מנחם תורת
זח"ג 60) עו. ע' לתניא והערות קיצורים א. א, יחזקאל ראה

.86 ע' ריש שם מנחם תורת פי"ט. ח"ד עבוה"ק סע"ב. רמו,
פרש"י 61) ה"א. פ"ד ברכות ירושלמי א. טו, קידושין ראה

ו. כא, משפטים (ופרש"י) מכילתא כב. א, שמואלֿא

א.62) מ, יחזקאל
רנו.63) ע' ח"ו תכ. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

שנה. ע' ח"ד אג"ק
(64.163 ע' תש"ח סה"ש וראה תשכ. ע' ח"ב שלו אג"ק

וש"נ.
בתחלתו.65) ה'ש"ת קיץ בסה"ש נדפסה
וש"נ.66) הי"א. פי"ב לאדה"ז ברכה"נ סדר ראה
וש"נ.67) ה"א. שם
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א  - השמחה לבעל שותפים אין נוסח כאשר אזי - שותפים לו יש ואם "שהחיינו". הוא הברכה נוסח זי
והמטיב". "הטוב הוא הברכה

ועסקני  חב"ד אגודת - שותפים לי יש שלי לבב' ב'שמחת אדמו"ר:) וחמי מורי קדושת כבוד (וסיים
אל  המיצר מן יתברך, ה' בעזרת שיחיו, משפחתי עם שלי ביציאה גדול חלק שנטלו האישים הכלל,

המרחב.

.ÂË:ובהקדמה

כלֿכך, מדייקים לא חסידות, מאמר כשלומדים גם הנה כלל, בדרך

האמצעי - אדמו"ר כדברי נדפס, שכבר בדבר שגם 68ובפרט שבכתב, שבדברים אנ"ש, "טבע אודות
. בדפוס בעצמן  הדברים אותן יבואו וכאשר להשיגם, רבה הוצאה כל על יחושו לא טעות, .שמלאים

האמצעי, אדמו"ר של בזמנו אמורים הדברים ואם כו'". למשמרת זוית בקרן ומניחו יפה כורכו
זה  לזמנינו בנוגע -עלֿאחתֿכמהֿוכמה

ב"זשארגאן" היא אם ובפרט לשיחה, בנוגע הדברים 69ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בקריאת שמסתפקים יש - ַָ
כו'.70בעלמא  לימוד של באופן ולא ,

ובהעמקה  בעיון ללמוד צריכים השיחות את גם הנה שפיר, דייקת כד ריבוי 71אבל, בהם שיש כיון ,
והן החסידות, לתורת בנוגע הן למעשה ענינים להלכה בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה דתורה, לנגלה בנוגע

ה'. בעבודת והוראות

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  הלכה, מצד ביאור הדורשים ענינים בה שיש הנ"ל, לשיחה בנוגע ועלֿדרךֿזה
נצחית, הוראה הם מהווים וכו') שנה חמשים כעבור (וגם שנים כ "ה כעבור שגם ובאופן חסידות , עלֿפי

לעד  קיימים צדיקים דברי דורות 72שהרי לדורי הוא שבדפוס דבר והרי  הדברים, שנדפסו גם ומה ,73.

הזמן  קוצר הנ"ל.74ומפני שיחה כשלומדים ביאור הדורש אחד ענין על עתה נתעכב ,

.ÊË עליו החביב חבירו ראיית (א) עליהם: לברך שצריך מאורעות ב' אודות מדובר הנ"ל בשיחה
זו, והנאה בשמחה שותפים לו כשיש (וגם שהחיינו לברך צריך זה שעל בראייתו, ונהנה ושמח הרבה

והמטיב  הטוב ולא שהחיינו לברך של75צריך ענין זה שאין כיון ,daehשל ענין אלא ,dgny זה שעל ,
שהחיינו  רק אין 76מברכים אם הברכה: בנוסח חילוק יש שבזה טובה, מצד שבאה לבב שמחת (ב) ,(

והמטיב. הטוב מברך - שותפים לו יש ואם שהחיינו, מברך - השמחה לבעל שותפים

זו: בשיחה הדברים סדר להבין וצריך

על  מיד להמשיך צריך היה - טובה) של (ענין המרחב אל המיצר מן היציאה בענין שמתחיל כיון
הברכה לנוסח בנוגע ההלכה dfדבר oipr lr;והמטיב הטוב ברכת זו הרי שותפים, לו שיש דידן, שבנדון ,

שהחיינו?! שברכתה חבירו, ראיית - נוסף בענין באמצע מפסיק ולמה

.ÊÈ:אלינו בנוגע ההוראה על רק עתה נתעכב - הזמן קוצר ומפני

כל  היה שבה ההיא, מהמדינה ישראל מבני כמהֿוכמה יצאו הנ"ל שנים כ"ה שבמשך - ובהקדמה
בקיום  שלהם וההתלהבות החיות את ראו שלמעלה וכיון נפש, מסירת עם קשור ומצוות תורה של ענין
שלמעלה  ובאופן ה', בחסדי הנה ושעל, צעד כל על יהדות עניני עבור נפשם ומסירת ומצוות התורה
למקום  ובאו הנ"ל), בשיחה אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד (כלשון המרחב אל המיצר מן יצאו מהטבע,

ועיכובים. מניעות ללא ומצוות תורה לקיים יכולים שבו
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נפש  המסירות ענין על ששכחו מהם יש - זה למקום בבואם במסירות 77אבל, שהצורך חושבים הם ;
י"ה" קראתי המיצר ד"מן ומצב במעמד ועיכובים, מניעות שיש ומצב במעמד בהיותם רק היה ,78נפש

טעם  שעלֿפי בעבודה להסתפק יכולים נפש; במסירות צורך אין הרווחה במדינות בהיותם עתה, אבל
מסירות  של בעבודה צורך ואין איד"...), פיינער "א שהוא לו ואומר שכמו על חבירו טופח אז (גם ַודעת

ודעת. מטעם שלמעלה נפש

המדינה  ומנהגי מהליכות הם למדים כאן שבהיותם גם :79ומה

- בפראות להתנהג צריכים הם גם היו גוים"), ("ווילדע פראיֿאדם גוים היו שבו במקום בהיותם
איד") ווילדער ("א יהודיֿפראי גוים להיות בין בהיותו עתה, אבל שכליים; בחשבונות מתחשב שאינו ַ

כן.שמתנהגים להתנהג הוא גם צריך - ("סטאטעטשנע") וחשיבות התיישבות של ַבאופן

בצבע  להיות צריכים והגרביים המדוייק, במקום מונחת להיות צריכה ("גאלסטוק") העניבה ַולדוגמא:
ידע 80המתאים  לא זאת לולי שהרי - יעבור ולא חוק - העיתון את לקרוא חייב הוא יום שבכל ופשיטא ,

לעניני  בנוגע ועלֿדרךֿזה מסויים. לענין בנוגע בוואשינגטאן ה"ּפרעזידענט" החליט מה ַָ"חסֿושלום"
"אינו  ובלאוֿהכי הקבועה, בשעה מיץ כוס או חלב כוס יום בכל לשתות חייב שהוא - ושתיה אכילה

ערוך"... שולחן ב"קיצור אפילו קבוע שיעור ללמוד מסוגל"

תורה  בעניני ("קאך") ולהט לחיות בנוגע ומצבו במעמדו ויתבונן חשבון שיעשה לו אומרים ָוכאשר
שהיה  כפי ומצבו למעמדו כלל להשוותו שאין והגבלה, במדידה הוא שלו העבודה סדר כאשר ומצוות,

אחר: חשבון לו יש - נפש מסירות מתוך היה שלו העבודה סדר כאשר פעם,

בחסידות  מעלות (והרי 81מובא גם לידע צריך כך עצמו, חסרונות לידע שצריך שכשם "חסיד"...) הוא
הכל  ככלות ולאחרי - החסידות. דרך ֿ פי על ל"עבודה" אצלו נחשבת עצמו במעלות ההתבוננות - עצמו.
גדול" "חשבון ב"בנק" לו שיש - הוא טוען - גם ומה טוב... די במצב הוא הרי - הוא טוען  -

לנוח! יכול שעכשיו כך ההיא, במדינה לו שהיתה מהמסירתֿנפש

במעמד שנמצא - הוא הנ"ל מהחשבונות שהסךֿהכל נחלשים ומובן, מזה וכתוצאה שינה, של ומצב
שרואים כפי - הרוחניים נחלשים כחותיו הם הרי בהם משתמשים לא שכאשר גשמיים, לכחות בנוגע

כו'), כאבים סובלים ובתחילה בשר, ויגיעת נפש ביגיעת צורך יש מחדש, בהם ולהשתמש לחזור (וכדי
רוחניים. בכחות גם הוא וכן

.ÁÈ(אלא המדף, גבי על אותה מניחים (לא כאשר - הנ"ל מהשיחה ההוראה באה זה micnelועל
אותה:

בהתחלת  (כמוזכר "שהחיינו" ולברך להתעורר יכולים שינה... של שנים כ"ה לאחרי שגם - לראש לכל
כאילו  נפש, מסירות ומתוך מחודשת, בחיות העבודה עניני בכל לעסוק ולהתחיל לחזור היינו, השיחה),

ההיא. מהמדינה יצא אתמול רק

(גם  יחידי ישאר לא בודאי - שהחיינו) ברכת (תוכן מחודשת בחיות בעבודה לעסוק שיתחיל ולאחרי
שותפים  לו יהיו אלא לפעול?!...), יוכל כבר מה ובמילא, יחידי, שהוא לו נדמה העבודה בתחלת אם

וחמי 82בעבודה  מורי קדושת כבוד ביציאת חלק שנטלו השותפים אודות השיחה בהמשך (כמוזכר
והמטיב". "הטוב ברכת לברך גם יוכל ואז המרחב), אל המיצר מן אדמו"ר
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מא.77) ע' אדר סה"מ - מנחם תורת גם ראה
ה.78) קיח, תהלים
(79222 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.
(80.196 ע' ריש חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

ע'81) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
אדמו  אג"ק .386 ע' ה'שי"ת (נעתק 42. נא ע' ח"ה מוהריי"צ "ר

חשון). כו יום" ב"היום
כל 82) אלא "שותפות", אין שבזה השינה, בענין כמו לא

עצמו... בפני ישן אחד

d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

נפש, המסירות כח ונתעלם נחלש המרחב אל המיצר מן מהיציאה שכתוצאה שלמרות - הענין ונקודת
גו'" כוננו גבר מצעדי "מה' (שהרי המרחב אל המיצר מן שביציאה האמיתית הכוונה את לגלות ,83צריך

העליונה  הכוונה את המעיינות 84להשלים והפצת ומצוות התורה דקיום העבודה תהיה בה"מרחב" שגם - (
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופן

הפנימית  הכוונה מתגלה אזי אותם, מבטלים שכאשר - והסתרים העלמות עניני לכל בנוגע הוא וכן
הפירוש  וכידוע קדושה. בעניני ניתוסף גופא ידם ועל רז"ל 85שבהם, בא 86במאמר לשמה שלא "מתוך

נעלית  לדרגא באים שמזה לשמה", ה"שלא של (הפנימיות) ה"תוך" היינו לשמה" שלא ש"מתוך לשמה",
ב"לשמה". יותר

***

.ËÈ.'גו מלח תשבית ולא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

.Î"הקדמוני "משל של להשייכות בנוגע - המאמר מלח"87בסיום תשבית ד"ולא (שבו 88לענין
שליט"א: אדמו"ר קדושת כבוד הוסיף - בכלל המאמר) נדפס (שבה ויקרא ולפרשת המאמר), מתחיל

רק  לכאורה שבאים אלו אפילו החסידות, עניני שכל מקומות) בריבוי שרואים (כפי רואים כאן וגם
רז"ל) מאמרי (או הפסוקים שאפילו ועד נפלאים, ענינים בהם ומרומזים הדיוק, בתכלית הם - אגב בדרך

וגם המאמרים, מתחילים יש zexcqdשבהם חסידות), בספרי נקבעו שבהם או המאמרים, נאמרו (שבהם
במאמרים  המבוארים לענינים פנימית שייכות .89להם

רבותינו  ודברי תורת בלימוד ולעיין צוגעטראגן") ("זיין לב לשים צריכים כמה עד מלמדנו זה ָוענין
אגב, בדרך רק שהובאו לכאורה שנראה  בענינים גם נשיאינו,

חז"ל - הפסוק 90וכדברי שאין 91על מפני למה, הוא, מכם ריק, "ואם מכם", הוא ריק דבר לא "כי
בתורה" יגעים -אתם

נפלאים  ענינים על ומרמזים רב, תוכן מכילים הם - גדול בדיוק הם הם .71שגם

.‡Î המדובר עלֿפי אמר:) הנה 92(ואחרֿכך - השבוע דפרשת תורה" ה"לקוטי שבוע בכל שילמדו
דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד שסיימו יאמרו אלו הבדלה), קודם יסיימו אבל שאיחרו, אלו (וגם ויקרא

"לחיים", השנה.עתה כל במשך שבוע בכל זה לימוד להמשיך טובה החלטה מתוך

של לברכתו כלי היא שהתורה תורה',הקדושֿברוךֿהוא וכיון 'לקוטי שלומדים אלו שכל בודאי הרי ,
תורה' ה'לקוטי לימוד את לאפשר כדי תורה' ה'לקוטי הדפסת עבור מממונם שנתנו אלו ובמיוחד כולל

של בברכותיו יתברכו רויחי.הקדושֿברוךֿהוא - - ובכולם ומזוני, חיי בבני  להם, המצטרך בכל

***

.·Î שהוספת דכיון שלו", שהממון "למי לו" הוא "לאשר פרשתנו, בסיום רש"י בפירוש הביאור
היא olfblהחומש qpw93לתתו חיוב שאין לומר מקום יש החטא, חומר לגבוה),94דוקא lfbplעל (אלא
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כג.83) לז, תהלים
(נעתק 84) תקסא ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

י  יום" ב"היום (נעתק קג ע' ח"ה שם חשון), יד יום" ב"היום
ועוד. אלול) ג יום" ב"היום (נעתק תז ע' ח"ו שם תמוז).

וש"נ.85) ואילך. 50 ע' ח"כ לקו"ש ראה
וש"נ.86) ב. נ, פסחים
יג.87) ב, פרשתנו
פרש"י 88) יג. כא, משפטים פרש"י וראה יד. כד, שמואלֿא

ב. יו"ד, מכות
שה),89) ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט וכתבתם ד"ה ראה

אף  - עקב בפ' נאמר תרכ"ט דשנת זה ד"ה שהמאמר מה הטעם

ואתחנן בפ' גם נאמר וכתבתם תוכן iptlyשהפסוק כי - עקב פ'
לפ' שייך עיי"ש.awrהמאמר ,

ה"א.90) פ"א פאה ירושלמי
מז.91) לב, האזינו
וש"נ.92) ואילך. 307 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת
לסוף 93) תורה "ירדה תמורה) הל' (סוף הרמב"ם מ"ש וע"ד

קניינו  להרבות נוטה אדם של שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת
וניחם  בו שחזר אפשר והקדיש, שנדר ואע"פ ממונו, על ולחוס
חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה אמרה משוויו, בפחות ויפדה

קרן 94) ש"משלם בשגגה, תרומה שאכל זר גבי וכמו
וחומש dvxiyלבעלים, in lkl.(מ"ב פ"ו (תרומות "



כה d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

נפש  המסירות ענין על ששכחו מהם יש - זה למקום בבואם במסירות 77אבל, שהצורך חושבים הם ;
י"ה" קראתי המיצר ד"מן ומצב במעמד ועיכובים, מניעות שיש ומצב במעמד בהיותם רק היה ,78נפש

טעם  שעלֿפי בעבודה להסתפק יכולים נפש; במסירות צורך אין הרווחה במדינות בהיותם עתה, אבל
מסירות  של בעבודה צורך ואין איד"...), פיינער "א שהוא לו ואומר שכמו על חבירו טופח אז (גם ַודעת

ודעת. מטעם שלמעלה נפש

המדינה  ומנהגי מהליכות הם למדים כאן שבהיותם גם :79ומה

- בפראות להתנהג צריכים הם גם היו גוים"), ("ווילדע פראיֿאדם גוים היו שבו במקום בהיותם
איד") ווילדער ("א יהודיֿפראי גוים להיות בין בהיותו עתה, אבל שכליים; בחשבונות מתחשב שאינו ַ

כן.שמתנהגים להתנהג הוא גם צריך - ("סטאטעטשנע") וחשיבות התיישבות של ַבאופן

בצבע  להיות צריכים והגרביים המדוייק, במקום מונחת להיות צריכה ("גאלסטוק") העניבה ַולדוגמא:
ידע 80המתאים  לא זאת לולי שהרי - יעבור ולא חוק - העיתון את לקרוא חייב הוא יום שבכל ופשיטא ,

לעניני  בנוגע ועלֿדרךֿזה מסויים. לענין בנוגע בוואשינגטאן ה"ּפרעזידענט" החליט מה ַָ"חסֿושלום"
"אינו  ובלאוֿהכי הקבועה, בשעה מיץ כוס או חלב כוס יום בכל לשתות חייב שהוא - ושתיה אכילה

ערוך"... שולחן ב"קיצור אפילו קבוע שיעור ללמוד מסוגל"

תורה  בעניני ("קאך") ולהט לחיות בנוגע ומצבו במעמדו ויתבונן חשבון שיעשה לו אומרים ָוכאשר
שהיה  כפי ומצבו למעמדו כלל להשוותו שאין והגבלה, במדידה הוא שלו העבודה סדר כאשר ומצוות,

אחר: חשבון לו יש - נפש מסירות מתוך היה שלו העבודה סדר כאשר פעם,

בחסידות  מעלות (והרי 81מובא גם לידע צריך כך עצמו, חסרונות לידע שצריך שכשם "חסיד"...) הוא
הכל  ככלות ולאחרי - החסידות. דרך ֿ פי על ל"עבודה" אצלו נחשבת עצמו במעלות ההתבוננות - עצמו.
גדול" "חשבון ב"בנק" לו שיש - הוא טוען - גם ומה טוב... די במצב הוא הרי - הוא טוען  -

לנוח! יכול שעכשיו כך ההיא, במדינה לו שהיתה מהמסירתֿנפש

במעמד שנמצא - הוא הנ"ל מהחשבונות שהסךֿהכל נחלשים ומובן, מזה וכתוצאה שינה, של ומצב
שרואים כפי - הרוחניים נחלשים כחותיו הם הרי בהם משתמשים לא שכאשר גשמיים, לכחות בנוגע

כו'), כאבים סובלים ובתחילה בשר, ויגיעת נפש ביגיעת צורך יש מחדש, בהם ולהשתמש לחזור (וכדי
רוחניים. בכחות גם הוא וכן

.ÁÈ(אלא המדף, גבי על אותה מניחים (לא כאשר - הנ"ל מהשיחה ההוראה באה זה micnelועל
אותה:

בהתחלת  (כמוזכר "שהחיינו" ולברך להתעורר יכולים שינה... של שנים כ"ה לאחרי שגם - לראש לכל
כאילו  נפש, מסירות ומתוך מחודשת, בחיות העבודה עניני בכל לעסוק ולהתחיל לחזור היינו, השיחה),

ההיא. מהמדינה יצא אתמול רק

(גם  יחידי ישאר לא בודאי - שהחיינו) ברכת (תוכן מחודשת בחיות בעבודה לעסוק שיתחיל ולאחרי
שותפים  לו יהיו אלא לפעול?!...), יוכל כבר מה ובמילא, יחידי, שהוא לו נדמה העבודה בתחלת אם

וחמי 82בעבודה  מורי קדושת כבוד ביציאת חלק שנטלו השותפים אודות השיחה בהמשך (כמוזכר
והמטיב". "הטוב ברכת לברך גם יוכל ואז המרחב), אל המיצר מן אדמו"ר
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מא.77) ע' אדר סה"מ - מנחם תורת גם ראה
ה.78) קיח, תהלים
(79222 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ואילך.
(80.196 ע' ריש חל"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.

ע'81) תש"ה .7 ע' ריש תרפ"ח .114 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
אדמו  אג"ק .386 ע' ה'שי"ת (נעתק 42. נא ע' ח"ה מוהריי"צ "ר

חשון). כו יום" ב"היום
כל 82) אלא "שותפות", אין שבזה השינה, בענין כמו לא

עצמו... בפני ישן אחד

d"kyz'd ,ipyÎxc` 'h ,xekf zyxt ,`xwie t"y zgiy

נפש, המסירות כח ונתעלם נחלש המרחב אל המיצר מן מהיציאה שכתוצאה שלמרות - הענין ונקודת
גו'" כוננו גבר מצעדי "מה' (שהרי המרחב אל המיצר מן שביציאה האמיתית הכוונה את לגלות ,83צריך

העליונה  הכוונה את המעיינות 84להשלים והפצת ומצוות התורה דקיום העבודה תהיה בה"מרחב" שגם - (
והגבלה. ממדידה שלמעלה באופן

הפנימית  הכוונה מתגלה אזי אותם, מבטלים שכאשר - והסתרים העלמות עניני לכל בנוגע הוא וכן
הפירוש  וכידוע קדושה. בעניני ניתוסף גופא ידם ועל רז"ל 85שבהם, בא 86במאמר לשמה שלא "מתוך

נעלית  לדרגא באים שמזה לשמה", ה"שלא של (הפנימיות) ה"תוך" היינו לשמה" שלא ש"מתוך לשמה",
ב"לשמה". יותר

***

.ËÈ.'גו מלח תשבית ולא דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

.Î"הקדמוני "משל של להשייכות בנוגע - המאמר מלח"87בסיום תשבית ד"ולא (שבו 88לענין
שליט"א: אדמו"ר קדושת כבוד הוסיף - בכלל המאמר) נדפס (שבה ויקרא ולפרשת המאמר), מתחיל

רק  לכאורה שבאים אלו אפילו החסידות, עניני שכל מקומות) בריבוי שרואים (כפי רואים כאן וגם
רז"ל) מאמרי (או הפסוקים שאפילו ועד נפלאים, ענינים בהם ומרומזים הדיוק, בתכלית הם - אגב בדרך

וגם המאמרים, מתחילים יש zexcqdשבהם חסידות), בספרי נקבעו שבהם או המאמרים, נאמרו (שבהם
במאמרים  המבוארים לענינים פנימית שייכות .89להם

רבותינו  ודברי תורת בלימוד ולעיין צוגעטראגן") ("זיין לב לשים צריכים כמה עד מלמדנו זה ָוענין
אגב, בדרך רק שהובאו לכאורה שנראה  בענינים גם נשיאינו,

חז"ל - הפסוק 90וכדברי שאין 91על מפני למה, הוא, מכם ריק, "ואם מכם", הוא ריק דבר לא "כי
בתורה" יגעים -אתם

נפלאים  ענינים על ומרמזים רב, תוכן מכילים הם - גדול בדיוק הם הם .71שגם

.‡Î המדובר עלֿפי אמר:) הנה 92(ואחרֿכך - השבוע דפרשת תורה" ה"לקוטי שבוע בכל שילמדו
דפרשת תורה' ה'לקוטי לימוד שסיימו יאמרו אלו הבדלה), קודם יסיימו אבל שאיחרו, אלו (וגם ויקרא

"לחיים", השנה.עתה כל במשך שבוע בכל זה לימוד להמשיך טובה החלטה מתוך

של לברכתו כלי היא שהתורה תורה',הקדושֿברוךֿהוא וכיון 'לקוטי שלומדים אלו שכל בודאי הרי ,
תורה' ה'לקוטי לימוד את לאפשר כדי תורה' ה'לקוטי הדפסת עבור מממונם שנתנו אלו ובמיוחד כולל

של בברכותיו יתברכו רויחי.הקדושֿברוךֿהוא - - ובכולם ומזוני, חיי בבני  להם, המצטרך בכל

***

.·Î שהוספת דכיון שלו", שהממון "למי לו" הוא "לאשר פרשתנו, בסיום רש"י בפירוש הביאור
היא olfblהחומש qpw93לתתו חיוב שאין לומר מקום יש החטא, חומר לגבוה),94דוקא lfbplעל (אלא
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כג.83) לז, תהלים
(נעתק 84) תקסא ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

י  יום" ב"היום (נעתק קג ע' ח"ה שם חשון), יד יום" ב"היום
ועוד. אלול) ג יום" ב"היום (נעתק תז ע' ח"ו שם תמוז).

וש"נ.85) ואילך. 50 ע' ח"כ לקו"ש ראה
וש"נ.86) ב. נ, פסחים
יג.87) ב, פרשתנו
פרש"י 88) יג. כא, משפטים פרש"י וראה יד. כד, שמואלֿא

ב. יו"ד, מכות
שה),89) ע' תשכ"ט (סה"מ תשכ"ט וכתבתם ד"ה ראה

אף  - עקב בפ' נאמר תרכ"ט דשנת זה ד"ה שהמאמר מה הטעם

ואתחנן בפ' גם נאמר וכתבתם תוכן iptlyשהפסוק כי - עקב פ'
לפ' שייך עיי"ש.awrהמאמר ,

ה"א.90) פ"א פאה ירושלמי
מז.91) לב, האזינו
וש"נ.92) ואילך. 307 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת
לסוף 93) תורה "ירדה תמורה) הל' (סוף הרמב"ם מ"ש וע"ד

קניינו  להרבות נוטה אדם של שטבע הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת
וניחם  בו שחזר אפשר והקדיש, שנדר ואע"פ ממונו, על ולחוס
חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה אמרה משוויו, בפחות ויפדה

קרן 94) ש"משלם בשגגה, תרומה שאכל זר גבי וכמו
וחומש dvxiyלבעלים, in lkl.(מ"ב פ"ו (תרומות "
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ההנאה, טובת שייכת שאליו הגזלן על קאי שלא רש"י ומפרש לו"; הוא "לאשר לומר הכתוב הוצרך ולכן
הרי  השמים, מן נגזר הניזק שעל ואף אצלו". בטלים מעותיו "שהיו הנגזל, - שלו" שהממון "למי אלא
שלו". "הממון זה הרי דבר של שלאמיתו כיון הגזלן, שישיבנו עד זמן, משך על רק היא שהגזירה יתכן
חבירו  בכבוד והתחשבות פנימי רגש מתוך להיות צריכה לחבירו אדם בין ההנהגה שכללות וההוראה,
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הקב"ה) ציווי מצד הוא זה שכל היסוד שישנו (לאחרי
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‰·ÂÁ ÈÙÏ
בפרשתנו  כתובים שדיניהם הקרבנות של סדרם
שהם  ושלמים, מנחה עולה, קרבן – תחילה הוא:

הפרשה dacp1קרבנות בתחילת רש"י כדברי על 2,
בקרבנות  "כשיקריב, – מכם", יקריב כי "אדם המילים
שהם  ואשם, חטאת – ואחרֿכך הענין", דיבר נדבה

.daegקרבנות

לשון  בגלל לומר, מוכרח רש"י אמנם מובן: ואינו
הענין" דיבר נדבה ש"בקרבנות מתעוררת 3הפסוק, אך ,

בקרבנות  התורה פותחת מדוע עצמו: הפסוק על שאלה
של  הדינים את לדעת כל קודם חשוב לכאורה, הנדבה?
מכן  לאחר ורק להקריבם, חייב שהיהודי חובה, קרבנות

שהם הקרבנות דיני את לציין בלבד.dacpיש

על שאלה היה mheytזוהי ולפיכך הפסוקים, של
לומר, אפוא הכרחי אליה. להתייחס צריך רש"י
מקרא, של פשוטו לפי קושיה זאת אין שמלכתחילה

רש"י  בדברי קודם פירוש עלֿידי נענית שהיא .4או

.·
Â˙ÏÈÏ˘Â ,‰¯Â‡ÎÏ ,¯ÓÂÏ Ô˙È˘ ¯·Ò‰‰

לפי  בדוחק), כי (אם כך על לענות ניתן לכאורה,
i"yx yexit לו 5לפסוק "ונרצה עליו": לכפר לו "ונרצה

שניתק  לאו ועל עשה על מרצה... הוא מה על –
נדבה, קרבן אמנם הוא עולה קרבן כלומר לעשה".

חיוב miaiigשאין ומסיר מרצה זה קרבן אך להביאו,

קשור  הוא שגם אפוא, ויוצא, האדם, מעל עונש
לחובה.

אחרֿכך  עולה, קרבן תחילה – הסדר מובן זה לפי
יותר  עלול יהודי אשם: ואחרֿכך לעבור 6חטאת
עולה  בקרבן ולהתחייב יותר, קלות המרצה 7עבירות ,

ולא  עשה בקרבן על להתחייב מאשר לעשה, הניתק ו
עבירות על המכפר לאו zexengחטאת שזדונו "דבר –

מפני 8וכרת" אשם, קרבן לפני מופיע חטאת וקרבן .
מאשר  עבירות, של יותר רב מספר על מכפר שהוא

ענינים על רק המובא אשם, .miniieqnקרבן

אינה  התורה שאם מפני מתקבל, אינו זה הסבר אך
אלא  נדבה, קרבן היותו מפני עולה קרבן את מקדימה
עשה..."), על ("מרצה... לחובה קשור שהוא מפני
עלֿידי  חטאת קרבן לבין בינו מפסיקה היא מדוע

ושלמים? מנחה – אחרים נדבה קרבנות

להקדים  רוצה אכן שהתורה לומר, איפוא הכרחי
הנדבה קרבנות עולה iptlאת וקרבן החובה. קרבנות

קרבן היותו מפני חטאת קרבן לפני .dacp9כתוב

.‚
?‰ÏÈÁ˙ „ÈÁÈ ˙Â·¯˜ ÚÂ„Ó

נוספת: שאלה הקדמת עלֿידי יובנו אלו דברים
בקרבנות  ולא יחיד, בקרבנות התורה כאן פותחת מדוע

xeaiv את תחלה לציין היה צריך לכאורה, כאשר ,
ההוראות  את אחרֿכך ורק כולו, לציבור ההוראות

ליחיד?

כך  על לענות היה ניתן ציבור 10לכאורה, קרבנות :
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"קרבן 1) – אגב ובדרך וברש"י). יד (ב, בכורים" "מנחת מלבד
וברש"י). יב (שם, ראשית"

ב.2) א,
לפ'3) א' שיחה חי"ב בלקו"ש בארוכה ונתבאר רש"י. מפרשי ראה
ויקרא.
(4491 ע' חט"ז  [המתורגם] לקו"ש וראה פעמים. כמה כמדובר

וש"נ. שם. ובהערות
פרש"י5) על היא הקושיא שלכאו' ואף – ד. dfשם, iptl('ב (פסוק

קושיא שהיא כיון –zellka כל הרי – וכיו"ב) תיבה בפי' (ולא הפרשה
המ  הוא אחד.הפרשה שך

יז.6) כב, כח. כא, (משפטים לפנ"ז כמ"פ רש"י שכתבו הכלל ע"ד
בנוגע  גם לומר מסתבר ועד"ז – בהווה" הכתוב "דיבר ל) שם, כא. שם,

בסדר. לקדימה

עשה.7) מחוייב שאינו בישראל אדם לך אין א: ז, זבחים ראה
ב.8) ד, פרשתנו פרש"י

גו"א  (וראה מזיד על רק באה דעולה ד) (א, וגו"א ברמב"ן לפמ"ש
צ"ע  הנ"ל) (פרש"י שוגג על רק באה וחטאת לה'), כליל עולה דלכן שם,
(ע"ד  האם לבאר בעולה בפירושו רש"י נחית לא הרי אבל יותר, עלול מה

במזיד. רק או אופן בכל באה הפשט)
קרבנות9) לשאר עולה שמקדים מהטעמים דא' שי"ל, ,dacpאלא

כבפנים. חובה, "קצת" גם בו שיש לפי הוא
אפשר 10) כי הצבור, מן יותר להזהיר צריך יחיד א) י"ל: בדוחק

מסורה). לכל ביצה לב"ד מסורה עדות ב: ה, מביצה (להעיר כו' שיתרשל
– ואח"כ יחיד, קרבנות בדיני מתחיל ולכן יחידים* קיבוץ ה"ה צבור ב)

מיחידים. העשוי צבור של קרבנות

.a ,eh) dxenze (` ,e) zeixed d`xe .cere .ldw ixwi` `l mixb ldw :(` ,fp) zenai l"fxn d`x] micigi daxd ly sexiv (wx) `le .r"ta ze`ivn `ed xeavy s`e (*
i"yxtn xirdle .jli`e bi ,c `xwie d`x ± hytd c"r mb d"ky l"ie .[cÎa"q c"t v"prtn d`xe .dti dti exqenl jixvy (a"rx ,f) d"xae .zn xeavd oi`c (` ,fh

± l`xyi zcr ldw d"c e ,ai `a
ilan xeavl xyt` i` ixd ,n"nencwiy.n"k`e .my dxrda 31 'r `"yiz n"dq d`xe .micigi el

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד אד"ר:

א( כיון שלימוד התניא הוא אחד מהשיעורים ששמענו כמה פעמים אודותו מכ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שהוא מסוגל לכמה ענינים, מהנכון שנוסף על לימודו תניא כפי שכותב, ילמוד 

גם כן כפי שנחלק התניא לימות השנה ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר, וכמובא במורה שיעור, והרי בודאי יכול 

להבין לימוד זה גם עתה אף שמובן שכשילמוד כל התניא איזה פעמים תהי' הבנתו יותר עמוקה, וכמו 

בכל חלקי תורתנו שבכל פעם שלומדים מחדש נתוסף גם בהבנה והשגה, וע"ד מאמר רז"ל אי אפשר 

לביהמ"ד בלא חידוש.

ב( בשאלתו לשיעור החומש, הוא: שביום ראשון בשבוע לומדים פרשה ראשונה של הסדרה 

של השבוע, וביום שני פרשת שני עד שלישי וכו' וכן בכל שבוע פרשה אחת ליום מהסדרה של השבוע.

קה"ת  הוצאת  בתניא  בזה  במ"ש  יעיין   - וכו',  התניא  ספר  של  החלקים  לשמות  בשאלתו  ג( 

ונדפס ג"כ בחוברת בפ"ע: מפתחות ספר התניא  ברוקלין, בהערות שבאו לבסוף הספר ושם חלקיו, 

וכו'.

ד( במ"ש אודות מדת הכעס והגאוה, - כמו בכל הענינים דרך התיקון בזה הוא צעד אחר צעד, 

וההתחלה להתעכב שלא להביע הכעס או הגאוה בדבור, שעי"ז מתמעטת ההתפשטות שבמדה וכנראה 

ומהנכון  בתחלתו,  מ"א  פרק  בתניא  מ"ש  מדה  התעוררות  בעת  להתבונן  גם  זה  עם  וביחד  במוחש, 

שיהיו שגורים דברים אלו בפיו ומה טוב שידע אותם גם בע"פ וכמבואר מהתחלת הפרק עד דף נ"ו 

ע"ב, ובפרט שידוע בכתבי האריז"ל אשר ע"י כעס נחלפת הנשמה, וראה בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע י"ט כסלו תרצ"ג ביאור מרז"ל כל הכועס כאילו כו'.

להתעסק   - בזה  לעשות  היכול  אחד  כל  שעל  והחובה  ההכרח  ע"ד  לעוררו  למותר  בודאי  ה( 

בהפצת המעינות תורת החסידות עד שיגיעו גם חוצה. ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ההנאה, טובת שייכת שאליו הגזלן על קאי שלא רש"י ומפרש לו"; הוא "לאשר לומר הכתוב הוצרך ולכן
הרי  השמים, מן נגזר הניזק שעל ואף אצלו". בטלים מעותיו "שהיו הנגזל, - שלו" שהממון "למי אלא
שלו". "הממון זה הרי דבר של שלאמיתו כיון הגזלן, שישיבנו עד זמן, משך על רק היא שהגזירה יתכן
חבירו  בכבוד והתחשבות פנימי רגש מתוך להיות צריכה לחבירו אדם בין ההנהגה שכללות וההוראה,
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - הקב"ה) ציווי מצד הוא זה שכל היסוד שישנו (לאחרי
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‰·ÂÁ ÈÙÏ
בפרשתנו  כתובים שדיניהם הקרבנות של סדרם
שהם  ושלמים, מנחה עולה, קרבן – תחילה הוא:

הפרשה dacp1קרבנות בתחילת רש"י כדברי על 2,
בקרבנות  "כשיקריב, – מכם", יקריב כי "אדם המילים
שהם  ואשם, חטאת – ואחרֿכך הענין", דיבר נדבה

.daegקרבנות

לשון  בגלל לומר, מוכרח רש"י אמנם מובן: ואינו
הענין" דיבר נדבה ש"בקרבנות מתעוררת 3הפסוק, אך ,

בקרבנות  התורה פותחת מדוע עצמו: הפסוק על שאלה
של  הדינים את לדעת כל קודם חשוב לכאורה, הנדבה?
מכן  לאחר ורק להקריבם, חייב שהיהודי חובה, קרבנות

שהם הקרבנות דיני את לציין בלבד.dacpיש

על שאלה היה mheytזוהי ולפיכך הפסוקים, של
לומר, אפוא הכרחי אליה. להתייחס צריך רש"י
מקרא, של פשוטו לפי קושיה זאת אין שמלכתחילה

רש"י  בדברי קודם פירוש עלֿידי נענית שהיא .4או

.·
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לפי  בדוחק), כי (אם כך על לענות ניתן לכאורה,
i"yx yexit לו 5לפסוק "ונרצה עליו": לכפר לו "ונרצה

שניתק  לאו ועל עשה על מרצה... הוא מה על –
נדבה, קרבן אמנם הוא עולה קרבן כלומר לעשה".

חיוב miaiigשאין ומסיר מרצה זה קרבן אך להביאו,

קשור  הוא שגם אפוא, ויוצא, האדם, מעל עונש
לחובה.

אחרֿכך  עולה, קרבן תחילה – הסדר מובן זה לפי
יותר  עלול יהודי אשם: ואחרֿכך לעבור 6חטאת
עולה  בקרבן ולהתחייב יותר, קלות המרצה 7עבירות ,

ולא  עשה בקרבן על להתחייב מאשר לעשה, הניתק ו
עבירות על המכפר לאו zexengחטאת שזדונו "דבר –

מפני 8וכרת" אשם, קרבן לפני מופיע חטאת וקרבן .
מאשר  עבירות, של יותר רב מספר על מכפר שהוא

ענינים על רק המובא אשם, .miniieqnקרבן

אינה  התורה שאם מפני מתקבל, אינו זה הסבר אך
אלא  נדבה, קרבן היותו מפני עולה קרבן את מקדימה
עשה..."), על ("מרצה... לחובה קשור שהוא מפני
עלֿידי  חטאת קרבן לבין בינו מפסיקה היא מדוע

ושלמים? מנחה – אחרים נדבה קרבנות

להקדים  רוצה אכן שהתורה לומר, איפוא הכרחי
הנדבה קרבנות עולה iptlאת וקרבן החובה. קרבנות

קרבן היותו מפני חטאת קרבן לפני .dacp9כתוב

.‚
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נוספת: שאלה הקדמת עלֿידי יובנו אלו דברים
בקרבנות  ולא יחיד, בקרבנות התורה כאן פותחת מדוע

xeaiv את תחלה לציין היה צריך לכאורה, כאשר ,
ההוראות  את אחרֿכך ורק כולו, לציבור ההוראות

ליחיד?

כך  על לענות היה ניתן ציבור 10לכאורה, קרבנות :
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"קרבן 1) – אגב ובדרך וברש"י). יד (ב, בכורים" "מנחת מלבד
וברש"י). יב (שם, ראשית"

ב.2) א,
לפ'3) א' שיחה חי"ב בלקו"ש בארוכה ונתבאר רש"י. מפרשי ראה
ויקרא.
(4491 ע' חט"ז  [המתורגם] לקו"ש וראה פעמים. כמה כמדובר

וש"נ. שם. ובהערות
פרש"י5) על היא הקושיא שלכאו' ואף – ד. dfשם, iptl('ב (פסוק

קושיא שהיא כיון –zellka כל הרי – וכיו"ב) תיבה בפי' (ולא הפרשה
המ  הוא אחד.הפרשה שך

יז.6) כב, כח. כא, (משפטים לפנ"ז כמ"פ רש"י שכתבו הכלל ע"ד
בנוגע  גם לומר מסתבר ועד"ז – בהווה" הכתוב "דיבר ל) שם, כא. שם,

בסדר. לקדימה

עשה.7) מחוייב שאינו בישראל אדם לך אין א: ז, זבחים ראה
ב.8) ד, פרשתנו פרש"י

גו"א  (וראה מזיד על רק באה דעולה ד) (א, וגו"א ברמב"ן לפמ"ש
צ"ע  הנ"ל) (פרש"י שוגג על רק באה וחטאת לה'), כליל עולה דלכן שם,
(ע"ד  האם לבאר בעולה בפירושו רש"י נחית לא הרי אבל יותר, עלול מה

במזיד. רק או אופן בכל באה הפשט)
קרבנות9) לשאר עולה שמקדים מהטעמים דא' שי"ל, ,dacpאלא

כבפנים. חובה, "קצת" גם בו שיש לפי הוא
אפשר 10) כי הצבור, מן יותר להזהיר צריך יחיד א) י"ל: בדוחק

מסורה). לכל ביצה לב"ד מסורה עדות ב: ה, מביצה (להעיר כו' שיתרשל
– ואח"כ יחיד, קרבנות בדיני מתחיל ולכן יחידים* קיבוץ ה"ה צבור ב)

מיחידים. העשוי צבור של קרבנות

.a ,eh) dxenze (` ,e) zeixed d`xe .cere .ldw ixwi` `l mixb ldw :(` ,fp) zenai l"fxn d`x] micigi daxd ly sexiv (wx) `le .r"ta ze`ivn `ed xeavy s`e (*
i"yxtn xirdle .jli`e bi ,c `xwie d`x ± hytd c"r mb d"ky l"ie .[cÎa"q c"t v"prtn d`xe .dti dti exqenl jixvy (a"rx ,f) d"xae .zn xeavd oi`c (` ,fh

± l`xyi zcr ldw d"c e ,ai `a
ilan xeavl xyt` i` ixd ,n"nencwiy.n"k`e .my dxrda 31 'r `"yiz n"dq d`xe .micigi el
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כגון: בשנה, מיוחדים למועדים כלל בדרך קשורים
וחובה) (נדבה יחיד קרבנות ואילו וכו', יוםֿטוב שבת,

מובאים להיות zrיכולים lka פרשת פותחת לפיכך .
יחיד  בקרבנות קרבן11הקרבנות דיני ואכן, .cinz,

כתובים יום, בכל פעמיים okהמובא iptl בפרשת ,
.12תצוה 

לקרבנות  יחיד קרבנות להקדמת רק סיבה שזו אלא
ציבור  קרבנות דיני אין מדוע תמוה, אך ציבור,

ויקרא llkמוזכרים בפרשות 13בפרשת רק אלא צו, או
אמור 14אחרי  פינחס 15, בפרשת ובעיקר ,16?

.„
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הוא: לכך ההסבר

הקרבנות  שפרשת יוצא, הפסוקים פשט לפי
לפני  נאמרו צו פרשת של הראשון ובחלק שבפרשתנו

עגל..." לך קח לאהרן... משה החינוך 17ש"קרא סדר
מסופר  שעליו למילואים, בשמיני ובניו אהרן של
לציין  מוכרחים מדוע בפשטות, מובן מזה אחרֿכך.
היו  ובניו שאהרן מפני וכדומה, עולה דיני את תחילה
להקריבם  כדי הללו הקרבנות דיני את לדעת צריכים

למילואים  .18בשמיני

ובניו, לאהרן הציוויים לגבי הדבר הוא שכך וכשם

בשמיני  הקרבנות את להקריב כיצד לדעת שהוזקקו
ישראל  לכל הציוויים לגבי גם הוא כך למילואים,

קרבנות  אילו לדעת צריכים שהיו וצו, ויקרא בפרשות

המשכן  בהקמת מיד להביא חייבים או יכולים הם
למילואים. בשמיני

נאמר  אם במיוחד מובן וצו 19הדבר ויקרא שפרשת ,
המילואים zligzaנאמרו ימי יכולים 20שבעה ודיניהן ,

ליום 21להתאים  רק ולא המילואים, ימי שמונה לכל

למילואים  .22השמיני

לציין צורך היה לא הציבור o`kלפיכך קרבנות את

אמור  אחרי, בפרשות המוזכרים וכדומה, יוםֿטוב של
או  המיושמים, הקרבנות הוזכרו שכאן מפני ופינחס,

מיד. למעשה מיושמים, להיות יכולים

בימי  שהקריבו הציבור קרבנות לגבי ואפילו

ביום" בו שנצטוו מ"אותן שאינם כקרבן 23המילואים, ,

וראשֿחודש  שבת של לכל 24מוסף לפרטם צורך אין ,
בני אל "דבר – הפרשה (כבתחילת ,l`xyi(25"ישראל

היה המילואים בימי אלה קרבנות שמקריב dynמפני
כן  לפני רש"י שאומר אילו 26(כפי ידע שמשה מפני ,(

וכיצד  להביא יש כפי 27קרבנות דיני, את lkשידע
כולל  המילואים, ימי בשבעת הקריב שהוא הקרבנות

וכו'. חטאת בשבת,
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נדבה 11) קרבנות הקדמת טעם גם לתרץ אפשר עד"ז לכאורה
(חטא  מסויים במקרה תלויין (דיחיד) חובה דקרבנות – חובה לקרבנות

דאפשר נדבה משא"כ מסויים, דאיש נדבהe`kl"`וכו') עת lkaלהביא
לדעתם  שמוכרח דינים להקדים הו"ל סו"ס כי ביאור, חסר עדיין אבל –

קרבנות שהןdaeg(של אלו ואח"כ (wx.נדבה
ואילך.12) לח כט,
ואילך.13) יג ד, – הצבור חטאת .1 בהערה הנסמן לבד
ואילך.14) ה טז,
כג.15) קאפיטל
כחֿכט.16) קאפיטל
שמיני.17) ר"פ
כמשפט 18) "ויעשה טז: ט, שמיני פרש"י וראה ואילך. יב ו, צו ראה

המפורש.. –`xwiea."
א.19) ז, נשא ב. ח, צו פקודי. ס"פ ב. מ, פקודי רמב"ן ראה
נאמרה 20) זו "פרשה רש"י כ' ב) (ח, צו פ' באמצע ש(רק) ואף

דעפ"ז  בתורה", ומאוחר מוקדם שאין המשכן הקמת קודם ימים שבעת
לס"פ  בהמשך הן שלפנ"ז צו פ' ו(חלק) ויקרא דפ' דס"ל לומר אפשר

המשכן בהקמת מדובר ששם ואילך) יז (מ, (ראה ipinyaפקודי למילואים
i"yxt כבראב"ע דלא ב. מ, פקודי רמב"ן שמיני, ר"פ לא. כט, שם, פקודי

– שמיני) ובר"פ שם

יש שם כי י"ל, ולכן ש gxkdאבל המילואים, ימי בתחילת נאמרה
) נאמרה זו ד"פרשה המשכן":xexiaaפרש"י הקמת קודם ימים ז' (

צו פ' ו(חלק) ויקרא פ' אופנים.wtqמשא"כ בב' ואפ"ל בדבר,
ימי 21) בז' יחיד קרבנות מקריבים היו ההלכה ע"ד אם וצ"ע

המילואים.
הקריב 22) לא "שודאי – רש"י לדעת – כ' כג) (ט, שמיני בגו"א

הקריב  שלא כמו כו' למילואים השייכים קרבנות אלא המילואים בימי
ראה אבל – כו'" לקו"ש i"yxtהתמידים בארוכה וראה ד. כח, פינחס

עשו רש"י (דלדעת שם  ובהערה 243 ע' ח"ו בז'lk[המתורגם] העבודות
המילואים). ימי

כט.23) מ, פקודי פרש"י ראה – אהרן שהקריב
רש"י i"yxtראה24) מפרשי ב. מ, פקודי ראב"ע וראה טז. י, שמיני

ב. ח, צו
(בעיקר*)25) למשה כ"א לבנ"י נאמרה לא תצוה דפ' התמיד פ' וגם

ואילך) א (כח, פינחס בפ' הוא (לדורות) לבנ"י והציווי המילואים, לימי
ראה –i"yxt.ד שם, פינחס

כו'26) השמיני ביום ("אף כט מ, פקודי כד. שם כב. כט, תצוה
כו'"). צבור קרבנות והקריב

תמיד.27) קרבן על ציווי רק בפירוש נאמר לא שבתורה אלא

zrca ± c ,k qgpit ipewfg d`x (*i"yx.
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נדבה, בקרבנות התורה מתחילה מדוע מובן זה לפי
שישראל  מסתבר אין המילואים בימי חובה: ולא

בשמיני 28יחטאו  ובמיוחד חובה, בקרבן ויחוייבו
השכינה  השראת במשכן היתה כאשר 29למילואים,

הקדושֿברוךֿהוא  להם שויתר לישראל "עדות שהיא

העגל" מעשה .30על

זאת, שנדיבותם `okלעומת ישראל שבני מסתבר,

ביותר  גדולה היתה המשכן עם 31למלאכת מיד יביאו ,
הראשונה  באפשרות המשכן, קרבנות32הקמת ,dacp.

שעשויים  הקרבנות תחילה בתורה כתובים לפיכך

ורק  נדבה, קרבנות – המילואים בימי מובאים להיות
חובה. קרבנות דיני – כך אחר

.Â
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פנימיות  לפי בתורה נדבה קרבנות להקדמת ההסבר
הבא: ההסבר הקדמת עלֿידי יובן הענינים,

האדם  כוונת הוא בקרבנות שהעיקר ידוע,

חז"ל  כמאמר הקרבן, הבאת בעת "אחד 33ומחשבתו
גם  לשמים". לבו שיכוון ובלבד הממעיט ואחד המרבה

בעיקר  היא הכפרה האדם, על לכפר הבאים בקרבנות
הרמב"ן  כהסבר האדם, מחשבת הבאת 34עקב שבעת ,

בגופו  לאלקיו חטא "כי לחשוב המקריב צריך הקרבן

חסד  לולא גופו וישרף דמו שישפך לו וראוי ונפשו
תחת  הקרבן) (של דמו תמורה... ממנו שלקח הבורא

יכפר. שהקרבן לכך הגורם וזהו נפש..." תחת נפש דמו

בשם גם מתבטא מפירושיו oaxwהדבר שאחד ,
קירוב  היא הקרבן עבודת כלומר, קירוב. מלשון הוא:

הקדושֿברוךֿהוא  אל והחושים הנפש .35כוחות

איננו  בקרבנות העיקר אם להבין: צריך זה לפי
ההקר  לפני האדם מחשבת אלא ובשעתה,המעשה, בה

המחשבה  אודות כלל כתוב אין שבתורה ייתכן כיצד
וכו' ?36והכוונה

קרבנות  של הדינים את התורה מקדימה לפיכך
נדיבות מפני היא הקרבתם שכל לשמים.aldנדבה,

כללית  הקדמה היא הלב שכוונת התורה, אומרת ובכך
כל  של העיקרית הנקודה זוהי הקרבנות: ענין לכל

חובה. קרבנות כולל הקרבנות,

דיבר  נדבה "בקרבנות רש"י של בלשונו הדיוק וזהו
oiprd37של ה"ענין" :"lk,בעצם הוא, הקרבנות

היא  הקרבנות בכל שהעיקר מפני הנדבה, קרבנות
המקריב. וכוונת הלב נדיבות

.Ê
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אצל  הדרושים הלב ונדיבות הכוונה עומק: ביתר
קיימים הקרבנות, zeiniptaeכל mvra אחד כל אצל

מובאים  שאינם נדבה, בקרבנות רק אך מישראל. ואחד
נראית  טוב, עצמי רצון של כנדבה אלא חובה, מפני

זו .ielbaפנימיות

כך על אין מספר ieeivלפיכך רש"י אלא בתורה,
דיברze`ivnעל נדבה "בקרבנות – כל oiprd"זאת :

יהודיmdהקרבנות לכל כי נדבה, לב yiקרבן נדיבות
ובנשמתו. בפנימיותו וכוונה

את גם בקרבנות מוצאים אנו oicdכך wqt38:
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טז.28) ז, נשא יז. י, שמיני לו. כט, תצוה מפרש"י להעיר
לד.29) מ, פקודי
דכל30) כג) (ט, שמיני פרש"י וראה פקודי. ר"פ ימי zrayפרש"י

ישראל "היו שכינה minlkpהמילואים שתשרה הטורח כל כו' ואומרים
כו'". העגל עון לו שנתכפר ונדע בינינו

לה 31) הֿז.ויקהל לו, ואילך. כא ,
המזבח32) "בחנוכת התנדבו שהנשיאים ויקהל dligz"ואף (פרש"י

הרי – כז) (כפשטות mlekהנשיאיםzacpלה, למילואים בח' הייתה
ולאח"ז  כו'). המשכן משיחת כשסיים תיכף – ואילך) א ז, (נשא הכתובים
שי"ל  לזה [נוסף נדבות להביא בנ"י כל יכלו למילואים) השמיני ביום (גם

" (לפני המילואים ימי בז' גם שהביאו בפנים) המזבח")].zkepg(כנ"ל
כאן  "להתנדב ר"נ דברי (ומפרש) וכותב משנה ג) (ז, נשא ובפרש"י

הייתה  ללוים הנתינה גם ובהם – והבקר העגלות על וקאי בתחלה"
.3 הערה 453 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה היום. בתחלת

הובא33) בסופה. פרש"י i"yxtaמנחות וראה יז*. א, פרשתנו
א. ב, פרשתנו

ועוד.34) ב. שם, ספורנו וראה ט. א, פרשתנו
מס'35) של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ (קט). מו סי' הבהיר ספר ראה

פ"ה. התפלה שער פע"ח ב). (ריא, תענית
ס"ז.36) בפנים לקמן וראה ג'). (פסוק "לרצונו" שצ"ל רק
הפשט).37) ע"ד (הביאור 2 הערה 1 ע' חי"ב לקו"ש ראה
הל'38) רמב"ם ג'. פסוק כאן בפרש"י הובא וש"נ. רע"א. נ, קידושין

הט"ז. פי"ד מעה"ק

.e"lyz glya t"y zgiya x`azp .(jli`e 13 'r a"ig y"ewlae) rÎhq 'r glya xdfl v"iel ihewl d`x (*
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כגון: בשנה, מיוחדים למועדים כלל בדרך קשורים
וחובה) (נדבה יחיד קרבנות ואילו וכו', יוםֿטוב שבת,

מובאים להיות zrיכולים lka פרשת פותחת לפיכך .
יחיד  בקרבנות קרבן11הקרבנות דיני ואכן, .cinz,

כתובים יום, בכל פעמיים okהמובא iptl בפרשת ,
.12תצוה 

לקרבנות  יחיד קרבנות להקדמת רק סיבה שזו אלא
ציבור  קרבנות דיני אין מדוע תמוה, אך ציבור,

ויקרא llkמוזכרים בפרשות 13בפרשת רק אלא צו, או
אמור 14אחרי  פינחס 15, בפרשת ובעיקר ,16?

.„
ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ ÈÙÏ Â¯Ó‡ ÂÏ‡ ˙Â˘¯Ù

הוא: לכך ההסבר

הקרבנות  שפרשת יוצא, הפסוקים פשט לפי
לפני  נאמרו צו פרשת של הראשון ובחלק שבפרשתנו

עגל..." לך קח לאהרן... משה החינוך 17ש"קרא סדר
מסופר  שעליו למילואים, בשמיני ובניו אהרן של
לציין  מוכרחים מדוע בפשטות, מובן מזה אחרֿכך.
היו  ובניו שאהרן מפני וכדומה, עולה דיני את תחילה
להקריבם  כדי הללו הקרבנות דיני את לדעת צריכים

למילואים  .18בשמיני

ובניו, לאהרן הציוויים לגבי הדבר הוא שכך וכשם

בשמיני  הקרבנות את להקריב כיצד לדעת שהוזקקו
ישראל  לכל הציוויים לגבי גם הוא כך למילואים,

קרבנות  אילו לדעת צריכים שהיו וצו, ויקרא בפרשות

המשכן  בהקמת מיד להביא חייבים או יכולים הם
למילואים. בשמיני

נאמר  אם במיוחד מובן וצו 19הדבר ויקרא שפרשת ,
המילואים zligzaנאמרו ימי יכולים 20שבעה ודיניהן ,

ליום 21להתאים  רק ולא המילואים, ימי שמונה לכל

למילואים  .22השמיני

לציין צורך היה לא הציבור o`kלפיכך קרבנות את

אמור  אחרי, בפרשות המוזכרים וכדומה, יוםֿטוב של
או  המיושמים, הקרבנות הוזכרו שכאן מפני ופינחס,

מיד. למעשה מיושמים, להיות יכולים

בימי  שהקריבו הציבור קרבנות לגבי ואפילו

ביום" בו שנצטוו מ"אותן שאינם כקרבן 23המילואים, ,

וראשֿחודש  שבת של לכל 24מוסף לפרטם צורך אין ,
בני אל "דבר – הפרשה (כבתחילת ,l`xyi(25"ישראל

היה המילואים בימי אלה קרבנות שמקריב dynמפני
כן  לפני רש"י שאומר אילו 26(כפי ידע שמשה מפני ,(

וכיצד  להביא יש כפי 27קרבנות דיני, את lkשידע
כולל  המילואים, ימי בשבעת הקריב שהוא הקרבנות

וכו'. חטאת בשבת,

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

נדבה 11) קרבנות הקדמת טעם גם לתרץ אפשר עד"ז לכאורה
(חטא  מסויים במקרה תלויין (דיחיד) חובה דקרבנות – חובה לקרבנות

דאפשר נדבה משא"כ מסויים, דאיש נדבהe`kl"`וכו') עת lkaלהביא
לדעתם  שמוכרח דינים להקדים הו"ל סו"ס כי ביאור, חסר עדיין אבל –

קרבנות שהןdaeg(של אלו ואח"כ (wx.נדבה
ואילך.12) לח כט,
ואילך.13) יג ד, – הצבור חטאת .1 בהערה הנסמן לבד
ואילך.14) ה טז,
כג.15) קאפיטל
כחֿכט.16) קאפיטל
שמיני.17) ר"פ
כמשפט 18) "ויעשה טז: ט, שמיני פרש"י וראה ואילך. יב ו, צו ראה

המפורש.. –`xwiea."
א.19) ז, נשא ב. ח, צו פקודי. ס"פ ב. מ, פקודי רמב"ן ראה
נאמרה 20) זו "פרשה רש"י כ' ב) (ח, צו פ' באמצע ש(רק) ואף

דעפ"ז  בתורה", ומאוחר מוקדם שאין המשכן הקמת קודם ימים שבעת
לס"פ  בהמשך הן שלפנ"ז צו פ' ו(חלק) ויקרא דפ' דס"ל לומר אפשר

המשכן בהקמת מדובר ששם ואילך) יז (מ, (ראה ipinyaפקודי למילואים
i"yxt כבראב"ע דלא ב. מ, פקודי רמב"ן שמיני, ר"פ לא. כט, שם, פקודי

– שמיני) ובר"פ שם

יש שם כי י"ל, ולכן ש gxkdאבל המילואים, ימי בתחילת נאמרה
) נאמרה זו ד"פרשה המשכן":xexiaaפרש"י הקמת קודם ימים ז' (

צו פ' ו(חלק) ויקרא פ' אופנים.wtqמשא"כ בב' ואפ"ל בדבר,
ימי 21) בז' יחיד קרבנות מקריבים היו ההלכה ע"ד אם וצ"ע

המילואים.
הקריב 22) לא "שודאי – רש"י לדעת – כ' כג) (ט, שמיני בגו"א

הקריב  שלא כמו כו' למילואים השייכים קרבנות אלא המילואים בימי
ראה אבל – כו'" לקו"ש i"yxtהתמידים בארוכה וראה ד. כח, פינחס

עשו רש"י (דלדעת שם  ובהערה 243 ע' ח"ו בז'lk[המתורגם] העבודות
המילואים). ימי

כט.23) מ, פקודי פרש"י ראה – אהרן שהקריב
רש"י i"yxtראה24) מפרשי ב. מ, פקודי ראב"ע וראה טז. י, שמיני

ב. ח, צו
(בעיקר*)25) למשה כ"א לבנ"י נאמרה לא תצוה דפ' התמיד פ' וגם

ואילך) א (כח, פינחס בפ' הוא (לדורות) לבנ"י והציווי המילואים, לימי
ראה –i"yxt.ד שם, פינחס

כו'26) השמיני ביום ("אף כט מ, פקודי כד. שם כב. כט, תצוה
כו'"). צבור קרבנות והקריב

תמיד.27) קרבן על ציווי רק בפירוש נאמר לא שבתורה אלא

zrca ± c ,k qgpit ipewfg d`x (*i"yx.
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.‰
‡È·‰Ï Ï‡¯˘È È· ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈ‡ÂÏÈÓ‰ ÈÓÈ·

‰·„ ˙Â·¯˜
נדבה, בקרבנות התורה מתחילה מדוע מובן זה לפי
שישראל  מסתבר אין המילואים בימי חובה: ולא

בשמיני 28יחטאו  ובמיוחד חובה, בקרבן ויחוייבו
השכינה  השראת במשכן היתה כאשר 29למילואים,

הקדושֿברוךֿהוא  להם שויתר לישראל "עדות שהיא

העגל" מעשה .30על

זאת, שנדיבותם `okלעומת ישראל שבני מסתבר,

ביותר  גדולה היתה המשכן עם 31למלאכת מיד יביאו ,
הראשונה  באפשרות המשכן, קרבנות32הקמת ,dacp.

שעשויים  הקרבנות תחילה בתורה כתובים לפיכך

ורק  נדבה, קרבנות – המילואים בימי מובאים להיות
חובה. קרבנות דיני – כך אחר

.Â
ÌÈÈÚ‰ ˙ÂÈÓÈÙ· ¯·Ò‰‰

פנימיות  לפי בתורה נדבה קרבנות להקדמת ההסבר
הבא: ההסבר הקדמת עלֿידי יובן הענינים,

האדם  כוונת הוא בקרבנות שהעיקר ידוע,

חז"ל  כמאמר הקרבן, הבאת בעת "אחד 33ומחשבתו
גם  לשמים". לבו שיכוון ובלבד הממעיט ואחד המרבה

בעיקר  היא הכפרה האדם, על לכפר הבאים בקרבנות
הרמב"ן  כהסבר האדם, מחשבת הבאת 34עקב שבעת ,

בגופו  לאלקיו חטא "כי לחשוב המקריב צריך הקרבן

חסד  לולא גופו וישרף דמו שישפך לו וראוי ונפשו
תחת  הקרבן) (של דמו תמורה... ממנו שלקח הבורא

יכפר. שהקרבן לכך הגורם וזהו נפש..." תחת נפש דמו

בשם גם מתבטא מפירושיו oaxwהדבר שאחד ,
קירוב  היא הקרבן עבודת כלומר, קירוב. מלשון הוא:

הקדושֿברוךֿהוא  אל והחושים הנפש .35כוחות

איננו  בקרבנות העיקר אם להבין: צריך זה לפי
ההקר  לפני האדם מחשבת אלא ובשעתה,המעשה, בה

המחשבה  אודות כלל כתוב אין שבתורה ייתכן כיצד
וכו' ?36והכוונה

קרבנות  של הדינים את התורה מקדימה לפיכך
נדיבות מפני היא הקרבתם שכל לשמים.aldנדבה,

כללית  הקדמה היא הלב שכוונת התורה, אומרת ובכך
כל  של העיקרית הנקודה זוהי הקרבנות: ענין לכל

חובה. קרבנות כולל הקרבנות,

דיבר  נדבה "בקרבנות רש"י של בלשונו הדיוק וזהו
oiprd37של ה"ענין" :"lk,בעצם הוא, הקרבנות

היא  הקרבנות בכל שהעיקר מפני הנדבה, קרבנות
המקריב. וכוונת הלב נדיבות

.Ê
˙ÂÈÓÈÙ· È„Â‰È ÏÎ Ïˆ‡ ˙ÓÈÈ˜ ‰ÂÂÎ‰

אצל  הדרושים הלב ונדיבות הכוונה עומק: ביתר
קיימים הקרבנות, zeiniptaeכל mvra אחד כל אצל

מובאים  שאינם נדבה, בקרבנות רק אך מישראל. ואחד
נראית  טוב, עצמי רצון של כנדבה אלא חובה, מפני

זו .ielbaפנימיות

כך על אין מספר ieeivלפיכך רש"י אלא בתורה,
דיברze`ivnעל נדבה "בקרבנות – כל oiprd"זאת :

יהודיmdהקרבנות לכל כי נדבה, לב yiקרבן נדיבות
ובנשמתו. בפנימיותו וכוונה

את גם בקרבנות מוצאים אנו oicdכך wqt38:
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טז.28) ז, נשא יז. י, שמיני לו. כט, תצוה מפרש"י להעיר
לד.29) מ, פקודי
דכל30) כג) (ט, שמיני פרש"י וראה פקודי. ר"פ ימי zrayפרש"י

ישראל "היו שכינה minlkpהמילואים שתשרה הטורח כל כו' ואומרים
כו'". העגל עון לו שנתכפר ונדע בינינו

לה 31) הֿז.ויקהל לו, ואילך. כא ,
המזבח32) "בחנוכת התנדבו שהנשיאים ויקהל dligz"ואף (פרש"י

הרי – כז) (כפשטות mlekהנשיאיםzacpלה, למילואים בח' הייתה
ולאח"ז  כו'). המשכן משיחת כשסיים תיכף – ואילך) א ז, (נשא הכתובים
שי"ל  לזה [נוסף נדבות להביא בנ"י כל יכלו למילואים) השמיני ביום (גם

" (לפני המילואים ימי בז' גם שהביאו בפנים) המזבח")].zkepg(כנ"ל
כאן  "להתנדב ר"נ דברי (ומפרש) וכותב משנה ג) (ז, נשא ובפרש"י

הייתה  ללוים הנתינה גם ובהם – והבקר העגלות על וקאי בתחלה"
.3 הערה 453 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה היום. בתחלת

הובא33) בסופה. פרש"י i"yxtaמנחות וראה יז*. א, פרשתנו
א. ב, פרשתנו

ועוד.34) ב. שם, ספורנו וראה ט. א, פרשתנו
מס'35) של"ה א. ה, זח"ג ועייג"כ (קט). מו סי' הבהיר ספר ראה

פ"ה. התפלה שער פע"ח ב). (ריא, תענית
ס"ז.36) בפנים לקמן וראה ג'). (פסוק "לרצונו" שצ"ל רק
הפשט).37) ע"ד (הביאור 2 הערה 1 ע' חי"ב לקו"ש ראה
הל'38) רמב"ם ג'. פסוק כאן בפרש"י הובא וש"נ. רע"א. נ, קידושין

הט"ז. פי"ד מעה"ק

.e"lyz glya t"y zgiya x`azp .(jli`e 13 'r a"ig y"ewlae) rÎhq 'r glya xdfl v"iel ihewl d`x (*
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כרחו, בעל יכול אותו, שכופין מלמד אותו "יקריב
שיאמר  עד אותו כופין כיצד הא לרצונו, לומר תלמוד

גט  לגבי הרמב"ם כך על שמסביר וכפי אני", 39רוצה

לעשות  הוא ורוצה מישראל להיות רוצה שהוא "מאחר
שתקפו, הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל
כבר  אני, רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה וכיוון

לרצונו". גרש

כך  "לרצונו", לגבי זה ענין שקיים כשם ובדיוק
הקרבן, ממקריב הנדרשות הכוונות כל לגבי גם הוא
והחושים  הכוחות קירוב מלשון קרבן של לענין ועד
יהודי  כל אצל שקיים כדלעיל, לקדושֿברוךֿהוא,

הזקן  אדמו"ר של הידועה כ"תורה" יהודי 40בפנימיות, :
מאלקות. להינתק יכול ואינו רוצה אינו

.Á
Ú· "Ì„‡" ÈÂÈÎÏ ¯·Ò‰‰˙Â·¯˜‰ ÔÈ

את  התורה כאן מכנה מדוע גם מובן זה לפי
" בשם ישראל יקריב`mcבני מבני mkn(כי ,"

"אדם"41ישראל  התואר הדברים): נאמרו שאליהם
"אדמה  שם על שהיא 43לעליון"42הוא הנשמה –

ממש  ממעל אלקה איש 44חלק "כל אצל והקיימת ,
רשע"45ישראל  ואחד צדיק כך 46אחד משום ואשר ,

להתקרב  והרצון הלב נדיבות יהודי כל אצל קיימים
לאלקות.

שרש"י  לכך תורה", של "יינה לפי הטעם, זהו
לא  הראשון אדם מה – נאמר? "למה – "אדם" מפרש
תקריבו  לא אתם אף שלו היה שהכל הגזל מן הקריב

בגמרא  מוצאים מובן: אינו לכאורה, כי, הגזל", 47מן

"מכם", המילה מן נלמד הגזל מן הקרבה שמיעוט
רק  שזהו "אדם", המילה מן רש"י זאת לומד ומדוע

fnxאדם "מה –oey`xd?"...

הוא: לכך ההסבר

בתחילת  רק שלו" היה "הכל הראשון אדם אצל
הדעת  עץ חטא לפני בגןֿעדן בהיותו וזהו 48בריאתו, ,

"אדמה  – "אדם" של הענין רש"י: בפירוש הרמז
הראשון  לאדם דומה יהודי, כל אצל הקיים – לעליון"

iptly החטאים מענין הנעלית בדרגה הוא ,49החטא.
זה  דבר חטא. כפרת של בקרבן חיוב אצלו ואין

על באים שאינם נדבה, בקרבנות אלא hg`"מתגלה" ,
(קרבן  לאלקות להתקרב היהודי של הלב מנדיבות

קירוב). מלשון

אצל זה ענין קיים זאת עם אלה lkאך כולל הקרבנות,
על יהודי hg`המובאים כאשר שמיד מפני כדלעיל, ,

מתגלה  חטאו, על לכפר כדי קרבן להביא מחליט
הראשון  כאדם החטאים, מענין הנעלה שבו, ה"אדם"

החטא  "מנוגב"50שקודם החטא – עליו מתכפר ובכך ,
.51לחלוטין 
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ספ"ב.39) גירושין הל'
ובכ"מ.40) עג. ע' יום היום ראה
(תו"כ 41) ההלכה ע"ד וגם נכרים. משא"כ – מקרא של כפשוטו

ב  עג, מנחות וראה כנ"ל. כו' עשה על לכפר שזהו ממשיך הרי כאן)
לרבות  אדם כאן תו"כ וראה נכרים. גם מרבינן אחר דמכתוב (ובכ"מ)

ואילך. 5 ע' שם לקו"ש וראה ואכ"מ. המלבי"ם). בפי' (והאריך גרים
יד.42) יד, ישעי' – הכתוב ל'
ב).)43 (שא, בסופו יוסף צאן דרוש וישב פ' תושב"כ חלק של"ה

ועוד. פל"ג. ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ ובכ"מ.
רפ"ב.44) תניא
דכך45) י"ל באופן xap`לכאורה אח"כ אפ"ל בחירתו ע"י אבל .

לו  שאין להיפך או בפ"א) (כדלעיל יצה"ר לו שאין בקרבי חלל דלבי
תניא  ג"כ וראה ס"ז. אגה"ק ואילך. פ"ד (אגה"ת ישראל באלקי חלק

הוא שכך נ"ל ויותר (שם)cinzספל"ב). הרמב"ם מטעם וכדמוכח ,
כו', חלק להם שאין לאלו בנוגע גם שזהו כשר מעושה דגט בהפס"ד
חלל  ובלבי רע"א). מד, (סנהדרין בעכן הנאמר הוא ישראל שחטא ואע"פ

שאין רק ה"ז – xviבקרבי el אבל גו') האדם לב יצר מש"נ (ע"ד כו'
וספדו  רע"א): (נב, מסוכה ולהעיר – לו. יש – דהרוג באופן מציאותו

שנהרג. יצה"ר על כו'
(46– ובכלל "ואחד", "אחד" כאן הדיוק שזהו וי"ל פ"א. תניא

רשע"? ואחד צדיק ב"אחד קמ"ל מאי ישראל" איש "דלכל אומרו לאחר
"אחד". בדרגת (לאמתתם) הם רשע והן צדיק דהן דקמ"ל וי"ל

(הגש"פ): במחז"ל הידוע פי' (ספר cg`eחכם`cgוע"ד כו'
.(74 ע' תש"ג השיחות

כי.47) ד"ה שם תוס' וראה רע"א. ל, סוכה
שהוא 48) מאחרים גוזל (אדם) הי' "שלא א) (צו תנחומא ע"פ כ"ה

ביום  הרי אז וגם – החטא לפני רק יחידי הי' ואדם – בעולם" יחידי הי'
) חוה נבראה אדם קין i"yxtשנברא נולדו ביום ובו כז). א, בראשית

) כו' ובנות –i"yxtוהבל מג"ע) ונטרד שחטא קודם ושם: א. ד, שם
.(6ֿ7 (ע' שם לקו"ש בכ"ז ראה

שכוונת שם, בלקו"ש לפמשנ"ת משמע ב"הכלi"yxואף שלו" הי'
שוב  ואח"כ שלו הכל נעשה כשנברא כי והטעם חייו, ימי כל במשך שזהו
כשהי' רק הי' כפשוטו, שלו" הי' "הכל בכ"ז – עיי"ש קנינו, פקע לא
זה  ובפשטות ב). (שם, וכו' וצאן שדה להם הי' והבל קין שהרי יחידי,

שם. בלקו"ש בכ"ז ראה במתנה. וכו' לבניו כ"ז נתן שאדה"ר ע"י
תשי"ג 49) לגני באתי ד"ה וראה ב. יג, שם וראה א. טז, זח"ג ראה

ואילך. 5 ע' לעיל פ"ב.
הארת 50) "היינו דויקרא זעירא דאל"ף ב) (א, פרשתנו בלקו"ת

אדה"ר  בחי והוא רברבן מאתוון באלף אדם נאמר הימים ובדברי הכתר..
ע"פ  – תשכוֿז) ע' ג' (כרך כאן ובאוה"ת כו'". החטא לפני שהי' כמו
במשה  הירידה מצד הוא דויקרא זעירא דאל"ף – כאן להאריז"ל לקו"ת

כו'. העגל חטא מצד
הוא כאן הנאמר ד"אדם" בפנים להמבואר סתירה בזה בחי'c"rואין

מעיקרא  צדיק בין נפק"מ אין בנדו"ז כי – החטא לפני שהי' כמו אדה"ר
"לכפר  כי – זעירא אלף – כו' בשפלות (שצ"ל לבע"ת רבתי) (אל"ף

העגל). חטא הוא כולם שמקור החטא, לאחר בא דכאן עליו"
עאכו"כ  – אני רוצה שיאמר לכפותו שצריך זהו בדרגה אפילו וזהו
– הוכחה (שהי' דמשכן המילואים דימי דבע"ת זעירא ואלף שפלות
וכידוע  – בכלל ודמרע"ה כדברך), דסלחתי באופן העגל חטא שנתכפר
1 ע' לעיל בארוכה נת' .68 ע' ה'ש"ת השיחות (ספר בזה אדה"ז פי'

ואילך).
כו'.51) ונרצה וכן פ"ב: התשובה אגרת ראה

`xwie zyxt - zegiyÎihewl
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"ויקרא  כאן התורה הקדמת גם מובנת הנ"ל כל לפי

שזו  בהרחבה רש"י כך על שאומר כפי משה", אל
בו...". משתמשין השרת שמלאכי לשון חיבה, "לשון

דוקא  התורה כך כותבת מדוע א) לכאורה: שהרי,
מדוע ב) הקרבנות? בענין jix`nבפרשת רש"י כך כל

חיבה? לשון היא ש"ויקרא"

שרצו  הראשונה הפעולה כאמור, הוא: לכך ההסבר
קרבנות  הבאת היא המשכן הקמת לאחר ישראל בני

dacp המשכן של המיוחדת החביבות על המצביע דבר ,
ישראל. בני אצל

(העליון 52ו"כמים  האדם לב כן לפנים, )53הפנים

את  כאן הקדושֿברוךֿהוא גם הראה ולפיכך לאדם",
רש"י  גם מאריך ולפיכך ישראל, של חביבותם גודל

זה. בענין

.È
·Ï‰ ˙Â·È„Ï ÁÎ ˙È˙ Y Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â·È·Á‰

ידוע  בכך: נוסף היא 54ענין משה" אל ש"ויקרא

הלב, נדיבות שעיקרה הקרבנות, לעבודת כוח נתינת

כדלעיל.

לשון  משה", אל "ויקרא התורה מקדימה ולפיכך
daig הקדושֿברוךֿהוא אל ישראל של הלב נדיבות :

שמראה  החביבות מן משה", אל מ"ויקרא נובעת
לישראל  .55הקדושֿברוךֿהוא

לנביאי  "אבל רש"י של הסיום גם מובן זה לפי
שהרי, ארעי...", בלשון עליהן נגלה העולם אומות
אצל  "ויקרא" בין ההבדל לכאן קשור מדוע לכאורה:

") בלעם אצל "ויקר" לבין `zeneמשה i`iap?("העולם
הוא: לכך ההסבר אך

בלי  מישראל, ואחד אחד כל אצל זו לב בנדיבות
בין  ההבדל מתבטא בחיצוניות, במצבו להתחשב

הם יהודים העולם: לאומות טוב mvraישראל
מכך  רק נובעים שבהם הלאֿרצויים והענינים וקדושה,

הרמב"ם  (בלשון שתקפו" הוא אצל 56ש"יצרו ואילו ,(
זה  הרי טוב דבר איזה בהם יש "אם – העולם אומות

נוסף" .57דבר

הענין  קיים ישראל שאצל מכך נובע ההבדל ושורש
" –xwie`של משה" הקדושֿברוךֿהוא zaigאל

הקדושֿברוךֿהוא  ובחירת זו, חיבה ומפני לישראל,
קשורים הם לאלקות.cinzבישראל, בפנימיותם

(b"lyz ,a"lyz `xwie t"y zegiyn)
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יט.52) כז, משלי
וש"נ.53) עה"פ. אוה"ת ראה
בתחילתו.54) פ"ה תשי"ב לגני באתי ד"ה
(תניא 55) משרע"ה" מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש כל "כי

(ביאור)). כז סו"ס אגה"ק וראה פמ"ב.
ס"ז.56) בפנים לעיל נעתק
תרנ"ט.57) בראשית דש"פ מאמר
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כרחו, בעל יכול אותו, שכופין מלמד אותו "יקריב
שיאמר  עד אותו כופין כיצד הא לרצונו, לומר תלמוד

גט  לגבי הרמב"ם כך על שמסביר וכפי אני", 39רוצה

לעשות  הוא ורוצה מישראל להיות רוצה שהוא "מאחר
שתקפו, הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצוות כל
כבר  אני, רוצה ואמר יצרו שתשש עד שהוכה וכיוון

לרצונו". גרש

כך  "לרצונו", לגבי זה ענין שקיים כשם ובדיוק
הקרבן, ממקריב הנדרשות הכוונות כל לגבי גם הוא
והחושים  הכוחות קירוב מלשון קרבן של לענין ועד
יהודי  כל אצל שקיים כדלעיל, לקדושֿברוךֿהוא,

הזקן  אדמו"ר של הידועה כ"תורה" יהודי 40בפנימיות, :
מאלקות. להינתק יכול ואינו רוצה אינו

.Á
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את  התורה כאן מכנה מדוע גם מובן זה לפי
" בשם ישראל יקריב`mcבני מבני mkn(כי ,"

"אדם"41ישראל  התואר הדברים): נאמרו שאליהם
"אדמה  שם על שהיא 43לעליון"42הוא הנשמה –

ממש  ממעל אלקה איש 44חלק "כל אצל והקיימת ,
רשע"45ישראל  ואחד צדיק כך 46אחד משום ואשר ,
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fnxאדם "מה –oey`xd?"...

הוא: לכך ההסבר
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.51לחלוטין 
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ספ"ב.39) גירושין הל'
ובכ"מ.40) עג. ע' יום היום ראה
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תשי"ג 49) לגני באתי ד"ה וראה ב. יג, שם וראה א. טז, זח"ג ראה

ואילך. 5 ע' לעיל פ"ב.
הארת 50) "היינו דויקרא זעירא דאל"ף ב) (א, פרשתנו בלקו"ת

אדה"ר  בחי והוא רברבן מאתוון באלף אדם נאמר הימים ובדברי הכתר..
ע"פ  – תשכוֿז) ע' ג' (כרך כאן ובאוה"ת כו'". החטא לפני שהי' כמו
במשה  הירידה מצד הוא דויקרא זעירא דאל"ף – כאן להאריז"ל לקו"ת

כו'. העגל חטא מצד
הוא כאן הנאמר ד"אדם" בפנים להמבואר סתירה בזה בחי'c"rואין

מעיקרא  צדיק בין נפק"מ אין בנדו"ז כי – החטא לפני שהי' כמו אדה"ר
"לכפר  כי – זעירא אלף – כו' בשפלות (שצ"ל לבע"ת רבתי) (אל"ף

העגל). חטא הוא כולם שמקור החטא, לאחר בא דכאן עליו"
עאכו"כ  – אני רוצה שיאמר לכפותו שצריך זהו בדרגה אפילו וזהו
– הוכחה (שהי' דמשכן המילואים דימי דבע"ת זעירא ואלף שפלות
וכידוע  – בכלל ודמרע"ה כדברך), דסלחתי באופן העגל חטא שנתכפר
1 ע' לעיל בארוכה נת' .68 ע' ה'ש"ת השיחות (ספר בזה אדה"ז פי'

ואילך).
כו'.51) ונרצה וכן פ"ב: התשובה אגרת ראה

`xwie zyxt - zegiyÎihewl

.Ë
Ô‡Î ‡˜Â„ Y ‰·ÈÁ ÔÂ˘Ï Y ‡¯˜ÈÂ Ï˘ ‰Ó„˜‰

"ויקרא  כאן התורה הקדמת גם מובנת הנ"ל כל לפי

שזו  בהרחבה רש"י כך על שאומר כפי משה", אל
בו...". משתמשין השרת שמלאכי לשון חיבה, "לשון

דוקא  התורה כך כותבת מדוע א) לכאורה: שהרי,
מדוע ב) הקרבנות? בענין jix`nבפרשת רש"י כך כל

חיבה? לשון היא ש"ויקרא"

שרצו  הראשונה הפעולה כאמור, הוא: לכך ההסבר
קרבנות  הבאת היא המשכן הקמת לאחר ישראל בני

dacp המשכן של המיוחדת החביבות על המצביע דבר ,
ישראל. בני אצל

(העליון 52ו"כמים  האדם לב כן לפנים, )53הפנים

את  כאן הקדושֿברוךֿהוא גם הראה ולפיכך לאדם",
רש"י  גם מאריך ולפיכך ישראל, של חביבותם גודל

זה. בענין

.È
·Ï‰ ˙Â·È„Ï ÁÎ ˙È˙ Y Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â·È·Á‰

ידוע  בכך: נוסף היא 54ענין משה" אל ש"ויקרא

הלב, נדיבות שעיקרה הקרבנות, לעבודת כוח נתינת

כדלעיל.

לשון  משה", אל "ויקרא התורה מקדימה ולפיכך
daig הקדושֿברוךֿהוא אל ישראל של הלב נדיבות :

שמראה  החביבות מן משה", אל מ"ויקרא נובעת
לישראל  .55הקדושֿברוךֿהוא

לנביאי  "אבל רש"י של הסיום גם מובן זה לפי
שהרי, ארעי...", בלשון עליהן נגלה העולם אומות
אצל  "ויקרא" בין ההבדל לכאן קשור מדוע לכאורה:

") בלעם אצל "ויקר" לבין `zeneמשה i`iap?("העולם
הוא: לכך ההסבר אך

בלי  מישראל, ואחד אחד כל אצל זו לב בנדיבות
בין  ההבדל מתבטא בחיצוניות, במצבו להתחשב

הם יהודים העולם: לאומות טוב mvraישראל
מכך  רק נובעים שבהם הלאֿרצויים והענינים וקדושה,

הרמב"ם  (בלשון שתקפו" הוא אצל 56ש"יצרו ואילו ,(
זה  הרי טוב דבר איזה בהם יש "אם – העולם אומות

נוסף" .57דבר

הענין  קיים ישראל שאצל מכך נובע ההבדל ושורש
" –xwie`של משה" הקדושֿברוךֿהוא zaigאל

הקדושֿברוךֿהוא  ובחירת זו, חיבה ומפני לישראל,
קשורים הם לאלקות.cinzבישראל, בפנימיותם

(b"lyz ,a"lyz `xwie t"y zegiyn)
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יט.52) כז, משלי
וש"נ.53) עה"פ. אוה"ת ראה
בתחילתו.54) פ"ה תשי"ב לגני באתי ד"ה
(תניא 55) משרע"ה" מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש נפש כל "כי

(ביאור)). כז סו"ס אגה"ק וראה פמ"ב.
ס"ז.56) בפנים לעיל נעתק
תרנ"ט.57) בראשית דש"פ מאמר
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אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב סדר לימודו, ואשר עדיין מתקשה לרכז עצמו וכו'.

יבקש את המשפיע שלו להורותו הפרקים בתניא המדברים בענינים כגון אלו, ואיך שאל יפול 

לב האדם עליו ע"י מלחמות היצר ואדרבה וכמבואר שם בארוכה, וידועה הבטחת תורתנו הק' יגעת 

ומצאת, ובפרט שנכנס ללמוד בישיבה מיסודם של רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע המעוררים ר"ר על 

כאו"א מהלומדים בה להצלחה בעמלם בתורה ובמצות ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור ואשר מוסיף 

מזמן לזמן ומעלה בקדש ומשפיע גם על חבריו בכל זה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



לב

י־ָבא  ּכִ ם  ׁשָ ֶלן  ַוּיָ קֹום  ּמָ ּבַ ע  ְפּגַ ַוּיִ יא:  כח,  בראשית 
ב  ּכַ ׁשְ ֲאׁשָֹתיו ַוּיִ ם ְמַרֽ ׂשֶ קֹום ַוּיָ ַאְבֵני ַהּמָ ח ֵמֽ ּקַ ֶמׁש ַוּיִ ֶ ַהּשׁ

קֹום ַהֽהּוא: ּמָ ּבַ

ב

רמז במדרש וישכב במקום ההוא, אבל י"ד שנה קודם 
ם ועבר, וכ' שנה אח"ז בבית לבן לא ישן, וזהו  בישיבת ׁשֵ
בידך אפקיד רוחי", בידך" היינו בין יד" שנה קודם וכ" 
שנה אח"ז — לילה אחד בינתיים — ישן, והוא ר"ת בא"ר 

— רמז על רחל ולאה וכו'.

וישכב במקום ההוא, רבי יהודה ור' נחמי', ר' יהודה 

אמר, כאן שכב אבל כל י"ד שנה שהי' טמון בבית עבר 

שנה  כ'  כל  אבל  שכב  כאן  אמר,  נחמי'  ור'  שכב,  לא 

שעמד בבית של לבן לא שכב.
בראשית רבה פרשה סח, יא

דאדם  התרדמה1  כעין  הוא  דיעקב,  השינה  צורך 

השינה  כן  כמו  חוה,  ותבנה  שתנסר  בכדי  הראשון 

דיעקב2 היתה בכדי שיבנו הנוקבין דלאה ורחל וכו'.

ואז חלם לו החלום טוב דמראה הסלם, שהסלם3 רומז, 

1( )בראשית ב, כא( ויפל ה' אלקים תרדמה על האדמה ויישן ויקח 

אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתינה".

2( ראה גם לקמן סימן ג, ששופרי' דיעקב כעין שופרא דאדם הראשון 

)בבא מציעא פד.(, וכמו באדם התרדמה הי' במקום קדוש — גן עדן, 

כן ביעקב השינה הי' במקום המקדש.

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

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

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

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

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

צפורה אצל הבאר. ראה לקמן סימן יב.

3( כי לאה* מקומה לנגד חסד וגבורה ושליש תפארת, ורחל מקומה 

לנגד ב' שלישי תפארת ונצח והוד, והם ה' פעמים הוי' הנחלקים לס' 

וע', ועיין בלקוטי תורה להאריז"ל פרשת וישב, ובישעי'** ע"פ דודי 

נסע ונגלה". )לקוטי לוי יצחק כאן(.

בהעלם  שהוא  החלק  הנה  מדרגה,  דבכל  נד,  סימן  לקמן  ראה   )*

ופנימי הוא רמז על לאה, והחלק הגלוי הוא בחי' רחל.

**( וז"ל )ישעי' לח, יב(: דודי נסע ונגלה. הנה באלפא בית ג' אותיות 

הם  בז"א  המתפשטים  חסדים  ה'  סוד  והם  הם  הסדר  על  נס"ע  אלו 

ואח"כ  נ',  הרי  אותיות  מי'  וכ"א  הויות,  ה'  שרשם  כי  נסע  אותיות 

חסדים  ה'  סוד  והם  ק"ל,  גי'  ס"ע  אותיות  הם  בז"א  כשמתפשטין 

שהם ה' הויות פשוטים שהם ה' פעמים כ"ו גי' ק"ל, אך מה שנחלק 

על לאה4 ס', ועל רחל ל"מ.
לאה6  גימטריא  מ"ם  למ"ד  סמ"ך  במלואו5  וסלם 

רחל.

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

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

בכתבי  ידוע  הנה  באר,  כמו  שקועה  שיסודה  הנוקבא 

האריז"ל7 שבאר ר"ת8 בידך אפקיד רוחי וכו'.

בנשים  לבדוק  המרבה  היד10  כל  במשנה9  ורמוז 

משובחת.

הנה בתוך יד"ך הזה יישן יעקב, ששינה הוא בתוך 

היד11 שלמעלה כמ"ש בידך אפקיד רוחי, היינו בין י"ד 

וכ', י"ד מקודם לא יישן וכ' אח"כ לא יישן, ובין י"ד 

לכ' יישן.

ועי"ז נעשה הבאר ר"ת בידך12 אפקיד רוחי.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שלא

לב' ס"ע, הוא, כי הלא ב' חסדים ראשונים של חסד וגבורה ושליש 

א' מחסד תפארת הוא מכוסה תמיד וב' שלישים חסד דתפארת וב' 

חסדים דנ"ה מגולים וב' בחי' אלו הם אותיות ס"ע, כי הב' חסדים 

ראשונים הם ב' הויות גי' ב"ן ושליש שבתפארת ח' הרי ס', כי כאשר 

כי  למטה,  וי"ח  למעלה  ח'  ישארו  חלקים  לג'  כ"ו  גי'  הויה  תשלש 

לעולם הגלוי לוקח יותר לכן אינן ט' וי"ז רק ח' וי"ח, וב' שלישים 

תפארת שהם י"ח עם ב' חסדים דנצח והוד שהם ב"ן הרי הכל ע' הרי 

נ'ס'ע ואח"כ נגלה למטה ]לנוק'[ וזהו דודי נסע ונגלה.

4( וכנ"ל, דאות ס" מרמז על לאה, ואותיות לם" מרמז על רחל.

5( סמ"ך )בגי' 120(, + למ"ד )74(, + מ"ם )80( = 274. וכן לא"ה 

)36(, + רח"ל )238( = 274.

6( נמצא דצורך השינה והחלום דהסולם" בכדי שיבנו לאה ורחל.

7( פרי עץ חיים שער ק"ש שעל המטה פרק ב'. שער הכוונות ענין 

דרושי הלילה דרוש י', סידור האריז"ל בקשעמ"ט. מאמרי אדמו"ר 

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

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

וש"נ.

8( תהלים לא, ו.

9( נדה פרק ב משנה א.

נקבה  )ר"ת "באר" הרומז על  רוחי"  וזהו הקשר "בידך אפקיד   )10

שיסודה שקועה כנ"ל(, עם המשנה היד המרבה לבדוק נשים".

עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  מתורת  להעיר  יש   )11

שפז, דבפסוק "בידך אפקיד רוחי" יש ב' פעמים "ידך". א' מפורש, 

ב' בסופי תיבות למפרע "בידך אפקיד רוחי" )כמ"ש בפרי עץ חיים 

הוא  במפורש  ד"ידך"  שם  ומבאר  ז(,  פרק  המטה  שעל  ק"ש  שער 

יד ימין )בחי' חסד( המרמז על "רחל", ו"ידך" בר"ת למפרע )בחי' 

גבורה( מרמז ללאה".

12( עיין המשך הענין לקמן סימן יא.

ילקוט מתורת לוי יצחק



לג

אליו  ה'  וידבר  משה  אל  ויקרא   – א  א, 
מאהל מועד לאמר

אחד",  לא  מטמא  טהור  יתן  "מי  ד(  יד,  )שם  כתיב  א. 
מן  האור  "כיתרון  יג(  ב,  )קהלת  פסוק  על־דרך  זה  ופסוק 
)לעיל  זה  והארכתי מאד בדרושים אחרים מענין  החשך". 
אות רפ"ב(, כי סיבת החושך גורם יתרון האור, ממה שהי' 

קודם שנתחשך.

חוה  ס"ח(  פי"ט  רבה  )בראשית  ז"ל  רבותינו  ואמרו 
בשמרים  מעורבים  בענבים  ענבים,  של  אשכול  סחטה 
שמרים  ונעשו  וכשנסחטו  מתבטלים,  רק  ניכרים  ואינם 
אחר כך, נשאר היין משומר. רצה לומר מסולק מהשמרים, 
ענין  וזהו  סחיטה.  קודם  שהי'  ממה  יותר  ובהיר  זך  והוא 
ז"ל  רבותינו  שאמרו  כמו  בענביו,  המשומר  יין  הבא  עולם 
)ברכות לד, ב(, "עין לא ראתה אלקים זולתך" )ישעי' סד, 

ג( זהו יין המשומר.

עור"  "כתנות  ונעשה  ונגנז  אור"  "כתנות  הי'  כי  והענין 
אור  לעתיד  החטאת  ובהתם  אור.  היפך  עור  שהוא  ב'עין' 
‘עין' שגרמה עיור, עיור יתהפך  חדש יהי' לזה העור יתרון 
ל"עין בעין נראה אתה ה' וגו'" )במדבר יד, ד(, עין רואה עין 
כו' זה יין המשומר כו'. וזהו ענין א' ד"שמע ישראל" )דברים 

ו, ד( – רבתי.

הנה,  רבתי.   – ד"אדם"  א'  א(  א,  )-א  הימים  ובדברי 
"אדם" מעשר של "אמת", והעולם נברא באמת, "בראשית 
"אמת".  תבות  סופי  א(,  א,  )בראשית  את"  אלקים  ברא 
בהוצאת  הנחש  הוא  כח(  טז,  )משלי  אלוף"  מפריד  "ונרגן 
דבת שקר, גרם שנפרד א' מן "אמת" ונשאר – "מת", וכן 
מן "אדם" ונשאר – "דם". ואז נסתלקה אלף מ"כתנות אור" 

ונעשית "עור".

ועל כן א' ד"ויקרא" )ויקרא א, א( זעירא, ונשאר "ויקר" 
לשון "קרי" היא לילית, שהולידה מן אדם ק"ל שנה, ובאה 
זוהמא לעולם )ערובין יח, ב(. ואמר "אדם כי יקריב" )ויקרא 
א, ב( דאינו קרוב, עתה צריך להקריב, ואחר כך הפרשיות 
זה  על  שסובבים  אחר,  במקום  הארכתי  כהנים  תורת  של 

הענין.

וכל הטומאות נמשכות מזה. "אדם כי יהי' בעור בשרו" 
)שם יג, ב( מחמת שנעשית כתנות עור ובשר בחטא אדם 
ומזה  קרי,  רק  שלמה,  אדם  מיטת  היתה  ולא  הראשון, 
שופרא  מעין  שופרי'  יעקב  בא  עד  כו',  נדה  ודם  הזיבות 
ממנו  ויצאו  ב(  נו,  )פסחים  שלמה  מיטתו  והיתה  דאדם, 
ע'. "ואת יהודה שלח לפניו"  שבעים נפש קדושות, לתקן 
)בראשית מו, כח( רומז על דוד המלך ע"ה בסוד אדם דוד 

משיח...

אורי  "קומי  א(  ס,  )ישעי'  כתיב  משיח,  בביאת  לעתיד 
שבעת  כאור  וגו'  החמה  כאור  הלבנה  "אור  אורך",  בא  כי 

אז,  משמש  שהי'  הגנוז  אור  שהוא  כו(,  ל,  )שם  הימים" 
ומה שהי' "עין לא ראתה", יתהפך ל"עין לא ראתה אלקים 
בא  זה  וכל  הבהירות,  לרוב  דהיינו  ג(,  סד,  )שם  זולתך" 
וזדון  מתוק,  יצא  ומעז  הקליפות,   – השמרים  ביטול  מכח 
נתהפך לזכות, ו"כעת יאמר ליעקב" )במדבר כג, כג(, ואמרו 
לפנים  ישראל  שיהיו  ס"י(  פ"א  רבה  )דברים  ז"ל  רבותינו 

ממחיצתן של מלאכי השרת כו'.
של"ה – מסכת פסחים אות שסז. שסח

הי' שייך  לא  אז  אילו לא חטא אדם הראשון  כי  דע  ב. 
לומר להיות נבדל מקום קדוש. כי הכל הי' ענין גן עדן והכל 
הי' קודש, וכמו שכתוב בירמי' )ג, טז( לעתיד לא יאמרו עוד 
קדושה  תהא  כניסתכם  כל  כי  ופירש"י  וגו',  ה'  ברית  ארון 

ואשכון בה כאילו הוא ארון.

וכן לא הי' נבדל איש מאנשים לעבודה ולכהונה כי היו 
מן  זמן  נבדל  הי'  לא  וכן  קדוש,  וגוי  כהנים  ממלכת  כולם 
כמו  לקדושה  שוים  היו  העתות  כל  כי  לקדושה  הזמנים 

שיהי' לעתיד עולם שכולו שבת.

וסימנך לשלש אלה הוא עולם שנה נפש, המוזכר בספר 
מן  זמן  וקדושת  מהעולם,  המקום  קדושת  דהיינו  יצירה. 
משאר  אדם  הבדל  וקדושת  שנה,  בענין  הנכלל  הזמנים 

נפשות האדם וזהו ענין נפש.

ולא הי' האדם צריך לקרב את עצמו על ידי הקרבן, רק 
צדיקים  של  נפשותיהם  כענין  לה'  קרבן  הי'  בעצמו  הוא 

לאחר מותם שהם קרבן על גבי מזבח של מעלה.

ב(  א,  )ויקרא  שנאמר  באדם  זה  ספר  התחיל  כן  על 
אדם כי יקריב רומז לאדם הראשון, ואז תורת כהנים תיקון 

לאדם וכל דיני הקרבן.

אחר כך נגעי בני אדם הבא מכח חטא שלו ותקנתן היינו 
מיתת  כן  אחר  וטהרתן.  וקרי  וזיבה  וצרעת  נדות  טומאת 
שיתבאר  כמו  קדמאה  אדם  לבני  הרומזים  אהרן  בני  שני 

במקומו.

על  נגזר  כן  כי  לכפר  בשנה  יום  להיות  כן  אחר  והוצרך 
אדם ביום אכלו מיתה ויומו של הקב"ה אלף שנה ואז יום 
הוא  עצמו  ולקדש  הקדושה  לעורר  כך  אחר  שנה.  לאלף 
בפרשת  הזמנים  קדושת  כך  אחר  תהיו.  קדושים  בפרשת 
שנמשכו  פעמים  שבע  השמיטות  ענין  כך  אחר  אמור. 

משבעת ימי בראשית הנעלמים כמו שיתבאר במקומו.

טוב  ועשה  מרע  סור  להיות  וקללות  ברכות  כך  אחר 
עדיין  נתקיימו  לא  תלכו  בחקותי  אם  של  אלו  והבטחות 
עד לעתיד ואז יהי' הנצחיית בגוף ונשמה ככוונת הבריאה 
מתחלה כמבואר בארוכה בהקדמה שלי תולדות אדם. הרי 

ספר תורת כהנים תיקון האדם.
של"ה עה"ת

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות ׁשּמלאכי לכל לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
עראי  ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשרת

אלּֿבלעם" אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: LÓ‰.וטמאה, Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָֹֻ«ƒ¿»∆…∆ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה להפסקֹות אף יכֹול ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין.
קלֿוחמר  לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומה

ההדיֹוט  מן הּלֹומד ּב∑‡ÂÈÏ.להדיֹוט נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את למׁשה למעט ּתֹורה ְְְִֵֶֶַַ≈»ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
הן .ּולאהרן  ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשמעּו יכֹול ּכהנים '. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי אליו", "וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר  מעּוטין: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻי"ג
אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול ׁשמעּו..את לא יׂשראל וכל ׁשמע, הר"ן (מׁשה ּבׁשם מ"כ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּגםּֿכן  'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשּדּיּוקֹו

מצאתי  ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה ÚBÓ„.)היא Ï‰‡Ó∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ≈…∆≈
הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמלּמד
אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹמהּו
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלּמה
"עדֿהחצר  נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהחיצנה".

נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון Ó‡Ï¯.החיצנה"? „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ מעל" לֹומר: ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִֵַַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול ּדברי ∑Ó‡Ï¯.הּכּפרת". להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ּוׁשמֹונה ּכּבּוׁשין: ּכמנּדים,ׁשלׁשים ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ואיל המרּגלים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמן
ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה אלי לאמר" אלי ה' ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹוידּבר

וגֹו'" העם אתּֿדברי מׁשה :"וּיׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָֹ
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היא: הּפרׁשּיֹות ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
הּוא "ענן" הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת מֹועד,העלם העלם העלם העלם ּבסֹוף לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין היא קריאה - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ"ולא
ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם

- מאלקּות התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה הּתׁשּובה. עבֹודת הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹענין
ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה ְְְֲִִֵֵֶָָָָהעלם.
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`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד לתּוׁשּיה", "ּכפלים נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻּגם

לנהֹורא". חׁשֹוכא ְְְֲִִַָָָ"אתהּפכא
יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר לדחֹות לא - ההעלם לאחר ׁשּבאה הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור נמצא, ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזֹוהי
יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָההעלם

היינט"), ווי ׁשענערע סאך ("א מּדֹורנּו ּבהרּבה טֹובים ּדֹורֹות היּו הרי קּוׁשיא: ׁשּמקׁשים ּבכלל, לּדֹורֹות ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוכן
ּתבא  ּבתמיהה", ּדרא ׁש"אכׁשּור זה, ּבדֹור ׁשּדוקא להבין אפׁשר אי ואם־ּכן מהּגאּלה, רחֹוקים עדין היּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻואף־על־ּפי־כן

ְַָֻהּגאּלה?
חס־וׁשלֹום, להרדם לא ּביֹותר להתחּזק צרי ואז יֹותר, חזקה הּׁשינה ּבקר לפנֹות ּכּנ"ל. הּנֹותנת, היא אּדרּבה, - לזה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהּמענה

ל"ליל  ׁשּנזּכה עד הּבקר, לאֹור להתעֹורר יאיר".אלא ּכּיֹום ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"lyz `xwIe zyxt ycwÎzay zecrezd)

ּכלּול  האמצעי ׁשהּקו (ּכּידּוע החּומׁשים ׁשאר את מכיל הּוא האמצעי, הּספר ּבהיֹותֹו ׁשּכן ּכללי, חּומׁש הּוא וּיקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּומׁש
הּתֹורה: ּכללּות ׁשל מעלתּה נרמזת 'וּיקרא' ּבּׁשם וכ הּׂשמאל). ּומּקו הּימין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּקו

וכאן  וׁשם. ּתאר מּכל ׁשּלמעלה ,יתּבר ועצמּותֹו מּמהּותֹו ּבאה הּקריאה ׁשּכן הּקֹורא, מי נאמר לא מׁשה" אל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּב"וּיקרא
הלּביׁש ׁשהּקּב"ה מז), (פרק ּבּתניא וכּמבֹואר הּבֹורא. עצמּות עם להתקּׁשר ניּתן ׁשּבאמצעּותּה - הּתֹורה מעלת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָנרמזת

ּכביכֹול". עצמֹו את לנּו נתן ּכאילּו זה "הרי ׁשּכן, ּומּכיון .יתּבר ועצמּותֹו ּבמהּותֹו המאחדים וחכמתֹו, רצֹונֹו את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּבּתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1107 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz `xwie zyxt ycwÎzay zecrezd)

- הּפרׁשה ׁשל לקֹונֹו:ווווּיּיּיּיקרא קרא קרא קרא ּבׁשמּה האדם ּבעבֹודת הֹוראה טמּונה - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
!ּבעבֹודת חיל אל מחיל ל התעּלה! מּמּנּו: ודֹורׁשים הּׁשמים, מן יהּודי לכל 'קֹוראים' ׁשעה ּובכל עת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבכל

לחּתר  עלי אּלא  עכׁשיו, עד ּבהיׂשגי להסּתּפק ל אסּור - אתּגר קריאת זֹו ּגבֹוהה, מדרגה לבעל זֹו: לקריאה ּפנים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשני
ּתמיד  הּכל, על־אף ׁשּכן להתיאׁש, אל־ל - עּדּוד קריאת זֹו הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשּמצּוי למי ואילּו יֹותר. נעלים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלהיׂשגים

לאֹורה. מאפלה ולצאת הּירּוד מּמּצב להתעּלֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבכח
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יכל  ולא הּמׁשּכן, את מּלא ה' "ּוכבֹוד - ּבּמׁשּכן ׁשהיה ּגדֹול אֹור ּגיּלּוי על למדנּו ּפקּודי, ּפרׁשת הּקֹודמת, הּפרׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבסֹוף
ׁשל  הּזעירה ּבאל"ף הּנרמז מּועט, ּבגיּלּוי מדּבר ּבפרׁשתנּו ואילּו מּלמעלה; ׁשּבא ּגיּלּוי ׁשּזה גֹו'", מֹועד אהל אל לבא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻמׁשה

העֹולם  ּבעניני העבֹודה על־ידי מּלמּטה, ׁשּבא אֹור והינּו ּגׁשמּיים.'וּיקרא', ּובקר צאן - ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּכן  לפרׁשתנּו. ּפקּודי מּפרׁשת ּובאים עֹולים הּתֹורה, סדר לפי הרי ּפקּודי, ּפרׁשת לגּבי ּבפרׁשתנּו הּירידה אף על ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָא
אּלא  אינֹו ּפקּודי ּפרׁשת ׁשל הּנעלה והּגיּלּוי העֹולם, ׁשּבתֹו ּבגיּלּוי אּלא ׁשּבּמׁשּכן, האֹור ּבגיּלּוי לא היא הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּתכלית

ּבפרׁשתנּו. לּגיּלּוי והקּדמה ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה
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טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורין רין רין רין  יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין;;;; והוהוהוהּקּקּקּקררררּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין,,,, ׁשׁשׁשׁשההההּתּתּתּתינינינינֹוֹוֹוֹוקקקקֹוֹוֹוֹותתתת אאאאּלּלּלּלאאאא:::: ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים'?...'?...'?...'?... ּבּבּבּב''''תתתתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת לתינלתינלתינלתינֹוֹוֹוֹוקקקקֹוֹוֹוֹותתתת ּמּמּמּמתחיליןתחיליןתחיליןתחילין מהמהמהמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹממממּפּפּפּפניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֹֹ
ּבּבּבּבטהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין ז)ויתעויתעויתעויתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו פרשה רבה (ויקרא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַ

קרבה  ,יתּבר לה' ׁשּלֹו העצמיים וההתקּׁשרּות הּקרבה את ּבכ מבּטא הּוא ׁשחטא, חטא על קרּבן מביא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכׁשאדם
החטא. על־ידי ׁשּנגרם הּפגם את לתּקן זֹו התקּׁשרּות ׁשל ּובכחּה החטא; ּבהם נגע ׁשּלא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹוהתקּׁשרּות

קּיּום  על־ידי הּנֹוצרת - עׂשּויה התקּׁשרּות א) ּבחינֹות: ׁשּתי - לאלקּות הּנפׁש ׁשּבהתקׁשרּות  החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ[וכּמבאר
עצמית  התקּׁשרּות ב) לרצֹונֹו; חלילה, אי־צּיּות, על־ידי ּולהחלׁש להּפגם עלּולה והיא וחּבּור), צותא מּלׁשֹון (מצוה ה' ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָרצֹון

ּבהעדרֹו]. נחלׁשת לא ּגם ולכן על־ידֹו, נֹוצרת אינּה היא העליֹון; רצֹון ּבמיּלּוי ּתלּויה ׁשאינּנה -ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
" הּמדרׁש: ּכונת טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין""""וזֹוהי מעֹולם,יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו חטא טעם טעמּו ׁשּלא רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּבּבּבטהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין""""- -""""ויתעויתעויתעויתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו ְְִִַַַָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

ּוטהֹורה. נקּיה ּתמיד היא אּלא החטא, מּפגם למעלה ׁשהיא ּבּנפׁש ּבחינה אֹותּה את ּומעֹוררים המגּלים הּקרּבנֹות, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹורת 
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עציםעציםעציםעצים קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמקריביםקריביםקריביםקריבים מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד מנחהמנחהמנחהמנחה,,,, תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר כהנים)ולאולאולאולא (תורת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הרּוחנית: ּבעבֹודה עצים' 'קרּבן ּתכן ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּבאּור

ואילּו ענינֹו. לפי קרּבן ּכל ּבּנפׁש; מסּימים ּכֹוחֹות ׁשל חלקית, הקרבה על מֹורים וכּו') ׁשלמים (עֹולה, לסּוגיהם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻהּקרּבנֹות
לּקּב"ה. ּכל־ּכּלֹו עצמֹו, את מֹוסר האדם - הּנפׁש עצם ׁשל ּכללית, הקרבה מסּמל עצים' ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ'קרּבן
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i"yx£‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ∑,קריאה קדמה צּוּוים, ּולכל אמירֹות ּולכל ּדּברֹות ׁשּמלאכי לכל לׁשֹון חּבה, לׁשֹון «ƒ¿»∆…∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ
עראי  ּבלׁשֹון עליהן נגלה העֹולם אּמֹות לנביאי אבל אלֿזה", זה "וקרא ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשּתּמׁשין ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשרת

אלּֿבלעם" אלהים "וּיּקר ׁשּנאמר: LÓ‰.וטמאה, Ï‡ ‡¯˜iÂ∑ לא יׂשראל וכל לאזניו, ּומּגיע הֹול הּקֹול ְְְֱֱִִִֶֶֶַַָָָֹֻ«ƒ¿»∆…∆ְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
להפסקֹות. ולא קריאה היתה לדּבּור "וידּבר", לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה להפסקֹות אף יכֹול ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשֹומעין.
קלֿוחמר  לענין, ענין ּובין לפרׁשה ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן מׁשּמׁשֹות? הפסקֹות היּו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּומה

ההדיֹוט  מן הּלֹומד ּב∑‡ÂÈÏ.להדיֹוט נאמרּו ּדּברֹות י"ג אֹומר: יהּודה רּבי אהרן. את למׁשה למעט ּתֹורה ְְְִֵֶֶַַ≈»ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
הן .ּולאהרן  ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא נאמרּו, לאהרן ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ּוכנגּדם ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹֹֹ

ׁשמעּו יכֹול ּכהנים '. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי אליו", "וידּבר אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר  מעּוטין: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֻי"ג
אליו" "קֹול לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול ׁשמעּו..את לא יׂשראל וכל ׁשמע, הר"ן (מׁשה ּבׁשם מ"כ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּגםּֿכן  'אליו' וכתב מרּגׁשת. אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ּבּמבטא מרּגׁשת הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻׁשּדּיּוקֹו

מצאתי  ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ּבּמבטא, מרּגׁשת ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה ÚBÓ„.)היא Ï‰‡Ó∑ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ≈…∆≈
הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול לאהל. חּוץ יֹוצא היה ולא נפסק הּקֹול ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמלּמד
אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ה' קֹול ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול הּוא ה"ּקֹול"? ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹמהּו
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ּבֹו: ּכּיֹוצא נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? "מאהל נאמר ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹלּמה
"עדֿהחצר  נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי "ּכקֹול לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹהחיצנה".

נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון Ó‡Ï¯.החיצנה"? „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ מעל" לֹומר: ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ≈…∆≈≈…ְִִֵַַַַַָָ
הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: ּתלמּוד ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול ּדברי ∑Ó‡Ï¯.הּכּפרת". להם ואמר צא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻֻ≈…ְֱִֵֵֶֶָֹ

ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן עּמי', נדּבר הּוא 'ּבׁשבילכם ּוׁשמֹונה ּכּבּוׁשין: ּכמנּדים,ׁשלׁשים ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
למּות... הּמלחמה ּכלֿאנׁשי כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור נתיחד לא ,ואיל המרּגלים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹמן
ׁשּנאמר: ּכמֹו יקּבלּום, אם והׁשיבני ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה אלי לאמר" אלי ה' ְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹוידּבר

וגֹו'" העם אתּֿדברי מׁשה :"וּיׁשב ְְִֵֶֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(126-128 'nr ,hi jxk f"iyz'd mgpn zxez)

mlrdd xg`l FzFidA - xzFi dlrp iENBd©¦©£¤¥¦§§©©©¤§¥

היא: הּפרׁשּיֹות ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
הּוא "ענן" הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת מֹועד,העלם העלם העלם העלם ּבסֹוף לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין היא קריאה - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ"ולא
ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם

- מאלקּות התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה הּתׁשּובה. עבֹודת הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹענין
ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה ְְְֲִִֵֵֶָָָָהעלם.

ÓÊ‡א  ÔkLnÓ dnÚ ÈÈ ÏÈlÓe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆«≈¿»ƒ≈ƒ«¿«ƒ¿»
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`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ּכזכּיֹות", לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד לתּוׁשּיה", "ּכפלים נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻּגם

לנהֹורא". חׁשֹוכא ְְְֲִִַָָָ"אתהּפכא
יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר לדחֹות לא - ההעלם לאחר ׁשּבאה הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור נמצא, ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוזֹוהי
יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָההעלם

היינט"), ווי ׁשענערע סאך ("א מּדֹורנּו ּבהרּבה טֹובים ּדֹורֹות היּו הרי קּוׁשיא: ׁשּמקׁשים ּבכלל, לּדֹורֹות ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָוכן
ּתבא  ּבתמיהה", ּדרא ׁש"אכׁשּור זה, ּבדֹור ׁשּדוקא להבין אפׁשר אי ואם־ּכן מהּגאּלה, רחֹוקים עדין היּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻואף־על־ּפי־כן

ְַָֻהּגאּלה?
חס־וׁשלֹום, להרדם לא ּביֹותר להתחּזק צרי ואז יֹותר, חזקה הּׁשינה ּבקר לפנֹות ּכּנ"ל. הּנֹותנת, היא אּדרּבה, - לזה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוהּמענה

ל"ליל  ׁשּנזּכה עד הּבקר, לאֹור להתעֹורר יאיר".אלא ּכּיֹום ה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"lyz `xwIe zyxt ycwÎzay zecrezd)

ּכלּול  האמצעי ׁשהּקו (ּכּידּוע החּומׁשים ׁשאר את מכיל הּוא האמצעי, הּספר ּבהיֹותֹו ׁשּכן ּכללי, חּומׁש הּוא וּיקרא ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּומׁש
הּתֹורה: ּכללּות ׁשל מעלתּה נרמזת 'וּיקרא' ּבּׁשם וכ הּׂשמאל). ּומּקו הּימין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹמּקו

וכאן  וׁשם. ּתאר מּכל ׁשּלמעלה ,יתּבר ועצמּותֹו מּמהּותֹו ּבאה הּקריאה ׁשּכן הּקֹורא, מי נאמר לא מׁשה" אל ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּב"וּיקרא
הלּביׁש ׁשהּקּב"ה מז), (פרק ּבּתניא וכּמבֹואר הּבֹורא. עצמּות עם להתקּׁשר ניּתן ׁשּבאמצעּותּה - הּתֹורה מעלת ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָנרמזת

ּכביכֹול". עצמֹו את לנּו נתן ּכאילּו זה "הרי ׁשּכן, ּומּכיון .יתּבר ועצמּותֹו ּבמהּותֹו המאחדים וחכמתֹו, רצֹונֹו את ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻּבּתֹורה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1107 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz `xwie zyxt ycwÎzay zecrezd)

- הּפרׁשה ׁשל לקֹונֹו:ווווּיּיּיּיקרא קרא קרא קרא ּבׁשמּה האדם ּבעבֹודת הֹוראה טמּונה - ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
!ּבעבֹודת חיל אל מחיל ל התעּלה! מּמּנּו: ודֹורׁשים הּׁשמים, מן יהּודי לכל 'קֹוראים' ׁשעה ּובכל עת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבכל

לחּתר  עלי אּלא  עכׁשיו, עד ּבהיׂשגי להסּתּפק ל אסּור - אתּגר קריאת זֹו ּגבֹוהה, מדרגה לבעל זֹו: לקריאה ּפנים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשני
ּתמיד  הּכל, על־אף ׁשּכן להתיאׁש, אל־ל - עּדּוד קריאת זֹו הּמדרגה, ּבׁשפל ׁשּמצּוי למי ואילּו יֹותר. נעלים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלהיׂשגים

לאֹורה. מאפלה ולצאת הּירּוד מּמּצב להתעּלֹות ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹּבכח

ã ycew zegiyn zecewp ã(209 cenr hl jxk mgpn zxez)

יכל  ולא הּמׁשּכן, את מּלא ה' "ּוכבֹוד - ּבּמׁשּכן ׁשהיה ּגדֹול אֹור ּגיּלּוי על למדנּו ּפקּודי, ּפרׁשת הּקֹודמת, הּפרׁשה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבסֹוף
ׁשל  הּזעירה ּבאל"ף הּנרמז מּועט, ּבגיּלּוי מדּבר ּבפרׁשתנּו ואילּו מּלמעלה; ׁשּבא ּגיּלּוי ׁשּזה גֹו'", מֹועד אהל אל לבא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻמׁשה

העֹולם  ּבעניני העבֹודה על־ידי מּלמּטה, ׁשּבא אֹור והינּו ּגׁשמּיים.'וּיקרא', ּובקר צאן - ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּכן  לפרׁשתנּו. ּפקּודי מּפרׁשת ּובאים עֹולים הּתֹורה, סדר לפי הרי ּפקּודי, ּפרׁשת לגּבי ּבפרׁשתנּו הּירידה אף על ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָא
אּלא  אינֹו ּפקּודי ּפרׁשת ׁשל הּנעלה והּגיּלּוי העֹולם, ׁשּבתֹו ּבגיּלּוי אּלא ׁשּבּמׁשּכן, האֹור ּבגיּלּוי לא היא הּכּונה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּתכלית

ּבפרׁשתנּו. לּגיּלּוי והקּדמה ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 cenr ,ak wlg 'zegiy ihewl')

טהטהטהטהֹוֹוֹוֹורין רין רין רין  יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין;;;; והוהוהוהּקּקּקּקררררּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותתתת טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין,,,, ׁשׁשׁשׁשההההּתּתּתּתינינינינֹוֹוֹוֹוקקקקֹוֹוֹוֹותתתת אאאאּלּלּלּלאאאא:::: ּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים'?...'?...'?...'?... ּבּבּבּב''''תתתתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת לתינלתינלתינלתינֹוֹוֹוֹוקקקקֹוֹוֹוֹותתתת ּמּמּמּמתחיליןתחיליןתחיליןתחילין מהמהמהמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹממממּפּפּפּפניניניני ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֹֹ
ּבּבּבּבטהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין ז)ויתעויתעויתעויתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו פרשה רבה (ויקרא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַ

קרבה  ,יתּבר לה' ׁשּלֹו העצמיים וההתקּׁשרּות הּקרבה את ּבכ מבּטא הּוא ׁשחטא, חטא על קרּבן מביא ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָּכׁשאדם
החטא. על־ידי ׁשּנגרם הּפגם את לתּקן זֹו התקּׁשרּות ׁשל ּובכחּה החטא; ּבהם נגע ׁשּלא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹוהתקּׁשרּות

קּיּום  על־ידי הּנֹוצרת - עׂשּויה התקּׁשרּות א) ּבחינֹות: ׁשּתי - לאלקּות הּנפׁש ׁשּבהתקׁשרּות  החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹ[וכּמבאר
עצמית  התקּׁשרּות ב) לרצֹונֹו; חלילה, אי־צּיּות, על־ידי ּולהחלׁש להּפגם עלּולה והיא וחּבּור), צותא מּלׁשֹון (מצוה ה' ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָרצֹון

ּבהעדרֹו]. נחלׁשת לא ּגם ולכן על־ידֹו, נֹוצרת אינּה היא העליֹון; רצֹון ּבמיּלּוי ּתלּויה ׁשאינּנה -ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
" הּמדרׁש: ּכונת טהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין""""וזֹוהי מעֹולם,יבאיבאיבאיבאּוּוּוּו חטא טעם טעמּו ׁשּלא רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּבּבּבּבטהטהטהטהֹוֹוֹוֹוריןריןריןרין""""- -""""ויתעויתעויתעויתעּסּסּסּסקקקקּוּוּוּו ְְִִַַַָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ

ּוטהֹורה. נקּיה ּתמיד היא אּלא החטא, מּפגם למעלה ׁשהיא ּבּנפׁש ּבחינה אֹותּה את ּומעֹוררים המגּלים הּקרּבנֹות, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּבתֹורת 
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עציםעציםעציםעצים קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמקריביםקריביםקריביםקריבים מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד מנחהמנחהמנחהמנחה,,,, תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר כהנים)ולאולאולאולא (תורת ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
הרּוחנית: ּבעבֹודה עצים' 'קרּבן ּתכן ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּבאּור

ואילּו ענינֹו. לפי קרּבן ּכל ּבּנפׁש; מסּימים ּכֹוחֹות ׁשל חלקית, הקרבה על מֹורים וכּו') ׁשלמים (עֹולה, לסּוגיהם ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻהּקרּבנֹות
לּקּב"ה. ּכל־ּכּלֹו עצמֹו, את מֹוסר האדם - הּנפׁש עצם ׁשל ּכללית, הקרבה מסּמל עצים' ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻ'קרּבן
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סיּבֹות: מּׁשּתי ּדוקא, עצים' ּב'קרּבן נרמזת זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהקרבה

הּׂשדה". עץ האדם "ּכי כ) (ׁשֹופטים ּכּנאמר לעץ, נמׁשל האדם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָא)
אחר, ּדבר ׁשל והעלאתֹו הקרבתֹו את לאפׁשר ּכדי אּלא ּבאים הם אין ׁשהרי מצוה', 'הכׁשר ּבגדר הם הּמערכה עצי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָב)

יהּודי ׁשּמקרב מי האדם: ּבעבֹודת ודּוגמתֹו ּגּביהם. על ׁשּנקרב הּקרּבן ּבׂשר ּבעבֹודה ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני הינּו לעסֹוק הּנכֹונּות לּקּב"ה. ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לּקּב"ה. ּומׁשלם מחלט לביטּול וסימן אֹות היא ְְְְִִִַָָָָָָֻֻּכזֹו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)אאאאווווּיּיּיּיקר קר קר קר  הרמז:(א, ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות וא ּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּב'דברי ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּכאן א 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּימים'

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות הראׁשֹון ∑‡„Ì.ּכׁשּיקריב, אדם מה נאמר? לּמה »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ֱִֶַָָָָָָ

הּגזל  מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב ּבּכלל?∑‰Ó‰a‰.לא  חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ«¿≈»ְַַַָָָ
וצאן" "ּבקר לֹומר: ‰Ó‰a‰.ּתלמּוד ÔÓ∑ הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, ∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא ְַַָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»

הּנעבד  את הּמקצה ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.להֹוציא את ּכׁשהּוא ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ְֱִֶֶַָƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְִִֵֵֶֶֶַַ
את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין "מןֿהּבקר", הענין מן למּטה ׁשּׁשנים ∑e·È¯˜z.הּטרפה אֹומר  מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«¿ƒְְִֵֶַַ

ּבׁשּתפּות  עֹולה מן ∑˜¯ÌÎa.מתנּדבים הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא מלּמד ְְְִִַָָֻ»¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
.הּמֹותרֹות  ַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dRMA lWFnM oFW`xd mc`̈¨¨¦§¥©¦¨

ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ובפירוש אדם ב. (א, ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

רש"י)

ּכן, ואם ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון אדם ׁשעׂשה מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
"הּכל"? לֹו נקנה ְִֵַָֹאי

ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר י)ויׁש הלכה ד פרק מלכים לעבדיו (הלכות ונֹותן ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ּבנֹוגע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למי  ּכּולּה המדינה נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּולאנׁשי

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכבׁש
נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ׁשהּמדינה מּכיון הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּכׁשאין  מה־ּׁשאין־ּכן ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ּולהכניסּה מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל

ׁשליטתֹו. ּתחת ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה לקנֹות, ּכדי ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלכּות
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, יחידי היה הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).äîäaä ïîmipdM zxFzA(e fk x"wie d`x)zFIg `iadl eipA gixhd `NW `EdÎKExAÎWFcTd lW FzEpzepr Epcnl ,wiQn ¦©§¥¨§©Ÿ£¦©¦¨©§©§§¨¤©¨¨¤Ÿ¦§¦©¨¨§¨¦©
:mdl zFiEvnd zFndA `N` ,zFxrId onb dxez ¦©§¨¤¨§¥©§¨¤

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ואׁשם  ּכחּטאת האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקר ּבנֹות להתחיל הוה־ליּה ּדלכאֹורה נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוקׁשה,

ּכלל? ּכאן נאמרּו לא יׂשראל, ּכלל ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ּדפרׁשת קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש

מקֹומן. ּכאן ּדאין צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשּיתחּיבּו הּקרּבנֹות ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני היֹום לפני מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא

מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו הּקרּבנֹות ּדיני ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהן
ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ּכי נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו חֹובה, ּבקרּבנֹות מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשכינה
מּיד  ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן למלאכת יׂשראל ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ּדיניהם, נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבּׁשמיני
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 205 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'dl zindAd Wtp zaxwd©§¨©¤¤©©£¦©

וגווגווגווגו'''' מןמןמןמן־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ממממּכּכּכּכםםםם ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ב)אדםאדםאדםאדם (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ּולהקריבּה ּבהמה לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ּכי "אדם לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹקרּבן
קדּוׁשה  לעניני ּתסּיע הּבהמית נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלה'.

ה'. ֲַַועבֹודת
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות לב ּדֹוק צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשם

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ׁשּבׁשחיטה ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָואחר־ּכ
וההתלהבּות  החּיּות – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשאר
ׁשּבֹו, הּגׁשמי והּתענּוג החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמענינים

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָּומׁשּתּמׁשים
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּמּטרה
ּבאׁש ּתתּכּלל ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ּבאׁש הּקרּבן ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּגדֹולה

לה'. ֲַַָָהאהבה

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑ ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ׁשאין למּטה, "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. .ולא »»ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻנתערבה
מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעֹולֹות

"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑."לרצנֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אני' 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? CÓÒÂ.הא '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה .אין ֲִִֵֶֶַַַָֹƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ הּצאן עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.להביא לעֹולת .ּפרט «…»…»ְְְִִִִַַַָָָָֹ»…»ְְַָָ

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ
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(c).åéìò øtëìalg lkF` mc`WM iM §©¥¨¨¦§¤¨¨¥¥¤

mW` wtQd lre ,z`Hg `ian bbFWA§¥¥¦©¨§©©¨¥¨¨
lk`W i`CeA xEaq minrtle ,iElŸ§¦§¨¦¨§©©¤¨©
dlFrd eilre ,alg lk` `Ede oOEW¨§¨©¥¤§¨¨¨¨



לז `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
סיּבֹות: מּׁשּתי ּדוקא, עצים' ּב'קרּבן נרמזת זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהקרבה

הּׂשדה". עץ האדם "ּכי כ) (ׁשֹופטים ּכּנאמר לעץ, נמׁשל האדם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָא)
אחר, ּדבר ׁשל והעלאתֹו הקרבתֹו את לאפׁשר ּכדי אּלא ּבאים הם אין ׁשהרי מצוה', 'הכׁשר ּבגדר הם הּמערכה עצי ְְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָב)

יהּודי ׁשּמקרב מי האדם: ּבעבֹודת ודּוגמתֹו ּגּביהם. על ׁשּנקרב הּקרּבן ּבׂשר ּבעבֹודה ׁשׁשׁשׁשני ני ני ני הינּו לעסֹוק הּנכֹונּות לּקּב"ה. ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לּקּב"ה. ּומׁשלם מחלט לביטּול וסימן אֹות היא ְְְְִִִַָָָָָָֻֻּכזֹו,

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)אאאאווווּיּיּיּיקר קר קר קר  הרמז:(א, ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת "אדם" ׁשּבּמּלה א' האֹות וא ּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ
ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּב'דברי ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּכאן א 'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – להקּב"ה ּוביחס מׁשה, אל ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על – לעֹולם ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּימים'

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ הענין ּדּבר נדבה ּבקרּבנֹות הראׁשֹון ∑‡„Ì.ּכׁשּיקריב, אדם מה נאמר? לּמה »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ»»ֱִֶַָָָָָָ

הּגזל  מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב ּבּכלל?∑‰Ó‰a‰.לא  חּיה אף יכֹול ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ«¿≈»ְַַַָָָ
וצאן" "ּבקר לֹומר: ‰Ó‰a‰.ּתלמּוד ÔÓ∑ הּנרּבע ואת הרֹובע את להֹוציא ּכּלּה, ∑a‰ŒÔÓ˜¯.ולא ְַַָָָֹƒ«¿≈»ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ«»»

הּנעבד  את הּמקצה ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.להֹוציא את ּכׁשהּוא ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.להֹוציא ׁשהמית. הּנֹוגח את להֹוציא ְֱִֶֶַָƒ«…ְְִֶֶַֻƒ«…ְְִִֵֵֶֶֶַַ
את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ׁשאין "מןֿהּבקר", הענין מן למּטה ׁשּׁשנים ∑e·È¯˜z.הּטרפה אֹומר  מלּמד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ«¿ƒְְִֵֶַַ

ּבׁשּתפּות  עֹולה מן ∑˜¯ÌÎa.מתנּדבים הּבאה הּמזּבח, קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא מלּמד ְְְִִַָָֻ»¿«¿∆ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
.הּמֹותרֹות  ַָ
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ובפירוש אדם ב. (א, ְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

רש"י)

ּכן, ואם ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון אדם ׁשעׂשה מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו" היה "הּכל אי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
"הּכל"? לֹו נקנה ְִֵַָֹאי

ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר י)ויׁש הלכה ד פרק מלכים לעבדיו (הלכות ונֹותן ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ּבנֹוגע ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
למי  ּכּולּה המדינה נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ּכפי לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּולאנׁשי

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּכבׁש
נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ׁשהּמדינה מּכיון הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוהּנה
ּכׁשאין  מה־ּׁשאין־ּכן ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ּולהכניסּה מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל

ׁשליטתֹו. ּתחת ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה לקנֹות, ּכדי ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹמלכּות
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, יחידי היה הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה
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ממממּכּכּכּכם ם ם ם  ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽאדםאדםאדםאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֵָָָָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).äîäaä ïîmipdM zxFzA(e fk x"wie d`x)zFIg `iadl eipA gixhd `NW `EdÎKExAÎWFcTd lW FzEpzepr Epcnl ,wiQn ¦©§¥¨§©Ÿ£¦©¦¨©§©§§¨¤©¨¨¤Ÿ¦§¦©¨¨§¨¦©
:mdl zFiEvnd zFndA `N` ,zFxrId onb dxez ¦©§¨¤¨§¥©§¨¤

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
ואׁשם  ּכחּטאת האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקר ּבנֹות להתחיל הוה־ליּה ּדלכאֹורה נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָוקׁשה,

ּכלל? ּכאן נאמרּו לא יׂשראל, ּכלל ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ּדפרׁשת קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָויׁש

מקֹומן. ּכאן ּדאין צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ׁשּיתחּיבּו הּקרּבנֹות ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני היֹום לפני מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא

מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו הּקרּבנֹות ּדיני ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבהן
ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ּכי נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָועל־ּפי־זה

זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו חֹובה, ּבקרּבנֹות מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשכינה
מּיד  ׁשהקריבּו מסּתּבר כן ּכמֹו ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן למלאכת יׂשראל ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן

חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ּדיניהם, נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָּבּׁשמיני
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וגווגווגווגו'''' מןמןמןמן־־־־ההההּבּבּבּבהמההמההמההמה ליהוהליהוהליהוהליהוה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ממממּכּכּכּכםםםם ּכּכּכּכיייי־־־־יקריביקריביקריביקריב ב)אדםאדםאדםאדם (א, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ּולהקריבּה ּבהמה לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ּכי "אדם לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹקרּבן
קדּוׁשה  לעניני ּתסּיע הּבהמית נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלה'.

ה'. ֲַַועבֹודת
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות לב ּדֹוק צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּוכׁשם

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את מֹוציאים ׁשּבׁשחיטה ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָואחר־ּכ
וההתלהבּות  החּיּות – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח מֹוציאים ּבאדם: כן ּכמֹו ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹנׁשאר
ׁשּבֹו, הּגׁשמי והּתענּוג החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי הּדבר – הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמענינים

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ְְְְְְְִִִֵַַַָּומׁשּתּמׁשים
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,לבב ּבכל אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהּמּטרה
ּבאׁש ּתתּכּלל ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ּבאׁש הּקרּבן ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָהּגדֹולה

לה'. ֲַַָָהאהבה

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑ ואנּדרֹוגינּוס טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד ׁשאין למּטה, "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. .ולא »»ְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑אפּלּו יקריב? יקריב אֹומר: מהּו העזרה. עד ּבהבאתֹו מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי לׁשם אחד ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֻֻנתערבה
מינֹו? ּבׁשאינֹו אֹו ּבפסּולין נתערבה אפּלּו יכֹול ׁשהּוא. מי לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻעֹולֹות

"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑."לרצנֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּבעלּֿכרחֹו? יכֹול אֹותֹו. ׁשּכֹופין מלּמד, ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
אני' 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? CÓÒÂ.הא '‰ ÈÙÏ∑ ּבבמה סמיכה .אין ֲִִֵֶֶַַַָֹƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ הּצאן עֹולת ּולהביא לסמיכה, חֹובה עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.להביא לעֹולת .ּפרט «…»…»ְְְִִִִַַַָָָָֹ»…»ְְַָָ

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(b).Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút ìà¤¤©Ÿ¤¥©§¦Ÿ
dndA gwe Kl odMl mc` xn`i `NW¤ŸŸ©¨¨©Ÿ¥¥§©§¥¨
[cFaM] KxC df oi`W ,DzF` axwde§©§¥¨¤¥¤¤¤¨

EdCcn oAxTd lrA `N` ,dlrn lW¤©§¨¤¨©©©¨§¨§©¥
:KlOd ziA iptl cr F`ianEc dxez §¦©¦§¥¥©¤¤

(c).åéìò øtëìalg lkF` mc`WM iM §©¥¨¨¦§¤¨¨¥¥¤

mW` wtQd lre ,z`Hg `ian bbFWA§¥¥¦©¨§©©¨¥¨¨
lk`W i`CeA xEaq minrtle ,iElŸ§¦§¨¦¨§©©¤¨©
dlFrd eilre ,alg lk` `Ede oOEW¨§¨©¥¤§¨¨¨¨



xwie`לח zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
BÏ ‰ˆ¯Â∑אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי ֿ .מלקּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 cenr ,` miqxhpew mixn`nd xtq)

ּבכ  מּבחינת ה'סמיכה' המׁשכה ענינּה - מׁשה על־ידי יהֹוׁשע סמיכת אֹו יֹוסף, ּבני על אבינּו יעקב ׁשל ידיו סמיכת ּכגֹון - לל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הּספירֹות. עׂשר ּכנגד הן הּידים אצּבעֹות ׁשעׂשר וכּידּוע, החכמה. ספירת היא ׁשראׁשיתן ספירֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעׂשר

הּׁשם  ּב"ן, (ּבגימטרּיא הּבהמה על מ"ה מּׁשם עליֹון אֹור ממׁשי מ"ה) (ּבגימטרּיא האדם :ּכ הּקרּבן סמיכת לגּבי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאף
הּקרּבן. עבֹודת על־ידי להתעּלֹות לּה מאפׁשר ּובכ לעֹולמֹות), מקֹור ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה ÈÙÏ∑ ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈

ׁשּתיהן∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה  למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן (זֹו אחרים: )ספרים ֲָָָ¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אהרן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכ ֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ ּתלמּוד מה ְֲִֵַֹ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַ
אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹומר:

החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, אחר:ּבחּטאֹות ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
לכe˜¯ÊÂ∑."אתּֿדמֹו" הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל הּכלי מן וזֹורק למּטה עֹומד ֶָ¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

"וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. רּוחֹות ּבארּבע נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָנאמר:
ׁשּתי  נֹותן ּכיצד? הא "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָואיֿאפׁשר

ארּבע  ׁשהן ÚBÓ„.מּתנֹות Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑ מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא ְֵֶַַַָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1294 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁש אאאאּלּלּלּלאאאא ווווׁשׁשׁשׁשחטחטחטחט ל)איןאיןאיןאין (חולין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
להתעּלֹות  ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, מּמּצבם העֹוף את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשחיטה

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ּדמֹו נעׂשים הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמּדרּגת
הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד אֹותּה ּולהעלֹות 'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻאף

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ‡˙d.מה ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ לנתחים נתחיה .ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ Èa∑ ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈
ּפסּולה  עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא ּבכהּונֹו, .ּכׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»
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:mlFrl rci `NX dn zxRknd dxez §©¤¤©¤Ÿ¥©§¨
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:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולה ּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‡˙.ן ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈

L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין .לפי «¿»ƒ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ
¯„t‰Œ˙‡Â∑ ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? לּמה ¿∆«»∆ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÁaÊn‰ŒÏÚ.מעלה  ¯L‡∑ לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו .ׁשּלא ְַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה אׁש∑‡M‰.לׁשם לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּבלע"ז  רצֹוני ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ט)ריחריחריחריח רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוניניניני(א, ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשהההה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמרּתּתּתּתיייי לפנילפנילפנילפני ררררּוּוּוּוחחחח ניחֹוח (רש"י)נחתנחתנחתנחת "ריח הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ל  ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא והסּבר לה'", טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

לעּמת  .הּמל ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש -ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹזאת

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻנחת
ּבקרּבנֹות  ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן
חּטאת  קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם אין ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּלּו
ׁשל  טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על לכּפר נֹועדּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָואׁשם

להֹודֹות. ְָָָהאדם

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג ' אּלּו .הרי ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ
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i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ הּמזּבח צד ‰'.על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ
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לט `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy
BÏ ‰ˆ¯Â∑אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ּכרתֹות על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לעׂשה' ׁשּנּתק 'לאו ועל 'עׂשה' על אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי ֿ .מלקּות ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 cenr ,` miqxhpew mixn`nd xtq)

ּבכ  מּבחינת ה'סמיכה' המׁשכה ענינּה - מׁשה על־ידי יהֹוׁשע סמיכת אֹו יֹוסף, ּבני על אבינּו יעקב ׁשל ידיו סמיכת ּכגֹון - לל ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
הּספירֹות. עׂשר ּכנגד הן הּידים אצּבעֹות ׁשעׂשר וכּידּוע, החכמה. ספירת היא ׁשראׁשיתן ספירֹות, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָעׂשר

הּׁשם  ּב"ן, (ּבגימטרּיא הּבהמה על מ"ה מּׁשם עליֹון אֹור ממׁשי מ"ה) (ּבגימטרּיא האדם :ּכ הּקרּבן סמיכת לגּבי ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָאף
הּקרּבן. עבֹודת על־ידי להתעּלֹות לּה מאפׁשר ּובכ לעֹולמֹות), מקֹור ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ ּבזר ׁשּכׁשרה הּׁשחיטה, על לּמד ּכהּנה. מצות ואיל ‰'.מּקּבלה ÈÙÏ∑ ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻƒ¿≈

ׁשּתיהן∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה  למדנּו, "הֹולכה". לׁשֹון ּומׁשמעּה הראׁשֹונה, ׁשהיא קּבלה ׁשּׁשּתיהן (זֹו אחרים: )ספרים ֲָָָ¿ƒ¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

אהרן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑"הּכהנים" לֹומר: ּתלמּוד חללים? ‡˙Ìc‰Œ.יכ ֹול e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ ּתלמּוד מה ְֲִֵַֹ¿≈«¬…ְֲֲִִַַַָָֹ∆«»¿»¿∆«»ְַַ
אֹו ּבפסּולים, אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ּבמינֹו ׁשּנתערב את להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלֹומר:

החיצֹונּיֹות, ּבחּטאֹות אֹו הּפנימּיֹות, אחר:ּבחּטאֹות ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד למּטה? והיא למעלה ׁשאּלּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָ
לכe˜¯ÊÂ∑."אתּֿדמֹו" הּזוּיֹות, ּכנגד הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל הּכלי מן וזֹורק למּטה עֹומד ֶָ¿»¿ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

"וזרקּו", לֹומר: ּתלמּוד ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. רּוחֹות ּבארּבע נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָנאמר:
ׁשּתי  נֹותן ּכיצד? הא "סביב", לֹומר: ּתלמּוד אחת? ּבזריקה יכֹול "וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָואיֿאפׁשר

ארּבע  ׁשהן ÚBÓ„.מּתנֹות Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡∑ מפרק ׁשהּוא ּבזמן .ולא ְֵֶַַַָ¬∆∆«…∆≈ְְְִֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1294 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁש אאאאּלּלּלּלאאאא ווווׁשׁשׁשׁשחטחטחטחט ל)איןאיןאיןאין (חולין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
להתעּלֹות  ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, מּמּצבם העֹוף את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּׁשחיטה

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ּדמֹו נעׂשים הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָמּדרּגת
הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד אֹותּה ּולהעלֹות 'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻאף

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ ונּתּוח להפׁשט העֹולֹות ּכל את לרּבֹות "העלה"? לֹומר: ּתלמּוד ‡˙d.מה ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ לנתחים נתחיה .ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן יֹורדת ׁשהאׁש ‰Ô‰k.אףֿעלּֿפי Ô¯‰‡ Èa∑ ¿»¿≈ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ¿≈«¬…«…≈
ּפסּולה  עבֹודתֹו הדיֹוט, ּכהן ּבבגדי עבד אם הא ּבכהּונֹו, .ּכׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

:mlFrl rci `NX dn zxRknd dxez §©¤¤©¤Ÿ¥©§¨
(d).èçLåKxC ok iM ,cigi oFWl §¨©§¨¦¦¥¤¤

aizM daxwdA la` ,dhigWEaixwde, §¦¨£¨©©§¨¨§¦§¦§¦
EwxfeEpzpe ,Ekxre ,(f weqt): §¨§§¨§§¨§

.ø÷aä ïa úà,clie xEgA rnWn ¤¤©¨¨©§©¨§¤¤
mEXn dlFg F` owf `iai `NW¤Ÿ¨¦¨¥¤¦

Lzgtl `p Edaixwd(g ` ik`ln): ©§¦¥¨§¤¨¤
.ïøäà éðamipdM oiaixwn Edi `NW §¥©£Ÿ¤Ÿ§©§¦¦Ÿ£¦

l"f Exn` oke ,mdici mizYxOW mipwf§¥¦¤§©§¦§¥¤§¥¨§©
oiNEg zkQnA(:ck)mipdM izni`n §©¤¤¦¥¥¨©Ÿ£¦

:zYxIXn oilEqRe dxez §¦¦¤§©¥
(e).'åâå úà èéLôäåEpivOW itl §¦§¦¤§¦¤¨¦

oitxUPd mixirUE mitxUPd mixtA§¨¦©¦§¨¦§¦¦©¦§¨¦
WxtE xUaE xFr ,sxUp lMdWc oldl) ¤©Ÿ¦§¨¨¨¤¤

(fk fh aiÎ`iiRÎlrÎs` o`M Wxtl KxvEd ,§©§¨¥¨©©¦
dpErHW ,ztxUpe lilM DNEMW¤¨¨¦§¦§¤¤¤§¨

:sxUp xFrd oi`e [hWtd]f dxez ¤§¥§¥¨¦§¨

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'b oey`x meil inei xeriy

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ּפסּולה ּכׁשהם עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד הדיֹוט ‡˙.ן ¿≈«¬…«…¬ƒְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ≈

L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑לעצמֹו למנֹותֹו הצר לפיכ ּבּׁשחיטה, הּתז ׁשּכבר הפׁשט, ּבכלל הראׁש ׁשאין .לפי «¿»ƒ∆»…ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ
¯„t‰Œ˙‡Â∑ ׁשל ּכבֹוד ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה הראׁש עם ׁשּמעלהּו ,ללּמד נאמר? לּמה ¿∆«»∆ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ÁaÊn‰ŒÏÚ.מעלה  ¯L‡∑ לּמערכה חּוץ יֹוצאין הּגזירין יהיּו .ׁשּלא ְַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֶַַַָָֹ

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑יקטירּנּו עֹולה אׁש∑‡M‰.לׁשם לׁשֹון "אּׁשה", וכל האׁש. לׁשם ׁשֹוחטֹו יהא ּכׁשּיׁשחטּנּו, …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּבלע"ז  רצֹוני ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני, רּוח .נחת ְַַƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ט)ריחריחריחריח רצרצרצרצֹוֹוֹוֹוניניניני(א, ונעונעונעונעׂשׂשׂשׂשהההה ׁשׁשׁשׁשאמראמראמראמרּתּתּתּתיייי לפנילפנילפנילפני ררררּוּוּוּוחחחח ניחֹוח (רש"י)נחתנחתנחתנחת "ריח הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
ל  ּגם ּתֹועלת יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא והסּבר לה'", טעם להם ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֻ

לעּמת  .הּמל ּגזרֹות את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל האדם אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש -ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ
יׁש לכן הּקּב"ה. ׁשל רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ורק א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹזאת

ּתמּורה. ּכל ללא התקּים הּקּב"ה ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻנחת
ּבקרּבנֹות  ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ּוׁשלמים, מנחה עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹלכן
חּטאת  קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ותֹודה אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם אין ְְְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָאּלּו
ׁשל  טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה הּנס על לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על לכּפר נֹועדּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָואׁשם

להֹודֹות. ְָָָהאדם

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ּפרׁשה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן הפסיק? ולּמה ראׁשֹון. ענין על מֹוסיף ו"ו ¿ƒƒ«…ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ולמזהם לחֹולה לזקן, ּפרט מעּוטין, ג ' אּלּו .הרי ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ הּמזּבח צד ‰'.על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(g).ïøäà éða eëøòåaizM o`v iAbe §¨§§¥©£Ÿ§©¥Ÿ§¦
(ai weqt)lFcB `EdW xwAW itl ,Kxre§¨©§¦¤¨¨¤¨

ibq ohw `EdW o`v la` ,mipW Kixv̈¦§©¦£¨Ÿ¤¨¨¨¥
:cgAh dxez §©

(h).[íéna õçøé åéòøëe] Baø÷åitl §¦§§¨¨¦§©©¨¦§¦
dkixv KlOd oglW lr d`A FGW¤¨¨©ª§©©¤¤§¦¨
miWcw la` ,zEIwpE cFakA zFUrdl§¥¨§¨§¦£¨¢¨¦
FAxwe mdA xn`p uEgA mitxUPd©¦§¨¦©¤¡©¨¤§¦§

FWxtE(`i c oldl)z` W`a EtxUe oke , ¦§§¥§¨§¨¥¤
mWxR z`e mxUA z`e mzxrfh oldl) ŸŸ¨§¤§¨¨§¤¦§¨

(fk:i dxez



xwie`מ zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³

çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©
ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß 'a xc` 'c ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות קטּנים ∑ÌÈ¯z.ואין ולא .ּגדֹולים ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ

‰BÈ Èa∑ ּגדֹולים ולא ‰Bi‰.קטּנים ÈaŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּתֹורים  אצל וקטן יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול .ּפסּול, ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וקֹוצצן  לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול „BÓ.ּבצּפרנֹו ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ (משלי לׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִַַ

הּמץ"ל) טז)"ּכיֿאפס ויֹורד (ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ»«¿ƒ¿ƒ
‰ˆÓÂ∑ והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ּכן? לֹומר אפׁשר ¿ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא ׁשל ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבעצמֹו
.ּכבר  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr fi wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

cxFie dSnzn mCd©¨¦§©¤§¥

הּמזּבח" קיר על ּדמֹו "ונמצה הּפסּוק טו)על ויֹורד".(א, מתמּצה והּדם הּמזּבח, קיר על הּׁשחיטה ּבית "ּכֹובׁש רׁש"י אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַָיׁש

הרמּב"ן ּדברי ט)ידּועים א, לֹו(פרשתנו וראּוי ּובנפׁשֹו, ּבגּופֹו לאלקיו חטא "ּכי האדם ׁשּיחׁשב הּוא הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּתכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
כּו'". נפׁש ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו כּו' ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשפ

החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ב. פרק סחרה טוב כי טעמה ד"ה מאמר תש"ט, המאמרים ספר ודמֹו(ראה חלּבֹו את ׁשּמקריבין ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
להתעּנג  ׁשּבמקֹום להּקּב"ה, עצמֹו מקריב ׁשהאדם על־ידי מּגיעה האדם חטאי על הּכּפרה ּכי הּוא הּמזּבח, על הּקרּבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשל
הּזה, עֹולם ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע ׁשּיהיה ּובמקֹום הּקּב"ה, לעבֹודת ׁשּלֹו, הּתענּוג - "חלּבֹו" את יקריב הּזה, עֹולם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻמעניני

הּבֹורא. ּבעבֹודת רק ּתהיה ׁשּלֹו ׁשההתלהבּות ,יתּבר לֹו הּדמים", "רתיחת והינּו ּדמֹו, את ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָיקריב

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).çaænä øé÷ ìò Bîc äöîðåwlFn KklE ,zFGdl lkEi `l ilkA olAwn did m`W ,wxfOA lAEwn Fpi` hrEn FnCW itl §¦§¨¨©¦©¦§¥©§¦¤¨¨¥§¨©¦§¨¤¦¨¨§©§¨¦§¦Ÿ©§©§¨¥
:gAfOd lr cIn dvOIW icM ,gAfn lW FW`xAfh dxez §Ÿ¤¦§¥©§¥¤¦¨¤¦¨©©¦§¥©

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy
הּתענּוג  את ׁש'ּכֹובׁש' על־ידי היא הּקרּבן על־ידי הּבאה ׁשהּכּפרה עֹולה, קרּבן עבֹודֹות ּבסּיּום ּכאן רׁש"י ׁשּכֹותב מה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוזהּו
לֹו ּומקריבֹו ּומֹוציאֹו "סֹוחטֹו" הּוא הרי הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּלֹו והּתענּוג ההתלהבּות ׁשּכל ויֹורד", מתמּצה ו"הּדם ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלֹו,

.ְִֵָיתּבר

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק וזה הרעי, נצּו∑d˙ˆa.מקֹום "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
הּקרקבן  את 'נֹוטל ׁשאמר : חנן, ּבן י ֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקל ֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּגםֿנע ּו",
העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעמֹו'.
ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא אֹוכלת ׁשאינּה ּבהמה, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבעֹולת

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ˜„Ó‰.ׁשּנּזֹון ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל .ּבמזרחֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ
ÔLc‰ ÌB˜ÓŒÏ‡∑ נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ∆¿«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבמקֹומן  .ׁשם ְִָָ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑"הּגדי ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו ּבׁשמׁשֹון: אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע ּכנפיו;∑·ÂÈÙÎ.אין עם ¿ƒ«ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָƒ¿»»ְִָָ

נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי הדי ∑·ÂÈÙÎ.אינֹו ל אין והלא מּמׁש. ּכנפים נֹוצה ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵֵַָָֹƒ¿»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻנׂשרפים

עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑,"ניחח "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: .ונאמר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ריחריחריחריח ּבּבּבּבּבּבּבּבהמההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח,,,, ריחריחריחריח ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוףףףף יז)נאמרנאמרנאמרנאמר א, ּבהמה:(רש"י מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . מעלה:ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש"הּמרּבה יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא מקריבים עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה ּדוקא ּבּבּבּבהמההמההמההמהּגם מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכּונה).ההההּוּוּוּואאאא מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'מרּבה'

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑.עני מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפ ׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ˜¯Ba.אמר ‰È‰È ˙ÏÒ∑,"מנחה עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְֲִֵֵַָָָ

ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת מביא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹסתם,
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה אין ∑ÏÒ˙.ּכאן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ…∆ֵ

. . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: החּטין, מן אּלא ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"סלת"
מנחה  לכל עּׂשרֹון ÔÓL.למנחה", ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ קמץ מּניח מקצתּה; על ְְְְִִִָָָָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְִִֶַַַָָֹ

אחד  לצד עליה ׁשמן לבֹונה אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה  ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻעל
ּומעליה  ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנבללת

d‡È·‰Â.ּומקטירּה .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּבזר ּכׁשרים ּובלילה ׁשּיציקה .מלּמד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»



מי `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³

çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©
ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß 'a xc` 'c ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּבּבהמה וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר זכר "ּתמים ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
העֹוף" "מן לֹומר: ּתלמּוד אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות קטּנים ∑ÌÈ¯z.ואין ולא .ּגדֹולים ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָֻ…ƒְְְִִַֹ

‰BÈ Èa∑ ּגדֹולים ולא ‰Bi‰.קטּנים ÈaŒÔÓ B‡ ÌÈ¯z‰ŒÔÓ∑ ׁשהּוא וׁשּבזה, ׁשּבזה הּצהּוב לתחּלת ּפרט ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒƒ¿≈«»ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ
ּתֹורים  אצל וקטן יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול .ּפסּול, ְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

i"yx£B·È¯˜‰Â∑ יביא אחת ּפרידה ÏÓe˜.אפּלּו Ô‰k‰∑ קֹוצץ ּכהן; ׁשל ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה אין ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈»«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
וקֹוצצן  לּסימנין ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות הערף מּמּול „BÓ.ּבצּפרנֹו ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ (משלי לׁשֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ¿ƒ¿»»ְִִַַ

הּמץ"ל) טז)"ּכיֿאפס ויֹורד (ישעיה מתמּצה והּדם הּמזּבח קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש ..¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ»«¿ƒ¿ƒ
‰ˆÓÂ∑ והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה מה אּלא, מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ּכן? לֹומר אפׁשר ¿ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם והקטיר, ּומלק הּוא: מסרס מקרא ׁשל ּופׁשּוטֹו ּכן. מליקה אף וכּו', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּבעצמֹו
.ּכבר  ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr fi wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

cxFie dSnzn mCd©¨¦§©¤§¥

הּמזּבח" קיר על ּדמֹו "ונמצה הּפסּוק טו)על ויֹורד".(א, מתמּצה והּדם הּמזּבח, קיר על הּׁשחיטה ּבית "ּכֹובׁש רׁש"י אֹומר ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָ
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַָיׁש

הרמּב"ן ּדברי ט)ידּועים א, לֹו(פרשתנו וראּוי ּובנפׁשֹו, ּבגּופֹו לאלקיו חטא "ּכי האדם ׁשּיחׁשב הּוא הּקרּבנֹות עבֹודת ׁשּתכן ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
כּו'". נפׁש ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו כּו' ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּיּׁשפ

החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ב. פרק סחרה טוב כי טעמה ד"ה מאמר תש"ט, המאמרים ספר ודמֹו(ראה חלּבֹו את ׁשּמקריבין ּדזה ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
להתעּנג  ׁשּבמקֹום להּקּב"ה, עצמֹו מקריב ׁשהאדם על־ידי מּגיעה האדם חטאי על הּכּפרה ּכי הּוא הּמזּבח, על הּקרּבן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשל
הּזה, עֹולם ּבעניני ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע ׁשּיהיה ּובמקֹום הּקּב"ה, לעבֹודת ׁשּלֹו, הּתענּוג - "חלּבֹו" את יקריב הּזה, עֹולם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֻמעניני

הּבֹורא. ּבעבֹודת רק ּתהיה ׁשּלֹו ׁשההתלהבּות ,יתּבר לֹו הּדמים", "רתיחת והינּו ּדמֹו, את ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָיקריב

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eh).çaænä øé÷ ìò Bîc äöîðåwlFn KklE ,zFGdl lkEi `l ilkA olAwn did m`W ,wxfOA lAEwn Fpi` hrEn FnCW itl §¦§¨¨©¦©¦§¥©§¦¤¨¨¥§¨©¦§¨¤¦¨¨§©§¨¦§¦Ÿ©§©§¨¥
:gAfOd lr cIn dvOIW icM ,gAfn lW FW`xAfh dxez §Ÿ¤¦§¥©§¥¤¦¨¤¦¨©©¦§¥©

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy
הּתענּוג  את ׁש'ּכֹובׁש' על־ידי היא הּקרּבן על־ידי הּבאה ׁשהּכּפרה עֹולה, קרּבן עבֹודֹות ּבסּיּום ּכאן רׁש"י ׁשּכֹותב מה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָוזהּו
לֹו ּומקריבֹו ּומֹוציאֹו "סֹוחטֹו" הּוא הרי הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּלֹו והּתענּוג ההתלהבּות ׁשּכל ויֹורד", מתמּצה ו"הּדם ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּלֹו,

.ְִֵָיתּבר

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק וזה הרעי, נצּו∑d˙ˆa.מקֹום "ּכי ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני עם À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ
הּקרקבן  את 'נֹוטל ׁשאמר : חנן, ּבן י ֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו וזהּו "ּבאּוכליּה", אּונקל ֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻּגםֿנע ּו",
העֹור. ׁשעל הּנֹוצה עם ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב קֹודר אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻעמֹו'.
ּבעֹוף, והקטיר". ּבּמים ירחץ והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס אּלא אֹוכלת ׁשאינּה ּבהמה, ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּבעֹולת

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי" נאמר: הּגזל, מן ˜„Ó‰.ׁשּנּזֹון ÁaÊn‰ Ïˆ‡∑ּכבׁש ׁשל .ּבמזרחֹו ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ≈∆«ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ
ÔLc‰ ÌB˜ÓŒÏ‡∑ נבלעים וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ודּׁשּון ּבקר, ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום ∆¿«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ

ּבמקֹומן  .ׁשם ְִָָ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑"הּגדי ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו ּבׁשמׁשֹון: אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע ּכנפיו;∑·ÂÈÙÎ.אין עם ¿ƒ«ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָƒ¿»»ְִָָ

נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי הדי ∑·ÂÈÙÎ.אינֹו ל אין והלא מּמׁש. ּכנפים נֹוצה ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְִִֵֵַָָֹƒ¿»»ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי "והקטיר"? הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻנׂשרפים

עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑,"ניחח "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא חתיכֹות, לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד הּמרּבה 'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: .ונאמר ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח ריחריחריחריח ּבּבּבּבּבּבּבּבהמההמההמההמה ונאמרונאמרונאמרונאמר ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח,,,, ריחריחריחריח ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹוףףףף יז)נאמרנאמרנאמרנאמר א, ּבהמה:(רש"י מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . מעלה:ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש"הּמרּבה יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק לא מקריבים עעעעֹוֹוֹוֹוףףףף, – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה ּדוקא ּבּבּבּבהמההמההמההמהּגם מסּימת ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ּגדלּה. מּצד – ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכּונה).ההההּוּוּוּואאאא מּצד רק ולּבהמה לעֹוף ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָה'מרּבה'

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑.עני מנחה? להתנּדב ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, קרּבנֹות ּבכל "נפ ׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
נפׁשֹו הקריב ּכאּלּו עליו אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ˜¯Ba.אמר ‰È‰È ˙ÏÒ∑,"מנחה עלי "הרי האֹומר: ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ…∆ƒ¿∆»¿»ְֲִֵֵַָָָ

ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ׁשּמפרׁש ּכמֹו סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ׁשּבּמנחֹות הראׁשֹונה ׁשהיא סלת, מנחת מביא ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹסתם,
סלת" "מנחת קרּויה לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות וכּלן מנחֹות, מיני חמּׁשה אין ∑ÏÒ˙.ּכאן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֻ…∆ֵ

. . סלת "ועּׂשרֹון ׁשּנאמר: מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ׁשּנאמר: החּטין, מן אּלא ְְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"סלת"
מנחה  לכל עּׂשרֹון ÔÓL.למנחה", ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ·Ï‰.על ‰ÈÏÚ Ô˙Â∑ קמץ מּניח מקצתּה; על ְְְְִִִָָָָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»¿…»ְִִֶַַַָָֹ

אחד  לצד עליה ׁשמן לבֹונה אחר: ּדבר למעט. אּלא ּבּתֹורה, רּבּוי אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה  ּומּׁשמנּה", "מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ׁשהּוא מּפני ּכּלּה, ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֻעל
ּומעליה  ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט ׁשּקמץ, ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ולא עּמּה ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻנבללת

d‡È·‰Â.ּומקטירּה .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּבזר ּכׁשרים ּובלילה ׁשּיציקה .מלּמד ְִַָ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶַָָָ

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»



xwie`מב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחהמנחהמנחהמנחה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי א)ונפונפונפונפׁשׁשׁשׁש עציםעציםעציםעצים(ב, מתנמתנמתנמתנּדּדּדּדבבבב ׁשׁשׁשׁשההההּיּיּיּיחידחידחידחיד מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד כהנים)קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן,,,, 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן . ולא  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻקרּבן',
ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבֹו

עצמֹו. מהּקרּבן יֹותר נעלה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבעצים

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה ּבאחתֿעׂשרה אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ˜BˆÓ.ׁשהּקמיצה ‡ÏÓ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿…À¿
ּכׁשר  יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ּומבצּבץ מברץ, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻיכֹול
אצּבעֹותיו  ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאּלא

העברית  לׁשֹון ּבמׁשמע "קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס d˙·ÏŒÏk.על ÏÚ∑ מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה, ּכל .לבד ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
¯ÈË˜‰Â d˙·Ï∑ ּבהקטרה הּלבֹונה dÓMÓe.אף dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם הא, ¿…»»¿ƒ¿ƒְְְַַַָָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְִֵַַָָָָָ

ּפסּולה  לבֹונה, קרט אֹו העֹול ∑‡d˙¯kÊ.מלח לטֹובה הּקמץ ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה ה ְְֶֶַָָֹ«¿»»»ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
רּוח  .ּולנחת ְַַַ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑ ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒ
להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ִֶָ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑.רקיקין אֹו חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב , ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
עד  ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ּבלּולֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּלֹות
ּוׁשאר  יונית, ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּיכלה
ׁשני  ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּׁשמן
ּכל  ּב'מנחֹות': וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן צרי ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּוׁשליׁשי
"רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, עלֿידי ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּמנחֹות

רקיקין  עׂשר .ּבאה ְִִֶֶָָ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על צפה,מנחה ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן  קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף .האּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ÔÓM· ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד …∆¿»«∆∆ְְְֵֶֶַָָֹ

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyily meil inei xeriy

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ לפתיתה קמיצה, קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל ÁÓ‰.לרּבֹות ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ »…»ƒƒְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»
‡Â‰∑ את אֹוציא "עליה". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הוא  לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא .החּלֹות ְְְִִִִֶַַַַָֹ

ß 'a xc` 'd iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

הע  מנחה ּומנענע מעׂשה ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה עלֿידי ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה .ׂשּויין ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן ∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל .הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ
ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי, מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים .עצרת, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

á(`i).eøéè÷ú àì Lác ìëå øàN ìk ékgln aixwY LpAxw lM lr `EdÎKExAÎWFcTd xn`W itloldl)(bi aopi` ElNde , ¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦§¦¤¨©©¨¨©¨¨§¨§©§¦¤©§©¨¥¨
:gln oilAwnai dxez §©§¦¤©



מג `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'c ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחהמנחהמנחהמנחה קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן תקריבתקריבתקריבתקריב ּכּכּכּכיייי א)ונפונפונפונפׁשׁשׁשׁש עציםעציםעציםעצים(ב, מתנמתנמתנמתנּדּדּדּדבבבב ׁשׁשׁשׁשההההּיּיּיּיחידחידחידחיד מלמלמלמלּמּמּמּמדדדד כהנים)קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן,,,, 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ סּפּוק האדם חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן . ולא  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻקרּבן',
ׁשה'קרּבן' נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם אינֹו מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבֹו

עצמֹו. מהּקרּבן יֹותר נעלה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּבעצים

(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל ÌMÓ.מּקמיצה ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה ּבאחתֿעׂשרה אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ˜BˆÓ.ׁשהּקמיצה ‡ÏÓ∑ ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿…À¿
ּכׁשר  יהא לא ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד צד? לכל ויֹוצא ּומבצּבץ מברץ, ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻיכֹול
אצּבעֹותיו  ׁשלׁש חֹופה ּכיצד? הא "מלא". לֹומר: ּתלמּוד חסר? יכֹול "ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻאּלא

העברית  לׁשֹון ּבמׁשמע "קמץ" וזהּו ידֹו, ּפס d˙·ÏŒÏk.על ÏÚ∑ מלא הּקמץ יהא הּלבֹונה, ּכל .לבד ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ«»¿…»»ְְְֵֵֶַַַָָָֹ
¯ÈË˜‰Â d˙·Ï∑ ּבהקטרה הּלבֹונה dÓMÓe.אף dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ ּגרּגר ּבידֹו ועלה קמץ אם הא, ¿…»»¿ƒ¿ƒְְְַַַָָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ְְְִֵַַָָָָָ

ּפסּולה  לבֹונה, קרט אֹו העֹול ∑‡d˙¯kÊ.מלח לטֹובה הּקמץ ּבעליה נזּכר ׁשּבֹו הּמנחה, זכרֹון הּוא לגבּה ה ְְֶֶַָָֹ«¿»»»ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
רּוח  .ּולנחת ְַַַ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ ּבמחלקת וההדיֹוט ּבמחלקת, ׁשּלא ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ˜„ÌÈL.ּכהן L„˜∑ ¿«¬…¿»»ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹ…∆»»ƒ
להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ האּׁשים מּתנֹות לאחר אּלא ּבּה, חלק להם .אין ִֶָ≈ƒ≈ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑.רקיקין אֹו חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב , ולּמד תּנּור'; מאפה מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
עד  ּומֹוׁשחן וחֹוזר 'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: רּבֹותינּו ונחלקּו מׁשּוחין. והרקיקין ּבלּולֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּלֹות
ּוׁשאר  יונית, ּכ"ף ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג טעּונֹות הּמנחֹות ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּיכלה
ׁשני  ׁשמן להכׁשיר ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", לֹומר ּתלמּוד ּומה לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּׁשמן
ּכל  ּב'מנחֹות': וׁשנינּו ."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן צרי ואין הּזיתים, מן הּיֹוצא ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּוׁשליׁשי
"רקיקין", ּבּה: והאמּור חּלֹות, עׂשר עׂשר ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, עלֿידי ונקמצֹות קמיצתן לפני האפּויֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֻהּמנחֹות

רקיקין  עׂשר .ּבאה ְִִֶֶָָ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ּבֹו ׁשאֹופין ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", מנחת עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה צף, אּלא עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על צפה,מנחה ׁשהיא ׁשּמּתֹו , ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

לעׂשּיתן  קדם ּבּכלי ׁשמן ּומּתן ּובלילה יציקה ׁשמן: מּתנֹות ׁשלׁש טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף .האּור ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ÔÓM· ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ סלת ּבעֹודן ׁשּבֹוללן .מלּמד …∆¿»«∆∆ְְְֵֶֶַָָֹ

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyily meil inei xeriy

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ לפתיתה קמיצה, קדם הּנאפֹות הּמנחֹות ּכל ÁÓ‰.לרּבֹות ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ »…»ƒƒְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»
‡Â‰∑ את אֹוציא "עליה". לֹומר: ּתלמּוד ּכן? ּתּנּור מאפה מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הוא  לֹומר: ּתלמּוד הרקיקין? את אֹוציא ולא .החּלֹות ְְְִִִִֶַַַַָֹ

ß 'a xc` 'd iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ׁשהיא ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻ

הע  מנחה ּומנענע מעׂשה ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה עלֿידי ר ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה .ׂשּויין ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑הּללּו הּמינים מן הּכהן ∑d·È¯˜‰Â.מאחד אל .הּכהן ∑dLÈb‰Â.ּבעליה ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ
ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מזּבח ׁשל מערבית ּדרֹומית לקרן .מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ .הּוא ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑"ּדבׁש" קרּוי ּפרי, מתיקת .ּכל ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ ׁשל הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן הּׂשאֹור מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן ּובּכּורים ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים .עצרת, ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

á(`i).eøéè÷ú àì Lác ìëå øàN ìk ékgln aixwY LpAxw lM lr `EdÎKExAÎWFcTd xn`W itloldl)(bi aopi` ElNde , ¦¨§Ÿ§¨§©Ÿ©§¦§¦¤¨©©¨¨©¨¨§¨§©§¦¤©§©¨¥¨
:gln oilAwnai dxez §©§¦¤©



xwie`מד zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyily meil inei xeriy

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ

ּבחג  הּמים ונּסּו Ea¯˜ŒÏk.ּבּמלח, ÏÚ∑ ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶֶַַַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיאלקיאלקיאלקי ּבּבּבּבריתריתריתרית מלחמלחמלחמלח תתתתׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביתיתיתית יג)ולאולאולאולא (ב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ").אלקיאלקיאלקיאלקיׁשּתי ְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, "התקּׁשרּות קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםםויׁש ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ונהּפּכּכּכּכּלּלּלּלייייֹוֹוֹוֹוןןןןואהבה מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ְִָֻלקדּׁשה.

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑,מדּבר הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן חֹובה. ÌÈ¯eka.ׁשהיא ˙ÁÓ∑ אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִִֵֵֶֶַָƒ¿«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב", ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול .ּבׁשעת ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
L‡a ÈeÏ˜∑קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על אֹותֹו קליֹות (ׁשּמיּבׁשין מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּכן )ּפרׁש ׁשאּלּולי , »»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לחה  ׁשהיא לפי ּבריחים, נטחנת ÏÓ¯k.אינּה N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ּוטחינה,∑N¯b.ּגרּוׂשה ׁשבירה לׁשֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְִִָָ
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ׁשהּתבּואה ∑ÏÓ¯k.ּגֹורסּה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«¿∆ְְֵֶַַַָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה .לחה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹובלבלבלבל יהיהיהיהיהיהיהיה ואםואםואםואם יד)וכןוכןוכןוכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ואינֹו(יתרו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמֹונה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא והרי ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשּהּהּהּהמּמילא "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַסֹוף

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi).çìî úéaLú àìåxaC `EdW itl §Ÿ©§¦¤©§¦¤¨¨
zixA zFpAxTd iM ricFdl ,miIwzOd©¦§©¥§¦©¦©¨§¨§¦
ÎWFcTd KxFvl `le dxRkl mlFrl§¨§©¨¨§Ÿ§¤©¨
dlik` `l eiptl oi` ixdW ,`EdÎKExÄ¤£¥¥§¨¨Ÿ£¦¨
z` mdA zFMfl `N` ,dIzW `le§Ÿ§¦¨¤¨§©¨¤¤
oAxw aixwnE `hFg mc`WM iM ,l`xUi¦§¨¥¦§¤¨¨¥©§¦¨§¨
,F`hgn iwp `EdW rcFie Fl xRMznE¦§©¥§¥©¤¨¦¥¤§
zFidNnE `FhgNn ok ixg` xdfp `Ed¦§¨©£¥¥¦©£¦¦§

`l m` la` .zFxiarA KlkEln cFr§§¨©£¥£¨¦Ÿ
FnM ,`Fhgl siqFn did xRMzn did̈¨¦§©¥¨¨¦©£§

l"fg Exn`W(.k oiyeciw)mc` xarW oeiM , ¤¨§£©¥¨¤¨©¨¨
Fl dxYEd ,Fl dxYEd DA dpWe dxiar£¥¨§¨¨¨§¨§¨
.xYidM Fl ziUrp `N` ,KYrC `wlq̈§¨©§¨¤¨©£¥§¤¥
Fpi` mi`Fv eicbAW mc`l lWn̈¨§¨¨¤§¨¨¦¥
eicbAW mc` la` ,hiHd on oxOWn§©§¨¦©¦£¨¨¨¤§¨¨
df lre ,sEPih lMn oxOWn mitie miIwp§¦¦§¨¦§©§¨¦¨¦§©¤

mipal Licba Eidi zr lkA dnlW xn`̈©§ŸŸ§¨¥¦§§¨¤§¨¦
(g h zldw)l"f Exn` oke .(:bk zekn)dvx , §¥¨§©¨¨

l`xUi z` zFMfl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©¤¦§¨¥
`le ,zFvnE dxFY mdl dAxd Kkitl§¦¨¦§¨¨¤¨¦§§Ÿ
zFvn dAxd dEiv mbe ,`hgA EtPHi¦©§§¥§§©¦¨©§¥¦§
dEive ,Fnvrn oxOWn mc` oiCd oOW¤¦©¦¨¨§©§¨¥©§§¦¨
zFAxdl icM `EdÎKExAÎWFcTd mzF`¨©¨¨§¥§©§

:l`xUi lW oxkUAci dxez ¦§¨¨¤¦§¨¥

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy

ß 'a xc` 'e iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ

k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

ההההּדּדּדּדּקּקּקּקיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקבהבהבהבה ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל חלבחלבחלבחלב ג)להביאלהביאלהביאלהביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י הקּדים (כט, ׁשם אבל , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת מׁשמעּות ּכּכּכּכללללאת את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סתם, "החלב" נאמר ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָולכן

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז וזהּו)פלנקי"ן מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּבׂשר  ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב
ּדכבדא"∑‰i˙¯˙.חֹופהּו "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑ ׁשּיּטל ֵ«…∆∆ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ִֶֹ

מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום מעט, עּמּה הּכבד BÈÏk‰ŒÏÚ˙.מן „·k‰ŒÏÚ∑ לבד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ««»≈««¿»ְַ
לזֹו יסירּנה הּכליֹות, מן ּולבד הּכבד .מן ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈



מה `xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'd iyily meil inei xeriy

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ ּבּמזּבח לּקרב הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻ

ּבחג  הּמים ונּסּו Ea¯˜ŒÏk.ּבּמלח, ÏÚ∑ ּכּלן הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְִִֶֶַַַַָ«»»¿»¿ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקיאלקיאלקיאלקי ּבּבּבּבריתריתריתרית מלחמלחמלחמלח תתתתׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביתיתיתית יג)ולאולאולאולא (ב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה הּוא ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ").אלקיאלקיאלקיאלקיׁשּתי ְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, "התקּׁשרּות קקקקּיּיּיּיּוּוּוּוםםםםויׁש ׁשהיא "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ונהּפּכּכּכּכּלּלּלּלייייֹוֹוֹוֹוןןןןואהבה מתּבּטל ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' הּקרּוב - ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ְִָֻלקדּׁשה.

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑,מדּבר הּכתּוב העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ׁשהרי 'ּכי', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" הרי ¿ƒ«¿ƒְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
וגֹו'" הּיֹובל יהיה "ואם וכן חֹובה. ÌÈ¯eka.ׁשהיא ˙ÁÓ∑ אביב ּבאה ׁשהיא מדּבר, הּכתּוב העמר ּבמנחת ְְְְִִִֵֵֶֶַָƒ¿«ƒƒְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אביב" הּׂשערה "ּכי להּלן: ונאמר "אביב", ּכאן: נאמר ּבאה. היא הּׂשעֹורים ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול .ּבׁשעת ְְְְְְֱֱִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
L‡a ÈeÏ˜∑קליֹות ׁשל ּבאּבּוב האּור על אֹותֹו קליֹות (ׁשּמיּבׁשין מֹוכרי ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּכן )ּפרׁש ׁשאּלּולי , »»≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

לחה  ׁשהיא לפי ּבריחים, נטחנת ÏÓ¯k.אינּה N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ּוטחינה,∑N¯b.ּגרּוׂשה ׁשבירה לׁשֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆ְְְִִָָ
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ּכמֹו: ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ׁשהּתבּואה ∑ÏÓ¯k.ּגֹורסּה מלא, הּכר ּבעֹוד ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ«¿∆ְְֵֶַַַָָ

ּבצקלנֹו" "וכרמל וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ׁשּלּה, ּבקּׁשין ּומלאה .לחה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i jxk zegiy ihewl)

ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹובלבלבלבל יהיהיהיהיהיהיהיה ואםואםואםואם יד)וכןוכןוכןוכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כב)רׁש"י כ, ואינֹו(יתרו מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ׁשּכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן רק אמּורים ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹמֹונה

מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו רׁשּות ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא והרי ּפּפּפּפררררּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשּהּהּהּהמּמילא "אם", מּלת ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
"ּכאׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַסֹוף

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bi).çìî úéaLú àìåxaC `EdW itl §Ÿ©§¦¤©§¦¤¨¨
zixA zFpAxTd iM ricFdl ,miIwzOd©¦§©¥§¦©¦©¨§¨§¦
ÎWFcTd KxFvl `le dxRkl mlFrl§¨§©¨¨§Ÿ§¤©¨
dlik` `l eiptl oi` ixdW ,`EdÎKExÄ¤£¥¥§¨¨Ÿ£¦¨
z` mdA zFMfl `N` ,dIzW `le§Ÿ§¦¨¤¨§©¨¤¤
oAxw aixwnE `hFg mc`WM iM ,l`xUi¦§¨¥¦§¤¨¨¥©§¦¨§¨
,F`hgn iwp `EdW rcFie Fl xRMznE¦§©¥§¥©¤¨¦¥¤§
zFidNnE `FhgNn ok ixg` xdfp `Ed¦§¨©£¥¥¦©£¦¦§

`l m` la` .zFxiarA KlkEln cFr§§¨©£¥£¨¦Ÿ
FnM ,`Fhgl siqFn did xRMzn did̈¨¦§©¥¨¨¦©£§

l"fg Exn`W(.k oiyeciw)mc` xarW oeiM , ¤¨§£©¥¨¤¨©¨¨
Fl dxYEd ,Fl dxYEd DA dpWe dxiar£¥¨§¨¨¨§¨§¨
.xYidM Fl ziUrp `N` ,KYrC `wlq̈§¨©§¨¤¨©£¥§¤¥
Fpi` mi`Fv eicbAW mc`l lWn̈¨§¨¨¤§¨¨¦¥
eicbAW mc` la` ,hiHd on oxOWn§©§¨¦©¦£¨¨¨¤§¨¨
df lre ,sEPih lMn oxOWn mitie miIwp§¦¦§¨¦§©§¨¦¨¦§©¤

mipal Licba Eidi zr lkA dnlW xn`̈©§ŸŸ§¨¥¦§§¨¤§¨¦
(g h zldw)l"f Exn` oke .(:bk zekn)dvx , §¥¨§©¨¨

l`xUi z` zFMfl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©¤¦§¨¥
`le ,zFvnE dxFY mdl dAxd Kkitl§¦¨¦§¨¨¤¨¦§§Ÿ
zFvn dAxd dEiv mbe ,`hgA EtPHi¦©§§¥§§©¦¨©§¥¦§
dEive ,Fnvrn oxOWn mc` oiCd oOW¤¦©¦¨¨§©§¨¥©§§¦¨
zFAxdl icM `EdÎKExAÎWFcTd mzF`¨©¨¨§¥§©§

:l`xUi lW oxkUAci dxez ¦§¨¨¤¦§¨¥

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy

ß 'a xc` 'e iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ

k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤
i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑ חלב 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי הּקבה', ׁשעל חלב 'להביא ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

ההההּדּדּדּדּקּקּקּקיןיןיןין ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל .... .... ההההּקּקּקּקבהבהבהבה ׁשׁשׁשׁשעלעלעלעל חלבחלבחלבחלב ג)להביאלהביאלהביאלהביא ג, ּתצּוה(רש"י ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי הביא כב)רׁש"י הקּדים (כט, ׁשם אבל , ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
" נאמר ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת מׁשמעּות ּכּכּכּכללללאת את הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סתם, "החלב" נאמר ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את המכּסה ה"חלב מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּכתּוב
ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב מׁשמעּות את הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָולכן

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז וזהּו)פלנקי"ן מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ּכׁשהּבהמה הּכליֹות ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

הּבׂשר  ּובתחּתיתֹו, הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן לונבילו"ש, ּבלע"ז ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹהחלב
ּדכבדא"∑‰i˙¯˙.חֹופהּו "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, ׁשּקֹורין ,הּמס ּדפן ‰k·„.הּוא ÏÚ∑ ׁשּיּטל ֵ«…∆∆ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹ««»≈ִֶֹ

מןֿהּכבד" "ואתֿהּיתרת אֹומר: הּוא אחר ּובמקֹום מעט, עּמּה הּכבד BÈÏk‰ŒÏÚ˙.מן „·k‰ŒÏÚ∑ לבד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ««»≈««¿»ְַ
לזֹו יסירּנה הּכליֹות, מן ּולבד הּכבד .מן ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ קרּבן לכל ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. הּמערכה מּלבד .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈



xwie`מו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨
(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−

çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©
:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwä©¤«¤
(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−

úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ
:äpøéñé§¦¤«¨

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk jxk zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב טז)ּכּכּכּכלללל (ג, ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב ּכּכּכּכלללל .... .... ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבנכסיונכסיונכסיונכסיו ההההּיּיּיּיפהפהפהפה מןמןמןמן יקיקיקיקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ּדּדּדּדברברברבר,,,, (רמב"ם)הקהקהקהקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)ּבגמרא קלג, לֹומר:(ׁשּבת ויׁש ּבמצֹות". לפניו התנאה ואנוהּו, אלי "זה ואנוהואנוהואנוהואנוהּוּוּוּואיתא אליאליאליאלי האדם זהזהזהזה על ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּבחים. נאים ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש על־ידי ה' לפני להלהלהלה''''להתנאֹות חלבחלבחלבחלב לרׁשּות ּכּכּכּכלללל הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ְְִִִֶֶֶַַַָָָָּגבֹוּה,

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑ הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß 'a xc` 'f iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³

äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈
:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨

i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאת ּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת, לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה .ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת .מּמקצת ≈««≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑,מעׂשה ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: חֹוטא,ּכמֹו ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם ּתלמּוד ∑t¯.אׁשמת זקן? יכֹול ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ«ְֵַָָ

ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי "ּבן". .לֹומר: ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ã(a).àèçú ék Lôð`hgi iM mc` ¤¤¦¤¡¨¨¨¦¤¡¨
`N` o`M aizM oi`WtpWtPd oke , ¥§¦¨¤¨¤¤§¥©¤¤

zEnz `id z`hgd(c gi l`wfgi), ©Ÿ¥¦¨
.WtPA iElY `hgd xTirW ricFdl§¦©¤¦©©¥§¨©¤¤
,KlOl E`hgW mc` ipA ipWl lWn̈¨¦§¥§¥¨¨¤¨§©¤¤
,FNW oixhlR ipAn cg`e ixkp cg ¤̀¨¨§¦§¤¨¦§¥©§¥¦¤
dEive ,oFCl dOiAl mdipW Elrd¤¡§¥¤©¦¨¦§¦¨

oA z`e ,ixkPd z` xFhtl KlOd©¤¤¦§¤©¨§¦§¤¤
ipA Fl Exn` ,oixEQiA oFCl oixhlRd©©§¥¦¦§¦¦¨§§¥
,Ll `hg df mB `lde FNW oixhlR©§¥¦¤©£Ÿ©¤¨¨§
,iaEhA xiMn Fpi`e ixkp df mdl xn`̈©¨¤¤¨§¦§¥©¦§¦
xiMnE izia ipAn `EdW df la £̀¨¤¤¦§¥¥¦©¦
KM .eilr df oiC `vi iA rWtE iaEhA§¦¨©¦¨¨¦¤¨¨¨
,mipFYgYd on `xaPW ixkp `Ed sEBd©¨§¦¤¦§¨¦©©§¦

mipFilrd on `idW dnWPd la £̀¨©§¨¨¤¦¦¨¤§¦
ikd ENit`e dxFdh zFidl Dpice§¦¨¦§§¨©£¦¨¦
xaTA KlWEd sEBd Kkitl ,d`hg̈§¨§¦¨©§©©¤¤
`al cizrle ,oixEQId lAwY dnWPde§©§¨¨§©¥©¦¦§¤¨¦¨Ÿ
dnWpE sEB `ian `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥¦§¨¨

'eke mzF` oce(e `negpz):b dxez §¨¨



מז `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'e iriax meil inei xeriy

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבחּטאת אּלא ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות .ׁשּתי ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨
(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑ּגבּה לׁשם אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−

çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©
:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©

:áøwä©¤«¤
(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−

úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ
:äpøéñé§¦¤«¨

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk jxk zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב טז)ּכּכּכּכלללל (ג, ֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
להלהלהלה'''' חלבחלבחלבחלב ּכּכּכּכלללל .... .... ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבנכסיונכסיונכסיונכסיו ההההּיּיּיּיפהפהפהפה מןמןמןמן יקיקיקיקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ּדּדּדּדברברברבר,,,, (רמב"ם)הקהקהקהקּדּדּדּדייייׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

ב)ּבגמרא קלג, לֹומר:(ׁשּבת ויׁש ּבמצֹות". לפניו התנאה ואנוהּו, אלי "זה ואנוהואנוהואנוהואנוהּוּוּוּואיתא אליאליאליאלי האדם זהזהזהזה על ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
ּומׁשּבחים. נאים ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש על־ידי ה' לפני להלהלהלה''''להתנאֹות חלבחלבחלבחלב לרׁשּות ּכּכּכּכלללל הּנמסר חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ְְִִִֶֶֶַַַָָָָּגבֹוּה,

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑ הּזה הּפסּוק ּכל ּכהנים' ּב'תֹורת מפרׁש .יפה À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß 'a xc` 'f iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³

äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈
:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨

i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: חּטאת ּפרׁשּו וׁשגגתֹו וכרת, לאו ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא ּבאה .ת ƒ…ƒ¿ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ מּדנּיאל "ּדן" מּנחֹור, "נח" מּׁשמעֹון, "ׁשם" ּבׁשּבת הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת .מּמקצת ≈««≈≈»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑,מעׂשה ׁשגגת עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מדרׁשֹו: ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: חֹוטא,ּכמֹו ּגדֹול ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". הּקהל מעיני ּדבר ונעלם ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל עליהם לכּפר ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם ּתלמּוד ∑t¯.אׁשמת זקן? יכֹול ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ«ְֵַָָ

ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: ּתלמּוד קטן? יכֹול "ּבן", אי "ּבן". .לֹומר: ְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ã(a).àèçú ék Lôð`hgi iM mc` ¤¤¦¤¡¨¨¨¦¤¡¨
`N` o`M aizM oi`WtpWtPd oke , ¥§¦¨¤¨¤¤§¥©¤¤

zEnz `id z`hgd(c gi l`wfgi), ©Ÿ¥¦¨
.WtPA iElY `hgd xTirW ricFdl§¦©¤¦©©¥§¨©¤¤
,KlOl E`hgW mc` ipA ipWl lWn̈¨¦§¥§¥¨¨¤¨§©¤¤
,FNW oixhlR ipAn cg`e ixkp cg ¤̀¨¨§¦§¤¨¦§¥©§¥¦¤
dEive ,oFCl dOiAl mdipW Elrd¤¡§¥¤©¦¨¦§¦¨

oA z`e ,ixkPd z` xFhtl KlOd©¤¤¦§¤©¨§¦§¤¤
ipA Fl Exn` ,oixEQiA oFCl oixhlRd©©§¥¦¦§¦¦¨§§¥
,Ll `hg df mB `lde FNW oixhlR©§¥¦¤©£Ÿ©¤¨¨§
,iaEhA xiMn Fpi`e ixkp df mdl xn`̈©¨¤¤¨§¦§¥©¦§¦
xiMnE izia ipAn `EdW df la £̀¨¤¤¦§¥¥¦©¦
KM .eilr df oiC `vi iA rWtE iaEhA§¦¨©¦¨¨¦¤¨¨¨
,mipFYgYd on `xaPW ixkp `Ed sEBd©¨§¦¤¦§¨¦©©§¦

mipFilrd on `idW dnWPd la £̀¨©§¨¨¤¦¦¨¤§¦
ikd ENit`e dxFdh zFidl Dpice§¦¨¦§§¨©£¦¨¦
xaTA KlWEd sEBd Kkitl ,d`hg̈§¨§¦¨©§©©¤¤
`al cizrle ,oixEQId lAwY dnWPde§©§¨¨§©¥©¦¦§¤¨¦¨Ÿ
dnWpE sEB `ian `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¥¦§¨¨

'eke mzF` oce(e `negpz):b dxez §¨¨



xwie`מח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−

:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑,ּבּפרכת ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ
ּוליתרת  ולחלבים ּולי ∑‰hÁ‡˙.לכליֹות ולחלבים לכליֹות, - עבֹודהֿזרה ׂשעירי epnÓ.תרת להביא ÌÈ¯È∑ ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא המחּבר, .(ת"כ)מן ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½

:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ ׁשּלא הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. זבח ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

זה  אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ּכאן? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּפרׁש

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(e).Lãwä úëøt éðt úà`hg iAbe ¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤§©¥¥§
aizM ldTd(fi weqt)zkxRd ipR z` ©¨¨§¦¤§¥©¨Ÿ¤

liaWaC Ll xnFl ,WcTd aizM `le§¨§¦©Ÿ¤©§§¦§¦
,dpikW dwNYqp `l giWn odM `hg¥§Ÿ¥¨¦©Ÿ¦§©§¨§¦¨

dpikW dwNYqp oi`hFg xEASWM la £̀¨§¤¦§¦¦§©§¨§¦¨
(:`n migaf):f dxez

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy
'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת לעֹולם. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשלֹום

ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ.מקֹומן' BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ְָ««»≈««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑,הּקברֹות ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר.‰ÁnÏ ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ««¬∆ְָֹ
ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ּובבית ‰ÔLc.מחנֹות; CÙLŒÏ‡∑ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ∆∆∆«∆∆

לּמחנ  אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין .ה"מקֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, ּתלמּוד .ׁשאין «∆∆«∆∆ƒ»≈ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו «»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«
(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ

:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤
i"yx£˙Î¯t‰ Èt אם ∑‡˙ מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכהן  ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמעּוטּה
הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין .מׁשיח, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»



מט `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−

:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ להיכל – עֹולמים ּובבית .לּמׁשּכן, ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑,ּבּפרכת ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ּכנגד מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿≈»«ְֵַָָ

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ יֹוםֿהּכּפּורים ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? לֹומר ּתלמּוד מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָ
ּוליתרת  ולחלבים ּולי ∑‰hÁ‡˙.לכליֹות ולחלבים לכליֹות, - עבֹודהֿזרה ׂשעירי epnÓ.תרת להביא ÌÈ¯È∑ ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ»ƒƒ∆

חלּבֹו הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא המחּבר, .(ת"כ)מן ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½

:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ ׁשּלא הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. זבח ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

זה  אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה אף לׁשמן, ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ּכאן? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָּפרׁש

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»»√¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(e).Lãwä úëøt éðt úà`hg iAbe ¤§¥¨Ÿ¤©Ÿ¤§©¥¥§
aizM ldTd(fi weqt)zkxRd ipR z` ©¨¨§¦¤§¥©¨Ÿ¤

liaWaC Ll xnFl ,WcTd aizM `le§¨§¦©Ÿ¤©§§¦§¦
,dpikW dwNYqp `l giWn odM `hg¥§Ÿ¥¨¦©Ÿ¦§©§¨§¦¨

dpikW dwNYqp oi`hFg xEASWM la £̀¨§¤¦§¦¦§©§¨§¦¨
(:`n migaf):f dxez

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy
'איזהּו ּבפרק ּבקדׁשים. הּלמד מן למד למדין ׁשאין הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת לעֹולם. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשלֹום

ÂÈÚ¯kŒÏÚÂ.מקֹומן' BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ְָ««»≈««¿»«…¿«¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑,הּקברֹות ּולבית מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, מּוכן מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻֻ

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, חּוץ ׁשהּוא זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר.‰ÁnÏ ıeÁÓ∑לׁשלׁש חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻƒ««¬∆ְָֹ
ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּוהּו ּכמֹו לעיר, חּוץ עֹולמים, ּובבית ‰ÔLc.מחנֹות; CÙLŒÏ‡∑ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ∆∆∆«∆∆

לּמחנ  אלֿמחּוץ אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו הּמזּבח, מן המסּלק הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין .ה"מקֹום ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
Û¯OÈ ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ ּדׁשן ׁשם אין ׁשאפּלּו ללּמד אּלא לֹומר, ּתלמּוד .ׁשאין «∆∆«∆∆ƒ»≈ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑ סנהדרין c·¯.אּלּו ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ ּפיהם על צּבּור .ׁשעׂשּו «»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«
(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ

:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤
i"yx£˙Î¯t‰ Èt אם ∑‡˙ מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ּפני "את אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכהן  ּכׁשחטא ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחּו, ּכּלם ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמעּוטּה
הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, מּׁשחטאּו הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין .מׁשיח, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ הּפתח ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»



xwie`נ zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעׂשה
חּבתֹו .מּפני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

חחחחּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ממממּפּפּפּפניניניני ּבּבּבּבסרחסרחסרחסרחֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ּוּוּוּומעטמעטמעטמעט אאאאֹוֹוֹוֹוהבהבהבהבֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּזּזּזּזעםעםעםעם למללמללמללמל יט)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ד, "ועׂשה (רש"י לכּתב לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכתּוב  ׁשּכּונת ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת נאמר ּומּדּוע לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלּפר
זֹו חּטאת ּכאן, ואף חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא עצמֹו, החטא ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיא

הּכליֹות).נראיתנראיתנראיתנראית ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב את להקטיר יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים ירים ירים ירים  ּכּכּכּכלללל־־־־חלחלחלחלּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
ּתּנא ואף־על־ּפי ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר מ־ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חיּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומיעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל רּבי רש"י)דבי ובפירוש יט. (ד, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּפרכת" ּפני את . . ּפעמים ׁשבע "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת יז)ּבהמׁש "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכּולּה ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָהּוא
מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְִֵֶֶֶַַָָָָסרחה

יׁשמעאל מרּבי הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ב)ויׁש מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו את הביא מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמביא

ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ּבּמׁשל הּמאמר ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ׁש"אין  ּכזה ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא זה ּכל א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ּדמּצד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּדבר

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד הּמל מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפמליא
ׁשאמר זה ׁשהּוא יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ב)ועל פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עצמם. על הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן יׁשמעאל רּבי אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּכּונה
ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה היה אּלא עצמֹו הּוא ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ּומאחד ׁשּור ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתן הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה
לעֹולם, ּומאּוחדים קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ּתלּויה אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכמֹו

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני עֹולה חיּבתן עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָולכן

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
– הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכליֹות,
אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפסּול,

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).äçaænä øéè÷äå[cigi] oAxwA wx gFgip gix o`M xn`p `l(`l weqt)lr xzFi ciRwn `EdÎKExAÎWFcTdW itl , §¦§¦©¦§¥¨Ÿ¤¡©¨¥©¦©§¨§©¨¦§¦¤©¨¨©§¦¥©
:oi`hFg odWM milFcBdk dxez ©§¦§¤¥§¦

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r fi jxk zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר על על על על (ד, ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי:::: ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ---- יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זדזדזדזדֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתחרטתחרטתחרטתחרט קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר ולא (רש"י)ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו,,,, הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּביחס
עּקר  לכן לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹּבעם
הּכׁשלּות  מּלכּתחּלה למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענינֹו
מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבעברֹות.

ּכּפרה. ּולהביא להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכאׁשר
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi jxk zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותן תן תן תן  ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּבאדם (רש"י)אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי 'וה'ּמל ה'ּנׂשיא' ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות ראׁשי 'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - זהּוּכּכּכּכבד בד בד בד ,לב לב לב לב ,מח מח מח מח הּוא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר). היא אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי האדם התנהגּות – ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאׁשר לבלבלבלבּכראּוי, ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשּבמֹוחֹוההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ׁשּליט הּמח – ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . ְְְְֲִִִֵֶַַֹֹלהתאּפק

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑;"אֹו" ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ּכׁשחטא ְִֵַַָ«≈»ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

היה  .ׁשאּסּור ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑ ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»
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ני `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ ּכאׁשר לּפר מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹעׂשה
חּבתֹו .מּפני ְִִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

חחחחּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו ממממּפּפּפּפניניניני ּבּבּבּבסרחסרחסרחסרחֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ּוּוּוּומעטמעטמעטמעט אאאאֹוֹוֹוֹוהבהבהבהבֹוֹוֹוֹו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּזּזּזּזעםעםעםעם למללמללמללמל יט)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ד, "ועׂשה (רש"י לכּתב לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ
הּכתּוב  ׁשּכּונת ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת נאמר ּומּדּוע לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹלּפר
זֹו חּטאת ּכאן, ואף חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא עצמֹו, החטא ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָהיא

הּכליֹות).נראיתנראיתנראיתנראית ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב את להקטיר יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים ירים ירים ירים  ּכּכּכּכלללל־־־־חלחלחלחלּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואתואתואתואת
ּתּנא ואף־על־ּפי ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר מ־ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חיּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו ּומיעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל רּבי רש"י)דבי ובפירוש יט. (ד, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּפרכת" ּפני את . . ּפעמים ׁשבע "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת יז)ּבהמׁש "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכּולּה ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָהּוא
מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְִֵֶֶֶַַָָָָסרחה

יׁשמעאל מרּבי הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ב)ויׁש מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו את הביא מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָמביא

ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ּבּמׁשל הּמאמר ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻויׁש
ׁש"אין  ּכזה ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא זה ּכל א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ּדמּצד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻהּדבר

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד הּמל מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּפמליא
ׁשאמר זה ׁשהּוא יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ב)ועל פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

עצמם. על הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן יׁשמעאל רּבי אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהּכּונה
ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה היה אּלא עצמֹו הּוא ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ּומאחד ׁשּור ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻ

יׂשראל. ׁשל ּכּפרתן הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָזה
לעֹולם, ּומאּוחדים קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ּתלּויה אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָּוכמֹו

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני עֹולה חיּבתן עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָולכן

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
– הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד העבֹודֹות, ּבמצות ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹּכליֹות,
אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ּבמּתנה ׁשּנתנן החיצֹון הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּפסּול,

מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).äçaænä øéè÷äå[cigi] oAxwA wx gFgip gix o`M xn`p `l(`l weqt)lr xzFi ciRwn `EdÎKExAÎWFcTdW itl , §¦§¦©¦§¥¨Ÿ¤¡©¨¥©¦©§¨§©¨¦§¦¤©¨¨©§¦¥©
:oi`hFg odWM milFcBdk dxez ©§¦§¤¥§¦

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'f iying meil inei xeriy

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r fi jxk zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר על על על על (ד, ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי:::: ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ---- יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
זדזדזדזדֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמתחרטתחרטתחרטתחרט קלקלקלקל־־־־וחמרוחמרוחמרוחמר ולא (רש"י)ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו,,,, הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע לתמּה, יׁש ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל הענינים: ּפנימּיּות ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת  ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹּביחס
עּקר  לכן לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ּתפקידֹו הּנׂשיא ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹּבעם
הּכׁשלּות  מּלכּתחּלה למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי קרּבן הבאת ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹענינֹו
מּלכּתחּלה, חֹוטא ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות הּנׂשיא, אצל ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבעברֹות.

ּכּפרה. ּולהביא להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכאׁשר
ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi jxk zegiy ihewl)

יחטאיחטאיחטאיחטא ננננׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא כב)אאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  ׁשׁשׁשׁשגגתגגתגגתגגתֹוֹוֹוֹו(ד, עלעלעלעל ּכּכּכּכּפּפּפּפרהרהרהרה להביאלהביאלהביאלהביא לבלבלבלב ננננֹוֹוֹוֹותן תן תן תן  ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר ּבאדם (רש"י)אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי 'וה'ּמל ה'ּנׂשיא' ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות ראׁשי 'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - זהּוּכּכּכּכבד בד בד בד ,לב לב לב לב ,מח מח מח מח הּוא ההההּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר). היא אאאאׁשׁשׁשׁשרירירירי האדם התנהגּות – ִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּכאׁשר לבלבלבלבּכראּוי, ננננֹוֹוֹוֹותןתןתןתן ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו ׁשּבמֹוחֹוההההּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשיאיאיאיא ּברצֹונֹו יכֹול אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ׁשּליט הּמח – ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . ְְְְֲִִִֵֶַַֹֹלהתאּפק

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑;"אֹו" ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין יׁש "אֹו" הרּבה הּדבר'; הֹודע 'אם ּכמֹו «ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑לֹו נֹודע מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ּכׁשחטא ְִֵַַָ«≈»ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

היה  .ׁשאּסּור ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה מפרׁש ׁשהּוא ‰e‡.ּבּצפֹון, ˙‡hÁ∑ ׁשּלא ּכׁשר, – לׁשמֹו ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם .ׁשירי ¿∆»ְֵַָָ

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

Îak)(bk.åéìà òãBä Bào`M aizM ©¥¨§¦¨
cigiA(gk weqt)Wie .`hFg `iUpaE , §¨¦§¨¦¥§¥

rcFd m` FnM FzF` miWxtn(i"yx). §¨§¦§¦©
itl ,azM l"f xFW xFkA axd la £̀¨¨©§©¨©§¦
,iElY mW` oi`ian cigie `iUPW¤¨¦§¨¦§¦¦¨¨¨

`iUpA aizkCzFvn lMn zg` dUre ¦§¦§¨¦§¨¨©©¦¨¦§

eidl` 'd`N` rcFi oi`W xnFlM ,'d ¡Ÿ¨§©¤¥¥©¤¨
eidl`,wtq `EdW ,mW`emW` `ian , ¡Ÿ¨¤¨¥§¨¨¥¦¨¨
,iElYeil` rcFd F`.z`Hg `ian f` , ¨©¥¨¨¥¦©¨

DiA aizkC cigi iAB FWxFC dY` oke§¥©¨§©¥¨¦¦§¦¥
(fk weqt)zxFYn di`xE .'d zFvOn¦¦§§¨¨¦©

WixcC ,mipdMmW`e`iaOW cOln Ÿ£¦§¨¥§¨¨§©¥¤¥¦

oi` giWn odke xEAv la` .iElY mW`̈¨¨£¨¦§Ÿ¥¨¦©¥
`kd aizkC xEAv ,iElY mW` oi`ian§¦¦¨¨¨¦¦§¦¨¨

(fk weqt)zg` rnWnC `hgY zg` Wtp¤¤©©¤¡¨§©§©©©
DiA aizkC giWn odM .xEAv `leweqt) §Ÿ¦Ÿ¥¨¦©¦§¦¥

(bxEAvM giWn odM ,mrd znW`l§©§©¨¨Ÿ¥¨¦©§¦
EdA aizM `l KMlidrcFd F`:ck dxez ¦§¨¨§¦§©



xwie`נב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy
(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́

ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'g iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

נקבה" גֹו' קרּבנֹו והביא גֹו' ּבׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ואילך)ּבפרׁשתנּו כז "אין (ד, הרמּב"ם אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
נקבה" אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא טז)האׁשם הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

לאלקיו  חטא ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ּוברמּב"ן ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבטעם
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ט)ּבגּופֹו א, .(פרשתנו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ּוליּסר לבּטל צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻונמצא,
העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָויּׂשרף",

להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא הּקרּבן ׁשּתכן והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן  מצינּו סי'א הבהיר ספר (ראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי הּואמו. ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה להתּבֹונן לאדם ׁשּיׁש והינּו, האמיּתי . רצֹונֹו  א הרע, יצרֹו מּצד רק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

לֹו. יכּפר ועֹונֹו מחטאֹו, וׁשב להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ועל־ידי רצֹונֹו, ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּוא
על  רק ּבא החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקר ּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני והּטעם אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ׁשּכּמה עד מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן פרשתנו)הּׁשֹוגג, סוף ברמב"ן בזה אריכות .(ראה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּמקׁשה  התּבֹוננּות זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ׁשרצֹונֹו ּבזה ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועל־ּפי־זה
ׁש"ּתאמר  ּכנקבה - "רּכה" התּבֹוננּות ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי נקבה", אּלא כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומכּבידה

רּכה" ּבלׁשֹון ג)להן יט, יתרו .(רש"י ְֶַָָָ
להקריב  יׁש יכּפר ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי לא ּבהתּגּברּות, הּוא האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

ּכגידין" הּקׁשים "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" שם)זכר, יצרֹו.(רש"י את יכניע על־ידי־זה ורק , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח לא)לריחלריחלריחלריח (ד, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
הרּבה  רׁשּויֹות  (לאֹומרים לחלק לבעל־ּדין ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות  ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . א)הן קי, (מנחות ְְֱִֵֵֶַַַַָָֻ
"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק -ּדּדּדּדין ין ין ין יׁש הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ"זֹובח

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©
(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»

ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה. אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑ ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא .ּבדבר ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכן  נדרׁש ׁשבּועֹות ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ä(`).äìà ìB÷ äòîLåd`xE `A §¨§¨¨¨Ÿ§¥
dbbW aizM zFIWxRd lkAW,a c lirl) ¤§¨©¨¨¦§¦§¨¨

(akaizM `l iEHA zrEaWaE o`ke§¨¦§©¦¨§¦

drEaXd WpFr lFcBW Ll xnFl ,dbbW§¨¨©§¤¨¤©§¨
xn` oke .oFcf dlFr DzbbW ENit`W¤£¦¦§¨¨¨¨§¥¨©

dnlW(d d zldw)LiR z` oYY l` §ŸŸ©¦¥¤¦

iptl xn`Y l`e LxUA z` `ihgl©£¦¤§¨¤§©Ÿ©¦§¥
`aIWM mbe .`id dbbW iM K`lOd©©§¨¦§¨¨¦§©§¤¨Ÿ
zFIxAd z` oEcl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¤©§¦



נג `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy
(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́

ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ ׁשלמים אצל האמּור ּבעז המפרׁשים אמּורין .ּכאֹותן ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'g iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

נקבה" גֹו' קרּבנֹו והביא גֹו' ּבׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ואילך)ּבפרׁשתנּו כז "אין (ד, הרמּב"ם אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
נקבה" אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא טז)האׁשם הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

לאלקיו  חטא ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ּוברמּב"ן ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבטעם
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ט)ּבגּופֹו א, .(פרשתנו ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ּוליּסר לבּטל צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻונמצא,
העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָויּׂשרף",

להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא הּקרּבן ׁשּתכן והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן  מצינּו סי'א הבהיר ספר (ראה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי הּואמו. ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה להתּבֹונן לאדם ׁשּיׁש והינּו, האמיּתי . רצֹונֹו  א הרע, יצרֹו מּצד רק ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

לֹו. יכּפר ועֹונֹו מחטאֹו, וׁשב להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ועל־ידי רצֹונֹו, ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻהּוא
על  רק ּבא החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקר ּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני והּטעם אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ׁשּכּמה עד מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן פרשתנו)הּׁשֹוגג, סוף ברמב"ן בזה אריכות .(ראה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּמקׁשה  התּבֹוננּות זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ׁשרצֹונֹו ּבזה ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר יׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָועל־ּפי־זה
ׁש"ּתאמר  ּכנקבה - "רּכה" התּבֹוננּות ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי נקבה", אּלא כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּומכּבידה

רּכה" ּבלׁשֹון ג)להן יט, יתרו .(רש"י ְֶַָָָ
להקריב  יׁש יכּפר ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי לא ּבהתּגּברּות, הּוא האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻמה־ּׁשאין־ּכן

ּכגידין" הּקׁשים "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" שם)זכר, יצרֹו.(רש"י את יכניע על־ידי־זה ורק , ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

להלהלהלה'''' ניחניחניחניחֹוֹוֹוֹוחחחח לא)לריחלריחלריחלריח (ד, ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַ
הרּבה  רׁשּויֹות  (לאֹומרים לחלק לבעל־ּדין ּפה ּפתחֹון לּתן ׁשּלא ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות  ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹּבפרׁשת

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . א)הן קי, (מנחות ְְֱִֵֵֶַַַַָָֻ
"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק -ּדּדּדּדין ין ין ין יׁש הּדין מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם הּוא ׁשּקרּבן הּידּוע ּפי על " ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, זח"ג ראה – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים ְְְֱֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ"זֹובח

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©
(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»

ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אליה טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ּבאליה. אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑ ּבלע"ז פואיילי"ׁש לּׁשם. העׂשּויֹות האׁש מדּורֹות .על ִִֵָ«ƒ≈ְְֲֵֵַַַַָָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑לֹו ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ּבֹו, עד ׁשהּוא .ּבדבר ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑ׁשּזדֹונֹו ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו קדׁשים יאכל הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ּכן  נדרׁש ׁשבּועֹות ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ הּטמאה.ÌL‡Â∑מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ä(`).äìà ìB÷ äòîLåd`xE `A §¨§¨¨¨Ÿ§¥
dbbW aizM zFIWxRd lkAW,a c lirl) ¤§¨©¨¨¦§¦§¨¨

(akaizM `l iEHA zrEaWaE o`ke§¨¦§©¦¨§¦

drEaXd WpFr lFcBW Ll xnFl ,dbbW§¨¨©§¤¨¤©§¨
xn` oke .oFcf dlFr DzbbW ENit`W¤£¦¦§¨¨¨¨§¥¨©

dnlW(d d zldw)LiR z` oYY l` §ŸŸ©¦¥¤¦

iptl xn`Y l`e LxUA z` `ihgl©£¦¤§¨¤§©Ÿ©¦§¥
`aIWM mbe .`id dbbW iM K`lOd©©§¨¦§¨¨¦§©§¤¨Ÿ
zFIxAd z` oEcl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¤©§¦



xwie`נד zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ וזבֹות ל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ
נּדה  ּבבֹועל טהֹור ∑da.הּנֹוגע עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈

מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְֲִִִֶַַַָֹ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑ איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: .לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ

‡h·È ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚÂ∑ּכמפרׁש ויֹורד' עֹולה ּב'קרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל .ּכאן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«
(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹

ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, ÏÈc·È.ׁשּנכנס ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק הּוא ∑Û¯Ú.אינֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש .ּגבּה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

,mit`pnE mitXkn mr mzF` oEcï¨¦§©§¦§¨£¦
xn`PW(d b ik`ln)xdnn cr iziide ¤¤¡©§¨¦¦¥§©¥

mirAWPaE mit`pnaE mitXknA©§©§¦©§¨£¦©¦§¨¦
:xwXl (inya)a dxez ©¨¤

(f).òébú àì íàåqpkPd `nHW itl §¦Ÿ©¦©§¦¤¨¥©¦§¨
on oipdp opi` iEHA zrEaWE WCwOl©¦§¨§©¦¥¨¤¡¦¦

oAxwA aEzMd mdilr lwd ,`hgd©¥§¥¥£¥¤©¨§¨§¨
,mce alg lkF` la` .cxFie dlFr¤§¥£¨¥¥¤¨¨
dk`ln dUFre ,mixERMd mFiA lkF`e§¥§©¦¦§¤§¨¨
on oipdPW dexrd lr `Ade ,zAWA§©¨§©¨©¨¤§¨¤¤¡¦¦

md ,`hgdoMWÎlke ,rEaw oAxwA ©¥§¥§¨§¨¨©§¨¤¥
Fci hWRW bbFWA dxfÎdcFar caFr¥£¨¨¨§¥¤¨©¨

`Mi`C WCwdd on dpdpe .xTirÄ¦¨§¤¡¤¦©¤§¥§¦¨
,dpdpe WCwd lWA Fci hWRW] ,iYxY©§¥¤¨©¨§¤¤§¥§¤¡¨
FzinrA Wgknde .milwW sqkA mW`̈¨§¤¤§¨¦§©§©¥©£¦
rAWpe dpdPW ,[iYxY `Mi`C ,oFcTtA§¦¨§¦¨©§¥¤¤¡¨§¦§©
sqkA mW` `ian ok FnM ,xwXl©¤¤§¥¥¦¨¨§¤¤

:milwWg dxez §¨¦

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑,ּומּתיז ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי ההההּזּזּזּזאהאהאהאה ּוּוּוּובחבחבחבחּטּטּטּטאתאתאתאת ממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי,,,, אאאאּלּלּלּלאאאא הטעיןהטעיןהטעיןהטעין לאלאלאלא ט)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ה, הּדם,(רש"י זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מרׁש"י  מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻאלא

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, א)זה ּבחּטאת (ט, והּזאה ּדבהמה, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ָהעֹוף".

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'h ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑ ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: כז)ּדּלּות, לכׂשּבה (כריתות מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מּמקצ  יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא והעני, ׂשעירה עׂשירית אֹו תן ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
"מחּטאתֹו"(האיפה נאמר: לכ(לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ; ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו" ּכאן: l‡Ó‰.נאמר ˙Á‡Ó∑,ּבדּלּות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּדּלּות ּבדּלי יהיּו(ת"כ)אֹו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד ּומה ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לחמּורין  קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָּבעֹוף,
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית  לּקּלין החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, Ánk‰.לכׂשּבה Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ואם (ת"כ)ללּמד לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
תאכל" לא ּתהיה ּב"ּכליל ׁשהיא ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה טז)חֹוטא ו .(לקמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»



נה `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'g iyiy meil inei xeriy

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ וזבֹות ל זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ
נּדה  ּבבֹועל טהֹור ∑da.הּנֹוגע עֹוף נבלת ּבֹולע Ú„È.לרּבֹות ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ∑ÌL‡Â.ׁשּׁשכח ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈

מקּדׁש ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְְֲִִִֶַַַָֹ

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ÈËÈ‰Ï·.לעצמֹו∑Ú¯‰Ï.ולא B‡∑ איׁשן ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: .לעצמֹו, ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ¿≈ƒְְְְְִִַַַַַֹֹֹֹ

‡h·È ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר epnÓ.לרּבֹות ÌÏÚÂ∑ּכמפרׁש ויֹורד' עֹולה ּב'קרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ועבר ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«ƒ∆ְְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה ממֹון, ּכפירת ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל .ּכאן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«
(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹

ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑.לעֹולה קֹודמת ז')חּטאת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, ÏÈc·È.ׁשּנכנס ‡ÏÂ∑ אחד סימן אּלא מֹולק הּוא ∑Û¯Ú.אינֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה מּול ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש .ּגבּה ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֻ

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

,mit`pnE mitXkn mr mzF` oEcï¨¦§©§¦§¨£¦
xn`PW(d b ik`ln)xdnn cr iziide ¤¤¡©§¨¦¦¥§©¥

mirAWPaE mit`pnaE mitXknA©§©§¦©§¨£¦©¦§¨¦
:xwXl (inya)a dxez ©¨¤

(f).òébú àì íàåqpkPd `nHW itl §¦Ÿ©¦©§¦¤¨¥©¦§¨
on oipdp opi` iEHA zrEaWE WCwOl©¦§¨§©¦¥¨¤¡¦¦

oAxwA aEzMd mdilr lwd ,`hgd©¥§¥¥£¥¤©¨§¨§¨
,mce alg lkF` la` .cxFie dlFr¤§¥£¨¥¥¤¨¨
dk`ln dUFre ,mixERMd mFiA lkF`e§¥§©¦¦§¤§¨¨
on oipdPW dexrd lr `Ade ,zAWA§©¨§©¨©¨¤§¨¤¤¡¦¦

md ,`hgdoMWÎlke ,rEaw oAxwA ©¥§¥§¨§¨¨©§¨¤¥
Fci hWRW bbFWA dxfÎdcFar caFr¥£¨¨¨§¥¤¨©¨

`Mi`C WCwdd on dpdpe .xTirÄ¦¨§¤¡¤¦©¤§¥§¦¨
,dpdpe WCwd lWA Fci hWRW] ,iYxY©§¥¤¨©¨§¤¤§¥§¤¡¨
FzinrA Wgknde .milwW sqkA mW`̈¨§¤¤§¨¦§©§©¥©£¦
rAWpe dpdPW ,[iYxY `Mi`C ,oFcTtA§¦¨§¦¨©§¥¤¤¡¨§¦§©
sqkA mW` `ian ok FnM ,xwXl©¤¤§¥¥¦¨¨§¤¤

:milwWg dxez §¨¦

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑,ּומּתיז ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, מּצּוי. אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – .לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְְְְִִֵֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּוּוּוּוממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי ההההּזּזּזּזאהאהאהאה ּוּוּוּובחבחבחבחּטּטּטּטאתאתאתאת ממממּצּצּצּצּוּוּוּויייי,,,, אאאאּלּלּלּלאאאא הטעיןהטעיןהטעיןהטעין לאלאלאלא ט)ּבּבּבּבעעעעֹוֹוֹוֹולהלהלהלה ה, הּדם,(רש"י זריקת ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו אין ְְְְָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מרׁש"י  מּוכח וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל מּצּוי ּגם אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻאלא

מעילה ּוברׁש"י לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, א)זה ּבחּטאת (ט, והּזאה ּדבהמה, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
ָהעֹוף".

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ּב נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

ß 'a xc` 'h ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑ ּפסּולה – לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת .נקמצת «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑ ּבדּלי וכאן "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ׁשהרי הּכתּוב, ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: כז)ּדּלּות, לכׂשּבה (כריתות מעֹות והפריׁש עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם מּכאן, ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מּמקצ  יביא והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ׁשּתי מּמקצתן יביא והעני, ׂשעירה עׂשירית אֹו תן ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
"מחּטאתֹו"(האיפה נאמר: לכ(לכ עׁשיר, קרּבן ויביא עליהן יֹוסיף והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות הפריׁש ; ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

"עלֿחּטאתֹו" ּכאן: l‡Ó‰.נאמר ˙Á‡Ó∑,ּבדּלּות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו ּבענין: האמּורֹות ּכּפרֹות מּׁשלׁש מאחת ֱֶַַַָָ≈««≈≈∆ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ
ּדּלּות ּבדּלי יהיּו(ת"כ)אֹו והּקּלין ׂשעירה, אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם החמּורים ׁשּיכֹול, לֹומר? ּתלמּוד ּומה ; ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

לחמּורין  קּלין להׁשוֹות מאּלה", "מאחת לֹומר: ּתלמּוד האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָּבעֹוף,
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית  לּקּלין החמּורים ואת ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, Ánk‰.לכׂשּבה Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ¿»¿»«…≈«ƒ¿»

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו נאכלין; ׁשיריה ׁשּיהיּו חֹוטא מנחת על ואם (ת"כ)ללּמד לּכהן", "והיתה : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
תאכל" לא ּתהיה ּב"ּכליל ׁשהיא ּכהן, נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא הּוא, ּכהן זה טז)חֹוטא ו .(לקמן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»



xwie`נו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−

ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ
:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«

i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ה)ּבאלהי מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»¿»

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La∑ ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה ƒ¿»»ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
כב) האֹוכל,(לקמן על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו "ולאֿיׂשאּו :ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

רּבה  מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא הזהיר לא ּכאן ‰'.אף ÈL„wÓ∑,לּׁשם המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹƒ»¿≈ְִֵַַָֻ
קּלים  קדׁשים ּכמֹו∑‡ÏÈ.יצאּו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשּתי (יחזקאל ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי : ְִִַָָָ«ƒְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים  Ek¯Úa∑ סלעים ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו, ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ח  ּכגֹון: היתה,לאו, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע BBÚ.ואם ‡NÂ ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ) הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְִִִַַַַַָָָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִֵֵֵַַ
לידע  נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ידע, ׁשּלא מי את ענׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּתן
אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻראה
הּיֹוׁשב  המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדה
ּולדֹורֹות  ּולדֹורֹותיו לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָלֹו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ו)ּדֹורֹותיו יז ׁשלׁשה (דברים אֹו עדים ׁשנים "עלּֿפי : ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
להחמיר  ׁשליׁשי להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעדים
ּכעֹוברי  עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹעליו,
עזריה  ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעברה,

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי וגֹו'"(שם יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ונפלה  ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה הּכתּוב קבע –ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס העני ּומצאּה .הימּנּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b jxk zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא האחתהאחתהאחתהאחת(ה, אתאתאתאת ואכלואכלואכלואכל ההההּתּתּתּתרררר ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לפניולפניולפניולפניו ווווׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמןןןן חלבחלבחלבחלב לׁשאל,(רש"י)ּכּכּכּכגגגגֹוֹוֹוֹוןןןן יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדּוע

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מ ֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ּכּכּכּכל ל ל ל רעים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻספק

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b jxk zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא (ה, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו
ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל  א חטא. ׁשל  מ ּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
ׁשאׁשם  ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּבלי

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ְְְִֵֵַַַָָָָֹּתלּוי

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ) יד אם לא הא זמן, לאחר ע ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿…»«ְְִַַַַָָֹ

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָנתּכּפר
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑ ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. ‡ÌL.לׁשֹון ÌL‡∑ להביא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ»…»«ְִָ

איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי "הּוא"(בן לֹומר: ּתלמּוד מצרע? ואׁשם נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול .. ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧

÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬
:Búéîò-úà¤£¦«

i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי הּמלוה אמר ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבעדים  מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהּלֹווה

ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּכׁשהּוא לפיכ,ּובּׁשטר. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּביניהם  ּבּׁשליׁשי מכחׁש È„.מכחׁש, ˙ÓeN˙a∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈ֶַָ

ּכלּום  LÚ˜.מּידֹו B‡∑ ׂשכיר ׂשכר .הּוא ְִָ»«ְִַָ

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).íLà íLàl"f i"Wx WxiR ¨Ÿ¨©¥©©¦©
`iaOW dtExg dgtW mW` `iadl§¨¦£©¦§¨£¨¤¥¦
lM i`CeC ,Dnize .mipW iYW oA li ©̀¦¤§¥¨¦§¥©§©©¨

iYW oA `Ed dxFYA xMfPd li ©̀¦©¦§¨©¨¤§¥
mW` `iadl `ni` `N` .mipẄ¦¤¨¥¨§¨¦£©
sqkA mW` `iaOW dtExg dgtW¦§¨£¨¤¥¦¨¨§¤¤

zxFzA `zi` ikde ,milwW§¨¦§¨¦¦¨§©
:mipdMk dxez Ÿ£¦



נז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−

ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ
:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«

i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ)אֹומר הּוא וכן ׁשּנּוי, אּלא מקֹום ּבכל "מעילה" כה)אין ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ƒƒ¿…««ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבסֹוטה אֹומר הּוא וכן עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ה)ּבאלהי מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :.‰‡ËÁÂ ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ¿»¿»

'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La∑ ּבתרּומה "חטא" להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? והיכן ההקּדׁש. מן ׁשּנהנה ƒ¿»»ƒ»¿≈ְְְְְְְְֱֱֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
כב) האֹוכל,(לקמן על אּלא הזהיר לא ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן מה חטא". עליו "ולאֿיׂשאּו :ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

רּבה  מעל", "תמעל לֹומר: ּתלמּוד האֹוכל? על אּלא הזהיר לא ּכאן ‰'.אף ÈL„wÓ∑,לּׁשם המיחדים ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹƒ»¿≈ְִֵַַָֻ
קּלים  קדׁשים ּכמֹו∑‡ÏÈ.יצאּו קׁשה, יג)לׁשֹון יז ׁשּתי (יחזקאל ּבן קׁשה ּכאן אף לקח", הארץ "ואתֿאילי : ְִִַָָָ«ƒְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים  Ek¯Úa∑ סלעים ׁשּתי ׁשוה .ׁשּיהא ִָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו להקּדׁש(כריתות, וחמׁש .קרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ אם עליו עבר אם ידע ולא לידֹו, ּכרת ספק ׁשּבא ּבמי מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ח  ּכגֹון: היתה,לאו, חלב ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל הּתר, ׁשּׁשּתיהן ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
חטא, ׁשּוּדאי לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי אׁשם מביא זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹולא

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע BBÚ.ואם ‡NÂ ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑(ת"כ) הרי אֹומר: הּגלילי יֹוסי רּבי ְְְִִִַַַַַָָָ¿…»«¿»≈¿»»¬ְֲִִִֵֵֵַַ
לידע  נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ידע, ׁשּלא מי את ענׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
עליה, ועבר תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא הראׁשֹון מאדם ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹמּתן
אֹומר: הוי ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו וכי ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה  ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻראה
הּיֹוׁשב  המרּבה, טֹובה מּדה ולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדה
ּולדֹורֹות  ּולדֹורֹותיו לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכ ּמה ּביֹוםֿהּכּפּורים, והּמתעּנה והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָלֹו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: עקיבא רּבי הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ו)ּדֹורֹותיו יז ׁשלׁשה (דברים אֹו עדים ׁשנים "עלּֿפי : ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
להחמיר  ׁשליׁשי להביא אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ּבׁשנים, העדּות מתקּימת אם וגֹו'". ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעדים
ּכעֹוברי  עברה לעֹוברי לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש לענין ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹעליו,
עזריה  ּבן אלעזר רּבי מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ׂשכר ׁשּיׁשּלם עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעברה,

יט)אֹומר: כד אֹומר(דברים הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת בׂשד קציר תקצר כד)"ּכי וגֹו'"(שם יברכ "למען : ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ונפלה  ּבכנפיו צרּורה סלע היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה עלֿידֹו ׁשּבאת למי ּברכה הּכתּוב קבע –ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס העני ּומצאּה .הימּנּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b jxk zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא האחתהאחתהאחתהאחת(ה, אתאתאתאת ואכלואכלואכלואכל ההההּתּתּתּתרררר ׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ּוּוּוּוכסבכסבכסבכסבּוּוּוּורררר לפניולפניולפניולפניו ווווׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמןןןן חלבחלבחלבחלב לׁשאל,(רש"י)ּכּכּכּכגגגגֹוֹוֹוֹוןןןן יׁש ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻֻֻ
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ּדהּנה לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻמּדּוע

ׁשל ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע האדם ּבּמה הּמהּות, על מ ֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ּכּכּכּכל ל ל ל רעים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ
מּתענּוג. ּבאים ׁשּמן והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻספק

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b jxk zegiy ihewl)

עעעעֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹו ונונונונׂשׂשׂשׂשאאאא ואואואואׁשׁשׁשׁשםםםם ידעידעידעידע יז)ולאולאולאולא (ה, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
א ּבׁשֹוגג חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם חּטאת. ׁשל מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָערּכֹו
ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל  א חטא. ׁשל  מ ּצב עם להׁשלים מּוכן אינּנּו ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּוא
ׁשאׁשם  ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה אין ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמּבלי

יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ְְְִֵֵַַַָָָָֹּתלּוי

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ למעלה האמּור ּבער.Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚LŒ¯L‡∑(ת"כ) יד אם לא הא זמן, לאחר ע ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆»»¿…»«ְְִַַַַָָֹ

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ּזה למה הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָנתּכּפר
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑ ׁשהּוא ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ׁשהּוא קמץ, ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ּכבר הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. ‡ÌL.לׁשֹון ÌL‡∑ להביא ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ»…»«ְִָ

איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי "הּוא"(בן לֹומר: ּתלמּוד מצרע? ואׁשם נזיר אׁשם מרּבה ׁשאני יכֹול .. ְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧

÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬
:Búéîò-úà¤£¦«

i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב מה(ת"כ עקיבא: רּבי הּמלוה אמר ׁשּכל לפי ּבה'"? מעל "ּומעלה לֹומר: ּתלמּוד ∆∆ƒ∆¡»ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבעדים  מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ּבעדים אּלא עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהּלֹווה

ׁשּביניהם, ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו ׁשּתדע רֹוצה ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּכׁשהּוא לפיכ,ּובּׁשטר. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּביניהם  ּבּׁשליׁשי מכחׁש È„.מכחׁש, ˙ÓeN˙a∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ·‚ÏÊ.ׁשּׂשם B‡∑ ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַƒ¿∆»ְְְְְִִֵֶַָָָָ¿»≈ֶַָ

ּכלּום  LÚ˜.מּידֹו B‡∑ ׂשכיר ׂשכר .הּוא ְִָ»«ְִַָ

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).íLà íLàl"f i"Wx WxiR ¨Ÿ¨©¥©©¦©
`iaOW dtExg dgtW mW` `iadl§¨¦£©¦§¨£¨¤¥¦
lM i`CeC ,Dnize .mipW iYW oA li ©̀¦¤§¥¨¦§¥©§©©¨

iYW oA `Ed dxFYA xMfPd li ©̀¦©¦§¨©¨¤§¥
mW` `iadl `ni` `N` .mipẄ¦¤¨¥¨§¨¦£©
sqkA mW` `iaOW dtExg dgtW¦§¨£¨¤¥¦¨¨§¤¤

zxFzA `zi` ikde ,milwW§¨¦§¨¦¦¨§©
:mipdMk dxez Ÿ£¦



xwie`נח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ספרים (ּכׁשּיּכיר ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה רּבתה ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹּכפר
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) ת"כ ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו ׁשּלֹו)לאּפּוקי ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף כד)וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו (ה, ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לסחֹור  [ׁשּיכל אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן יֹותר לׁשּלם הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּב'ּכלי
מּממֹונֹו ליּתן ּבזּבז ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] חֹומׁש ׁשּמׁשּלמים [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבהם

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו הקדׁש לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחֹומׁש
הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ּבטלים", מעֹותיו "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ׁש"היּו הּזמן רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויׁש
יֹום ל' הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ּבית־ּדין הרחבת זמן ּדהרי יֹום, ל' הּוא הּנפקד, אצל שולחן־ערוך מעֹותיו (ראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש .חושן־משפט
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח ּופרׁשּו(פרק יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש "מי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

לכסּות  אחת לׁשנה  מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז, נ' עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמפרׁשים
ח)ולמזֹונֹות" משנה שם פאה הרע"ב מהּקרן,(לשון ּפעמים ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא יּטֹול". "לא ּכן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשהרי
ּכסּפי  את מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע מרויחים חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָואם

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ּפעם זה את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּקרן
ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי אצלֹו" ּבטלין מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן הרמב"ם ועל־ּפי־זה (לשון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ז) הלכה ז פרק גזילה מעֹותיו הלכות ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ּׁשהיה מה את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ְִֵּבטלין.

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f jxk zegiy ihewl)

אאאאׁשׁשׁשׁשמתמתמתמתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו כד)ווווׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשׁשׁשׁשההההּמּמּמּמממממֹוֹוֹוֹון ן ן ן (ה, למילמילמילמי ---- ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּגזלן,(רש"י)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק  מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן  אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא
לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמנם

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNòé-øLà ìkî¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 cenr f wlg 'zegiy ihewl')

.DnEIql dWxRd zlgY oiA xWw Wi¥¤¤¥§¦©©¨¨¨§¦¨

ממממׁשׁשׁשׁשהההה"""" אלאלאלאל ליׂשראל,""""ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא הּקּב"ה ׁשל העצמית חּבתֹו ּכלֹומר: הּתֹורה, צּוּויי לכל ׁשּקדמה חּבה ׁשל קריאה הינּו - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּתֹורה. מצֹות על ׁשעבר יהּודי לגּבי אף ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקּימת

ללללֹוֹוֹוֹו"""" להם.""""ונסלחונסלחונסלחונסלח ּומֹוחל וסֹולח לּׁשבים יד נֹותן ׁשהּקּב"ה ּבכ ּביטּוי לידי ּבאה זֹו אהבה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

àø÷éå úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì

âî ÷øô äéòùéá

ëà:eøtñé éúläz éì ézøöé eæ-íráë-àìå ©Æ¨©´§¦¦½§¦¨¦−§©¥«§«Ÿ
:ìàøNé éa zrâé-ék á÷ré úàø÷ éúàŸ¦¬¨−̈¨©«£®Ÿ¦«¨©¬§¨¦−¦§¨¥«

âëéúìr äN él úàéáä-àìéçáæe Eàì E «Ÿ¥¥³¨¦Æ¥´«ŸŸ¤½§¨¤−´Ÿ
ézãárä àì éðzãaëézrâBä àìå äçðîa EE ¦©§¨®¦³Ÿ¤«¡©§¦̧Æ§¦§½̈§¬Ÿ«©§¦−

:äðBáìaãëáìçå äð÷ óñká él úéð÷-àì ¦§¨««Ÿ¨¦̧¨¦³©¤̧¤Æ¨¤½§¥¬¤
éçáæéúàhça éðzãárä Cà éðúéåøä àì EE §¨¤−´Ÿ¦§¦¨®¦©À¤«¡©§©̧¦Æ§©Ÿ¤½

éúðBra éðzrâBä:Eäëäçî àeä éëðà éëðà «©§©−¦©«£«Ÿ¤«¨«Ÿ¦̧¨«Ÿ¦¬²Ÿ¤¬
érLôéúàhçå éðrîì E:økæà àì E §¨¤−§©«£¦®§©Ÿ¤−¬Ÿ¤§«Ÿ

åëïrîì äzà øtñ ãçé äèôMð éðøékæä©§¦¥¾¦¦¨«§−̈¨®©©¥¬©−̈§©¬©

:÷cözæëéáàéöéìîe àèç ïBLàøä EE ¦§¨«¨¦¬¨«¦−¨¨®§¦¤−

:éá eòLtçëäðzàå Lã÷ éøN ìlçàå ¨¬§¦«©«£©¥−¨´¥®Ÿ¤§¤§¨³

`xenl iy
,éì ézøöé eæ íò (àë.íòì éì úBéäì ézøöé øLà íòä,eøtñé éúläz ©¨©§¦¦¨¨£¤¨©§¦¦§¦§¨§¦¨¦§©¥

.íäì äNòàL íéqpä ìò éúläz eøtñé ïòîì,á÷òé úàø÷ éúà àìå (áë §©©§©§§¦¨¦©©¦¦¤¤¡¤¨¤§ŸŸ¦¨¨¨©£Ÿ
.äøæ äãBáò øçà úéðt ék ,éúBà úàø÷ àì á÷òé äzà ìáà,éa zòâé ékék £¨©¨©£ŸŸ¨¨¨¦¦¨¦¨©©£¨¨¨¦¨©§¨¦¦

éòå òâé úéNòð.úBðaøwä úãBáò úà zìháe éúãBáòa óél úàéáä àì (áë ©£¥¨¨¥©§¨¥©£¨¦¦©§¨¤£©©¨§¨Ÿ¥¥¨¦
,'åâåäãeäé Cìî æçà éîéa äéä äæ¤¨¨¦¥¨¨¤¤§¨

.Lc÷nä úéa úãBáò ìhaLàì ¤¦¥£©¥©¦§¨Ÿ
ézãáòä,'åâå äçðîa Eézìhä àì ¤¡©§¦§¦§¨Ÿ¦©§¦

éìòäaøî äàöBäå äL÷ äãBáò E ¨¤£¨¨¨§¨¨§ª¨

÷ø íéøéè÷î äçðî ék ,äçðnä úàáäa©£¨©©¦§¨¦¦§¨©§¦¦©

úBaøäì éúéeö àì ïëå .äpnî õî÷Ÿ¤¦¤¨§¥Ÿ¦¦¦§©§

.äðBáìa,äð÷ (ãëíNá-äð÷ àeä ¦§¨¨¤§¥Ÿ¤

éçáæ áìçå,éðúéåøä àì Eàì ék §¥¤§¨¤Ÿ¦§¦¨¦¦Ÿ

.éðôì ízáø÷äéðzãáòä Cà ¦§©§¨§¨©©¤¡©§©¦
éúàhça,'åâå Eézãáòä àì éðà,E §©Ÿ¤£¦Ÿ¤¡©§¦

éúàhça éðzãáòä äzà ìáàíäL ,E £¨©¨¤¡©§©¦§©Ÿ¤¤¥

ézìáñ äæ ìk íòå .çøèì éìò eéä̈¨©§Ÿ©§¦¨¤¨©§¦

.íëúà éúélk àìå íëàOî(äë ©¨£¤§Ÿ¦¦¦¤§¤

,éðòîìéðòîì àlà ,Eú÷ãöa àì §©£¦Ÿ§¦§¨§¤¨§©£¦

äNòà íà íénòa éîL ìlçé àlL¤Ÿ§ª©§¦¨©¦¦¤¡¤

.íëéàèçk äìk íënò,éðøékæä (åë ¦¨¤¨¨©£¨¥¤©§¦¥¦
äî éúBà øékæä ,Bøáçì øîBàä íãàk§¨¨¨¥©£¥©§¥¦©

.éìò Eì Lé ìeîb,ãçé äèôMðøøáð §¥§¨©¦¨§¨¨©§¨¥

.ïécä éî íò úBàøì eðéøácøtñ §¨¥¦§¦¦©¦©¥
,äzàóà ,øîBìk .älçz äzà øtñ ©¨©¥©¨§¦¨§©©

äéäz àì ,älçza äzà øtñz íà¦§©¥©¨©§¦¨Ÿ¦§¤

.écâð ÷écöéáà (æëïBLàøä E ©¦¤§¦¨¦¨¦
,àèçõòî Bìëàa àèç ïBLàøä íãà ¨¨¨¨¨¦¨¨§¨§¥¥

Léàî ízãìBpL ízà ïkL-ìëå ,úòcä©©©§¨¤¥©¤¤©§¤¥¦

.äMàåéöéìîe,Eíäå ,Eãòa áBè õéìîäì íäéìò CîBñ äzàL íéöéìîä elôà §¦¨§¦¤£¦©§¦¦¤©¨¥£¥¤§©§¦©©§§¥

.éa eòLt íä íb äpä ,øBcaL íéøLkä,Lã÷ éøN ìlçàå (çëìéáLa ©§¥¦¤©¦¥©¥¨§¦©£©¥¨¥Ÿ¤¦§¦

mixn zxhr
àëézøöé eæ-íríézøöééìïòîì ,íòì:eøtñé éúläzáëòecî ©Æ¨©´§¦§©§¦¦½§¨§©©§¦¨¦−§©¥«©©

á÷ré úàø÷ éúà-àìåäøæ äãBáò éøçà úéðt àlà ,äzò ãòékeléàk §«ŸŸ¦¬¨−̈¨©«£®Ÿ©©¨¤¨¨¦¨©£¥£¨¨¨¦«§¦

ìàøNé éa zrâé-éìò éúBöîe éúãBáò eéäézòâBä äna EìàLà ,çøBèì E,E ¨©¬§¨¦−¦§¨¥«¨£¨¦¦§©¨¤§©¤§¨§©¤©§¦

àìä:âëéúìr äN él úàéáä-àìEäøæ äãBáòì íà ékéçáæeàì E £Ÿ«Ÿ¥¥³¨¦Æ¥´«ŸŸ¤½¦¦©£¨¨¨§¨¤−´Ÿ
ézãárä àì éðzãaëEäãBáò ¦©§®̈¦³Ÿ¤«¡©§¦̧£¨

äaøäçðîa÷ø øéè÷äì éúéeö àì ék ©¨Æ§¦§½̈¦Ÿ¦¦¦§©§¦©

õîBwäézrâBä àìåäðBáìa Eék ©¤§¬Ÿ«©§¦−¦§¨«¦

äðBáìa úBaøäì éúéeö àì:ãë-àì Ÿ¦¦¦§©§¦§¨«Ÿ
úéð÷úBð÷ì zëøöä àìóñká él ¨¦̧¨Ÿ¨§©§¨¦§¦³©¤̧¤Æ
äð÷ék çaænä ìò øéè÷äì ,íNBa ïéî ¨¤½¦¤§©§¦©©¦§¥©¦

íéìLeøéa áBøì äìãb äúéäáìçå ¨§¨§¥¨¨¦¨©¦§¥¬¤
éçáæéðúéåøä àì E÷ø éúéeö àì ék §¨¤−´Ÿ¦§¦®̈¦¦Ÿ¦¦¦©

äéìàäå úBéìkä ézLe ãákä úøúBé ìò©¤¤©¨¥§¥©§¨§¨©§¨

éðzãárä Càúøeîz ïaø÷a ©À¤«¡©§©̧¦§¨§¨§©Æ
éúàhçaEøtëì éì àéáî äzàL §©Ÿ¤½¤©¨¥¦¦§©¥

íäéìòéðzrâBäézòbéúðéúðBraE £¥¤«©§©−¦¦§©©§¦©«£«Ÿ¤«
ãéæî úBðBò íäL:äëéëðà éëðà ¤¥£¥¦¨«Ÿ¦̧¨«Ÿ¦¬

àeäéðàå ,æàî éúéçnLäçî ²¤¨¦¦¥¨©£¦Ÿ¤¬
érLôEäzò íbéðrîìàìå §¨¤−©©¨§©«£¦®§Ÿ

éúBáà ú÷ãöa àìå Eú÷ãöaE §¦§¨§§Ÿ§¦§©£¤

éúàhçåøkæà àì EøàMé ìáì §©Ÿ¤−¬Ÿ¤§«Ÿ§©¦¨¥

ììk íLBø:åëéðøékæäEì Lé íà ¤§¨©§¦¥¾¦¦¥§

EzìòBúì écâðk äðòèå úeëæ äæéà¥¤§§©£¨§¤§¦§©§§

ãçé äèôMðúBàøì eðéøác øaãð ¦¨«§−̈®̈©§©¥§¨¥¦§

Lé íà íäéìò äçkåúðå éî íò ïécä©¦¦¦§¦§©§¨£¥¤¦¥

éøáãa LnîEäzà øtñäléçz ©¨¦§¨¤©¥¬©−̈§¦¨

:÷cöz ïrîìæëéáàïBLàøä E §©¬©¦§¨«¨¦¬¨«¦−
éúBáàúBøBcä íäL ¯ íéðBLàøä E £¤¨¦¦¤¥©

úéaä ïîæa eéäLàèçécâðì eéöéìîeEíéàéápäå íéðäkä íäLéá eòLt ¤¨¦§©©©¦¨®̈§¤§¦§¦¤−¤¥©Ÿ£¦§©§¦¦¨¬§¦«
ïëìå:çëLã÷ éøN ìlçàåíéàéápäå íéðäkä ElL íéöéìnä íäL §¨¥©«£©¥−¨´¥®Ÿ¤¤¥©§¦¦¤§©Ÿ£¦§©§¦¦



נט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ ממֹון לכפירת ׁשקר על ּולהּׁשבע לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על .ׁשּכפר ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד יחטא(שבועות ּכי ּולהתוּדֹות ולדעת ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבעצמֹו ספרים (ּכׁשּיּכיר ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּממֹון ראׁש הּקרן, א)∑ÂÈ˙LÓÁÂ.הּוא קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה רּבתה ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן חמׁש. אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹּכפר
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) ת"כ ּוׁשלּוחֹו. ּבנֹו ׁשּלֹו)לאּפּוקי ׁשהּממֹון קג)למי .(ב"ק ְְִֵָָָָ«¬∆ְְְְִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף כד)וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו (ה, ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ
לסחֹור  [ׁשּיכל אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן יֹותר לׁשּלם הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּב'ּכלי
מּממֹונֹו ליּתן ּבזּבז ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] חֹומׁש ׁשּמׁשּלמים [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹּבהם

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו הקדׁש לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחֹומׁש
הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ּבטלים", מעֹותיו "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה

ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ׁש"היּו הּזמן רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹויׁש
יֹום ל' הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ּבית־ּדין הרחבת זמן ּדהרי יֹום, ל' הּוא הּנפקד, אצל שולחן־ערוך מעֹותיו (ראה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש .חושן־משפט
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח ּופרׁשּו(פרק יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז חמּׁשים לֹו ׁשּיׁש "מי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

לכסּות  אחת לׁשנה  מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז, נ' עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָהּמפרׁשים
ח)ולמזֹונֹות" משנה שם פאה הרע"ב מהּקרן,(לשון ּפעמים ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא יּטֹול". "לא ּכן ועל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

זּוז. מאתים לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשהרי
ּכסּפי  את מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע מרויחים חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָואם

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ּפעם זה את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהּקרן
ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי אצלֹו" ּבטלין מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן הרמב"ם ועל־ּפי־זה (לשון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ז) הלכה ז פרק גזילה מעֹותיו הלכות ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ּׁשהיה מה את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ְִֵּבטלין.

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f jxk zegiy ihewl)

אאאאׁשׁשׁשׁשמתמתמתמתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ייייּתּתּתּתננננּנּנּנּנּוּוּוּו ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר עליועליועליועליו יסףיסףיסףיסף וחמוחמוחמוחמׁשׁשׁשׁשתיותיותיותיו ּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו כד)ווווׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלםםםם ׁשׁשׁשׁשההההּמּמּמּמממממֹוֹוֹוֹון ן ן ן (ה, למילמילמילמי ---- ללללֹוֹוֹוֹו ההההּוּוּוּואאאא לאלאלאלאׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְֹֹֹֹ ֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לּגזלן,(רש"י)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו קנס היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש לּנגזל? יׁשּלם ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה  ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

הּפסּוק  מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן  אֹו הּכסף, את יקּבל מי חׁשיבּות ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא
לּנגזל. לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמנם

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'h ycew zayl inei xeriy

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNòé-øLà ìkî¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 cenr f wlg 'zegiy ihewl')

.DnEIql dWxRd zlgY oiA xWw Wi¥¤¤¥§¦©©¨¨¨§¦¨

ממממׁשׁשׁשׁשהההה"""" אלאלאלאל ליׂשראל,""""ווווּיּיּיּיקראקראקראקרא הּקּב"ה ׁשל העצמית חּבתֹו ּכלֹומר: הּתֹורה, צּוּויי לכל ׁשּקדמה חּבה ׁשל קריאה הינּו - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
הּתֹורה. מצֹות על ׁשעבר יהּודי לגּבי אף ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקּימת

ללללֹוֹוֹוֹו"""" להם.""""ונסלחונסלחונסלחונסלח ּומֹוחל וסֹולח לּׁשבים יד נֹותן ׁשהּקּב"ה ּבכ ּביטּוי לידי ּבאה זֹו אהבה - ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בעת רצון יזכירו כל אלה שכותבם עה"צ.

לכתבו ע"ד מדת הכעס - וראה אגה"ת פ"ב ואגה"ק סכ"ה - ומהעצות בזה להחליט בתוקף 

הדרוש שלכשיכעוס יתאפק מלדבר לכה"פ איזה דקות. ורואים במוחש שעי"ז פג הכעס.

לכתבו ע"ד אהבת ישראל כו' - יהי בקי )עכ"פ בתוכן( במאמר בסהמ"צ להצ"צ מצות אהבת 

ישראל. ויחזור ע"ז מזמן לזמן אליבי' דנפשי'.

בברכה לבשו"ט.
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מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' אדר ב'
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' אדר ב'
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' אדר ב'
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' אדר ב'
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' אדר ב'
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

לשבוע פרשת ויקרא 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 
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א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק
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?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläìs`e - §¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§
ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay
zindad ytpa "ipepia"d
zeyxdl `ly -
,daygna dzehlzyd
znxeb - dyrne xeaic
,dax gex zgp dlrnl
- !"wixl" df oi` ok m`e
jk myl" okÎitÎlrÎs`
zeidl oiicr dkixv `l

zeyalzddytpa
,zindaddaxc`-

miccv ipy zeidl mdilr
'eke mi`peye micbep
ziwl`d ytpdyke
ila lrtie dyri ,zgvpn
:xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd
Î`xhqd z` stekl" ziwl`d ytpd ly dyecigy xg`n
`le - zindad ytpd jeza zeyalzdd ici lr d`a "`xg`
ixd - zecxtpd odizecnra zexvazn zeytpd izyy ote`a
gexÎzgple "`xg`Î`xhq `itkz`"l sqepay ,dxen df
ytpd jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn z`veid

hxta :`iyewd `lina zx`ype - dnvr zindaddflertl ,
eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd `vei ,zindad ytpd lr

:`l` ?melyeÎqg `eylíéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦
íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì§¦¨§©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨

.íúãBáòådidz ,"mipepia"d ly mzgnye mzngp ,xnelk - ©£¨¨
miwqere dxez micnel mdy drya mz` okeyd iwl`d xe`a

.'d zceara

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt1÷eñt ìò [2éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" : ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦

àa,'eë Lð øác éBðéò øúà ïze`vnp mewn dfi`a ike - §¨£©¥§©©
md m`d .mc` ly eipir
xne`y ,xg` mewna
eipir ,`wec ,mkgdy

?ey`xaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¥
,éàcå àeäi`cea `l` - ©©

:`id weqtd zpeek:ïðúc¦§©
,epcnl ixdy -Cäé àìŸ§©

àLéøc déelâa Lð øa©©§¦¥§¥¨

,úBnà òaøà;y`x ieliba zen` rax` mc` jli l` -éàî ©§©©©
,àîòè?recn -,déLéø ìò àéøL àzðéëLcdpiky ik - ©£¨¦§¦§¨©§¨©¥¥

,okle .ey`x lr dxeydéLéøa éBìéîe éäBðéò íëç ìëå§¨¨¨¥¦¦§¥¥
,ïeðéàlk ly eipir - ¦

ezepiiprzd lk) mkg
(mb okle eal zneyze
.y`xa (mifkexn) eixeaic

:xnelkàéøLc àeääa§©§©§¨
,déLéø ìò àîi÷å- §©¨¨©¥¥

"dxey"d dpikyd xe`a
;ey`x lr "miiw"eãëå§©
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ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå

÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
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א.1. יד.2.קפז, ב, קהלת



סה 'a xc` 'cÎ'b ipyÎoey`x mei Ð dlÎcl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ג' ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ג 'ֿ ד 'אדר ב ' ,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éèøô ìëá äðäå,86 'nr cr:àã àøèñî

ב' אדר ד' שני יום
äì-ãì÷øô ,86 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.íúãåáòå íúøåú

ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä úçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥¦§©©¤¤©¦§¨¦§¥¥
,"ñàîð åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî ïäî,el eidiye -áì"å ¥¤§¦¨¦§¦§¤§¥¨¦§¨§¥

,Lnî äçîOä úòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLðonf eze`a - ¦§¨§©§¨¦§©©¦§¨©¨
ale zexixn mb el didzy leki ,dgnya iexy `edy ynn

.dnecke xaypék øçàî¥©©¦
'eëå åéðéòa äæáð BúBéä¡¦§¤§¥¨§
Lôðå óebä ãvî àeä ¯¦©©§¤¤

,úéîäaäzepeaygdn - ©§¥¦
zelty z` el mi`xnd
,zindad eytpe eteb
àeä ¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨
úéäìàä Lôð ãvî¦©¤¤¨¡Ÿ¦
Laìîä úeäìà õBöéðå§¦¡Ÿ©§ª¨

da,ziwl`d ytpa - ¨
ìéòì økæpk ,dúBéçäì§©£¨©¦§¨§¥

.[àì ÷øôa]zerixtne zexzeq dgnyde zexixnd oi` ,okle - §¤¤
.zxg` daiqn zraep odn zg` lk ik ,dipyl zg`éàäëe§©

øäfa àúéà àðåb13::"xdef"a xn`p dfl dneca -äiëa" ©§¨¦¨©Ÿ©§¦¨
àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa àòé÷z§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨§¦¨¥¦¦§¨

:"àccvn iala drewz decge ,cg` cvn iala drewz dika - ¨
xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny iaxa xfrl` iax - .xg`
dxezd zeceq ,(i`gei
ycwnd zia oaxeg oipra
dyrn zryay ,xn` -
- aevr mb eal did
wxy ,ycwnd zia oaxegn
lceb el rcep dzr
cva ,gny mbe ,oaxegd
zeceqn ,eal ly ipyd
,ixd .el elbzpy dxezd
zeaiq izy opyiyk
izy zeleki - zecxtp
eze`a iehia icil `eal ,dgnye dika enk ,zecbepn "zerepz"

.onf

.äì ÷øt- aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
(xrydÎsca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py itk

,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr cqein

zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

lr .d"awdl d`xie dad` - miiniptd ald iybx lr mb "jaala" dlnd

lw xacd oi` ik ,eply yegd cbp edf dxe`kly ,f"i wxta l`y jk

ixd dxezde - epnn d`xi lye 'dl dad` ly `ln ybxl ribdl jkÎlk

dxez miiwl "c`n xacd aexw" ,`eti` ,cvik - zexecd lk itlk zxacn

,my xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" ly ote`a zeevne

dfk beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly

dyrnaegena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx -

xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba

ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy

epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley

ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde

ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly

"zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l

cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi al lka z`vnpd ,d"awd l`

,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly

z`xiae 'd dad`a ,ald mr

xtqn mi`a jynda .'d

mikxcd z` mixiaqnd miwxt

z` wigxdl cvik

zerxtdd ly zeiexyt`d

xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike ;'d zceara

dlna "aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d zceara lecb

.dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry ,gken ,"ezeyrl"

zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta ,xaqez jkl m`zda

`xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on] .zeiyrn zeevna dpyiy

;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l ,einin dxiar xar `ly in

xyt` okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay miiniptd zegeka wxe

mb ea zelrl mileki jkn - mixeq` mixacl mb zee`z el dpiidzy

xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel "ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd

.[mda xdxdle aeygl `l s`e eizepeirx z` revial `iadl el

,"BúBNòì" úáz øeàa úôñBzì ,äpäåaexw ik" :weqtay - §¦¥§¤¤¥¥©©£
dxen ,xen`d itky ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil`
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éðéî éèøô ìëá äðäå
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú

äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì
úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק

'a xc` 'd iyily mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ה  שלישי ב'יום אדר '
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïåùì íéã÷äá àåäå,cn 'nr cr.ì"ëò åùàøá

zeevn meiwa zcgeine dlecb dlrn lr "ezeyrl" dlnd
,dyrnaøéòfî èòî ïéáäì íâå,zvwna zegtl ,oiadl oke - §©§¨¦§©¦§¥

z`íéðBðéaä úàéøa úéìëz" -e`xapyote`aex`yiy ©§¦§¦©©¥¦
w"k oeyl - "(c"it) 'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia

:xnelk .`"hily x"enc`
z`ixa zilkz" idn
zybcda - "mipepiad

dlndz`ixa-e`xapy
ote`ax`yidl,mipepia

el yi cg` lk `ly
- efk dcina dxigad
zbxcn dlrnl zelrzdl
mdilre ,mipepiad
zbixcna cinz x`yidl
xaqedy itk ,mipepiad

,c"i wxtaúãéøéå¦¦©
,äfä íìBòì íäéúBîLð¦§¥¤¨¨©¤
zcixi zilkz idne -

ote`a ,dfd mlerl mdizenyplyúéîäaä Lôpa Laìúäì§¦§©¥©¤¤©§¥¦
,àøçà-àøèñå ätìwänL;dnypdn jtidd `idy -øçàî ¤¥©§¦¨§¦§¨¨¢¨¥©©

ì eìëeé àlLdçlL,zindad ytpd on xxgzydl -ìk ¤Ÿ§§©§¨¨
,íäéîé,`l s`e -álaL éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìå §¥¤§¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦¤©¥

ote`a -äpnî eìòé àlL,zindad ytpdn -ìà íéøeäøä ¤Ÿ©£¦¤¨¦§¦¤
,çnä,rval mcia didi `l df xac mb -dúeîöòå dúeäî ék ©Ÿ©¦¨¨§©§¨

dúøeáâáe dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä Lôð ìL¤¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨¦§¨¨
,dzãìBúk íìöàdl oi` zindad ytpa mznglne - ¤§¨§©§¨

,zindad ytpd mvr lr drtyd÷øgilvn `edy lke - ©
wx `id eznglna biydlíôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨

òì økæpk,ìéiyeall xyt`n "ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - ©¦§¨§¥
dna aeygle xacl ,zeyrl - eteba yalzdl zindad ytpd

;xeq`yïk-íàåea x`yp zindad ytpd mvry xg`n - §¦¥

:dl`yd zl`yp ,etwezaíäéúBîLð eãøé äæ änìly - ¨¨¤¨§¦§¥¤
,"mipepia"dòâéì äfä íìBòì,rbizdl -,íBìLå-ñç ÷éøì ¨¨©¤¦©¨¦©§¨

?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläìs`e - §¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§
ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay
zindad ytpa "ipepia"d
zeyxdl `ly -
,daygna dzehlzyd
znxeb - dyrne xeaic
,dax gex zgp dlrnl
- !"wixl" df oi` ok m`e
jk myl" okÎitÎlrÎs`
zeidl oiicr dkixv `l

zeyalzddytpa
,zindaddaxc`-

miccv ipy zeidl mdilr
'eke mi`peye micbep
ziwl`d ytpdyke
ila lrtie dyri ,zgvpn
:xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "'ek zindad ytpd
Î`xhqd z` stekl" ziwl`d ytpd ly dyecigy xg`n
`le - zindad ytpd jeza zeyalzdd ici lr d`a "`xg`
ixd - zecxtpd odizecnra zexvazn zeytpd izyy ote`a
gexÎzgple "`xg`Î`xhq `itkz`"l sqepay ,dxen df
ytpd jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw ,jkn z`veid

hxta :`iyewd `lina zx`ype - dnvr zindaddflertl ,
eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd `vei ,zindad ytpd lr

:`l` ?melyeÎqg `eylíéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦
íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe ,äiLeúì§¦¨§©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨

.íúãBáòådidz ,"mipepia"d ly mzgnye mzngp ,xnelk - ©£¨¨
miwqere dxez micnel mdy drya mz` okeyd iwl`d xe`a

.'d zceara

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt1÷eñt ìò [2éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" : ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦

àa,'eë Lð øác éBðéò øúà ïze`vnp mewn dfi`a ike - §¨£©¥§©©
md m`d .mc` ly eipir
xne`y ,xg` mewna
eipir ,`wec ,mkgdy

?ey`xaéëä àø÷ àlà¤¨§¨¨¥
,éàcå àeäi`cea `l` - ©©

:`id weqtd zpeek:ïðúc¦§©
,epcnl ixdy -Cäé àìŸ§©

àLéøc déelâa Lð øa©©§¦¥§¥¨

,úBnà òaøà;y`x ieliba zen` rax` mc` jli l` -éàî ©§©©©
,àîòè?recn -,déLéø ìò àéøL àzðéëLcdpiky ik - ©£¨¦§¦§¨©§¨©¥¥

,okle .ey`x lr dxeydéLéøa éBìéîe éäBðéò íëç ìëå§¨¨¨¥¦¦§¥¥
,ïeðéàlk ly eipir - ¦

ezepiiprzd lk) mkg
(mb okle eal zneyze
.y`xa (mifkexn) eixeaic

:xnelkàéøLc àeääa§©§©§¨
,déLéø ìò àîi÷å- §©¨¨©¥¥

"dxey"d dpikyd xe`a
;ey`x lr "miiw"eãëå§©
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
äéùåúì íééìôëá íîçðì íúîçð úàæ éäúå åì åìëé
íúãåáòå íúøåú êåúá íúà ïëåùä 'äá íáì çîùìå

÷åñô ìò [÷ìá 'ô øäæá] à÷åðéä ïåùì íéã÷äá àåäå
àìà 'åë ùð øáã éåðéò øúà ïàá éëå åùàøá åéðéò íëçä
àùéøã 'éåìéâá ùð øá êäé àì ïðúã éàãå àåä éëä àø÷
äéùéø ìò àéøù àúðéëùã àîòè éàî úåîà òáøà
àéøùã àåääá ïåðéà äéùéøá éåìéîå éäåðéò íëç ìëå
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א.1. יד.2.קפז, ב, קהלת



a'סו xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ו' רביעי יום
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéá äðäå,90 'nr cr:ïéáé ìéëùîäå'ב אדר ו' רביעי יום

,òcðì ,ïnz éBðéòmiaqen (ehane ezepiiprzd) eipiryke - ¥©¨¦§©
zrcl eilr ,myl¯ déLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc§©§¨§©§¦©¥¥

éøèöà,àçLîì C- ¦§¨¦§¦§¨
lr "wlec"d xe` eze`
(eznyp lr xi`nd) ey`x

.onyl wewfàôeâc ïéâa§¦§¨
,äìéút eäéà Lð øác§©©¦§¦¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe§¨©§¦§¥¨
mc` ly eteb ,oky -
dpnn) dliztl leyn
dreaw dae xe`d jynp
zxrea y`de (y`d

;dilrnøîàå çåö àkìî äîìLe3:"geev" jlnd dnlye - §ŸŸ©§¨¨©§¨©

:devneBLàøác àøBäð àäc ,øñçé ìà ELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§©¤§©§¨§¨¦§Ÿ
éøèöà,àçLîì C,"ony"l wewf ey`x lry xe`d ,oky - ¦§¨¦§¦§¨

,ïàáè ïàãáeò ïeðéàå- §¦§¨©§¨
miaeh miyrn md dl`e
miyrnd .dyer mc`y
onyd mieedn miaehd

.xe` eze`làc ìòå§©¨
,"BLàøa åéðéò íëçä- ¤¨¨¥¨§Ÿ

mkgd ly eipir ,jk lre
`ly b`ec `ede ,ey`xa
miyrnd ,"ony"d xqgi
eze` jxevl ,miaehd

,xe`ì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥
àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨

,à÷åc íéáBè íéNòî éãé-ìòmiynynd ,dyer mc`dy - ©§¥©£¦¦©§¨
eze`l "ony"k,xe`àìå§Ÿ

àéäL ,BúîLða Bì éc©§¦§¨¤¦
,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©

àéä úBéäìdnypdy - ¦§¦
didzäìéúôì ïîLk- §¤¤¦§¦¨

ynyz dnypdy ,xnelk
,sebd ,dliztl "ony"
jynidl y`d rah ixdy
zfg`p `id oi`e ,dlrnl
iciÎlr m`Îik ,dhnl
zxread dlizta dzfig`
jci`n j` ;xread ura e`
zlk`p dnvr dliztd
zwzrp y`de ,zexidna
y` :cere z`f ;xdn dpnn
dliztdn d`ad efk

ixnbl zn`zen dliztd oi`y oeikn ,jf xe` witz `l cala
ixnbl jtdpd xneg `edy ,onyl miwwfp okle - y`l jtdidl
oi` recn oaen o`kn .jf xe` dxi`ne y`d zniiwzn f`e ,y`l
ik ,mc`d lr dxeyd dpikyd xe`l onyk ynyl leki sebd
la` .dnvr y`dn wlgl jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd
onyl zeyridl ,dxe`kl dleki ,dwl` wlg `idy dnypd
dxeyd dyecwd xe`l jtdidl dzlkiay oeikn ,dpikyd xe`l
miaeh miyrnl wwcfdl mc`d lr recn - jk m`e .mc`d lr

?onyk eynyi mdy .`wec,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîepax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
xenb wicv ly s` - mc` ly eznypy ,oldl xiaqn owfd

oi` ,z`f lka - mibeprza dad`ae d`xia d"awd z` caery
ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick cr ,ze`ivna dlha `id

ixdy - ze`ivn efi` z`f lka `idin yie ,`xiyin yi
o`k mpyi jke ;ade`yipye` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac

oi` ,okle .eiptn `xi
ynyl dleki dnypd
zeevn wxe .'d xe`l onyk
itky ,miaeh miyrne
xac md ,oldl xiaqiy

cg`mileki - 'd xe` mr
'd xe`l onyk ynyl
jk lre .icedia xi`nd

:"`ipz"a xne` `edék¦
elôà ,íãàä úîLð äpä¦¥¦§©¨¨¨£¦
'ä ãáBò øeîb ÷écö àeä©¦¨¥
äáäàå äàøéa§¦§¨§©£¨

íéâeðòúa`edy - §©£¦
z` dad`a yibxn
xac ,zewl`n beprzd
zilrp dbixcnl aygpd

;xzeiadðéà ïë-ét-ìò-óàdppi` eznyp -úeàéöna äìèa ©©¦¥¥¨§¥¨©§¦
íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì§©§¥¦¨¥§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦

,øeîb ãeçéa íéãçéîe,'d xe` mr -Bîöò éðôa øác àeä ÷ø §ª¨¦§¦¨©¨¨¦§¥©§
;BáäBàå 'ä àøé ¯-`ed,'d z` `xi`ed:xnelk .'d z` ade` §¥§£

ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd oi`
"ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpd xe`l jtdpe

.'d xe`lBðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§
Cøaúé;devn dze` miiwi icediy ,dvex d"awd -BðBöøe ¦§¨¥§

,íéàeøaäå úBîìBòä ìëì íéiçä øB÷î àeä Cøaúémpn` - ¦§¨¥§©©¦§¨¨¨§©§¦
mdy dvex d"awdy oeikn wx miig mi`xapde zenlerd lk mb

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

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà

88÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
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ח.3. ט, קהלת

'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oevxd oial d`ixad z` dignd oevxd oia lcadd j` ;eigi
z` mia`ey mi`xapde zenlerdy ,jka `hazn zeevnay

ici lr ,oeilrd oevxdn mzeigãøBiL,oeilrd oevxd -íäéìà ¤¥£¥¤
ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤§¨¤§

àeä-Ceøaepiid "mipt" - ¨
ly ezeinipt ,zeinipt
,zxzzqn oeilrd oevxd

pevig wx dxi`nely ezei
oevxd,úBâøãnä úãéøéå¦¦©©©§¥

dpeilr dbixcnn -
,dpnn dpezgzlãò©

úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©
ïéàî Lé úBàøaäìe- §¦¨§¥¥©¦

zeidl elkeiyeøáãå§¨¨
àìå ,Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§Ÿ

úeàéöna eìèaé,oky - ¦¨§©§¦
oevxdn mzeedzd eli`
ici lr `ly dzid oeilrd
miaxd minevnvd
`l - 'eke "mipt zxzqd"e
"yi" ly xeiva md eid
eid `l` ,"cxtp xac"e
.ixnbl ze`ivna milha
oevxd zeiniptyk `wec

ielib icil d`a oeilrd oevxd zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd
zexyt` zniiw - zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdlìéòì økæpk4-ïéàM-äî , ©¦§¨§¥©¤¥
øzñä íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨¤§¥

ììk íéðtlka d"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad
epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn
z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx
myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae - ezgtyn
xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk
mi`xape zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl
z` eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig)
mler epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd
xac meye ,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy

:`lina ixd ,odilr xizqn epi`íäaL úeiçä ïéà,zeevnay - ¥©©¤¨¤
BðBöøa ììëðå ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨§¦§¨¦§

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé,xacd oaen okle - ¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
od ik ,dpikyd xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy
onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp

ilrd oevxa llkp jk ici lr] xpd y`a bfnzne jtdpywx `l oe
gek mb `l` ,devnd z` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd

d ly dyrndsebgekd enk ,ziyrnd devnd z` miiwnd

`ed ixd ,dnecke bexz`d z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny
owfd epax xiaqiy itk ,oeilrd oevxd ly 'd xe`a llkp

.[jyndaz`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl
dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr mc`d lr dpikyd
ici lr `l` ,zewl`l

:zeevn ly oneiw,äpäå§¦¥
,äðéëMä úàøLä ïéðò¦§©©§¨©©§¦¨
Búeäìà éelb àeä¦¡Ÿ
óBñ-ïéà øBàå Cøaúé¦§¨¥§¥
,øác äæéàa àeä-Ceøä§¥¤¨¨
`vnp ixd mvra ,oky -
,mewn lka d"awd
df xac lry mixne`yke
dpeekd ,dpikyd dxey

`idziwl`d zelbzdl
,xac eze` lreðéäå§©§

,øîBì:xnelk -BúBàL ©¤
'ä øBàa ììëð øác̈¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe¨¥©§¦
àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨
'ä Ba älbúîe äøBML¤¤¦§©¤

.ãçàdpikyd z`xyd - ¤¨
zelbzd - dyexit
d`a zelbzdde ,dpikyd

.zelhazd dpyiy okid wxåéìà ìèa àlM äî ìk ìáà£¨¨©¤Ÿ¨¥¥¨
óàå .Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéà ¯ éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¥¤¦§©¤§©

Ba ÷acúnL øeîb ÷écö,d"awda -äaø äáäàa`idy - ©¦¨¤¦§©¥§©£¨©¨
lka ,d"awdl zewacde dad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn

:z`f,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî úéì éøäoi` - £¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤
.zn`a d"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygnék¦

úzîàly oiprd -Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦
,Búecçàå,d"awd ly -Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäL §©§¤§©§¤¤¦§¨

,Lnîdpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ©¨
,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` lÎ` `edy jka wx z`hazn

.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlaeäæ ïk-íàå§¦¥¤
,áäBàä,d"awd z` ade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd - ¨¥

Lé àeäLdf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in,ade`yàìå ¤¥§Ÿ
,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî úéì ¯ ñôàoi`y ixd - ¤¤¥©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegeke `ed) ezaygnei,llk d"awd z` dbiyne "zqtez" (
,úBönä íei÷ éãé-ìò àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨©§¥¦©¦§

.íéðt øzñä íeL éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL- ¤¥§§¨§¨¦§¨¥©¨§¦¤§¥¨¦
meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd ly eznkge epevx zeinipt
mc`a zeidl dleki zeevnd meiw iciÎlr ,`wec ,okle ,zeevnd
zipgex dcear ici lr `le ,'ied xe` ly zelbzde d`xyd

.zhytenddbdly zelbzddy ,o`k xn`py dnl qgia
xacdyk `wec d`a ,xaca `edÎjexa seqÎoi` xe`e zewl`
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íéøîà éèå÷éì
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå .øåîâ ãåçéá
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà
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כב.4. כא, י, פרק



סז 'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ו' רביעי יום
,cn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øåàéá äðäå,90 'nr cr:ïéáé ìéëùîäå'ב אדר ו' רביעי יום

,òcðì ,ïnz éBðéòmiaqen (ehane ezepiiprzd) eipiryke - ¥©¨¦§©
zrcl eilr ,myl¯ déLéø ìò ÷éìãàc àøBäð àeääc§©§¨§©§¦©¥¥

éøèöà,àçLîì C- ¦§¨¦§¦§¨
lr "wlec"d xe` eze`
(eznyp lr xi`nd) ey`x

.onyl wewfàôeâc ïéâa§¦§¨
,äìéút eäéà Lð øác§©©¦§¦¨
,àìéòì ÷éìãà àøBäðe§¨©§¦§¥¨
mc` ly eteb ,oky -
dpnn) dliztl leyn
dreaw dae xe`d jynp
zxrea y`de (y`d

;dilrnøîàå çåö àkìî äîìLe3:"geev" jlnd dnlye - §ŸŸ©§¨¨©§¨©

:devneBLàøác àøBäð àäc ,øñçé ìà ELàø ìò ïîLå§¤¤©Ÿ§©¤§©§¨§¨¦§Ÿ
éøèöà,àçLîì C,"ony"l wewf ey`x lry xe`d ,oky - ¦§¨¦§¦§¨

,ïàáè ïàãáeò ïeðéàå- §¦§¨©§¨
miaeh miyrn md dl`e
miyrnd .dyer mc`y
onyd mieedn miaehd

.xe` eze`làc ìòå§©¨
,"BLàøa åéðéò íëçä- ¤¨¨¥¨§Ÿ

mkgd ly eipir ,jk lre
`ly b`ec `ede ,ey`xa
miyrnd ,"ony"d xqgi
eze` jxevl ,miaehd

,xe`ì ïàk ãò.BðBL."xdef"d ly - ©¨§

,äæ ìLî øeàa äpäå,"xdef"ay -äðéëMä øBà ìéLîäL §¦¥¥¨¨¤¤¦§¦©§¦¨
ïéà Cëå ,ïîL éìa äìéúta æçàðå øéàî BðéàL øpä øBàì§©¥¤¥¥¦§¤¡¨©§¦¨§¦¤¤§¨¥
àlà ,äìéúôì ìLîpL íãàä óeb ìò äøBL äðéëMä©§¦¨¨©¨¨¨¤¦§©¦§¦¨¤¨

,à÷åc íéáBè íéNòî éãé-ìòmiynynd ,dyer mc`dy - ©§¥©£¦¦©§¨
eze`l "ony"k,xe`àìå§Ÿ

àéäL ,BúîLða Bì éc©§¦§¨¤¦
,ìònî dBìà ÷ìç¥¤¡©¦©©

àéä úBéäìdnypdy - ¦§¦
didzäìéúôì ïîLk- §¤¤¦§¦¨

ynyz dnypdy ,xnelk
,sebd ,dliztl "ony"
jynidl y`d rah ixdy
zfg`p `id oi`e ,dlrnl
iciÎlr m`Îik ,dhnl
zxread dlizta dzfig`
jci`n j` ;xread ura e`
zlk`p dnvr dliztd
zwzrp y`de ,zexidna
y` :cere z`f ;xdn dpnn
dliztdn d`ad efk

ixnbl zn`zen dliztd oi`y oeikn ,jf xe` witz `l cala
ixnbl jtdpd xneg `edy ,onyl miwwfp okle - y`l jtdidl
oi` recn oaen o`kn .jf xe` dxi`ne y`d zniiwzn f`e ,y`l
ik ,mc`d lr dxeyd dpikyd xe`l onyk ynyl leki sebd
la` .dnvr y`dn wlgl jtdp epi`e eze`ivna x`yp sebd
onyl zeyridl ,dxe`kl dleki ,dwl` wlg `idy dnypd
dxeyd dyecwd xe`l jtdidl dzlkiay oeikn ,dpikyd xe`l
miaeh miyrnl wwcfdl mc`d lr recn - jk m`e .mc`d lr

?onyk eynyi mdy .`wec,ìékNî ìëì ïáeîe øàáîepax - §Ÿ¨¨§¨©§¦
xenb wicv ly s` - mc` ly eznypy ,oldl xiaqn owfd

oi` ,z`f lka - mibeprza dad`ae d`xia d"awd z` caery
ixdy ,'d xe`l ixnbl jtdizy jk ick cr ,ze`ivna dlha `id

ixdy - ze`ivn efi` z`f lka `idin yie ,`xiyin yi
o`k mpyi jke ;ade`yipye` ipyd z` ade` cg`dy ,mixac

oi` ,okle .eiptn `xi
ynyl dleki dnypd
zeevn wxe .'d xe`l onyk
itky ,miaeh miyrne
xac md ,oldl xiaqiy

cg`mileki - 'd xe` mr
'd xe`l onyk ynyl
jk lre .icedia xi`nd

:"`ipz"a xne` `edék¦
elôà ,íãàä úîLð äpä¦¥¦§©¨¨¨£¦
'ä ãáBò øeîb ÷écö àeä©¦¨¥
äáäàå äàøéa§¦§¨§©£¨

íéâeðòúa`edy - §©£¦
z` dad`a yibxn
xac ,zewl`n beprzd
zilrp dbixcnl aygpd

;xzeiadðéà ïë-ét-ìò-óàdppi` eznyp -úeàéöna äìèa ©©¦¥¥¨§¥¨©§¦
íéãçàì úBéäì ,Lnî 'ä øBàa ììkìå ìèaì éøîâì§©§¥¦¨¥§¦¨¥§©¨¦§©£¨¦

,øeîb ãeçéa íéãçéîe,'d xe` mr -Bîöò éðôa øác àeä ÷ø §ª¨¦§¦¨©¨¨¦§¥©§
;BáäBàå 'ä àøé ¯-`ed,'d z` `xi`ed:xnelk .'d z` ade` §¥§£

ixnbl dlkd onyd enk ,'d xe`l ixnbl zktdp dnypd oi`
"ony"k ynyl dleki dnvr dnypd oi` okle .xpd xe`l jtdpe

.'d xe`lBðBöø ïäL ,íéáBè íéNòîe úBönä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦§©£¦¦¤¥§
Cøaúé;devn dze` miiwi icediy ,dvex d"awd -BðBöøe ¦§¨¥§

,íéàeøaäå úBîìBòä ìëì íéiçä øB÷î àeä Cøaúémpn` - ¦§¨¥§©©¦§¨¨¨§©§¦
mdy dvex d"awdy oeikn wx miig mi`xapde zenlerd lk mb
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àøåäð àåääã òãðì ïîú éåðéò ãëå äéùéø ìò àîéé÷å
ð"áã àôåâã ïéâá àçùîì êéøèöà äéùéø ìò ÷éìãàã
çåö àëìî äîìùå àìéòì ÷éìãà àøåäðå äìéúô åäéà
åùàøáã àøåäð àäã øñçé ìà êùàø ìò ïîùå øîàå
åéðéò íëçä ã"òå ïàáè ïàãáåò ïåðéàå àçùîì êéøèöà

.ì"ëò åùàøá

øåà ìéùîäù äæ ìùî øåàéá äðäå
éìá äìéúôá æçàðå øéàî åðéàù øðä øåàì äðéëùä
ìùîðù íãàä óåâ ìò äøåù äðéëùä ïéà êëå ïîù
åì éã àìå à÷ååã íéáåè íéùòî é"ò àìà äìéúôì
ïîùë àéä úåéäì ìòîî äåìà ÷ìç àéäù åúîùðá
íãàä úîùð äðä éë ìéëùî ìëì ïáåîå øàåáî 'ìéúôì
'éâåðòúá äáäàå äàøéá 'ä ãáåò øåîâ ÷éãö àåä 'éôà
ììëéìå ìèáéì éøîâì úåàéöîá äìéèá äðéà ë"ôòà

88÷ø øåîâ ãåçéá íéãçåéîå íéãçàì úåéäì ùîî 'ä øåàá
úåöîä ë"àùî .åáäåàå 'ä àøé åîöò éðôá øáã àåä
øå÷î àåä 'úé åðåöøå 'úé åðåöø ïäù íéáåè íéùòîå
éãé ìò íäéìà ãøåéù íéàåøáäå úåîìåòä ìëì íééçä
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ח.3. ט, קהלת

'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

oevxd oial d`ixad z` dignd oevxd oia lcadd j` ;eigi
z` mia`ey mi`xapde zenlerdy ,jka `hazn zeevnay

ici lr ,oeilrd oevxdn mzeigãøBiL,oeilrd oevxd -íäéìà ¤¥£¥¤
ïBéìòä ïBöø ìL íéðt øzñäå íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦§¤§¥¨¦¤§¨¤§

àeä-Ceøaepiid "mipt" - ¨
ly ezeinipt ,zeinipt
,zxzzqn oeilrd oevxd

pevig wx dxi`nely ezei
oevxd,úBâøãnä úãéøéå¦¦©©©§¥

dpeilr dbixcnn -
,dpnn dpezgzlãò©

úBeäúäì eìëeiL¤§§¦§©
ïéàî Lé úBàøaäìe- §¦¨§¥¥©¦

zeidl elkeiyeøáãå§¨¨
àìå ,Bîöò éðôa ãøôð¦§¨¦§¥©§§Ÿ

úeàéöna eìèaé,oky - ¦¨§©§¦
oevxdn mzeedzd eli`
ici lr `ly dzid oeilrd
miaxd minevnvd
`l - 'eke "mipt zxzqd"e
"yi" ly xeiva md eid
eid `l` ,"cxtp xac"e
.ixnbl ze`ivna milha
oevxd zeiniptyk `wec

ielib icil d`a oeilrd oevxd zeipevig mbe "zxzzqn" oeilrd
zexyt` zniiw - zebixcnd zcixie miax minevnv ici lr

,mi`xapde zenlerd ly mzeedzdlìéòì økæpk4-ïéàM-äî , ©¦§¨§¥©¤¥
øzñä íL ïéàå ,Cøaúé BðBöø úéîéðt ïäL ,úBönä ïk¥©¦§¤¥§¦¦§¦§¨¥§¥¨¤§¥

ììk íéðtlka d"awd ly iniptd epevx od od zeevnd ,oky - ¨¦§¨
`ed df geexae ,gieexne xgqna wqer mc` :lynl .d`ixad
epd gieexdle xgqna weqrl epevxy ixd - ezgtyn z` qpxtn
z` qpxtl `ed izin`de iniptd oevxd ;cala ipevig oevx
myle ,gieexdl mb dvex xak `ed ,df oevx llbae - ezgtyn
xywda mb jk epaei mixacd .xgqna weqrl dvex `ed jk
mi`xape zenler ly mneiwa d"awd ly epevx :eppiprl
z` eniiwiy micedi eidiy ick wx `ed (oevxd zeipevig)
mler epyiyk wx ize`ivn df xace ,(oevxd zeinipt) zeevnd
xac meye ,izin`de iniptd oevxd od zeevndy oeikne .`xapy

:`lina ixd ,odilr xizqn epi`íäaL úeiçä ïéà,zeevnay - ¥©©¤¨¤
BðBöøa ììëðå ãçéî àeä àlà ,ììk Bîöò éðôa ãøôð øác̈¨¦§¨¦§¥©§§¨¤¨§ª¨§¦§¨¦§

.øeîb ãeçéa Lnî íéãçàì eéäå ,Cøaúé,xacd oaen okle - ¦§¨¥§¨©£¨¦©¨§¦¨
od ik ,dpikyd xe`l "ony" ynyl zeleki zeevnd wxy
onyd enk ,oeilrd oevxd ly exe`a zebfnzne ynn zektdp

ilrd oevxa llkp jk ici lr] xpd y`a bfnzne jtdpywx `l oe
gek mb `l` ,devnd z` miiwnd ziwl`d ytpd ly gekd

d ly dyrndsebgekd enk ,ziyrnd devnd z` miiwnd

`ed ixd ,dnecke bexz`d z` wifgny e` ,oilitzd z` gipny
owfd epax xiaqiy itk ,oeilrd oevxd ly 'd xe`a llkp

.[jyndaz`xyd didzy xyt` i` recn ,xaqen oldl
dnypd oia zeipgex zewace dad` ici lr mc`d lr dpikyd
ici lr `l` ,zewl`l

:zeevn ly oneiw,äpäå§¦¥
,äðéëMä úàøLä ïéðò¦§©©§¨©©§¦¨
Búeäìà éelb àeä¦¡Ÿ
óBñ-ïéà øBàå Cøaúé¦§¨¥§¥
,øác äæéàa àeä-Ceøä§¥¤¨¨
`vnp ixd mvra ,oky -
,mewn lka d"awd
df xac lry mixne`yke
dpeekd ,dpikyd dxey

`idziwl`d zelbzdl
,xac eze` lreðéäå§©§

,øîBì:xnelk -BúBàL ©¤
'ä øBàa ììëð øác̈¨¦§¨§
úeàéöna Bì ìèáe¨¥©§¦
àeä æàL ,éøîâì§©§¥¤¨
'ä Ba älbúîe äøBML¤¤¦§©¤

.ãçàdpikyd z`xyd - ¤¨
zelbzd - dyexit
d`a zelbzdde ,dpikyd

.zelhazd dpyiy okid wxåéìà ìèa àlM äî ìk ìáà£¨¨©¤Ÿ¨¥¥¨
óàå .Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéà ¯ éøîâì úeàéöna©§¦§©§¥¥¤¦§©¤§©

Ba ÷acúnL øeîb ÷écö,d"awda -äaø äáäàa`idy - ©¦¨¤¦§©¥§©£¨©¨
lka ,d"awdl zewacde dad`d zebxca xzeia dlrp dbixcn

:z`f,úîàa ììk déa àñéôz äáLçî úéì éøäoi` - £¥¥©£¨¨§¦¨¥§¨¤¡¤
.zn`a d"awd z` (biydl) "qetzl" lkezy daygnék¦

úzîàly oiprd -Bãeçé àeä ¯ "úîà íéäìà 'ä" £¦©¡Ÿ¦¡¤¦
,Búecçàå,d"awd ly -Bãòìa ñôàå àeä Bcáì àeäL §©§¤§©§¤¤¦§¨

,Lnîdpi` 'd zecg` oipr zzin`y ,'k wxta epcnly itk - ©¨
,`vnp `ed wxy ,`l` ;cg` lÎ` `edy jka wx z`hazn

.d"awdl lha lkd ik - miiw xac mey oi` ecrlaeäæ ïk-íàå§¦¥¤
,áäBàä,d"awd z` ade` `edy mixne` ep` eilr ,wicvd - ¨¥

Lé àeäLdf o`k ybxeny jka ,ezybxda -in,ade`yàìå ¤¥§Ÿ
,ììk déa àñéôz déìéc äáLçî úéì ¯ ñôàoi`y ixd - ¤¤¥©£¨¨¦¥§¦¨¥§¨

zegeke `ed) ezaygnei,llk d"awd z` dbiyne "zqtez" (
,úBönä íei÷ éãé-ìò àlà ,Ba älbúîe äøBL 'ä øBà ïéàå§¥¤¦§©¤¤¨©§¥¦©¦§

.íéðt øzñä íeL éìa Lnî Cøaúé Búîëçå BðBöø ïäL- ¤¥§§¨§¨¦§¨¥©¨§¦¤§¥¨¦
meiwa llk zxzzqn dppi` d"awd ly eznkge epevx zeinipt
mc`a zeidl dleki zeevnd meiw iciÎlr ,`wec ,okle ,zeevnd
zipgex dcear ici lr `le ,'ied xe` ly zelbzde d`xyd

.zhytenddbdly zelbzddy ,o`k xn`py dnl qgia
xacdyk `wec d`a ,xaca `edÎjexa seqÎoi` xe`e zewl`
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íéøîà éèå÷éì
ä"á ïåéìòä ïåöø ìù íéðô øúñäå íéáø íéîåöîö
ùé úåàøáäìå úååäúäì åìëåéù ãò úåâøãîä úãéøéå
ì"ðë úåàéöîá åìèáé àìå åîöò éðôá ãøôð øáãå ïéàî
øúñä íù ïéàå 'úé åðåöø úéîéðô ïäù úåöîä ë"àùî
ììë åîöò éðôá ãøôð øáã íäáù úåéçä ïéà ììë íéðô
ùîî íéãçàì åéäå 'úé åðåöøá ììëðå ãçåéî àåä àìà
éåìéâ àåä äðéëùä úàøùä ïéðò äðäå .øåîâ ãåçéá
øîåì åðééäå øáã äæéàá ä"á ñ"à øåàå 'úé åúåäìà
éøîâì úåàéöîá åì ìèáå 'ä øåàá ììëð øáã åúåàù
àìù äî ìë ìáà ãçà 'ä åá äìâúîå äøåùù àåä æàù
äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéà éøîâì úåàéöîá åéìà ìèá
úéì éøä äáø äáäàá åá ÷áãúîù øåîâ ÷éãö óàå åá
íéäìà 'ä úúéîà éë úîàá ììë äéá àñéôú äáùçî
åãòìá ñôàå àåä åãáì àåäù åúåãçàå åãåçé àåä úîà
äáùçî úéì ñôà àìå ùé àåäù áäåàä äæ ë"àå .ùîî
åá äìâúîå äøåù 'ä øåà ïéàå ììë äéá àñéôú äéìéã
ùîî 'úé åúîëçå åðåöø ïäù úåöîä íåé÷ é"ò àìà
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כב.4. כא, י, פרק



a'סח xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

wicv mb ,jk meyne - 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha
,zewl`l ("dax dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb
`l` ,d"awd z` llk dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi`
d"awd ly eznkge epevx ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec

:ddbda owfd epax xne` -
éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦

,íBìMä-åéìòaxd - ¨¨©¨
,yhixfnn cibndLeøt¥

áeúkM äîì íòèå§©©§©¤¨
-ïéà øBàL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤¥
Bðéà àeä-Ceøa óBñ¨¥
íìBòa elôà ãçéúî¦§©¥£¦§¨
éãé-ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`
d"awd cg`zn ,"dnkg"d
.zeliv`d mler ipipr mr
cibnd axd xn` jk lre
"yexit" yhixfnn
idn - "yexit" :"mrh"e
ly ezeyalzd zernyn
;dnkgd zxitqa d"awd
`ed oi` recn - "mrh"e
wx xac meya cgiizn
zxitqa ezeyalzd ixg`

.dnkgdíeMî eðéäå§©§¦
,úîàä ãçà àeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàL,izin`d "cg`"d - ¤¥¨¤¨¨¡¤

:xnelkúâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©
:('eëå äîëçäecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - ©¨§¨§

seqÎoi` xe`y zernynd edf .miiw xac oi` ecrlae ,`vnp
`ed"y enk dlbzn seqÎoi` xe` :dnkgd zxitqa yalzn
ixg` wx ,xac meya cg`zn `ed oi` okle ,"ezlef oi`e ecal

xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz yalzn `edyseqÎoi`
enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha `edy xaca wx cg`zn
zbixcn ,xen`k ,`id ef dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y
zxfrae ,zeciqga wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez .dnkgd

oaei 'dcr epcnly dnn .mixeriyd jynda xzei dagxda
,dpikyd xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen ,dzr
.dad`e zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypd `le
zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei oldl
.ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde daygnd
,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl ick ,eli`e
levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec df ixd

sebd z` dignd zindad ytpd gek ly xzi5.íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨
éðL íò ,úéäìàä BLôð àéäL ,BúîLð éæà ,äøBza ÷ñBò¥©¨£©¦§¨¤¦©§¨¡Ÿ¦¦§¥

äáLçîe øeacä çk íäL ,ícáì íéîéðtä äéLeáì- §¤¨©§¦¦§©¨¤¥Ÿ©©¦©£¨¨
dzeida ,ytpd ly inipt yeal `id ,aeygl gekd - "daygn"
,wqtd ila ,cinz zlret daygnd okly ;ytpd mr zcge`n
z`vnp ixd ytpde - ytpd mr xzei aexiwa dxeyw `idy iptn

cinz,xeaicd gek mb jk .
ly inipt yeal `ed
gekl d`eeyda - ytpd
xaca lretd dyrnd
on ixnbl cxtp `edy
mc`y dryae .mc`d
ytpd ixd ,dxez cnel
:miyeald ipye ziwl`d

,daygne xeaicúBììëð¦§¨
'ä øBàa`edy --ïéà §¥

úBãçéîe àeä-Ceøa óBñ¨§ª¨
àéäå .øeîb ãeçéa Ba§¦¨§¦

Läìò äðéëMä úàø ©§¨©©§¦¨©
øîàîk ,úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©£©

ì"æø6ãçà elôàL ©©¤£¦¤¨
äøBza ÷ñBòå áLBiL¤¥§¥©¨

.Bnò äðéëLdpikyd - §¦¨¦
eytp lr f` dxey
,diyeal ipye ziwl`d
`id mda ,xeaice daygn
ayeg `edyk zyalzn

.dxez xacneéãk Cà©§¥
éLîäìúøàäå øBà C §©§¦§¤¨©

àéäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb ìò íb äðéëMäytpd - ©§¦¨©©§©§©§¥¦¤¦
,zindadLnî Bôeâa úLaìîä ,úéðeiçäz` dign `id - ©¦¦©§ª¤¤§©¨

- miinybd eiiga sebdéøöúBNòpä úBiNòî úBöî íi÷ì C ¨¦§©¥¦§©£¦©©£
,Lnî óebä éãé-ìò.dyrnd geka -Lnî óebä çk æàL ©§¥©©¨¤¨Ÿ©©©¨

Bæ äiNòaLgekd o`k epyi ,oilitz gipn mc`yk :lynl - ¤©£¦¨
lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane cid z` ripnd iptebd
gipn icediy - devn dze`n wlg df gek deedn `lina .ynn

`ed okle - oilitzãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëð¦§¨§§§ª¨§¦
àeäå ,øeîb,sebd gek -.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáì ¨§§©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c wxta epcnly enk -
.ziwl`d ytpd ly - dyrnd yeal - iyilyd yealdéæàå- ©£©

,oeilrd oevxd mr cgeine llkp dyrnd gekykLôð çk íb©Ÿ©¤¤
,dâð útìwnL Lnî BôeâaL úéðeiçäwxta epcnly itk - ©¦¦¤§©¨¤¦§¦©Ÿ©
,dbep ztilwn `id zindad ytpdy '`áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§

àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk äMãwa Lnî ììëðå§¦§¨©¨©§ª¨§¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤
,df gek -,äåönä äNòî äNBòå ìòBtä àeäziiyry s` - ©¥§¤©£¥©¦§¨

ytpdy ,owfd epax o`k xirn ,ziwl`d ytpdn d`a devn
dlert rval sebd lr lertl dgeka oi` dcal ziwl`d
,zindad ytpd iciÎlr `wec ,`l` .oilitz zgpdk ,zinyb
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íéøîà éèå÷éì
*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå

÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
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קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.6.ראה ג, אבות

'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

leki ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `idysebd
,ziwl`d ytpdn lrten zeidlBãòìaLly dgek ila - ¤¦§¨

,zipeigd ytpd,ììk óeba úìòBt úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©§¨
àéä ék,ziwl`d ytpd -,éøîçå éîLb óebäå ,úéiðçeø- ¦¦£¦¦§©©§¦§¨§¦

ipy od zeinybe zeipgexe
;micbep mixacòvînäå§©§ª¨

íäéðéaytpd oia - ¥¥¤
,sebd oial ziwl`dàéä¦

úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦
íãàä íãa úLaìîä©§ª¤¤§©¨¨¨

.óebä ìëå BaìaL- ¤§¦§¨©
]x"enc` w"k zxrd

`"hily(rbepe) xaecnd" :
oiipr `ed o`k ybcene

dlertdok mb xnel yie .
zexagzdc iptn `edy
(zindad ytpd mb) ytpd
`iltnd gka `ed seba
w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl
oeekzn `"hily x"enc`
:ef ezxrda (c"rtl)
ytp"dy o`k xaecna
`id "zindad zipeigd
ytpd oia "rvenn"d
,sebd oial ziwl`d
rbep df o`ke) `id dpeekd

a jeeizl (ybcenezlertziwl`d ytpd :seba ziwl`d ytpd
zervn`a wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd

`idy ,zindad zipeigd ytpdmvramca ynn zyaelnd
ytpa (xnele zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd
zipgexd ytpd ly zecg`zdd mvra "rvenn" xeza zindad
w"ke .(llk o`k rbep epi` df oipr ,oky) inybd sebd mr
mb (o`k rbep df oi`y z`f caln) siqen `"hily x"enc`

xaqdxeza zindad ytpd zece` xacl llk o`k jiiy `ly ,
ezin`l ,oky - sebd mr ytpd zexagzd ly oaena "rvenn"
(zindad ytpd ly mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly
dxeva :xnelk ,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr
ytpd .[(rvenn ici lr xyt`zn dfy `le) zirahÎlre zi`lt
zekiiy dl yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad
mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae
oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd
ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d ytpd

ek mb llkp okl - devnd dyrn z` dyere sebadyecwa dg
.devnd ziiyr zrya

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl

:mc`d seb lk lr dpikyd z`xyddúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨
ìLàì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð ¤¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ

,äMã÷a eììëðytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§§©§ª¨
`le ,dyecwa millkp ,ziyrp devnd mci lry ,zindad
mvr zeednd ody zecnd
itk - zindad ytpd
,a"i wxta epcnly
zellkp ,cala miwicvay

;dyecwa zecnd-ìkî¦¨
ïéôkúàc øçàî íB÷î̈¥©©§¦§©§¨

,äMãwìoeeikn - ©§ª¨
zerpkp zerxd zecndy

,dyecwlïçøk-ìòáe§©¨§¨
,ïîà ïéðBòdiyrnl - ¦¨¥

,ziwl`d ytpd ly
ïévøúîe ïéîékñîe©§¦¦¦§©¦
éãé-ìò ,äåönä úiNòì©£¦©©¦§¨©§¥
BLôð úeøabúä¦§©§©§
èélML çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦

,álä ìòepcnly itk - ©©¥
s` lry ,a"i wxta
`l "ipepia"a ald iybxy
yi la` ,dyecwa ellkp
,mdilr helyl gekd ea
zelcba zeppeazd ici lr
,egena `edÎjexa 'ied

,lreta zeevn ziiyrl xywa ald lr lertleïäåzecnd - §¥
od ,zindad ytpd ly zerxdBæ äòLaziwl`d ytpdyk - §¨¨

,d"awd ly ezelcba zppeazn,äðLå úeìb úðéçáaod - ¦§¦©¨§¥¨
,zelba ze`vnpe zepyi eli`k,ìéòì økæpk.a"i wxta -Cëìe ©¦§¨§¥§¨

äòéðî Bæ ïéà,dripn meyn jka oi` -ìò äðéëMä úàøLäî ¥§¦¨¥©§¨©©§¦¨©
.Bæ äòLa íãàä óebcvik xiaqdl owfd epax jiynn oldl - ¨¨¨§¨¨

devn ici lr mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok`
.zg`,eðéäc:xnelk -úiNòa Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨©£¦©

,äåönä,oilitz dgipnd cid ly dyrnd gek :lynl -àeä ©¦§¨
,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàa Lnî ììëðdfd gekd - ¦§¨©¨§§ª¨§¦¨

,devnay 'd xe` mr ixnbl cg`zne bfnznäæ-éãé-ìòå§©§¥¤
éLîîäøàä C,"dx`d" zpigaay iwl` xe` -Lôð úeììëì ©§¦¤¨¨¦§¨¤¤

,éîLbä óebä ìò íâå ,óebä ìëaL úéðeiçälr wx `le - ©¦¦¤§¨©§©©©©©§¦
lk lr dx`dd zkynp dxev efi`a ,devnd z` miiwnd xa`d

- ?sebd lk lre zipeigd ytpéwî úðéçáaäìòîlî ó ¦§¦©©¦¦§©§¨
.åéìâø ãòå BLàøî.sebd z`e zindad ytpd z` dtiwda - ¥Ÿ§©©§¨

áeúkL eäæå7"déLéø ìò àéøL àzðéëLå" :8.à÷éc "ìò" ¯ §¤¤¨§¦§¨©§¨©¥¥©©§¨
-lr,`weclrzpigaa ,y`xdsiwn;äøNò éa ìkà" ïëå§¥©¨¥£¨¨

."àéøL àzðéëLlk lry ,mixne` l"f epinkgy dn mb jke - §¦§¨©§¨
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íéøîà éèå÷éì
ä àì åãòìáùéë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúé

íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå óåâä ìëå åáìáù
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù
àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון



סט 'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
'éô ä"ò éøåîî éúòîù øùàëå)
ñ"à øåàù ç"òá ù"îì íòèå
íìåòá 'éôà ãçééúî åðéà ä"á
åúåùáìúä é"ò àìà úåìéöàä
íåùî åðééäå äîëç 'éôñá äìçú
úîàä ãçà àåä ä"á ñ"àù
àéä åæå åúìåæ ïéàå àåä åãáì àåäù

:('åëå äîëçä úâøãî

wicv mb ,jk meyne - 'd xe`a llkpe oihelgl ze`ivna lha
,zewl`l ("dax dad`") daxd ezad`e ezewac s` lr ,xenb
`l` ,d"awd z` llk dbiyne "zqtez" ,ely "daygn"d oi`
d"awd ly eznkge epevx ody zeevnd ly oneiw ici lr `wec

:ddbda owfd epax xne` -
éøBnî ézòîL øLàëå)*§©£¤¨©§¦¦¦

,íBìMä-åéìòaxd - ¨¨©¨
,yhixfnn cibndLeøt¥

áeúkM äîì íòèå§©©§©¤¨
-ïéà øBàL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤¥
Bðéà àeä-Ceøa óBñ¨¥
íìBòa elôà ãçéúî¦§©¥£¦§¨
éãé-ìò àlà úeìéöàä̈£¦¤¨©§¥
älçz BúeLaìúä¦§©§§¦¨

,äîëç úøéôña`wec - ¦§¦©¨§¨
zxitq zervn`a ,f`
d"awd cg`zn ,"dnkg"d
.zeliv`d mler ipipr mr
cibnd axd xn` jk lre
"yexit" yhixfnn
idn - "yexit" :"mrh"e
ly ezeyalzd zernyn
;dnkgd zxitqa d"awd
`ed oi` recn - "mrh"e
wx xac meya cgiizn
zxitqa ezeyalzd ixg`

.dnkgdíeMî eðéäå§©§¦
,úîàä ãçà àeä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàL,izin`d "cg`"d - ¤¥¨¤¨¨¡¤

:xnelkúâøãî àéä Bæå ,Búìeæ ïéàå àeä Bcáì àeäL¤§©§¥¨§¦©§¥©
:('eëå äîëçäecal `edy "dybxd"d `id dnkgd zbixcn - ©¨§¨§

seqÎoi` xe`y zernynd edf .miiw xac oi` ecrlae ,`vnp
`ed"y enk dlbzn seqÎoi` xe` :dnkgd zxitqa yalzn
ixg` wx ,xac meya cg`zn `ed oi` okle ,"ezlef oi`e ecal

xe` ,oky .dnkgd zxitqa dligz yalzn `edyseqÎoi`
enk ea "ybxp" `ede ze`ivna lha `edy xaca wx cg`zn
zbixcn ,xen`k ,`id ef dybxd ."ezlef oi`e ecal `ed"y
zxfrae ,zeciqga wenr oipr `ed ,ef ddbd ly dpkez .dnkgd

oaei 'dcr epcnly dnn .mixeriyd jynda xzei dagxda
,dpikyd xe`l "ony"l zeyrp `wec zeevnd recn oaen ,dzr
.dad`e zewac ly zipgexd dceard e` ,dnvr dnypd `le
zeevn ici lr :oipra lcad miiw onvr zeevnay xaqei oldl
.ziwl`d ytpd lr dpikyd z`xyd d`a ,xeaicde daygnd
,zindad ytpde sebd lr dpikyd xe` z` jiyndl ick ,eli`e
levipae ,sebd mr zeyrpd ,zeiyrn zeevn ici lr `wec df ixd

sebd z` dignd zindad ytpd gek ly xzi5.íãàäLk ,äpäå§¦¥§¤¨¨¨
éðL íò ,úéäìàä BLôð àéäL ,BúîLð éæà ,äøBza ÷ñBò¥©¨£©¦§¨¤¦©§¨¡Ÿ¦¦§¥

äáLçîe øeacä çk íäL ,ícáì íéîéðtä äéLeáì- §¤¨©§¦¦§©¨¤¥Ÿ©©¦©£¨¨
dzeida ,ytpd ly inipt yeal `id ,aeygl gekd - "daygn"
,wqtd ila ,cinz zlret daygnd okly ;ytpd mr zcge`n
z`vnp ixd ytpde - ytpd mr xzei aexiwa dxeyw `idy iptn

cinz,xeaicd gek mb jk .
ly inipt yeal `ed
gekl d`eeyda - ytpd
xaca lretd dyrnd
on ixnbl cxtp `edy
mc`y dryae .mc`d
ytpd ixd ,dxez cnel
:miyeald ipye ziwl`d

,daygne xeaicúBììëð¦§¨
'ä øBàa`edy --ïéà §¥

úBãçéîe àeä-Ceøa óBñ¨§ª¨
àéäå .øeîb ãeçéa Ba§¦¨§¦

Läìò äðéëMä úàø ©§¨©©§¦¨©
øîàîk ,úéäìàä BLôð©§¨¡Ÿ¦§©£©

ì"æø6ãçà elôàL ©©¤£¦¤¨
äøBza ÷ñBòå áLBiL¤¥§¥©¨

.Bnò äðéëLdpikyd - §¦¨¦
eytp lr f` dxey
,diyeal ipye ziwl`d
`id mda ,xeaice daygn
ayeg `edyk zyalzn

.dxez xacneéãk Cà©§¥
éLîäìúøàäå øBà C §©§¦§¤¨©

àéäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb ìò íb äðéëMäytpd - ©§¦¨©©§©§©§¥¦¤¦
,zindadLnî Bôeâa úLaìîä ,úéðeiçäz` dign `id - ©¦¦©§ª¤¤§©¨

- miinybd eiiga sebdéøöúBNòpä úBiNòî úBöî íi÷ì C ¨¦§©¥¦§©£¦©©£
,Lnî óebä éãé-ìò.dyrnd geka -Lnî óebä çk æàL ©§¥©©¨¤¨Ÿ©©©¨

Bæ äiNòaLgekd o`k epyi ,oilitz gipn mc`yk :lynl - ¤©£¦¨
lreta oilitz zgpd zevn dz` rvane cid z` ripnd iptebd
gipn icediy - devn dze`n wlg df gek deedn `lina .ynn

`ed okle - oilitzãeçéa Ba ãçéîe BðBöøe 'ä øBàa ììëð¦§¨§§§ª¨§¦
àeäå ,øeîb,sebd gek -.úéäìàä Lôð ìL éLéìMä Leáì ¨§§©§¦¦¤¤¤¨¡Ÿ¦

ici lr rvean zeevnd dyrny ,'c wxta epcnly enk -
.ziwl`d ytpd ly - dyrnd yeal - iyilyd yealdéæàå- ©£©

,oeilrd oevxd mr cgeine llkp dyrnd gekykLôð çk íb©Ÿ©¤¤
,dâð útìwnL Lnî BôeâaL úéðeiçäwxta epcnly itk - ©¦¦¤§©¨¤¦§¦©Ÿ©
,dbep ztilwn `id zindad ytpdy '`áBèì òøî Ctäúð¦§©¥¥©§

àeäL øçàî ,Lnî úéäìàä Lôðk äMãwa Lnî ììëðå§¦§¨©¨©§ª¨§¤¤¨¡Ÿ¦©¨¥©©¤
,df gek -,äåönä äNòî äNBòå ìòBtä àeäziiyry s` - ©¥§¤©£¥©¦§¨

ytpdy ,owfd epax o`k xirn ,ziwl`d ytpdn d`a devn
dlert rval sebd lr lertl dgeka oi` dcal ziwl`d
,zindad ytpd iciÎlr `wec ,`l` .oilitz zgpdk ,zinyb
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íéøîà éèå÷éì
*íéðô øúñä íåù éìá
÷ñåò íãàäùë äðäå
àéäù åúîùð éæà äøåúá
éðù íò úéäìàä åùôð
íãáì íéîéðôä äéùåáì
äáùçîå øåáãä çë íäù
ä"á ñ"à 'ä øåàá úåììëð
øåîâ ãåçéá åá úåãçåéîå
ìò äðéëùä úàøùä àéäå

÷ñåòå áùåéù ãçà 'éôàù ì"æøàîë úéäìàä åùôð
úøàäå øåà êéùîäì éãë êà .åîò äðéëù äøåúá
úéðåéçä àéäù úéîäáä åùôðå åôåâ ìò íâ äðéëùä
úåéùòî úåöî íéé÷ì êéøö ùîî åôåâá úùáåìîä
äéùòáù ùîî óåâä çë æàù ùîî óåâä é"ò íéùòðä
àåäå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå åðåöøå 'ä øåàá ììëð åæ
ùôð çë íâ éæàå úéäìàä ùôð ìù éùéìùä ùåáì
òøî êôäúð äâåð úôéì÷îù ùîî åôåâáù úéðåéçä
ùîî úéäìàä ùôðë äùåã÷á ùîî ììëðå áåèì
äåöîä äùòî äùåòå ìòåôä àåä àåäù øçàî
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קארף.5. שי' מהר"י ביאור ועיין לז. פרק לקמן ו.6.ראה ג, אבות

'a xc` 'e iriax mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

leki ,sebd oial ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `idysebd
,ziwl`d ytpdn lrten zeidlBãòìaLly dgek ila - ¤¦§¨

,zipeigd ytpd,ììk óeba úìòBt úéäìàä Lôð äúéä àìŸ¨§¨¤¤¨¡Ÿ¦¤¤©§¨
àéä ék,ziwl`d ytpd -,éøîçå éîLb óebäå ,úéiðçeø- ¦¦£¦¦§©©§¦§¨§¦

ipy od zeinybe zeipgexe
;micbep mixacòvînäå§©§ª¨

íäéðéaytpd oia - ¥¥¤
,sebd oial ziwl`dàéä¦

úéîäaä úéðeiçä Lôð¤¤©¦¦©§¥¦
íãàä íãa úLaìîä©§ª¤¤§©¨¨¨

.óebä ìëå BaìaL- ¤§¦§¨©
]x"enc` w"k zxrd

`"hily(rbepe) xaecnd" :
oiipr `ed o`k ybcene

dlertdok mb xnel yie .
zexagzdc iptn `edy
(zindad ytpd mb) ytpd
`iltnd gka `ed seba
w"k ."(g"e` r"ey) zeyrl
oeekzn `"hily x"enc`
:ef ezxrda (c"rtl)
ytp"dy o`k xaecna
`id "zindad zipeigd
ytpd oia "rvenn"d
,sebd oial ziwl`d
rbep df o`ke) `id dpeekd

a jeeizl (ybcenezlertziwl`d ytpd :seba ziwl`d ytpd
zervn`a wx (devn zeyrl) sebd z` lirtdl dleki zipgexd

`idy ,zindad zipeigd ytpdmvramca ynn zyaelnd
ytpa (xnele zebyl milekiy itk) xaecn `l o`k - .inybd
zipgexd ytpd ly zecg`zdd mvra "rvenn" xeza zindad
w"ke .(llk o`k rbep epi` df oipr ,oky) inybd sebd mr
mb (o`k rbep df oi`y z`f caln) siqen `"hily x"enc`

xaqdxeza zindad ytpd zece` xacl llk o`k jiiy `ly ,
ezin`l ,oky - sebd mr ytpd zexagzd ly oaena "rvenn"
(zindad ytpd ly mb) ytpd ly zexagzdd mvr ,xac ly
dxeva :xnelk ,"zeyrl `iltnd gk" ici lr `a ,sebd mr
ytpd .[(rvenn ici lr xyt`zn dfy `le) zirahÎlre zi`lt
zekiiy dl yi ,dly zeipgexay zeinybdy ,efk `id zindad
mic`d ly zeinybay zeipgexa yalzdl dzexyt`ae
oia "rvenn"d `id zindad ytpdy oeikne .mcd on milerd
ziwl`d ytpd "zlret" dci lre ,sebd oial ziwl`d ytpd

ek mb llkp okl - devnd dyrn z` dyere sebadyecwa dg
.devnd ziiyr zrya

dpyi ,zg` devn meiw ici lr cvik ,owfd epax xiaqn oldl

:mc`d seb lk lr dpikyd z`xyddúeîöòå dúeänL óàå§©¤¨¨§©§¨
ìLàì ïéãò ,úBòøä äéúBcî ïäL ,BaìaL úéîäaä Lôð ¤¤¤©§¥¦¤§¦¤¥¦¤¨¨¨£©¦Ÿ

,äMã÷a eììëðytpd ly reviad zegeke miyeald wx ,oky - ¦§§©§ª¨
`le ,dyecwa millkp ,ziyrp devnd mci lry ,zindad
mvr zeednd ody zecnd
itk - zindad ytpd
,a"i wxta epcnly
zellkp ,cala miwicvay

;dyecwa zecnd-ìkî¦¨
ïéôkúàc øçàî íB÷î̈¥©©§¦§©§¨

,äMãwìoeeikn - ©§ª¨
zerpkp zerxd zecndy

,dyecwlïçøk-ìòáe§©¨§¨
,ïîà ïéðBòdiyrnl - ¦¨¥

,ziwl`d ytpd ly
ïévøúîe ïéîékñîe©§¦¦¦§©¦
éãé-ìò ,äåönä úiNòì©£¦©©¦§¨©§¥
BLôð úeøabúä¦§©§©§
èélML çnaL úéäìàä̈¡Ÿ¦¤©Ÿ©¤©¦

,álä ìòepcnly itk - ©©¥
s` lry ,a"i wxta
`l "ipepia"a ald iybxy
yi la` ,dyecwa ellkp
,mdilr helyl gekd ea
zelcba zeppeazd ici lr
,egena `edÎjexa 'ied

,lreta zeevn ziiyrl xywa ald lr lertleïäåzecnd - §¥
od ,zindad ytpd ly zerxdBæ äòLaziwl`d ytpdyk - §¨¨

,d"awd ly ezelcba zppeazn,äðLå úeìb úðéçáaod - ¦§¦©¨§¥¨
,zelba ze`vnpe zepyi eli`k,ìéòì økæpk.a"i wxta -Cëìe ©¦§¨§¥§¨

äòéðî Bæ ïéà,dripn meyn jka oi` -ìò äðéëMä úàøLäî ¥§¦¨¥©§¨©©§¦¨©
.Bæ äòLa íãàä óebcvik xiaqdl owfd epax jiynn oldl - ¨¨¨§¨¨

devn ici lr mc`d seb lk lr dpikyd z`xyd dpyi ok`
.zg`,eðéäc:xnelk -úiNòa Laìîä úéðeiçä Lôð çkL §©§¤Ÿ©¤¤©¦¦©§ª¨©£¦©

,äåönä,oilitz dgipnd cid ly dyrnd gek :lynl -àeä ©¦§¨
,øeîb ãeçéa Ba ãçéîe 'ä øBàa Lnî ììëðdfd gekd - ¦§¨©¨§§ª¨§¦¨

,devnay 'd xe` mr ixnbl cg`zne bfnznäæ-éãé-ìòå§©§¥¤
éLîîäøàä C,"dx`d" zpigaay iwl` xe` -Lôð úeììëì ©§¦¤¨¨¦§¨¤¤

,éîLbä óebä ìò íâå ,óebä ìëaL úéðeiçälr wx `le - ©¦¦¤§¨©§©©©©©§¦
lk lr dx`dd zkynp dxev efi`a ,devnd z` miiwnd xa`d

- ?sebd lk lre zipeigd ytpéwî úðéçáaäìòîlî ó ¦§¦©©¦¦§©§¨
.åéìâø ãòå BLàøî.sebd z`e zindad ytpd z` dtiwda - ¥Ÿ§©©§¨

áeúkL eäæå7"déLéø ìò àéøL àzðéëLå" :8.à÷éc "ìò" ¯ §¤¤¨§¦§¨©§¨©¥¥©©§¨
-lr,`weclrzpigaa ,y`xdsiwn;äøNò éa ìkà" ïëå§¥©¨¥£¨¨

."àéøL àzðéëLlk lry ,mixne` l"f epinkgy dn mb jke - §¦§¨©§¨
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íéøîà éèå÷éì
ä àì åãòìáùéë ììë óåâá úìòåô úéäìàä ùôð äúé

íäéðéá òöåîîäå éøîåçå éîùâ óåâäå úééðçåø àéä
íãàä íãá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð àéä
ùôð ìù äúåîöòå äúåäîù óàå óåâä ìëå åáìáù
åììëð àì ïééãò íéòøä äéúåãî ïäù åáìáù úéîäáä
ïéðåò ë"òáå äùåã÷ì ïéôëúàã øçàî î"î äùåã÷á
úåøáâúä é"ò äåöîä úééùòì ïéöøúîå ïéîéëñîå ïîà
åæ äòùá ïäå áìä ìò èéìùù çåîáù úéäìàä åùôð
úàøùäî äòéðî åæ ïéà êëìå ì"ðë äðéùå úåìâ 'éçáá
ùôð çëù åðééäã åæ äòùá íãàä óåâ ìò äðéëùä
ùîî ììëð àåä äåöîä úééùòá ùáåìîä úéðåéçä
äøàä êéùîî äæ é"òå øåîâ ãåçéá åá ãçåéîå 'ä øåàá
éîùâä óåâä ìò íâå óåâä ìëáù úéðåéçä ùôð úåììëì

é÷î 'éçááàúðéëùå ù"æå åéìâø ãòå åùàøî äìòîìî ó
àúðéëù äøùò éá ìëà ïëå à÷ééã ìò äéùéø ìò àéøù
àéäù äðéëùä øåà úëùîä 'éçá ìë äðäå .àéøù
'úé åá å"ç éåðéù àø÷ð åðéà ä"á ñ"à øåà éåìéâ 'éçá
àðéî àåää äéì øîàã ïéøãäðñá àúéàãë éåáéø àìå
àéøù àúðéëù äøùò éá ìë åúéøîà ìàéìîâ ïáøì
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.7- דלעיל" הזהר לשון ˘ËÈÏ"‡"הוא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰..8:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הוא (דבזהר) הראש גילוי שאיסור "כיון



a'ע xc` 'f iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ז' חמישי יום
,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .åì ÷øô,90 'nr cr.ãåò éñôàå

dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr
zybxenmkezadxey `id `l` ,mdilrsiwn ly ote`a ,9.

ly zepeyd zebxca milcad miniiw ,xen`d itly oeeikn
geka `idy itk ,ziwl`d ytpa `idy itk :dpikyd z`xyd

dyerd zindad ytpd
devnd z`10`idy itk ,

,llka zindad ytpa
`idy seba `idy itke

,cala siwn zpigaalr
cg` lr ,devna miwqer mpi`y dxyr lr ,devn ziiyr ici

devna wqer epi`y:xnelk - `"hily x"enc` w"k zxrd)
mb xyt` ,envr sebd lr dpikyd z`xydaoia wlgl

dxyr lry d`xydl ,devn meiw ici lr d`ad d`xydd
y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyincg` lk

.xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n
miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd
.iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry

:"`ipz"d oeylae,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©©§¨©©§¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäLd"awd ,oky - ¤¦§¦©¦¥¨

yecigd - mi`xapdn xzqen `edy `l` ,mewn lka `vnp ixd
ayz`xyd,seqÎoi` xe` ly zelbzdd dpyiy ,`ed dpikyd

seqÎoi` xe` ly df ielibBa íBìLå-ñç éepL àø÷ð Bðéà¥¦§¨¦©§¨
,éeaø àìå ,Cøaúéz`xyd dzid `l mcewy dcaerd - ¦§¨¥§Ÿ¦

d"awday zxne` dpi` - dpyi `id okn xg`le dpikyd
,mcew didy dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzypàúéàãk¦§¦¨

ïéøãäðña11:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdy enk -øîà"c §©§¤§¦§¨©
,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déìoaxl xn` miieqn "oin" - ¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb,àéøL àzðéëL äøNò éa ìk eúéøîàmz` - ©§¦¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lry mixne`änk©¨

úéà àzðéëL?"eëì- §¦§¨¦§
yi zepiky dnk ,jk m`

?mklBì áéLäåoax - §¥¦
:l`ilnbøBàî ìLî̈¨¥

úBðBlça ñðëpä LîMä©¤¤©¦§¨§©
,'eë íéaø,xetqÎoi` zepelg ici lr xi`n ynyd xe`y s` - ©¦

cg` xe` `ed `l` ,zexe` ipin lk ly "ieaix" meyn jka oi`
,dreav zikekf jxc xi`n ynyd xe`yk mb jk ;ynyd xe` -
"iepiy" meyn jka oi`y ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de
ipiray wx .invrd epeeba cinz x`yp ynyd xe` - envr xe`a
xe`d z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d d`xp lkzqnd
,lekiak "iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd ici lr
min :(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn .el d`xpd
mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd
mdl oi` ,ilkdn mind z`veda ik ,mzxeva epzyp `l mnvr
,dpikyd z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei
lcadd lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,cg` eze` `ed envr xe`dy
`ed eilry mvra lawzn df xe` day dxevd on wx raep

,dxey:ïéáé ìékNnäå,"oiai likynde"l dzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
'd z` caery in :xnelk ."yibxn caerde" :iehia ly dtqed

yibxn.oiadl xy`n daxda dlrnl `edy ,oiprd z`

.åì ÷øt"ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd zln)

lkd zilkzy - ("ezeyrl

zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id

ici lry meyn z`fe .dyrna

dpikyd xe` jynp ,dyrn

sebde zindad ytpd lr mb

idn :dxaqd miperh mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d ytpd lr wx `le

,sebde zindad ytpd lr xe`d zkynda zcgeind dlecbd dlrnd

wxta owfd epax ,okl ,xiaqi - ?zilkzd z` dyrnd deedn dllbay

el zeidl d"awd de`zp ik ,`id zenlerd z`ixa zilkz lky ,e"l

,dfd mlera xwirae - mi`xapae mipezgzd zenlera ,"mipezgza dxic"

`id dpeekde .ltekne letk jyeg xxey ea ,xzeia oezgzd mlerd `edy

,xe`l jyegd z` jetdl

dcna seqÎoi` xe` ea xi`iye

zenlera xy`n xzei daexn

z`hazn ,okle .mipeilrd

zeevn meiwa ,"zilkz"d

ytpay ,mipezgza dxicd oipr rvazn jk ici lr ,oky .`wec dyrna

.seqÎoi` xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae ,sebae zindad

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxal mpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë
ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå

äðäå åì ÷øôúéìëúù ì"æøàî úàæ úòãåî
äåàúðù àåä äæä íìåò úàéøá

1

2

3

4

תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם - עשיית „˙ÈÓ„תמיד ע"י זה שנעשה (ולא שריא
התניא". בפי' צ"ע ולכן ˘ËÈÏ"‡:9.מצוה), ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(כאן השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם

הנמשך  המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט"א הרבי
במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על הגוף ועל הבהמית הנפש על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ הבהמית ÏÎאלא, הנפש
את ÏÎועל המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד "מראשו הלשון שאומר (כפי הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. במצוה ÏÎהמצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה בי
השכינה שורה זאת ובכל -Ì‰ÈÏÚ.פנים כל על מקיף בדרך -.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - ולא ÏÏÎ"צ"ע ה'. באור

"שנכלל - א.ÓÓ.".11˘עוד א.1.לט, ז, נשא, תנחומא מדרש

'a xc` 'f iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwä:xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
enk seqÎoi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd jezay
,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal lk ila ,`edy
zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica `vnp mc`d mvry

:`id "mipezgza (dxic)"
ick ,mxa .dfd mlera
,cenild jynd z` lwdl
xaqd micwdl ie`xd on
epinkgy dn iabl xvw
de`zpy ,mixne` l"f
dxic" el zeidl d"awd
xnel oi` :"mipezgza
miaygp d"awd iably
mipezgzk dl` zenler
dzegt dbixcn ilrake
zenler znerl xzei
eli`k miaygpd mixg`
dbixcn ilrake mipeilrl
,oky - xzei dlrp
,`id efk driaw zernyn

"awd iablyzenlerd d
eil` miaexw mipeilrd

mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr dbixcna mdy iptn
epi` dfe - xzei dzegt dbixcna mdy iptn epnn miwegxy
iabl :xacd yexit .mieey zenlerd lk ,d"awd iabl ik ,zn`
mewn miqtez xzeia zepeilrd zebixcnde zenlerd oi` d"awd

,llkweica;zepezgzd zebixcnle zenlerl qgia xacdy itk
.mipeilra `vnp `edy dcn dze`a mipezgza `vnp d"awd
iabl `id "mipezgza" zernyny ,xnel gxkdd on ,okl

:zenlerdmdamdiablezenler ly zelylzyd xcq miiw
zezigpde zepeilrd .dbixcnae dlrna mipezgze mipeilr mdy

epyi mipeilrd zenleray jka ze`haznielibzewl` ,zewl`
zewl`d mipezgzd zenlera eli`e ;zelbzda my `id
,dfd mlerd ,ep` epnler - jkl m`zdae .znlrpe zxzqen
xzei znlrpe zxzqen zewl`d eay iptn ,xzeia oezgzd `ed

.zenlerd x`y lka xy`niL àì ,äpäåCøaúé åéðôì C §¦¥Ÿ©¨§¨¨¦§¨¥
,ähîe äìòî úðéça,dbixcna oezgze oeilr -àeä ék §¦©©§¨©¨¦

.äåLa ïéîìò ìk àlîî Cøaúézenlera `vnp `ed - ¦§¨¥§©¥¨¨§¦§¨¤
,mipeilrd zenlera `vnp `edy enk dcn dze`a mipezgzd
zenlerde mipeilrd zenlerd oia eiabl lcad oi` ,okle

,mipezgzd,ïéðòä øeàa àlà,mixne` l"f epinkgy dn - ¤¨¥¨¦§¨
dpeekd oi`y ,"mipezgza dxic" el zeidl de`zp d"awdy

iably ,xiaqiy itk ,`l` ,jxazi eiabl mipezgzlzenlerd
,mipezgz mi`xwp md mnvríìBòä àøápL íã÷ ék- ¦Ÿ¤¤¦§¨¨¨

,xnelklk,zenlerd,ãçéîe ãéçé Cøaúé Bcáì àeä äéä̈¨§©¦§¨¥¨¦§ª¨
,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nä ìk àlîîedid lekiy lk - §©¥¨©¨©¤¤¨¨¨¨

`lenn did - zenlerd z`ixal zexyt`ke mewnk aygidl

;seqÎoi` xe`aäzò íâå,zenlerd z`ixa xg`l -àeä ïk §©©¨¥
.Cøaúé åéðôìiptl oia lcad oi` d"awd iabl :xnelk - §¨¨¦§¨¥

mey dxvi `l dlek d`ixad ;d`ixad ixg`l oial d`ixad
jxazi ea iepiy.hlgend ecegiiaeìà àeä éepMäL ÷ø©¤©¦¤

BøBàå Búeiç íéìa÷îä©§©§¦©§
,Cøaúédeedzp mabl - ¦§¨¥

`l d`ixad iptl :iepiy
"milawn" `vnpa eid
,xe`de zeigd z` lawl
- d`ixad ixg`l eli`e
,"milawn" mpyi

íéìa÷nLzeigd z` - ¤§©§¦
,jxazi epnn xe`de-ìò©

íéaø íéLeáì éãé§¥§¦©¦
íéøézñîe íéqëîä©§©¦©§¦¦

,Cøaúé BøBàila ,oky - ¦§¨¥
eid `l miyeal mze`
zeigd z` lawl mileki
milhazn eide xe`de
.ixnbl ze`ivna

:áéúëãkaezky enk -2: §¦§¦
íãàä éðàøé àì ék"¦Ÿ¦§©¦¨¨¨

,"éçåmi`xapd mb `l` ,inyb seb lra `edy ,mc`d wx `le - ¨¨
zeigde xe`d z` lawl mileki mpi` ,mik`lnk ,miipgexd

;mixizqnd miyeal ila iwl`dì"æø eLøôãëå3elôàL §¦§¥§©©¤£¦
"úBiç" íéàø÷pä íéëàìî,ycewd -.'eë ïéàBø ïéà- ©§¨¦©¦§¨¦©¥¦

elkeiy mixyt`ne mixizqnd miyeal iciÎlr `l` ,zewl`
mzeig z` milawn mi`xapde zenlerd lky ,ixd .lawl
,cin o`k xaqeiy itk ,jkae .mixzqde miyeal ici lr ziwl`d
:mipezgzd zenlerl mipeilrd zenlerd oia lcadd `hazn
,zelbzda xzei `id mipeilrd zenlera ziwl`d zeigd
mipezgzd zenlera eli`e .xzei dzegt dcna `id dzxzqde

.xzei zxzqen ziwl`d zeigd -ìzLä ïéðò eäæåúeìL §¤¦§©¦§©§§
,äâøãîì äâøãnî íúãéøéå úBîìBòä,xnelk - ¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨

,mlerl mlern ,zenlerd ly zbxecnd dcixide zelylzydd
,mdly dxzqdd zcna z`hazníéLeálä éeaø éãé-ìò©§¥¦©§¦

,Cøaúé epnnL úeiçäå øBàä íéøézñnämiaxy lkk - ©©§¦¦¨§©©¤¦¤¦§¨¥
,dcixid dlcb jk - dlcb dxzqdde miyealdàøápL ãò©¤¦§¨

,Lnî éøîçäå éîLbä äfä íìBò"inyb" `ed dfd mlerd - ¨©¤©©§¦§©¨§¦©¨
lk dign ziwl`d zeigdy zn`d llk ea zi`xp `l okly -
,zn`k xwyd mb d`xp okly ,"ixneg" mb `ed jkl sqepe ,xac

àeäåmlerd -dfd,,äâøãna ïBzçzä,zenlerd lk oia - §©©§©©§¥¨
CLçå Cøaúé BøBà øzñä ïéðòa ,epnî ähîì ïBzçz ïéàL¤¥©§§©¨¦¤§¦§©¤§¥¦§¨¥§Ÿ¤

,ìtëîe ìeôk`edy enk xzqen jk lk xe`d eay mler oi` - ¨§ª¨
,dfd mleraàeäL ãò,dfd mler --àøèñå úBtì÷ àìî ©¤¨¥§¦§¦§¨

."ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,Lnî 'ä ãâð ïäL ,àøçà- ¨¢¨¤¥¤¤©¨©£¦§©§¦
ocalne zicrlad ze`ivnd od ody onvr lr zexne` zetilwd
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íéìá÷îù 'úé åøåàå åúåéç íéìá÷îä ìà àåä éåðéùäù
áéúëãë 'úé åøåà íéøéúñîå íéñëîä íéáø íéùåáì é"ò
'÷ðä íéëàìî 'éôàù ì"æø 'éôãëå éçå íãàä éðàøé àì éë
úåîìåòä úåìùìúùä ïéðò åäæå 'åë ïéàåø ïéà úåéç
íéøéúñîä 'éùåáìä éåáéø é"ò 'âøãîì äâøãîî íúãéøéå
éîùâä æä"åò àøáðù ãò 'úé åðîîù úåéçäå øåàä
ïåúçú ïéàù äâøãîá ïåúçúä àåäå ùîî éøîåçäå
ìôåëîå ìåôë êùçå 'úé åøåà øúñä ïéðòá åðîî äèîì
éðà 'îåì ùîî 'ä ãâð ïäù à"ñå úåôéì÷ àìî àåäù ãò
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כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי



עי 'a xc` 'f iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ז' חמישי יום
,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå .åì ÷øô,90 'nr cr.ãåò éñôàå

dpikyd z`xydy dpeekd oi`y ,dpiky dxey micedi dxyr
zybxenmkezadxey `id `l` ,mdilrsiwn ly ote`a ,9.

ly zepeyd zebxca milcad miniiw ,xen`d itly oeeikn
geka `idy itk ,ziwl`d ytpa `idy itk :dpikyd z`xyd

dyerd zindad ytpd
devnd z`10`idy itk ,

,llka zindad ytpa
`idy seba `idy itke

,cala siwn zpigaalr
cg` lr ,devna miwqer mpi`y dxyr lr ,devn ziiyr ici

devna wqer epi`y:xnelk - `"hily x"enc` w"k zxrd)
mb xyt` ,envr sebd lr dpikyd z`xydaoia wlgl

dxyr lry d`xydl ,devn meiw ici lr d`ad d`xydd
y xnel owfd epax `a - .(hxetnk - 'eke l`xyincg` lk

.xe`a ieaix e` e"g iepiy lret epi` ,dpikyd z`xyd ipte`n
miteb mze` d`xydd z` mihlew cvik ,jka wx `ed lcadd
.iepiy mey oi` envr xe`a eli`e .dpikyd dxey mdilry

:"`ipz"d oeylae,äðéëMä øBà úëLîä úðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦©©§¨©©§¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà éelb úðéça àéäLd"awd ,oky - ¤¦§¦©¦¥¨

yecigd - mi`xapdn xzqen `edy `l` ,mewn lka `vnp ixd
ayz`xyd,seqÎoi` xe` ly zelbzdd dpyiy ,`ed dpikyd

seqÎoi` xe` ly df ielibBa íBìLå-ñç éepL àø÷ð Bðéà¥¦§¨¦©§¨
,éeaø àìå ,Cøaúéz`xyd dzid `l mcewy dcaerd - ¦§¨¥§Ÿ¦

d"awday zxne` dpi` - dpyi `id okn xg`le dpikyd
,mcew didy dn lr e"g edyn sqeezip e` dpzypàúéàãk¦§¦¨

ïéøãäðña11:oixcdpq zkqna zxne` `xnbdy enk -øîà"c §©§¤§¦§¨©
,ìàéìîb ïaøì àðéî àeää déìoaxl xn` miieqn "oin" - ¥©¦¨§©¨©§¦¥

:l`ilnb,àéøL àzðéëL äøNò éa ìk eúéøîàmz` - ©§¦¨¥£¨¨§¦§¨©§¨
,dpikyd dxey l`xyin dxyr lk lry mixne`änk©¨

úéà àzðéëL?"eëì- §¦§¨¦§
yi zepiky dnk ,jk m`

?mklBì áéLäåoax - §¥¦
:l`ilnbøBàî ìLî̈¨¥

úBðBlça ñðëpä LîMä©¤¤©¦§¨§©
,'eë íéaø,xetqÎoi` zepelg ici lr xi`n ynyd xe`y s` - ©¦

cg` xe` `ed `l` ,zexe` ipin lk ly "ieaix" meyn jka oi`
,dreav zikekf jxc xi`n ynyd xe`yk mb jk ;ynyd xe` -
"iepiy" meyn jka oi`y ixd - zikekfd rav z` lawn xe`de
ipiray wx .invrd epeeba cinz x`yp ynyd xe` - envr xe`a
xe`d z` lawn `edy iptn ,xg` oeeba xe`d d`xp lkzqnd
,lekiak "iepiy"d o`kne .dreavd zikekfa ezetwzyd ici lr
min :(mc` ly eyegl xzei aexw) jk lr sqep lyn .el d`xpd
mindy ixd - ilkd rav milawne zikekf ly ilka mi`vnpd
mdl oi` ,ilkdn mind z`veda ik ,mzxeva epzyp `l mnvr
,dpikyd z`xydl qgia ,lynpa mb jk .ilkd rav xzei
lcadd lk ;e"g ieaixe iepiy ila ,cg` eze` `ed envr xe`dy
`ed eilry mvra lawzn df xe` day dxevd on wx raep

,dxey:ïéáé ìékNnäå,"oiai likynde"l dzid miciqg oia - §©©§¦¨¦
'd z` caery in :xnelk ."yibxn caerde" :iehia ly dtqed

yibxn.oiadl xy`n daxda dlrnl `edy ,oiprd z`

.åì ÷øt"ezeyrl" dlnd z` xiaqdl owfd epax lgd mcewd wxta ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd ly meiqd zln)

lkd zilkzy - ("ezeyrl

zeevn miiwl ,"ezeyrl" `id

ici lry meyn z`fe .dyrna

dpikyd xe` jynp ,dyrn

sebde zindad ytpd lr mb

idn :dxaqd miperh mixacd oiicr ,mxa .ziwl`d ytpd lr wx `le

,sebde zindad ytpd lr xe`d zkynda zcgeind dlecbd dlrnd

wxta owfd epax ,okl ,xiaqi - ?zilkzd z` dyrnd deedn dllbay

el zeidl d"awd de`zp ik ,`id zenlerd z`ixa zilkz lky ,e"l

,dfd mlera xwirae - mi`xapae mipezgzd zenlera ,"mipezgza dxic"

`id dpeekde .ltekne letk jyeg xxey ea ,xzeia oezgzd mlerd `edy

,xe`l jyegd z` jetdl

dcna seqÎoi` xe` ea xi`iye

zenlera xy`n xzei daexn

z`hazn ,okle .mipeilrd

zeevn meiwa ,"zilkz"d

ytpay ,mipezgza dxicd oipr rvazn jk ici lr ,oky .`wec dyrna

.seqÎoi` xe` xi`i - elek mlerd lka mzervn`ae ,sebae zindad

ì"æø øîàî úàæ úòãeî ,äpäå1,epizeax ly mxn`n reci - §¦¥©©Ÿ©£©©©
,dkxal mpexkfäeàúpL àeä äfä íìBò úàéøa úéìëzL¤©§¦§¦©¨©¤¤¦§©¨
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íéøîà éèå÷éì

ùîùä øåàî ìùî åì áéùäå åëì úéà àúðéëù äîë
ìçá ñðëðä:ïéáé ìéëùîäå 'åë íéáø úåðå

äðäå åì ÷øôúéìëúù ì"æøàî úàæ úòãåî
äåàúðù àåä äæä íìåò úàéøá

1

2

3

4

תמידי, ג"כ הוא - שריא דשכינתא - ע"ז דהטעם מובן מצות, עשיית בשעת שלא גם - עשיית „˙ÈÓ„תמיד ע"י זה שנעשה (ולא שריא
התניא". בפי' צ"ע ולכן ˘ËÈÏ"‡:9.מצוה), ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(כאן השייכות קצת תובן (ובזה מצוה לעשיית שייך אינו זה "גם

הנמשך  המקיף האור אודות מדובר בו לעניננו שייכות כל זה ז"ל חכמינו למאמר אין לכאורה האמורה: בהערתו מתרץ שליט"א הרבי
במצוה. עסוקים הם כשאין גם תמיד, זהו בישראל, עשרה כל על שורה שהשכינה מה שכן מצוה, ידי על הגוף ועל הבהמית הנפש על

על מקיף בדרך מאירה השכינה שהארת לומר הרי רוצה הזקן רבנו הנותנת. היא אדרבה, שליט"א: הרבי מתרץ הבהמית ÏÎאלא, הנפש
את ÏÎועל המבצע הבהמית הנפש של כוח אותו או בגוף חלק אותו על רק ולא רגליו") ועד "מראשו הלשון שאומר (כפי הגוף

אודות המדבר זה, ז"ל חכמינו מאמר הזקן רבנו מביא לכן בפועל. במצוה ÏÎהמצוה עוסקים מעשה בשעת הם כשאין גם - עשרה בי
השכינה שורה זאת ובכל -Ì‰ÈÏÚ.פנים כל על מקיף בדרך -.10:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שה"ה - ולא ÏÏÎ"צ"ע ה'. באור

"שנכלל - א.ÓÓ.".11˘עוד א.1.לט, ז, נשא, תנחומא מדרש

'a xc` 'f iying mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéðBzçza äøéc Bì úBéäì àeä-Ceøa-LBãwä:xnelk - ©¨¨¦§¦¨©©§¦
enk seqÎoi` xe` zenvr dlbzz mipezgzd mi`xapd jezay
,dxica xbd ,lynl ,mc`k :dxzqde yeal lk ila ,`edy
zernyny ,owfd epax xiaqn oldl .dxica `vnp mc`d mvry

:`id "mipezgza (dxic)"
ick ,mxa .dfd mlera
,cenild jynd z` lwdl
xaqd micwdl ie`xd on
epinkgy dn iabl xvw
de`zpy ,mixne` l"f
dxic" el zeidl d"awd
xnel oi` :"mipezgza
miaygp d"awd iably
mipezgzk dl` zenler
dzegt dbixcn ilrake
zenler znerl xzei
eli`k miaygpd mixg`
dbixcn ilrake mipeilrl
,oky - xzei dlrp
,`id efk driaw zernyn

"awd iablyzenlerd d
eil` miaexw mipeilrd

mipezgzd zenlerd xy`n xzei dpeilr dbixcna mdy iptn
epi` dfe - xzei dzegt dbixcna mdy iptn epnn miwegxy
iabl :xacd yexit .mieey zenlerd lk ,d"awd iabl ik ,zn`
mewn miqtez xzeia zepeilrd zebixcnde zenlerd oi` d"awd

,llkweica;zepezgzd zebixcnle zenlerl qgia xacdy itk
.mipeilra `vnp `edy dcn dze`a mipezgza `vnp d"awd
iabl `id "mipezgza" zernyny ,xnel gxkdd on ,okl

:zenlerdmdamdiablezenler ly zelylzyd xcq miiw
zezigpde zepeilrd .dbixcnae dlrna mipezgze mipeilr mdy

epyi mipeilrd zenleray jka ze`haznielibzewl` ,zewl`
zewl`d mipezgzd zenlera eli`e ;zelbzda my `id
,dfd mlerd ,ep` epnler - jkl m`zdae .znlrpe zxzqen
xzei znlrpe zxzqen zewl`d eay iptn ,xzeia oezgzd `ed

.zenlerd x`y lka xy`niL àì ,äpäåCøaúé åéðôì C §¦¥Ÿ©¨§¨¨¦§¨¥
,ähîe äìòî úðéça,dbixcna oezgze oeilr -àeä ék §¦©©§¨©¨¦

.äåLa ïéîìò ìk àlîî Cøaúézenlera `vnp `ed - ¦§¨¥§©¥¨¨§¦§¨¤
,mipeilrd zenlera `vnp `edy enk dcn dze`a mipezgzd
zenlerde mipeilrd zenlerd oia eiabl lcad oi` ,okle

,mipezgzd,ïéðòä øeàa àlà,mixne` l"f epinkgy dn - ¤¨¥¨¦§¨
dpeekd oi`y ,"mipezgza dxic" el zeidl de`zp d"awdy

iably ,xiaqiy itk ,`l` ,jxazi eiabl mipezgzlzenlerd
,mipezgz mi`xwp md mnvríìBòä àøápL íã÷ ék- ¦Ÿ¤¤¦§¨¨¨

,xnelklk,zenlerd,ãçéîe ãéçé Cøaúé Bcáì àeä äéä̈¨§©¦§¨¥¨¦§ª¨
,íìBòä Ba àøaL äfä íB÷nä ìk àlîîedid lekiy lk - §©¥¨©¨©¤¤¨¨¨¨

`lenn did - zenlerd z`ixal zexyt`ke mewnk aygidl

;seqÎoi` xe`aäzò íâå,zenlerd z`ixa xg`l -àeä ïk §©©¨¥
.Cøaúé åéðôìiptl oia lcad oi` d"awd iabl :xnelk - §¨¨¦§¨¥

mey dxvi `l dlek d`ixad ;d`ixad ixg`l oial d`ixad
jxazi ea iepiy.hlgend ecegiiaeìà àeä éepMäL ÷ø©¤©¦¤

BøBàå Búeiç íéìa÷îä©§©§¦©§
,Cøaúédeedzp mabl - ¦§¨¥

`l d`ixad iptl :iepiy
"milawn" `vnpa eid
,xe`de zeigd z` lawl
- d`ixad ixg`l eli`e
,"milawn" mpyi

íéìa÷nLzeigd z` - ¤§©§¦
,jxazi epnn xe`de-ìò©

íéaø íéLeáì éãé§¥§¦©¦
íéøézñîe íéqëîä©§©¦©§¦¦

,Cøaúé BøBàila ,oky - ¦§¨¥
eid `l miyeal mze`
zeigd z` lawl mileki
milhazn eide xe`de
.ixnbl ze`ivna

:áéúëãkaezky enk -2: §¦§¦
íãàä éðàøé àì ék"¦Ÿ¦§©¦¨¨¨

,"éçåmi`xapd mb `l` ,inyb seb lra `edy ,mc`d wx `le - ¨¨
zeigde xe`d z` lawl mileki mpi` ,mik`lnk ,miipgexd

;mixizqnd miyeal ila iwl`dì"æø eLøôãëå3elôàL §¦§¥§©©¤£¦
"úBiç" íéàø÷pä íéëàìî,ycewd -.'eë ïéàBø ïéà- ©§¨¦©¦§¨¦©¥¦

elkeiy mixyt`ne mixizqnd miyeal iciÎlr `l` ,zewl`
mzeig z` milawn mi`xapde zenlerd lky ,ixd .lawl
,cin o`k xaqeiy itk ,jkae .mixzqde miyeal ici lr ziwl`d
:mipezgzd zenlerl mipeilrd zenlerd oia lcadd `hazn
,zelbzda xzei `id mipeilrd zenlera ziwl`d zeigd
mipezgzd zenlera eli`e .xzei dzegt dcna `id dzxzqde

.xzei zxzqen ziwl`d zeigd -ìzLä ïéðò eäæåúeìL §¤¦§©¦§©§§
,äâøãîì äâøãnî íúãéøéå úBîìBòä,xnelk - ¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨§©§¥¨

,mlerl mlern ,zenlerd ly zbxecnd dcixide zelylzydd
,mdly dxzqdd zcna z`hazníéLeálä éeaø éãé-ìò©§¥¦©§¦

,Cøaúé epnnL úeiçäå øBàä íéøézñnämiaxy lkk - ©©§¦¦¨§©©¤¦¤¦§¨¥
,dcixid dlcb jk - dlcb dxzqdde miyealdàøápL ãò©¤¦§¨

,Lnî éøîçäå éîLbä äfä íìBò"inyb" `ed dfd mlerd - ¨©¤©©§¦§©¨§¦©¨
lk dign ziwl`d zeigdy zn`d llk ea zi`xp `l okly -
,zn`k xwyd mb d`xp okly ,"ixneg" mb `ed jkl sqepe ,xac

àeäåmlerd -dfd,,äâøãna ïBzçzä,zenlerd lk oia - §©©§©©§¥¨
CLçå Cøaúé BøBà øzñä ïéðòa ,epnî ähîì ïBzçz ïéàL¤¥©§§©¨¦¤§¦§©¤§¥¦§¨¥§Ÿ¤

,ìtëîe ìeôk`edy enk xzqen jk lk xe`d eay mler oi` - ¨§ª¨
,dfd mleraàeäL ãò,dfd mler --àøèñå úBtì÷ àìî ©¤¨¥§¦§¦§¨

."ãBò éñôàå éðà" :øîBì ,Lnî 'ä ãâð ïäL ,àøçà- ¨¢¨¤¥¤¤©¨©£¦§©§¦
ocalne zicrlad ze`ivnd od ody onvr lr zexne` zetilwd
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íéøîà éèå÷éì
êééù àì äðäå .íéðåúçúá äøéã åì úåéäì ä"á÷ä
ïéîìò ìë àìîî 'úé àåä éë äèîå äìòî 'éçá 'úé åéðôì
íìåòä àøáðù íãå÷ éë ïéðòä øåàéá àìà .äåùá
äæä íå÷îä ìë àìîîå ãçåéîå ãéçé 'úé åãáì àåä äéä
÷ø 'úé åéðôì àåä ïë äúò íâå íìåòä åá àøáù
íéìá÷îù 'úé åøåàå åúåéç íéìá÷îä ìà àåä éåðéùäù
áéúëãë 'úé åøåà íéøéúñîå íéñëîä íéáø íéùåáì é"ò
'÷ðä íéëàìî 'éôàù ì"æø 'éôãëå éçå íãàä éðàøé àì éë
úåîìåòä úåìùìúùä ïéðò åäæå 'åë ïéàåø ïéà úåéç
íéøéúñîä 'éùåáìä éåáéø é"ò 'âøãîì äâøãîî íúãéøéå
éîùâä æä"åò àøáðù ãò 'úé åðîîù úåéçäå øåàä
ïåúçú ïéàù äâøãîá ïåúçúä àåäå ùîî éøîåçäå
ìôåëîå ìåôë êùçå 'úé åøåà øúñä ïéðòá åðîî äèîì
éðà 'îåì ùîî 'ä ãâð ïäù à"ñå úåôéì÷ àìî àåäù ãò

.ãåò éñôàå
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כ.2. לג, נשא.3.שמות פ' סוף רבה במדבר בהעלותך. פ' סוף ספרי



a'עב xc` 'g iyiy mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ח' שישי יום
,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéìëú äðäå,en 'nr cr.úåàéöîá åìèáé

- `id ,"mipezgza" ly zernyndy ,oaen xen`d lkn .qt` -
ezeida ,dfdÎmlerdoezgzdoeeik ,dzrn .dbixcna xzeia
zelylzyd zniiwyzg`yi ,mipezgze mipeilr zenler ly

zenlerd :zelylzydd zilkze xwir md mdn el` ,oecl mewn
mipezgzd zenlerd eli`e ,zewl` ielib epyi mday mipeilrd
mlrde jyeg miiwyk ik ,mipeilrd zlrn hiladl ick wx mi`a
zenlera `id zilkzdy e` ,ielibde xe`d zlrn f` zxkip
zenler exveeiy icky ,`l`) mlrda zewl` mda mipezgzd

mze`xaide ,zelylzydd xcq zeidl jixv did ,mipezgz
zilkz mey oi`y oeeik j` ,(mipeilrd zenlerd ly zncwend
jyegd z` jetdl `id dpeekd ixd - iwl`d xe`d znlrda
de`zp"y l"f epinkg xn`n okez edfe - .ielibe xe`l mlrdde
lkay `id zilkzdy :"mipezgza dxic el zeidl d"awd
xe` jynei - mlrde jyeg xxey mda ,mipezgzd zenlerd
ick cr ,mipeilrd zenlera xy`n xzei daexn dcna ielibe

i el "dxic"l zeidl elkeiy.oldl xaqeiy itk - jxaz

ìzLä úéìëz ,äpäåäâøãnî íúãéøéå úBîìBòä úeìL §¦¥©§¦¦§©§§¨¨¦¦¨¨¦©§¥¨
,íéðBéìòä úBîìBò ìéáLa Bðéà ¯ äâøãîìepyi mda - §©§¥¨¥¦§¦¨¨¤§¦

,zewl` ielibíäìå ìéàBäxacd deedn mipeilrd zenlerl - ¦§¨¤
,Cøaúé åéðt øBàî äãéøéoeyln ,"mler" mzeida ,oky - §¦¨¥¨¨¦§¨¥

zewl`d oi` ,mlrd
,mda dxenb zelbzda
el` i` ici lr `l`
dcixi ef ixde ,miyeal
iptl didy dn iabl
,dl` zenler z`ixa
zewl` dzid f`y
i`e - dxenb zelbzda
xnel ,okl ,xyt`
ieliba `id zilkzdy
zenleray zewl`d
ieliby xg`n ,mipeilrd
iabl dcixie mlrd epd df
zilkzde ,mcew didy dn

,xe`d zcixiae mlrda `le xe`d ieliba ixd `idàlà¤¨
,ïBzçzä äfä íìBò àeä úéìëzäzenlerd lke - ©©§¦¨©¤©©§

zelylzyda cxi iwl`d xe`dy ,dnbna e`xap mipeilrd
ly mler zexveeidl cr ,dpnn dpezgzl dpeilr dbixcnn

mlerd `wece - dfd mler - mlrde jyegdfd,zilkzd `ed
iptnåéðôì çeø úçð úBéäì ,Cøaúé BðBöøa äìò CkL¤¨¨¨¦§¦§¨¥¦§©©©§¨¨

àøçà-àøèñ àéôkúà ãk ,Cøaúé`xg`Î`xhqdyk - ¦§¨¥©¦§©§¨¦§¨¨¢¨

,dyecwl zrpkpe zttkp,àøBäðì àëBLç Ctäúàåjyege - §¦§©¥£¨¦§¨
,dyecw ly xe`l jtdp zetilwdóBñ-ïéà 'ä øBà øéàiL¤¨¦¥

íìBò ìk ìL àøçà-àøèqäå CLçä íB÷îa àeä-Ceøä¦§©Ÿ¤§©¦§¨¨¢¨¤¨¨
æò øúéå úàN øúéa ,Blk äfä,wfeg xziae zepeilr xzia - ©¤ª§¤¤§¥§¤¤¨

,CLçä ïî øBà ïBøúéå§¦§¦©Ÿ¤
jtdp envr jyegdyk -
dlrn jkn d`a ,xe`l
:xnelk .xe`a ztqep
dfd mlera xi`n xe`d

,swez xziaBúøàäî¥¤¨¨
,íéðBéìò úBîìBòa- §¨¤§¦

xe`d zx`d xy`n
zenlera iwl`d

mipeilrd4,íL øéànL¤¥¦¨
øzñäå íéLeáì éãé-ìò©§¥§¦§¤§¥

,íéðtzenlera mby - ¨¦
lr `id dx`dd mipeilrd
zeinipty ,miyeal ici

,zxzzqn xe`díéîéìòîe íéøézñnäxzqde miyeald - ©©§¦¦©§¦¦
lr mixizqne minilrn miptàlL àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨¤Ÿ

eìèaé,zenlerd -.úeàéönaxi`n did xe`d m` ,oky - ¦¨§©§¦
zenleray `vnp .ze`ivna milha zenlerd eid ,miyeal ila
dfd mlera eli`e ;`edy enk xi`n seqÎoi` xe` oi` mipeilrd
`xhqd zrpkd zervn`a miyeal ila `edy enk xe`d xi`i

.xen`k ,`xg`
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íéøîà éèå÷éì
íúãéøéå 'åîìåòä 'åìùìúùä úéìëú äðäå
ìéàåä 'éðåéìòä úåîìåò ìéáùá åðéà äâøãîì äâøãîî
æä"åò àåä úéìëúä àìà 'úé åéðô øåàî äãéøé íäìå
åéðôì çåø úçð úåéäì 'úé åðåöøá äìò êëù ïåúçúä
øéàéù àøåäðì àëåùç êôäúàå à"ñ àéôëúà ãë 'úé
ìë ìù à"ñäå êùçä íå÷îá ä"á óåñ ïéà 'ä øåà
êùçä ïî øåà ïåøúéå æò øúéå úàù øúéá åìåë æä"åò
íéùåáì é"ò íù øéàîù íéðåéìò úåîìåòá åúøàäî
àìù ä"á ñ"à øåà íéîéìòîå íéøéúñîä íéðô øúñäå

.úåàéöîá åìèáé
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ממנו קטן דבר בשביל ורק אך ונעלה גדול דבר לברוא דאין הידועה: קשיא בזה לתרץ הכוונה "אולי
העבודה,Ó·‡¯ולזה (ע"י בהערתו „¯˜דעוה"ז מעיר שליט"א אדמו"ר כ"ק כו'". שאת ביתר נעשה היא) אפשרית קליפות מלא בעולם

יתברך  ברצונו "עלה שכך מפני ה"תכלית". הוא הזה (שהעולם בסיום מסתפק שאינו הזקן, רבנו של לשונו מאריכות הנראה כפי זו,
הזה העולם של החושך במקום יאיר הוא ברוך סוף אין שאור מוסיף, הזקן ורבנו אתכפיא...") כד רוח נחת לו ÈÂ˙¯להיות ˙‡˘ ¯˙È·

ÌÈÂÈÏÚ ˙ÂÓÏÂÚ· Â˙¯‡‰Ó ÊÚ לומר יכולים כיצד הידועה: הקושיא את לתרץ הזקן רבנו שכוונת שליט"א, אדמו"ר כ"ק כך על אומר -
סוף  אין אור מאיר בו  הזה העולם של התכלית בשביל הם הוא, ברוך סוף אין אור הרבה כך כל מאיר בהם העליונים, שהעולמות
של  העבודה ידי (על הזה שהעולם הזקן, רבנו מסביר לכן קטן"? דבר בשביל גדול "דבר בוראים לא הרי, בהעלם? הוא, ברוך

ש  כזו, במדה יתעלה קליפות) המלא הזה בעולם רק האפשרית מאשר ·Â"אתהפכא", עז ויתר שאת ביתר הוא ברוך סוף אין אור יאיר
כו'. העליונים בעולמות

'a xc` 'h ycew zay mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט' קודש שבת יום
,en 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä ïúð äæìå,en 'nr cr:(ì"æ é"øàäî

ääâä
óìàá åø÷éò øëù úìá÷å)
äøåú éèå÷ìá ù"îë éòéáùä

:(ì"æ é"øàäî

miipgexd zenlerd s`y xg`n :dxaqd oerh xacd ,mxa
ici lr wx xe`d z` lawl mileki mpi` xzei mipeilrde
ila dfd mlera xe`d z` lawl elkei ,`eti` ,cvik ,miyeal
myly ,mixacd jynda owfd epax xiaqn df z` - !?miyeal

z` d"awd ozp jk
gek zpzepd ,dxezd
seqÎoi` xe` z` lawl
`l z`f mre ,`edy enk
:ze`ivna lha zeidl

äæìå,okle -ïúð §¨¤¨©
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

,äøBzä úà ìàøNéì§¦§¨¥¤©¨
,çëå æò úàø÷pL- ¤¦§¥Ÿ§Ÿ©

lawl gek zpzepd `ide
seqÎoi` xe` ielib z`

,miyeal ilaøîàîëe§©£©
ì"æø5-Ceøa-LBãwäL ©©¤©¨¨

íé÷écva çk ïúBð àeä¥Ÿ©©©¦¦
ãéúòì íøëN ìa÷ì§©¥§¨¨¤¨¦

,àáìedne ,dn myle - ¨Ÿ
- ?df gek ly ezlert

ickeìèaúé àlL¤Ÿ¦§¨§
,Leáì íeL éìa ãéúòì äìâpä ,'ä øBàa Lnî úeàéöna©§¦©¨§©¦§¤¤¨¦§¦§

:áéúëãkaezky enk -6:ðké àìå"éøBî ãBò ó,Leøt] E §¦§¦§Ÿ¦¨¥¤¥
ðëa Enî äqkúé àlL,[Leáìe ó"dqkzi" `l d"awdy - ¤Ÿ¦§©¤¦§§¨¨§

lr weqtd zpeek z` yxtnd yexit epyi ,oky .cer
weqtd rvn`a owfd epax wiqtn okle ,minyb zxivrÎi`
spka envr z` dqki `l d"awdy ,i"yx yexitk eyxtne

:weqtd meiqa jiynn `ed okn xg`le - yealaeéðéò eéäåE §¨¥¤
éøBî úà úBàø,"E;d"awd z` -áéúëe7ïéòa ïéò ék" : Ÿ¤¤§¦¦©¦§©¦

,"'Bâå eàøé,dlrnly oird z` d`xz dhnly oird - ¦§§
;'ied xe` ly zelbzdd z` lreta e`xi :xnelkáéúëe8: §¦

äéäé 'ä ék ,'Bâå íîBé øBàì LîMä ãBò Cl äéäé àì"Ÿ¦§¤¨©¤¤§¨§¦¦§¤
."'Bâå íìBò øBàì Cl`ealÎcizrl xi`iy 'd xe` z` - ¨§¨§

.dzr micnely dxezd ici lr lawl elkei ,yeal mey ila
zenlerd lk zilkzy :mcew xn`y dn z` miiqn owfd epaxe
mewna ,dfd mlerd `id
.`wec zetilwde jyegd

ici lrydcearzxayp
jyegde `xg`Î`xhqd
jk ici lre .xe`l jtdp
xe` dfd mlera xi`i
xy`n daxda lecb
,mxa .mipeilrd zenlera
mlera dfk xe` ielib
cizrl wx ixd xi`i ,dfd
xe`d zrk eli`e ,`eal
jk lr - mlrda `ed
,oldl owfd epax xne`
onfe giynd zeniy
,ok` ,`ed miznd ziigz
zenilyde zilkzd lk
:dfd mlerd z`ixa ly
,çéLnä úBîiL ,òãBðå§©¤§©¨¦©
úàéøa úeîìLe úéìëz íä ,íéúnä eéçiLk èøôáe¦§¨§¤¦§©¥¦¥©§¦§¥§¦©

.Búlçzî àøáð CëlL ,äfä íìBòzenia enk didiy - ¨©¤¤§¨¦§¨¦§¦¨
.miznd ziigze giynd

øëN úìa÷å) ääâä *,dfd mleray dceard xear -Bøwò §©¨©¨¨¦¨
,éòéáMä óìàamiznd ziigze giynd zeni dxe`kl ,oky - ¨¤¤©§¦¦

ly onfd mdxky zlawjk `ed mlerdyk onfd `le ,cvn
xkyd zlaw xwiry ,owfd epax xirn okl - ez`ixa zilkz
zilkzd mlera xwira zxvep f` cre ,iriayd sl`a `ed

,ez`ixa ly zenilydeé"øàäî 'äøBz éèewì'a áeúkL Bîk§¤¨§¦¥¨¥¨£¦
:(ì"æ©
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íéøîà éèå÷éì
úà ìàøùéì ä"á÷ä ïúð äæìå
çë ïúåð ä"á÷äù ì"æøàîëå çëå æåò 'ø÷ðù äøåúä
åìèáúé àìù àáì ãéúòì íøëù ìá÷ì íé÷éãöá
ùåáì íåù éìá ãéúòì äìâðä 'ä øåàá ùîî úåàéöîá

ðëé àìå áéúëãëêîî äñëúé àìù 'éô] êéøåî ãåò ó
ðëáéë áéúëå êéøåî úà úåàåø êéðéò åéäå [ùåáìå ó

øåàì ùîùä ãåò êì äéäé àì áéúëå 'åâå åàøé ïéòá ïéò
úåîéù òãåðå .'åâå íìåò øåàì êì äéäé 'ä éë 'åâå íîåé
úåîéìùå úéìëú íä íéúîä åéçéùë èøôáå çéùîä
*åúìéçúî àøáð êëìù äæä íìåò úåàéøá

íéîìåòì äéä øáë íâå
äøåú ïúî úòùá äæ ïéòî
úòãì úàøä äúà 'éúëãë
ïéà íéäìàä àåä 'ä éë
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ב.5. ק, כ.6.סנהדרין ל, ח.יש 7.ישעי' נב, יט.8.עי' ס, ישעי'



עג 'a xc` 'g iyiy mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ח' שישי יום
,90 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úéìëú äðäå,en 'nr cr.úåàéöîá åìèáé

- `id ,"mipezgza" ly zernyndy ,oaen xen`d lkn .qt` -
ezeida ,dfdÎmlerdoezgzdoeeik ,dzrn .dbixcna xzeia
zelylzyd zniiwyzg`yi ,mipezgze mipeilr zenler ly
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היום יום . . . עד

ה'תש"גג אדר שנייום רביעי

חומש: פקודי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה בכל . . . 86 מסטרא דא.

מענה הצ"צ לחסיד בקי בש"ס כו' ומשכיל גדול בחסידות: קבלת עול איז משנה 
דעם מהות. דורך קבלת עול פון א עבד פשוט, ווָאס בשעת ער שלָאפט איז אויך ניכר 
דער עול העבדות זיינער, קען אפילו א למדן און א גאון אויך קומען צו דער מעלה 

און חשיבות פון א ּפרָאסט־תמימות'דיקען מסירת־נפש איד.

ֶאת  ה  ּנָ ְמׁשַ ֹעל  ַלת  ַקּבָ ֲחִסידּות:  ּבַ דֹול  ּגָ יל  ּכִ ּוַמׂשְ כּו'  "ס  ַ ּשׁ ּבַ ִקי  ּבָ ְלָחִסיד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַמֲעֶנה 
ָדן ְוָגאֹון  ם ַלּמְ ר ָעָליו ֹעל ַעְבדּותֹו, ָיכֹול ּגַ ָנתֹו ִנּכָ ׁשְ ם ּבִ ּגַ ׁשּוט, ׁשֶ ל ֶעֶבד ּפָ ַלת ֹעל ׁשֶ הּות. ַעל ְיֵדי ַקּבָ ַהּמַ

ׁשּוט ְוָתִמים. ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּפָ ל ְיהּוִדי ׁשֶ יבּותֹו ׁשֶ יַע ְלַמֲעָלתֹו ַוֲחׁשִ ְלַהּגִ

ה'תש"גד אדר שנייום חמישי

חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק לה. והנה . . . מד ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דָאך פלעגט ער בשעת 
חסידות זָאגען: שא, שא.

דער טאטע הָאט עס ערקלערט, אז דָאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. 
און הָאט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.

ּתֹוְך  ָנַהג לֹוַמר  ַלְמרֹות ֹזאת  ֻמְחָלט.  ֶקט  ׁשֶ ַרר  ׂשָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֵאֶצל  ַהֲחִסידּות  ֲאִמיַרת  ֵעת  ּבְ
ֵדי ֲאִמיַרת ֲחִסידּות: ׁשַא! ׁשַא! ּכְ

ַהּמִֹחין,  ְנִביַעת  ֶאת  ן[  ]=ְלַרּסֵ ִקיט  ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ַהּדָ ׁשֶ יר,  ִהְסּבִ "ּב[  ָהַרׁשַ ]=ַאְדמֹו"ר  א  ַאּבָ
ִכיְך"  ְוׁשָ ִקיט  ׁשָ ּדְ ְסִתים,  ְעּתֹוִהי  ּדַ "ָסָבא  ַהּזַֹהר  ַמֲאַמר  ֵאר  ּבֵ ּוְבָכְך  נֹוְגדֹות[  ֵדעֹות  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבַ ]ַהַמֲעָלה 

ב[. ָ ֹוֵקט ּוְמֻיּשׁ ּשׁ ּום ׁשֶ ְעּתֹו ֻמְפָלָאה ִמּשׁ ]=ָזֵקן ּדַ

ה'תש"גה אדר שנייום ששי

חומש: פקודי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והוא בהקדם . . . מד בראשו עכ"ל.

ֵאינֹו  ְלַבד ּדְ ה. ְולֹא זֹו ּבִ ֶאָחד ֻמְכָרִחים ֵהּמָ ם ּכְ ּלָ ֹפַעל – ּכֻ ְגֶלה, ִלּמּוד ַהֲחִסידּות ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִלּמּוד ַהּנִ
ִעים ֶזה ָלֶזה, ּוְכַמֲאַמר "ְולֹא  ה ֵהם ְמַסּיְ ַרּבָ א ַאּדְ ֵני ֲחֵברֹו, ֶאּלָ ָהֶאָחד ִיְדֶחה אֹו ֻיְדֶחה ִמּפְ ְך לֹוַמר ׁשֶ ּיָ ׁשַ
ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – קֹונֹו",  ִעם  ד  ְתַחּסֵ ַהּמִ ָחִסיד  "ֵאיֶזהּו  ְגֶלה,  ַהּנִ ִלּמּוד  ִלְהיֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ  – ָחִסיד"  ָהָאֶרץ  ַעם 

ֹפַעל. ּמּוד ֲהלֹא הּוא ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִלְהיֹות ִלּמּוד ַהֲחִסידּות, ְוַתְכִלית ַהּלִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



עה היום יום . . . 

ה'תש"גו אדר שנישבת
ָלאָכה.  ל ַהּמְ ַלם ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ַוּתִ

ח.  ּמַ יַע ּוְתׂשַ ה, ּתֹוׁשִ ִמיד: ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ִבְרכֹות ַהְפטֹוָרה אֹוְמִרים ּתָ ּבְ
חומש: פקודי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: לה־לח.
תניא: והנה ביאור . . . והמשכיל יבין.

ַעל  ְלַאַנ"ׁש  דֹול  ַהּגָ נּו  ַרּבֵ ָעָנה  ֶ ּשׁ ַמה  ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  הּוא  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ַאַנ"ׁש:  ִזְקֵני  ֵאֶצל  ל  ְמֻקּבָ
ה  הּוא ַעּתָ מֹו ׁשֶ צּוָרתֹו ּכְ ְנָיא ּבְ ר ֶאת ֵסֶפר ַהּתַ ַקִיץ תקנ"ב ִהְתִחיל ְלַסּדֵ נֹות תק"מ־תק"ן. ּבְ ׁשְ ְיִחידּות ּבִ
פֹו. ּוֵמַהאי  ׁשּו, ְוַגם ִהְתִחילּו ְלַזּיְ ּבְ ּתַ ַמן ִנׁשְ ְך ַהּזְ ּנּו, ּוְבֶמׁשֶ קֹות ַרּבֹות ִמּמֶ ָבר ָהיּו ַהְעּתָ ְלָפֵנינּו. תקנ"ג – ּכְ
ִסְפרֹו  ֶאת  נּו  ַרּבֵ ַתב  ּכָ ָנה  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ֵיׁש  ִלְדפּוס.  ְלָמְסרֹו  נּו  ַרּבֵ ֵרז  ִנְזּדָ זֹו[  ה  ּבָ ]=ּוִמּסִ ַטֲעָמא 
יקֹו,  ְלַהְעּתִ ְרׁשּות  ָנַתן  ְוָאז  ְוָזקּוק,  ָצרּוף  ָהָיה  ָבר  ּכְ תקנ"ה  ַנת  ׁשְ ּבִ ְוֵתָבה.  ָבה  ּתֵ ָכל  ּבְ ק  ְוִדּיֵ ְנָיא,  ַהּתַ

ׁשּו ְמָסרֹו ִלְדפּוס. ּבְ ּתַ קֹות ְוִנׁשְ ַרּבּו ַהַהְעּתָ ּוְכׁשֶ

רּוׁש  דֹול ּדְ נּו ַהּגָ ַנת תק"ן – ָאַמר ַרּבֵ יו – ׁשְ ָנה ָהִראׁשֹוָנה ְלַחּיָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ר, ּבְ ר ֲאׁשֶ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ְנָיא. ל ֵסֶפר ַהּתַ ָרִקים ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ ת ּפְ לֹשֶׁ יק כּו'", ְוהּוא הּוא ׁשְ ִהי ַצּדִ יִעין אֹותֹו ּתְ ּבִ "ַמׁשְ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין 
דבור, דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז 
ער געהט און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען 
ער טרעט: בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

לּוי, ִאם  ָבר ּתָ ִדּבּור. ַהּדָ ָבה אֹו ּבְ ַמֲחׁשָ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, אֹו ּבְ ְרחֹוב – ָצִריְך ְלַהְרֵהר ּבְ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָהֶאֶבן ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ַחי, ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . עו

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

ָהַרב  אֹוֵמר  ׁשֶ ַהֲחִסידּות  ַמֲאָמֵרי  ִיְלֹמד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַרק  יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ָיכֹול  רּות,  ְ ְלִהְתַקּשׁ ׁשּוָקה  ַהּתְ ּגֶֹדל 
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ְוכֹוֵתב, ּכִ

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  ב' אדר ג' ראשון יום עבד  של התחייבויות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰Z ãáòä̈¤¤
Cøò ïzé Z Bì äéäéå äãté íàå .ìàøOé øàLk ,CøBòå Cøòð¤¡¨§¥¦§¨¦§¨¥§¦¦¨¤§¦§¤¦¥¥¤

.øãpL¤¨©
כאן  הרמב"ם: בדברי סתירה לכאורה קיימת זה בדין
לקבל  שיכול היינו ישראל, כשאר 'עורך' שהעבד כתב
אדם  ערך של בשווי להקדש לתת התחייבות עצמו על

נזירות בהלכות  ואילו ה"ח)מסוים, שעבד (פ"ב כתב
ולא  לו קנויה נפשו שאין 'מפני חל הנדר אין שהעריך

נדר'? עליו יחול
הדברים: וביאור

של  שהתחייבות נזירות בהלכות הרמב"ם דברי משמעות
חלה שאינה היא חלה אינה carהעבד `ed cer lk אך ,

לשלם  החיוב עליו יחול חורין, בן ויהיה שייפדה לאחר
כאן  הרמב"ם שכתב וזהו עבד, בהיותו שנדר הנדר מכוח

יתן" ... יפדה ב)"ואם סב, נזיר אורה .(קרן

המבארים: ויש
שמקבל  היינו עלי', 'ערכי א. ערכים: סוגי שני קיימים
פלוני  'ערך ב. עצמו. שלו השווי את להקדש לתת עצמו על
אדם  של ערכו את להקדש לשלם עצמו על שמקבל עלי',

אחר.
אומר  כאשר כי במהותם, חלוקים אלו אופנים ושני
והממון  להקדש, שייכות גופו עצם על חלה עלי' 'ערכי
פלוני  'ערך כשאומר אך גופו, עבור פדיון בתורת הוא שנותן
ולא  בלבד ממונית התחייבות זוהי מלכתחילה הרי עלי',

בגופו. דין יצירת
נפשו  כי חל, נדרו אין עלי' 'ערכי אומר כשהעבד ולכן,
התכוין  ולכך בגופו, דין ליצור יכול אינו ולכן לו קנויה אינה
אחרים, שהעריך מדובר כאן אך נזירות, בהלכות הרמב"ם
התחייבות  רק אלא בגופו דין חלות כאן ואין ומאחר

חלה היא הרי יעקב)ממונית, .(ערך

ה'תשע"ו  ב' אדר ד' שני יום בערכין  - מסלע פחות נתינה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰àlL éøä£¥¤Ÿ
àlà ,òìqî úBçt epnî ïéç÷Bì ïéà Z òìñ elôà Bãéa àöîð¦§¨§¨£¦¤©¥§¦¦¤¨¦¤©¤¨
Cøò ïzé Z øéLòäå Bãé äàöî íàå ,áBç åéìò ìkä øàMé¦¨¥©Ÿ¨¨§¦¨§¨¨§¤¡¦¦¥¥¤

.äøBza áeöwä íìL̈¥©¨©¨
כפי  לתת עליו משגת, ידו ואין עני הוא הנודר אם
כלל, נותן אינו סלע אפילו לו אין וכאשר הכהן. שהעריכו

בתורה". הקצוב שלם ערך "יתן יעשיר כך אחר אם ורק
כך  ואחר מסלע פחות בתחילה נתן זאת בכל ואם
לבין  שנתן מה בין ההפרש את רק לשלם עליו האם העשיר,
עד  עשרים מבן לזכר סלעים חמישים (למשל, המלא הסכום
לתת  וחייב כלל נחשבת אינה הקודמת שנתינתו או שישים)

שלמים? סלעים חמישים
שבערכין' ב)ב'הפלאה ז' הרמב"ם (ערכין שמלשון כתב

אין oigwel'אין  שלכתחילה משמע מסלע' פחות ממנו
פחות  ממנו קיבלו אם אבל מסלע, פחות ממנו מקבלים
אלא  צריך אינו העשיר, ובינתיים לו החזירו ולא מסלע

שלם. לערך להשלים

הקודש' ב'נזר שם)אך הרמב"ם (ערכין מלשון הבין
אינו  מסלע פחות שנתן ומה 'ערך' בכלל אינו מסלע שפחות

הערכה בה נתקיימה לא כי הכהן")נחשבת ועליו ("והעריכו ,
שהכהן  במקרה אמנם, שלמים. סלעים חמישים לשלם
רק  נתן ולמעשה סלעים עשרה הנודר ביד שיש העריך
רק  לשלם עליו יהיה שהעשיר לאחר הרי שקלים, תשעה
לחמישים  ההפרש את להשלים כדי סלעים ואחד ארבעים

והי"א),סלעים ה"ז להלן הדברים הראשונה (וכמשמעות הנתינה כי
נחשבת.

חינוך' ט)וה'מנחת אות שנ הענין:(מצוה עצם על תמה
שיש  יותר מסתבר והרי מסלע, פחות מקבלים אין מדוע
ישאר  והשאר מסלע, פחות אפילו סכום, כל ממנו לקחת

"אין במשנה שנאמר ומה חוב, מסלע"oikxrpעליו פחות
' מסלע oigwel'(ולא פחות לו יש שכאשר לפרש אפשר ,(

שעליו xhtpאינו אף ל'ערכו', ישלים יעשיר ואם בנתינתו,
יהיה  אולי שהרי ישלים, וכשיעשיר לו שיש מה עתה לתת

הקדש"? יפסיד ולמה יתן, לא זה "וגם עני יותר

ה'תשע"ו  ב' אדר ה' שלישי יום לעולם  בא שלא בדבר נדר

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà©©¦
éìò éøä :øîà íà ,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàL¤¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨©£¥¨©
.Bøãð íeMî íìBòì àBáiLk BLéc÷äì áiç äæ éøä Z BLéc÷äì§©§¦£¥¤©¨§©§¦§¤¨¨¨¦¦§
ìçé àìå øçàz ìa íeMî øáBò äæ éøä Z Léc÷ä àì íàå§¦Ÿ¦§¦£¥¤¥¦©§©¥§Ÿ©¥

.äOòé åétî àöiä ìëk íeMîe ,Bøác§¨¦§¨©Ÿ¥¦¦©£¤
משנה': ה'לחם והקשה

הים, מן מצודתי שתעלה "מה האומר הרמב"ם, לדעת
"לא  - חרם" הפירות, מן זו שדה שתוציא "מה או קודש"

לעולם  בא שלא דבר מקדיש אדם אין כי כלום", (לעיל אמר

כו) "הל' האומר אבל ,ilr ixd וצריך כנדר, זה הרי הקדש"
מכירה בהלכות כן אם מדוע לתמוה: ויש נדרו. (פכ"ב לקיים

טו) בהמתיהל' שתלד מה "כל אמר אם שגם didiכתב
ycwd"("להקדישו עלי "הרי ככל (ולא שנאמר דברו, לקיים "חייב

יעשה"? מפיו היוצא
המלך' ה'יד שם)ומבאר מכירה :(הל'

הוא  יכול לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שאין אף

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום 2/22, כשיכתוב גם שם האם של כל אחד שכותב אודותם )שכן הנוהג 

להזכיר בתפלה(, יזכירום על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולסגנון כתבו, עלי להעיר, הערה עיקרית, שמקור הברכות וההצלחה הוא בורא עולם ומנהיגו, 

ואל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, והאדם רק יכול לעורר רחמים ולהתאמץ בתפלה וביחד 

עם זה להורות הדרך לזה הזקוק לברכה, ובסגנון חז"ל יפה תפלת החולה והנצרך לברכה, דרך תורתנו 

)מלשון הוראה( תורת חיים הוראה בחיים איך להתנהג בכדי לקבל ברכתו של נותן התורה הוא בורא 

עולם ומנהיגו, ומובן וגם פשוט שעליהם להתנהג בחיי היום יומים מתאים להוראת תורתנו תורת חיים 

ובקיום מצותי' עליהם נאמר וחי בהם, וככל שמוסיפים בזה - מתוסף בברכת השם יתברך בהמצטרך 

לאדם ולביתו.

בזה  צורך  כל  אין  הנ"ל,  על  ולדרישת ראיות  לפלפול  הי' מקום  עדיין  ואם בתקופות שעברו 

של  שנותיהם  ה'  יאריך   - אדמות  פני  על  המתהלך  ישראל  מבני  אחד  כל  אשר  אלו  בשנים  )לצערנו( 

כאו"א בטוב ובנעימים - הוא אוד מוצל מאש, מגזירת השמדות הכי איומות, אשר בדרך הטבע לא 

הי' לזה מקום ח"ו. ובפרט אלו הנמצאים באה"ק ת"ו, וכידוע המצב בעת פלישת הגנרל ראמעל שעמד 

באלכסנדרי' של מצרים עם כל חילו, וק"ל.

יומים,  היום  בחיי  להנהגה  וכנ"ל  לעתיד  בהנוגע  אם  כי   - מוסר  להטפת  כוונתי  שאין  מובן 

- במציאות מועטים  כן, הרי הקישוים  ורואים במוחש אשר כשמחליטים בתוקף המתאים להתנהג 

ופחותים מאשר שיערו מראש. ובלבד שלא יתרשמו מהעלמות והקישוים הרגילים בהתחלת כל ענין 

והנהגה, כמאמר כל התחלות קשות.

כידועה  ובנות,  בנים  לחינוך  בהנוגע  עאכו"כ  ואחת,  אחד  לכל  בהנוגע  הוא  האמור  כל  ואם 

- כל  )ולהיפך  הדוגמא שהנוער והצעירים הם בדוגמת גרעין ושתיל אילן, אשר כל הטבה קלה בהם 

גרעון ושריטה קלה(, יכולה להשפיע בממדים הכי חשובים כשיגדל לאילן עושה פרי, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב.

במזכירות שלי אין כותבים אשכנזית, ולכן בא המכתב בלשון הקדש, אבל הוא יכול לכתוב גם 

באשכנזית כיון שקורא הנני שפה זו.
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ה'תשע"ו  ב' אדר ג' ראשון יום עבד  של התחייבויות

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰Z ãáòä̈¤¤
Cøò ïzé Z Bì äéäéå äãté íàå .ìàøOé øàLk ,CøBòå Cøòð¤¡¨§¥¦§¨¦§¨¥§¦¦¨¤§¦§¤¦¥¥¤

.øãpL¤¨©
כאן  הרמב"ם: בדברי סתירה לכאורה קיימת זה בדין
לקבל  שיכול היינו ישראל, כשאר 'עורך' שהעבד כתב
אדם  ערך של בשווי להקדש לתת התחייבות עצמו על

נזירות בהלכות  ואילו ה"ח)מסוים, שעבד (פ"ב כתב
ולא  לו קנויה נפשו שאין 'מפני חל הנדר אין שהעריך

נדר'? עליו יחול
הדברים: וביאור

של  שהתחייבות נזירות בהלכות הרמב"ם דברי משמעות
חלה שאינה היא חלה אינה carהעבד `ed cer lk אך ,

לשלם  החיוב עליו יחול חורין, בן ויהיה שייפדה לאחר
כאן  הרמב"ם שכתב וזהו עבד, בהיותו שנדר הנדר מכוח

יתן" ... יפדה ב)"ואם סב, נזיר אורה .(קרן

המבארים: ויש
שמקבל  היינו עלי', 'ערכי א. ערכים: סוגי שני קיימים
פלוני  'ערך ב. עצמו. שלו השווי את להקדש לתת עצמו על
אדם  של ערכו את להקדש לשלם עצמו על שמקבל עלי',

אחר.
אומר  כאשר כי במהותם, חלוקים אלו אופנים ושני
והממון  להקדש, שייכות גופו עצם על חלה עלי' 'ערכי
פלוני  'ערך כשאומר אך גופו, עבור פדיון בתורת הוא שנותן
ולא  בלבד ממונית התחייבות זוהי מלכתחילה הרי עלי',

בגופו. דין יצירת
נפשו  כי חל, נדרו אין עלי' 'ערכי אומר כשהעבד ולכן,
התכוין  ולכך בגופו, דין ליצור יכול אינו ולכן לו קנויה אינה
אחרים, שהעריך מדובר כאן אך נזירות, בהלכות הרמב"ם
התחייבות  רק אלא בגופו דין חלות כאן ואין ומאחר

חלה היא הרי יעקב)ממונית, .(ערך

ה'תשע"ו  ב' אדר ד' שני יום בערכין  - מסלע פחות נתינה

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰àlL éøä£¥¤Ÿ
àlà ,òìqî úBçt epnî ïéç÷Bì ïéà Z òìñ elôà Bãéa àöîð¦§¨§¨£¦¤©¥§¦¦¤¨¦¤©¤¨
Cøò ïzé Z øéLòäå Bãé äàöî íàå ,áBç åéìò ìkä øàMé¦¨¥©Ÿ¨¨§¦¨§¨¨§¤¡¦¦¥¥¤

.äøBza áeöwä íìL̈¥©¨©¨
כפי  לתת עליו משגת, ידו ואין עני הוא הנודר אם
כלל, נותן אינו סלע אפילו לו אין וכאשר הכהן. שהעריכו

בתורה". הקצוב שלם ערך "יתן יעשיר כך אחר אם ורק
כך  ואחר מסלע פחות בתחילה נתן זאת בכל ואם
לבין  שנתן מה בין ההפרש את רק לשלם עליו האם העשיר,
עד  עשרים מבן לזכר סלעים חמישים (למשל, המלא הסכום
לתת  וחייב כלל נחשבת אינה הקודמת שנתינתו או שישים)

שלמים? סלעים חמישים
שבערכין' ב)ב'הפלאה ז' הרמב"ם (ערכין שמלשון כתב

אין oigwel'אין  שלכתחילה משמע מסלע' פחות ממנו
פחות  ממנו קיבלו אם אבל מסלע, פחות ממנו מקבלים
אלא  צריך אינו העשיר, ובינתיים לו החזירו ולא מסלע

שלם. לערך להשלים

הקודש' ב'נזר שם)אך הרמב"ם (ערכין מלשון הבין
אינו  מסלע פחות שנתן ומה 'ערך' בכלל אינו מסלע שפחות

הערכה בה נתקיימה לא כי הכהן")נחשבת ועליו ("והעריכו ,
שהכהן  במקרה אמנם, שלמים. סלעים חמישים לשלם
רק  נתן ולמעשה סלעים עשרה הנודר ביד שיש העריך
רק  לשלם עליו יהיה שהעשיר לאחר הרי שקלים, תשעה
לחמישים  ההפרש את להשלים כדי סלעים ואחד ארבעים

והי"א),סלעים ה"ז להלן הדברים הראשונה (וכמשמעות הנתינה כי
נחשבת.

חינוך' ט)וה'מנחת אות שנ הענין:(מצוה עצם על תמה
שיש  יותר מסתבר והרי מסלע, פחות מקבלים אין מדוע
ישאר  והשאר מסלע, פחות אפילו סכום, כל ממנו לקחת

"אין במשנה שנאמר ומה חוב, מסלע"oikxrpעליו פחות
' מסלע oigwel'(ולא פחות לו יש שכאשר לפרש אפשר ,(

שעליו xhtpאינו אף ל'ערכו', ישלים יעשיר ואם בנתינתו,
יהיה  אולי שהרי ישלים, וכשיעשיר לו שיש מה עתה לתת

הקדש"? יפסיד ולמה יתן, לא זה "וגם עני יותר

ה'תשע"ו  ב' אדר ה' שלישי יום לעולם  בא שלא בדבר נדר

:‡Ï ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ét ìò óà©©¦
éìò éøä :øîà íà ,íìBòì àa àlL øác Léc÷î íãà ïéàL¤¥¨¨©§¦¨¨¤Ÿ¨¨¨¦¨©£¥¨©
.Bøãð íeMî íìBòì àBáiLk BLéc÷äì áiç äæ éøä Z BLéc÷äì§©§¦£¥¤©¨§©§¦§¤¨¨¨¦¦§
ìçé àìå øçàz ìa íeMî øáBò äæ éøä Z Léc÷ä àì íàå§¦Ÿ¦§¦£¥¤¥¦©§©¥§Ÿ©¥

.äOòé åétî àöiä ìëk íeMîe ,Bøác§¨¦§¨©Ÿ¥¦¦©£¤
משנה': ה'לחם והקשה

הים, מן מצודתי שתעלה "מה האומר הרמב"ם, לדעת
"לא  - חרם" הפירות, מן זו שדה שתוציא "מה או קודש"

לעולם  בא שלא דבר מקדיש אדם אין כי כלום", (לעיל אמר

כו) "הל' האומר אבל ,ilr ixd וצריך כנדר, זה הרי הקדש"
מכירה בהלכות כן אם מדוע לתמוה: ויש נדרו. (פכ"ב לקיים

טו) בהמתיהל' שתלד מה "כל אמר אם שגם didiכתב
ycwd"("להקדישו עלי "הרי ככל (ולא שנאמר דברו, לקיים "חייב

יעשה"? מפיו היוצא
המלך' ה'יד שם)ומבאר מכירה :(הל'

הוא  יכול לעולם, בא שלא דבר מקדיש אדם שאין אף
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שיכול  כשם לעולם, בא שלא דבר גם בנדר עצמו על לאסור
ברשותו שאינן אף חברו פירות עצמו על א)לאסור מז, .(נדרים

שהאומר  מכירה בהלכות שבדבריו לומר יש זה ולפי
בהמתי שתלד ycwd"מה didi אין אכן דברו, לקיים חייב "

לפי  מתקדש "שאינו כיון להקדישו, שחייב הרמב"ם כוונת
התפסה  היא הקדש' 'יהיה שאמירתו אלא בעולם", שאינו

הנדור ה"ט)בדבר פ"א נדרים הל' 'יהיה (ראה כאומר זה והרי ,
עלי' בסמיכות)אסור מביא דבר (שהרמב"ם גם וכך נדר, שהוא

עליו". להיאסר יכול לעולם בא שלא
נוסף: דיוק יובן ובזה

עלי  'הרי שהאומר הרמב"ם כתב ערכין, בהלכות כאן,
הקדיש  לא ואם לעולם, כשיבוא להקדישו חייב להקדישו'

מפיו  היוצא ו'ככל דברו' יחל 'לא תאחר', 'בל על עובר
דברו, לקיים ש"חייב רק כתב מכירה בהלכות ואילו יעשה',

יעשה"! מפיו היוצא ככל שנאמר,
להקדישו', עלי 'הרי באומר שכאן, הוא ההבדל וטעם
כקנוי  נחשב לעולם" כשיבוא להקדישו ש"חייב כיון
שלשת  על עובר להקדש נותנו אינו אם ולכן להקדש,
יעשה', מפיו היוצא ו'ככל יחל' 'לא תאחר' 'בל הציוויים
חייב  אינו עלי' אסור 'יהיה או הקדש' 'יהיה האומר אבל
שייך  לא כן ואם בנדר, עליו נאסר שהדבר אלא להקדישו
אלא  דברו', יחל 'לא או תאחר' 'בל משום לחייבו
עצמו  על שאסר מהדבר ליהנות ולא דברו" לקיים ש"חייב

בנדר.

ה'תשע"ו  ב' אדר ו' רביעי יום עין  מראית משום זרעים כלאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰òøæ Ba áøòúpL òøæ¤©¤¦§¨¥¤©
ä ...äòaøàå íéøOòî ãçà eéä íà ,øçàúà òøæì øeñà äæ éø ©¥¦¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨£¥¤¨¦§Ÿ©¤
éñBé Bà ïéhçä úà èòîiL ãò ,áøòîäíàå .íéøBòOä ìò ó ©§Ÿ̈©¤§©¥¤©¦¦¦©©§¦§¦

.ä÷Bì Z òøæ̈©¤
אחד  חלק הוא מהם שאחד זרעים מיני שני של תערובת
לזרעה  אסור - יותר) (או התערובת של וארבעה מעשרים
מעשרים  פחות הוא זה חלק ואם זרעים, כלאי משום
כתב  הדבר ובטעם לזרעה. מותר - מהתערובת וארבעה
לזרוע  כשרוצה אלא אסרה לא "התורה טוב': יום ה'תוספות
שחכמים  אלא התורה, אסרתו לא רוצה כשאינו אבל כלאים,

מכ"ד)". (א' לדבר שיעור ונתנו העין מראית מפני אסרו
המין  כאשר לכתחילה, איסור מבטלין שאין אף ולכן,
אינו  כי למעטו, מותר וארבעה מעשרים אחד הוא המועט
משום  שאסרו מדרבנן איסור וזהו הכלאים בזריעת רוצה
מאחד  בפחות שהתירו הם שאסרו וחכמים – העין מראית

וארבעה עשרים מ"א)חלקי פ"ב כלאים יו"ט .(תוס'
הירושלמי בשם משנה' ה'כסף גם כתב ריש וכן (כלאים

עליהם,פ"ב) שריבה האיסורים כל יוחנן, רבי אמר כן "לא :
תורה, איסור לבטל מרבה את תמן אסור? מזיד מותר שוגג
כיון  והיינו, העין". מראית מפני לבטל מרבה את הכא ברם
ולבטלו. עליו להרבות מותר מדרבנן רק הוא כאן שהאיסור

איגר הגר"ע הקשה זה שם)ולפי כלאים רע"א כתב (תוס' מדוע
לוקה, המעורבים הזרעים שני את זרע שאם כאן הרמב"ם

מדרבנן? רק הוא האיסור והרי
היטב' 'באר )ובספר יט יט, תירץ:(ויקרא

טעם  אך התורה, מן הוא זרעים כלאי איסור אמנם
רש"י וכפירוש העין. מראית משום הוא ב)האיסור פד, (שבת

משום  אלא מזה זה הזרעים יניקת משום אינו כלאים שאיסור
שהמין  כדי - להרבות מותר ולכן, ערבוב. כאן שיש שנראה

מעיקרו. בטל האיסור יסוד וכך לעין, נראה יהא לא השני
הרמב"ם  דברי יסוד על וישפה' 'שהם בספר כתב וכן

המ  ריש שניותבפירוש בו פ"ג)(כלאים אזהרה אינה "כלאים :
זה  אין מכ"ד פחות בו "יש אם שלכן עין" למראית אלא

כלל". איסור שם אין כאילו אלא איסור, מבטל

ה'תשע"ו  ב' אדר ז' חמישי יום אחר  של ותבואה אחד של גפנים

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰øác Lc÷î íãà ïéàå§¥¨¨§©¥¨¨
Z Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì .BlL BðéàL¤¥¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥

.äàeázä äLc÷úð àìå Bðôb Lc÷¦¥©§§Ÿ¦§©§¨©§¨
חברו, תבואת על גפנו את סיכך אדם אם הרמב"ם, לדעת
אינה  התבואה שלו שאינו דבר לאסור בכוחו ואין מאחר הרי
לאוסרם. ובכוחו שלו הם שהרי נאסרים הגפנים אך נאסרת,

התוספות לדעת א)אבל פג, אינה (יבמות והתבואה מאחר ,
נאסרים. אינם הגפנים גם נאסרת

המחלוקת: וביאור
עצם  א. תנאים: שני נדרשים כלאים איסור ליצור כדי
לבעל  נוח שיהא ב. זה. לצד זה הסוגים שני של הנטיעה

זה. בעירוב הבית
היינו  עצמו, בפני ענין הוא השני הפרט האם לדון, ויש
רק  אלא לאסור כדי בכך די אין גמור עירוב כאן שיש אף

אלא  אוסר, עצמו העירוב שבעצם או המחשבה בצירוף
הבעלים הסכמת xenbשבהעדר aexir aygp df oi` יתכן כי ,

אותם. שיעקור
והתוספות: הרמב"ם נחלקו ובכך

הסכמת  ללא גם גמור עירוב כאן יש הרמב"ם, לדעת
הסכמתם, ללא חל אינו האיסור שמכלֿמקום אלא הבעלים,
של  הגפן חברו, תבואת על גפנו את מסכך אדם כאשר ולכן
הסכמת  וגם עירוב גם יש אליה שביחס כיון נאסרת המסכך
התנאי  חסר לגביה כי נאסרת אינה התבואה ואילו הבעלים,

הבעלים. הסכמת של
חסר  הבעלים של הסכמה אין כאשר התוספות, לדעת אך
כלפיה  גם כי נאסרת, אינה הגפן גם וממילא העירוב, בעצם
בעל  ידי על שיתבטל שיתכן כיון גמור, עירוב כאן אין

התבואה.
(cq 'r ,`"g a"a l`eny iax ixeriy)
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ה'תשע"ו  ב' אדר ח' שישי יום שנפרצה  הכרם מחיצת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äöøôpL íøkä úvçî§¦©©¤¤¤¦§§¨
.'øãb' Bì íéøîBà Z äöøôðå døãb .'øãb' Bì íéøîBà Z§¦§Ÿ§¨¨§¦§§¨§¦§Ÿ

.Lc÷ äæ éøä Z døãâ àìå äpnî Làéúð¦§¨¥¦¤¨§Ÿ§¨¨£¥¤¦¥
אמות, ארבע ביניהם ואין לכרם הסמוך תבואה שדה
שלא  כדי טפחים עשרה גבוהה מחיצה ביניהם לעשות צריך
הכרם  בעל חייב במחיצה, פרצה נוצרה ואם כלאים. יהיו
ארבע  שהרחקת כיון כי הפרצה, את לתקן השדה) בעל (ולא
לעבודת  נצרכות שהן משום נקבעה לשדה הכרם בין אמות
ואם  כלאים לאיסור האחראי הוא הכרם בעל לכן הכרם,

כ'מזיק' הוא הרי הכלאים את מונע בבא אינו ק,ב (תוספות, קמא

אומר) .ד"ה
" כאשר הרי y`iizpורק - גדרה ולא הכרם] [בעל ממנה

שלא  אף הגדר, בבניית מתעסק היה אם אבל קידש", זה
בין  חציצה מבלי וגדלה הוסיפה והתבואה לגמור, הספיק

"לא נאמר בתורה כי מותרת, היא הרי - והכרם rxfzהשדה
אשר המלאה תקדש פן כלאים שרק rxfzכרמך ומכאן ,"

נאסרים  הזורע, של ולרצונו לדעתו היא הזריעה כאשר
הכלאים  גידול את למנוע משתדל הוא כאשר אך הגידולים,

נאסרים אינם לרצונו, זה נתייאש)ואין ד"ה שם .(תוס'
שם)ובגמרא את (ב"ק גדר לא הכרם בעל שאם אמרו

מן  אחד הזרע הוציא כך "ובתוך שנפרצה המחיצה
שם)המאתיים" קידש(רש"י זה "הרי -ezeixg`a aiige היינו ,"

(מדין  לבעליה התבואה דמי את לשלם חייב הכרם בעל
נאסרה  הכרם את מלגדור הימנעותו ידי על כי 'גרמי'),

התבואה.
את  הרמב"ם השמיט מדוע המשנה': ה'מרכבת והקשה

באחריותו'? 'וחייב הסיום
ותירץ:

היא תנאים מ"ד)מחלוקת פ"ז לאסור (כלאים יכול אדם אם
והגמרא שלו, שאינו שם)דבר הכרם (ב"ק שבעל האומרת

שלו, שאינו דבר לאסור שיכול כדעה סוברת לשלם  חייב
פסק הרמב"ם ה"ח)אך פ"ה שאינו (לעיל דבר אוסר אדם שאין

את  'קידש' - מלגדור נמנע הכרם בעל כאשר ולכן שלו,
'חייב  לומר שייך ולא חברו, של התבואה את לא אך כרמו,
'קידש' שלו היא התבואה שדה גם כאשר ורק באחריותו'.

התבואה. את גם

ה'תשע"ו  ב' אדר ט' קודש שבת פרד? על לרכב מותר

:ÁŒÊ ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äëàìî äOBòä ìk̈¨¤§¨¨
äøBäè ïéî ïäî ãçà äéäå ,ãçàk äiç Bà äîäa éðéî éðLa¦§¥¦¥§¥¨©¨§¤¨§¨¨¤¨¥¤¦§¨
...òøBfä Bà LøBçä ãçà ...ä÷Bì äæ éøä Z äàîè ïéî éðMäå§©¥¦¦§¥¨£¥¤¤¤¨©¥©¥©
íéàìk ïäL ïéðéî éðL ,íéøôBñ éøácî ìáà ...ãçàk íâéäðä Bà¦§¦¨§¤¨£¨¦¦§¥§¦§¥¦¦¤¥¦§©¦

.ïâéäðäìe ïëLîìe ãçàk ïäa Løçì íéøeñà Z äòaøäa§©§¨¨£¦©£¨¤§¤¨§¨§¨§©§¦¨
מלאכה  כלאי על מדאורייתא האיסור הרמב"ם, לדעת

זורע) או הנהגה(חורש מנהיגם)וכלאי או עגלה בהן רק (מושך הוא
אסרו  וחכמים טמא, מהן ואחד טהור מהן שאחד מינים בשני
טמאים. שניהם או טהורים שניהם אם גם מינים, שני בכל

הרא"ש ה)ולדעת סי' כלאים הל' קטנות כלאים (הלכות איסור
בין  מינים שני בכל הוא ולהנהגה, למלאכה התורה מן
המשנה  מדברי הרמב"ם על והקשה טהורים, ובין טמאים

מ"ב) פ"ח טמאה (כלאים טהורה, עם וטהורה טמאה עם "טמאה
ולמשוך  לחרוש אסורין - טמאה עם וטהורה טהורה עם

באיסורם. שווים שכולם ומשמע ולהנהיג",
טוב' יום הרא"ש (שם)וה'תוספות כדעת להוכיח רצה

ה"ב)מהירושלמי  פ"ח אסור (כלאים עקביא בן איסי שלדעת
פרדה על וחמור)לרכב סוס של בגדים:(וולד מכלאי וחומר' 'קל ,

יחד  פשתים ובגד צמר בגד ללבוש שמותר בגדים כלאי מה

בהמות  שתי להנהיג שאסור בהמה כלאי בתערובתם, אסור
בה  שמעורבים בהמה על לרכב שייאסר כלֿשכן זו, עם זו
על  איש "וירכבו דוד בני אצל מהנאמר והקשו מינים. שני

וינוסו" כט)פרדו יג, ב כלאים.(שמואל לאיסור חששו ולא
המלכות מן למדין אין בידם,ותירצו: למחות יכלו ולא עשו כדין (שלא

שם) והרי רא"ש דוד, בני על הקושיא מה הרמב"ם, ולשיטת .
תיאסר  ומדוע טמאים, מינים בשני איסור אין התורה מן
טמאים  המינים שני אם שגם מכאן אלא הפרד? על הרכיבה

התורה. מן אסור
פרדה  על לרכב האוסרת הדעה כי זו, ראיה דחה אך
כששני  גם בהמה כלאי לאסור חכמים גזירת שהיתה סוברת

המין מאותו החיים טמא)בעלי או דוד.(טהור מבני הקשו ולכן ,
חכמים שם)אמנם, שהרי (ירושלמי פרדה, על לרכב מתירים

עליה  בנו שלמה את הרכיב המלך לג)דוד א, א ואף (מלכים .
לישא)התוספות ד"ה ב,ב. הרע"ב (חגיגה והוסיף להלכה. כן נקטו

מ"א) פ"ח דקמן,(כלאים קמאי קשישי לרבנן להו "חזינא :
הביא  וכן בדבר". מוחה ואין פרדות על לפניהם שרוכבים

יוסף' סקי"ג)ה'ברכי רצז סי' ואחרונים,(יור"ד ראשונים דעות
פרדה. על לרכב שמותר
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שיכול  כשם לעולם, בא שלא דבר גם בנדר עצמו על לאסור
ברשותו שאינן אף חברו פירות עצמו על א)לאסור מז, .(נדרים

שהאומר  מכירה בהלכות שבדבריו לומר יש זה ולפי
בהמתי שתלד ycwd"מה didi אין אכן דברו, לקיים חייב "

לפי  מתקדש "שאינו כיון להקדישו, שחייב הרמב"ם כוונת
התפסה  היא הקדש' 'יהיה שאמירתו אלא בעולם", שאינו

הנדור ה"ט)בדבר פ"א נדרים הל' 'יהיה (ראה כאומר זה והרי ,
עלי' בסמיכות)אסור מביא דבר (שהרמב"ם גם וכך נדר, שהוא

עליו". להיאסר יכול לעולם בא שלא
נוסף: דיוק יובן ובזה

עלי  'הרי שהאומר הרמב"ם כתב ערכין, בהלכות כאן,
הקדיש  לא ואם לעולם, כשיבוא להקדישו חייב להקדישו'

מפיו  היוצא ו'ככל דברו' יחל 'לא תאחר', 'בל על עובר
דברו, לקיים ש"חייב רק כתב מכירה בהלכות ואילו יעשה',

יעשה"! מפיו היוצא ככל שנאמר,
להקדישו', עלי 'הרי באומר שכאן, הוא ההבדל וטעם
כקנוי  נחשב לעולם" כשיבוא להקדישו ש"חייב כיון
שלשת  על עובר להקדש נותנו אינו אם ולכן להקדש,
יעשה', מפיו היוצא ו'ככל יחל' 'לא תאחר' 'בל הציוויים
חייב  אינו עלי' אסור 'יהיה או הקדש' 'יהיה האומר אבל
שייך  לא כן ואם בנדר, עליו נאסר שהדבר אלא להקדישו
אלא  דברו', יחל 'לא או תאחר' 'בל משום לחייבו
עצמו  על שאסר מהדבר ליהנות ולא דברו" לקיים ש"חייב

בנדר.

ה'תשע"ו  ב' אדר ו' רביעי יום עין  מראית משום זרעים כלאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰òøæ Ba áøòúpL òøæ¤©¤¦§¨¥¤©
ä ...äòaøàå íéøOòî ãçà eéä íà ,øçàúà òøæì øeñà äæ éø ©¥¦¨¤¨¥¤§¦§©§¨¨£¥¤¨¦§Ÿ©¤
éñBé Bà ïéhçä úà èòîiL ãò ,áøòîäíàå .íéøBòOä ìò ó ©§Ÿ̈©¤§©¥¤©¦¦¦©©§¦§¦

.ä÷Bì Z òøæ̈©¤
אחד  חלק הוא מהם שאחד זרעים מיני שני של תערובת
לזרעה  אסור - יותר) (או התערובת של וארבעה מעשרים
מעשרים  פחות הוא זה חלק ואם זרעים, כלאי משום
כתב  הדבר ובטעם לזרעה. מותר - מהתערובת וארבעה
לזרוע  כשרוצה אלא אסרה לא "התורה טוב': יום ה'תוספות
שחכמים  אלא התורה, אסרתו לא רוצה כשאינו אבל כלאים,

מכ"ד)". (א' לדבר שיעור ונתנו העין מראית מפני אסרו
המין  כאשר לכתחילה, איסור מבטלין שאין אף ולכן,
אינו  כי למעטו, מותר וארבעה מעשרים אחד הוא המועט
משום  שאסרו מדרבנן איסור וזהו הכלאים בזריעת רוצה
מאחד  בפחות שהתירו הם שאסרו וחכמים – העין מראית

וארבעה עשרים מ"א)חלקי פ"ב כלאים יו"ט .(תוס'
הירושלמי בשם משנה' ה'כסף גם כתב ריש וכן (כלאים

עליהם,פ"ב) שריבה האיסורים כל יוחנן, רבי אמר כן "לא :
תורה, איסור לבטל מרבה את תמן אסור? מזיד מותר שוגג
כיון  והיינו, העין". מראית מפני לבטל מרבה את הכא ברם
ולבטלו. עליו להרבות מותר מדרבנן רק הוא כאן שהאיסור

איגר הגר"ע הקשה זה שם)ולפי כלאים רע"א כתב (תוס' מדוע
לוקה, המעורבים הזרעים שני את זרע שאם כאן הרמב"ם

מדרבנן? רק הוא האיסור והרי
היטב' 'באר )ובספר יט יט, תירץ:(ויקרא

טעם  אך התורה, מן הוא זרעים כלאי איסור אמנם
רש"י וכפירוש העין. מראית משום הוא ב)האיסור פד, (שבת

משום  אלא מזה זה הזרעים יניקת משום אינו כלאים שאיסור
שהמין  כדי - להרבות מותר ולכן, ערבוב. כאן שיש שנראה

מעיקרו. בטל האיסור יסוד וכך לעין, נראה יהא לא השני
הרמב"ם  דברי יסוד על וישפה' 'שהם בספר כתב וכן

המ  ריש שניותבפירוש בו פ"ג)(כלאים אזהרה אינה "כלאים :
זה  אין מכ"ד פחות בו "יש אם שלכן עין" למראית אלא

כלל". איסור שם אין כאילו אלא איסור, מבטל

ה'תשע"ו  ב' אדר ז' חמישי יום אחר  של ותבואה אחד של גפנים

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰øác Lc÷î íãà ïéàå§¥¨¨§©¥¨¨
Z Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì .BlL BðéàL¤¥¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥

.äàeázä äLc÷úð àìå Bðôb Lc÷¦¥©§§Ÿ¦§©§¨©§¨
חברו, תבואת על גפנו את סיכך אדם אם הרמב"ם, לדעת
אינה  התבואה שלו שאינו דבר לאסור בכוחו ואין מאחר הרי
לאוסרם. ובכוחו שלו הם שהרי נאסרים הגפנים אך נאסרת,

התוספות לדעת א)אבל פג, אינה (יבמות והתבואה מאחר ,
נאסרים. אינם הגפנים גם נאסרת

המחלוקת: וביאור
עצם  א. תנאים: שני נדרשים כלאים איסור ליצור כדי
לבעל  נוח שיהא ב. זה. לצד זה הסוגים שני של הנטיעה

זה. בעירוב הבית
היינו  עצמו, בפני ענין הוא השני הפרט האם לדון, ויש
רק  אלא לאסור כדי בכך די אין גמור עירוב כאן שיש אף

אלא  אוסר, עצמו העירוב שבעצם או המחשבה בצירוף
הבעלים הסכמת xenbשבהעדר aexir aygp df oi` יתכן כי ,

אותם. שיעקור
והתוספות: הרמב"ם נחלקו ובכך

הסכמת  ללא גם גמור עירוב כאן יש הרמב"ם, לדעת
הסכמתם, ללא חל אינו האיסור שמכלֿמקום אלא הבעלים,
של  הגפן חברו, תבואת על גפנו את מסכך אדם כאשר ולכן
הסכמת  וגם עירוב גם יש אליה שביחס כיון נאסרת המסכך
התנאי  חסר לגביה כי נאסרת אינה התבואה ואילו הבעלים,

הבעלים. הסכמת של
חסר  הבעלים של הסכמה אין כאשר התוספות, לדעת אך
כלפיה  גם כי נאסרת, אינה הגפן גם וממילא העירוב, בעצם
בעל  ידי על שיתבטל שיתכן כיון גמור, עירוב כאן אין

התבואה.
(cq 'r ,`"g a"a l`eny iax ixeriy)
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ה'תשע"ו  ב' אדר ח' שישי יום שנפרצה  הכרם מחיצת

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äöøôpL íøkä úvçî§¦©©¤¤¤¦§§¨
.'øãb' Bì íéøîBà Z äöøôðå døãb .'øãb' Bì íéøîBà Z§¦§Ÿ§¨¨§¦§§¨§¦§Ÿ

.Lc÷ äæ éøä Z døãâ àìå äpnî Làéúð¦§¨¥¦¤¨§Ÿ§¨¨£¥¤¦¥
אמות, ארבע ביניהם ואין לכרם הסמוך תבואה שדה
שלא  כדי טפחים עשרה גבוהה מחיצה ביניהם לעשות צריך
הכרם  בעל חייב במחיצה, פרצה נוצרה ואם כלאים. יהיו
ארבע  שהרחקת כיון כי הפרצה, את לתקן השדה) בעל (ולא
לעבודת  נצרכות שהן משום נקבעה לשדה הכרם בין אמות
ואם  כלאים לאיסור האחראי הוא הכרם בעל לכן הכרם,

כ'מזיק' הוא הרי הכלאים את מונע בבא אינו ק,ב (תוספות, קמא

אומר) .ד"ה
" כאשר הרי y`iizpורק - גדרה ולא הכרם] [בעל ממנה

שלא  אף הגדר, בבניית מתעסק היה אם אבל קידש", זה
בין  חציצה מבלי וגדלה הוסיפה והתבואה לגמור, הספיק

"לא נאמר בתורה כי מותרת, היא הרי - והכרם rxfzהשדה
אשר המלאה תקדש פן כלאים שרק rxfzכרמך ומכאן ,"

נאסרים  הזורע, של ולרצונו לדעתו היא הזריעה כאשר
הכלאים  גידול את למנוע משתדל הוא כאשר אך הגידולים,

נאסרים אינם לרצונו, זה נתייאש)ואין ד"ה שם .(תוס'
שם)ובגמרא את (ב"ק גדר לא הכרם בעל שאם אמרו

מן  אחד הזרע הוציא כך "ובתוך שנפרצה המחיצה
שם)המאתיים" קידש(רש"י זה "הרי -ezeixg`a aiige היינו ,"

(מדין  לבעליה התבואה דמי את לשלם חייב הכרם בעל
נאסרה  הכרם את מלגדור הימנעותו ידי על כי 'גרמי'),

התבואה.
את  הרמב"ם השמיט מדוע המשנה': ה'מרכבת והקשה

באחריותו'? 'וחייב הסיום
ותירץ:

היא תנאים מ"ד)מחלוקת פ"ז לאסור (כלאים יכול אדם אם
והגמרא שלו, שאינו שם)דבר הכרם (ב"ק שבעל האומרת

שלו, שאינו דבר לאסור שיכול כדעה סוברת לשלם  חייב
פסק הרמב"ם ה"ח)אך פ"ה שאינו (לעיל דבר אוסר אדם שאין

את  'קידש' - מלגדור נמנע הכרם בעל כאשר ולכן שלו,
'חייב  לומר שייך ולא חברו, של התבואה את לא אך כרמו,
'קידש' שלו היא התבואה שדה גם כאשר ורק באחריותו'.

התבואה. את גם

ה'תשע"ו  ב' אדר ט' קודש שבת פרד? על לרכב מותר

:ÁŒÊ ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äëàìî äOBòä ìk̈¨¤§¨¨
äøBäè ïéî ïäî ãçà äéäå ,ãçàk äiç Bà äîäa éðéî éðLa¦§¥¦¥§¥¨©¨§¤¨§¨¨¤¨¥¤¦§¨
...òøBfä Bà LøBçä ãçà ...ä÷Bì äæ éøä Z äàîè ïéî éðMäå§©¥¦¦§¥¨£¥¤¤¤¨©¥©¥©
íéàìk ïäL ïéðéî éðL ,íéøôBñ éøácî ìáà ...ãçàk íâéäðä Bà¦§¦¨§¤¨£¨¦¦§¥§¦§¥¦¦¤¥¦§©¦

.ïâéäðäìe ïëLîìe ãçàk ïäa Løçì íéøeñà Z äòaøäa§©§¨¨£¦©£¨¤§¤¨§¨§¨§©§¦¨
מלאכה  כלאי על מדאורייתא האיסור הרמב"ם, לדעת

זורע) או הנהגה(חורש מנהיגם)וכלאי או עגלה בהן רק (מושך הוא
אסרו  וחכמים טמא, מהן ואחד טהור מהן שאחד מינים בשני
טמאים. שניהם או טהורים שניהם אם גם מינים, שני בכל

הרא"ש ה)ולדעת סי' כלאים הל' קטנות כלאים (הלכות איסור
בין  מינים שני בכל הוא ולהנהגה, למלאכה התורה מן
המשנה  מדברי הרמב"ם על והקשה טהורים, ובין טמאים

מ"ב) פ"ח טמאה (כלאים טהורה, עם וטהורה טמאה עם "טמאה
ולמשוך  לחרוש אסורין - טמאה עם וטהורה טהורה עם

באיסורם. שווים שכולם ומשמע ולהנהיג",
טוב' יום הרא"ש (שם)וה'תוספות כדעת להוכיח רצה

ה"ב)מהירושלמי  פ"ח אסור (כלאים עקביא בן איסי שלדעת
פרדה על וחמור)לרכב סוס של בגדים:(וולד מכלאי וחומר' 'קל ,

יחד  פשתים ובגד צמר בגד ללבוש שמותר בגדים כלאי מה

בהמות  שתי להנהיג שאסור בהמה כלאי בתערובתם, אסור
בה  שמעורבים בהמה על לרכב שייאסר כלֿשכן זו, עם זו
על  איש "וירכבו דוד בני אצל מהנאמר והקשו מינים. שני

וינוסו" כט)פרדו יג, ב כלאים.(שמואל לאיסור חששו ולא
המלכות מן למדין אין בידם,ותירצו: למחות יכלו ולא עשו כדין (שלא

שם) והרי רא"ש דוד, בני על הקושיא מה הרמב"ם, ולשיטת .
תיאסר  ומדוע טמאים, מינים בשני איסור אין התורה מן
טמאים  המינים שני אם שגם מכאן אלא הפרד? על הרכיבה

התורה. מן אסור
פרדה  על לרכב האוסרת הדעה כי זו, ראיה דחה אך
כששני  גם בהמה כלאי לאסור חכמים גזירת שהיתה סוברת

המין מאותו החיים טמא)בעלי או דוד.(טהור מבני הקשו ולכן ,
חכמים שם)אמנם, שהרי (ירושלמי פרדה, על לרכב מתירים

עליה  בנו שלמה את הרכיב המלך לג)דוד א, א ואף (מלכים .
לישא)התוספות ד"ה ב,ב. הרע"ב (חגיגה והוסיף להלכה. כן נקטו

מ"א) פ"ח דקמן,(כלאים קמאי קשישי לרבנן להו "חזינא :
הביא  וכן בדבר". מוחה ואין פרדות על לפניהם שרוכבים

יוסף' סקי"ג)ה'ברכי רצז סי' ואחרונים,(יור"ד ראשונים דעות
פרדה. על לרכב שמותר
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ה'תשע"ו  ב' אדר ג' ראשון יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד

.‡ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ·È¯˜iL ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
·È¯˜‰ÂÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô¯˙BÓa e‡È·È - e¯È˙B‰Â Ô‰Ó ¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿¿ƒƒ
ÌÈ¯Á‡3˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .ÌÈ¯ÈÊÏ - ÌÈ¯ÈÊ ¯˙BnL ; ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»

B˙e¯ÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò4e¯È˙B‰Â5‰·„Ï ˙B¯˙Bn‰ eÏtÈ -6. ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

עודף. להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן

.·ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰7- e¯È˙B‰Â B˙e¯ÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ¯˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ¯˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡B·È ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ¯˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

לשלמי.7) ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
ליהנו 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה ת שאין

חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות

כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי
נזיר. שלמי

.‚- ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ
‰·„Ï eÏtÈ11e‡B·È] ‰ÏBÚ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡B·È»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ

ÌÁÏ13. ∆∆

כי 11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח,

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈL¯ÙÓk el‡ È¯‰ - È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
- ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈL¯ÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו

.‰ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈ¯Ùn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ .B‡ ·‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»

ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È¯‰ - ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
אלו 18) "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין

הן  המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי
הכול  עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי
לחטאתי  אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי

.ÂB‡ ,˙ÓÂ ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡B·È ¯‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי  אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.Ê‰ÏBÚ ÈÓc - È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡B·È22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

.Á,ÂÈ˙Ba¯˜ LÈ¯Ù‰Â ˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»
BÈ‡Â ¯„ ‰Ê ÔÈ‡L e‰¯B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈ¯Ù‰L ˙Ba¯wa ‰OÚi ‰Ó - ˙e¯ÈÊa ·iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

¯„Úa eÚ¯ÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.Ë,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck ¯Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»

BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz -≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈
BlL27Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆
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‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆
˙eL¯ Ô‰a ÏÚaÏ28- Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ

.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי 26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה

.·ÈBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk - ‡e‰39Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -43ÌÈ¯ÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡È·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ45‰¯‰Ë Ôa¯˜46:Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -»¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«

ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙¯‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל
לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי אלא

טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו
לעצמו.

.ÂËÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰·„ ‰ÏBÚ‰Â È˙·BÁÓ50‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙·BÁÓ51˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡52‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰·„ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰·BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰·„ BÊÂ ‰·BÁ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
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ה'תשע"ו  ב' אדר ג' ראשון יום

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למעות 1) מפורשות מעות בין וההבדל נזירות מעות מותר

בקרבנות  ייעשה מה בעלה לה והפיר בנזיר נדרה סתומות,
מיהו  ידוע ואינו מהם אחד שנטמא נזירים שני שהפרישה,
מכחישו. והנזיר בנזירות אחד עד קרבנותיהם, יביאו כיצד

.‡ÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ·È¯˜iL ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰2, ««¿ƒ»∆«¿ƒ≈∆»¿¿¿ƒƒ
·È¯˜‰ÂÌÈ¯ÈÊ ˙Ba¯˜ Ô¯˙BÓa e‡È·È - e¯È˙B‰Â Ô‰Ó ¿ƒ¿ƒ≈∆¿ƒ»ƒ¿»»»¿¿¿ƒƒ
ÌÈ¯Á‡3˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ .ÌÈ¯ÈÊÏ - ÌÈ¯ÈÊ ¯˙BnL ; ¬≈ƒ∆«¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»

B˙e¯ÈÊÏ ÔÈÓe˙Ò4e¯È˙B‰Â5‰·„Ï ˙B¯˙Bn‰ eÏtÈ -6. ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ¿»»

עניים.2) שהם במותר 3)אחרים, יהיה לא ואפילו עניים,
ייפול  ולא אחרים, נזירים למעות יצרפו קרבן, שיעור כדי

נדבה. עצמו,4)לעולת נזירות לקרבנות מעות שהפריש
כלום. אמר נשאר 5)ולא קרבנותיו, כל מהן שקנה אחרי

עודף. להקריב 6)לו שבמקדש, נדבה (=קופות) לשופרות
בטל. עומד כשהמזבח לצבור, נדבה עולות מהן

.·ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰7- e¯È˙B‰Â B˙e¯ÈÊÏ ««¿ƒ»¿…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙‡hÁ‰ ¯˙BÓe ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ‰ ˙BÚÓ ¯˙BÓ«¿»»»»«««»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ8e‡B·È ÌÈÓÏM‰ ÈÓc ¯˙BÓe , ƒ≈¿»«∆««¿≈«¿»ƒ»
ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL9„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,10. ¿»ƒ¿≈¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

לשלמי.7) ואלו לעולתי ואלו לחטאתי אלו שפירש:
ליהנו 8) שם מצויים אנשים ואין שם, עוברת ספינה ת שאין

חטאת  כל כדין בהנאה, אסורים אלו חטאת דמי כי מהן,
למיתה. שהיא בעליה, נזיר.9)שנתכפרו לא 10)חלות

כחומר  אלא אחד, ולילה ימים לשני הנאכלים נדבה כשלמי
נזיר. שלמי

.‚- ÔÈÓe˙Ò eÈ‰ Ì‡ :˙ÓÂ B˙e¯ÈÊÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ùn‰««¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ
‰·„Ï eÏtÈ11e‡B·È] ‰ÏBÚ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ ; ƒ¿ƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈»»

ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc ,[‰ÏBÚ12ÌÈÓÏL ÈÓc , »¿≈«»≈¿¿»«∆«¿≈¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e‡B·È»¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈¿ƒ

ÌÁÏ13. ∆∆

כי 11) לנדבה, יפלו בהן, מעורבים חטאת שדמי פי על ואף
בנזיר. ההלכה נתקבלה בעליה,12)כך שמתו חטאת כדין

למיתה. לים 13)שהיא ומוליכם חטאת דמי מהן ומפריש
ולשלמים. לעולה והיתר המלח,

.„˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L ÔB‚k ?ÔÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ Ì‰ „ˆÈk≈«≈«»«¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·‰Ï¿»ƒ≈∆»¿¿»¿…»«¿¬»ƒ
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈL¯ÙÓk el‡ È¯‰ - È˙·BÁÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ¿≈»ƒ
- ÈÓÏLÏÂ È˙‡hÁÏe È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ«ƒ»«≈¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿»«

ÔÈL¯ÙÓk Ô‰L14. ∆≈ƒ¿…»ƒ

לשלמי.14) ואלו לעולתי, ואלו לחטאתי, אלו אמר: כאילו

.‰ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a LÈ¯Ùn‰15˙BÚÓk ‡È‰ È¯‰ - ««¿ƒ¿≈»«¬«¬≈ƒ¿»
ÔÈÓe˙Ò16Â ÛÒk ÏL ÔBLÏ LÈ¯Ùn‰ ÔÎÂ .B‡ ·‰Ê ÏL ¿ƒ¿≈««¿ƒ»∆∆∆¿∆»»

ÈÏk17È˙ÏBÚÏe È˙‡hÁÏ ‰Ê :¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆»«∆¿«»ƒ¿»ƒ
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓk ‡e‰ È¯‰ - ÈÓÏLÏÂ18. ¿ƒ¿»«¬≈¿»¿ƒ

קדושים 15) ודמיה להימכר, אלא למזבח, ראוייה שאינה
נזירותו. לנדבה.16)לקרבנות יפלו מת, הואיל 17)ואם

כמעות. דינם שהייה, כל ללא מיד, להימכר הם וראויים
אלו 18) "הרי עליהן: אמר שאם למעות, ממש דומה זה ואין

הן  המעות כי כמפורשין". שהן וכו' ולחטאתי לעולתי
הכול  עולה, ודמי חטאת, דמי מהן להפריש ויכול מחולקות,
ואפילו  אחד, גוף הם כלי או כסף של לשון אבל עצמו. בפני
כמפורש. זה אין וכו' ולעולתי לחטאתי זה הרי עליו: אמר
שלוש  או מום, בעלות בהמות שלוש הפריש: אם זה ולפי
לחטאתי  אלו הרי ואמר: כלים שלושה או כסף של לשונות

מפורשות. כמעות הם הרי וכו' ולעולתי

.ÂB‡ ,˙ÓÂ ,È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙‡hÁÏ el‡ :¯ÓB‡‰»≈≈¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ»≈
‰M‡ ‰˙È‰L19dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â20eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ∆»¿»ƒ»¿≈≈»«¿»¿≈«»≈¿

ÔÈˆÁ·e ‰ÏBÚ ÔÈˆÁa e‡B·È ¯‡M‰Â ,ÁÏn‰ ÌÈÏ¿»«∆«¿«¿»»¿∆¿»»¿∆¿»
ÌÈÓÏL21. ¿»ƒ

בנזיר.19) כדין 20)שנדרה ההפרה, לאחר מעותיה ודין
ומת. לנזירותו מעות ולא 21)מפריש כמפורשים. שדינם

כשדמי  אלא לנדבה" יפלו "סתומים בנזיר: הלכה נתקבלה
בהם. מעורבים חטאת

.Ê‰ÏBÚ ÈÓc - È˙e¯ÈÊÏ ¯‡M‰Â È˙ÏBÚÏ el‡ :¯Ó‡»«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈»
‰·„Ï eÏtÈ ¯‡M‰Â ,‰ÏBÚ e‡B·È22. »»¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»

כסתומים.22) הם הרי בהם, מעורבים חטאת שדמי כל

.Á,ÂÈ˙Ba¯˜ LÈ¯Ù‰Â ˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰L ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»
BÈ‡Â ¯„ ‰Ê ÔÈ‡L e‰¯B‰Â ÌÎÁÏ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»¿»∆≈∆∆∆¿≈
e‡ˆÈ ?LÈ¯Ù‰L ˙Ba¯wa ‰OÚi ‰Ó - ˙e¯ÈÊa ·iÁ«»ƒ¿ƒ««¬∆«»¿»∆ƒ¿ƒ≈¿

¯„Úa eÚ¯ÈÂ23˙eÚË Lc˜‰ ‰fL .24,Lc˜‰ BÈ‡L , ¿ƒ¿»≈∆∆∆∆¿≈»∆≈∆¿≈
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk25. ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

גמורים.23) חולין הם בטעות 24)הרי שבתחילה
בנזירות. חייב שהוא שחשב גרוע 25)הקדישן, זה ודין

שמאי  בית אפילו שבזה שם. המתואר טעות, מהקדש יותר
זה, והרי חולין. שהם יודו הקדש) טעות הקדש (האומרים:
בהמה  ואמר חייב שהוא וסבר חטאת, מחוייב שאינו כאדם

שמאי. לבית אפילו כלום אמר שלא לחטאתי, זו

.Ë,‰È˙Ba¯˜ ‰LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿¿∆»
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ BlL Ì‡ :dÏÚa dÏ ¯Ù‰ Ck ¯Á‡Â26 ¿««»≈≈»«¿»ƒ∆»¿»«¿≈»

BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,¯„Úa ‰Ú¯˙Â ‡ˆz -≈≈¿ƒ¿∆»≈∆∆≈»»«¿ƒ»»∆≈
BlL27Ô‰a dÏÚ·Ï ÔÈ‡Â dlMÓ ˙Ba¯w‰ eÈ‰ Ì‡Â ; ∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆»¿≈¿«¿»»∆

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

zexifp zekld - d`ltd xtq - 'a xc` 'b oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa dÏ ezL ÔB‚k ,ÌeÏk¿¿∆ƒ¿»¿«»»«¿»∆…ƒ¿∆
˙eL¯ Ô‰a ÏÚaÏ28- Ô‰a ‰OÚz ‰ˆ¯zM ‰Ó ‡l‡ «««»∆¿∆»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

˙eÓz ˙‡hÁ‰29ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ

.ÌÁÏ∆∆

תצטרכי 26) אם לה: ואמר נזירותה, לפני בהמתו לה שהקנה
אחר  בהמתו לה נתן אם כי מבהמותי, קחי לקרבנות
להפר. יכול אינו ושוב נדרה לה קיים הרי נזירותה,

לה.27) הצריך דבר אלא בעלה לה הקנה אם 28)ולא כי
בעלה. קנה אשה, (=זכתה) שקנתה מה כל כן, התנו לא

שמתו 29) כחטאת זו שהרי שתמות, עד לה ממתינים
נדר  את (בהפרתו) עוקר בעל נאמר, אם ואפילו בעליה.
הואיל  - לחולין זו בהמה תצא אומרים, אין מעיקרו, אשתו
וציערה  בנזיר שנדרה על כפרה צריכה הייתה זו ואשה
הרי  הפרתו, בגלל עוד, צריכה אינה ועכשיו היין, מן עצמה
כחטאת  זו הרי שם, הרא"ש ולדעת בעליה. שמתו כחטאת זו

למיתה. שהיא בעליה, שכיפרו

.ÈeÏtÈ - ‰È˙Ba¯˜Ï ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿¿∆»ƒ¿
,ÁÏn‰ ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»«∆«
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓ„e ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓ„e¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ∆∆

.‡È˙‡ÓËÂ ,¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰30ÈÓÈ CB˙a »ƒ»∆»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈
BÊ È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊ¿ƒ¿««»»««¿»¿≈≈»¬≈

‰‡ÓË Ôa¯˜ ‰‡È·Ó31. ¿ƒ»»¿«À¿»

מפירו 31)למת.30) אלא מעיקרו הנדר עוקר הבעל שאין
טומאתה, קרבנות כל להביא עליה ולפיכך, ולהבא. מכאן
אשם, מביאה אינה שם, רש"י ולדעת ואשם. ועולה חטאת
וזו  טהרה, נזירות להתחיל כשעומד אלא בא אשם שאין
אם  אבל לה. הפר בעלה שהרי טהרה, נזירות מונה אינה
קרבנות  מביאה אינה לה, והתיר לחכם ונשאלה נטמאת
ואפילו  טעות, ועושהו מעיקרו הנדר עוקר שהחכם טומאה,

בעדר. ותרעה תצא בהמתה הפרישה

.·ÈBa ˙‡ ¯Èc‰L LÈ‡‰32ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Â ¯ÈÊa »ƒ∆ƒƒ∆¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
B‡ ‡e‰ ‰ÁÓe BÊ ˙e¯ÈÊa Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…»»«≈ƒ¿ƒ»»
- ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ ‡e‰ ÁlbL B‡ ,ÂÈ·B¯¿̃»∆ƒ«∆ƒ¿¿»

˙eÓz ˙‡hÁ‰33ÌÈÓÏM‰Â ,‰ÏBÚ ·¯˜z ‰ÏBÚ‰Â , ««»»¿»»ƒ¿«»¿«¿»ƒ
ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .ÌÈÓÏL e·¯˜Èƒ¿¿¿»ƒ¿∆¡»ƒ¿∆»¿≈»¿ƒ
eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓe˙Ò ˙BÚÓ BÏ LÈ¯Ù‰ .ÌÁÏ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌÈÏ eÎÏÈ ˙‡hÁ ÈÓc - ÔÈL¯ÙÓ ˙BÚÓ eÈ‰ .‰·„Ïƒ¿»»»»¿…»ƒ¿≈«»≈¿¿»
e‡B·È ÌÈÓÏL ÈÓc ,‰ÏBÚ e‡B·È ‰ÏBÚ ÈÓc ,ÁÏn‰«∆«¿≈»»»¿≈¿»ƒ»
.„Á‡ ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏL¿»ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¡»ƒ¿∆»

נדרים.32) לעונת שהגיע שמתו 33)קטן, כחטאת זו הרי
למיתה. שהיא בעליה,

.‚ÈLÈ¯Ù‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜34BzL‡ ‰ÏÈt‰Â ,35‰„ÏÈÂ ‰¯ÊÁÂ36È¯‰ - »¿»¿ƒƒ»ƒ¿¿»¿»¿»¿»¬≈

˜ÙÒ ˙Ba¯w‰37‰„B·Ú·e ‰f‚a ÔÈ¯eÒ‡Â ,38. «»¿»»≈«¬ƒ¿ƒ»«¬»

מעוברת.34) היה 35)כשאשתו לא שמא כי נזיר, ואינו
קיימא. של שהרי 36)וולד נזיר, זה והרי קיימא, של וולד

אחר. בהריון ואפילו בן לו קדושים 37)נולד הם אם
קודם  והפרישם הואיל הוא, הספק וטעם זו. בהפרשתו
מעוברת  שהיא זה בן כשתלד דעתו הייתה מהסתם שהפילה,
קרבנו  ואין תנאו, נתקיים לא זה מהריון והפילה, והואיל בו,
זה  אבל אחר. מעיבור בן כן אחרי לו כשיוולד אפילו קדוש
הוא  הרי שהפילה, לאחר קרבנו מפריש היה אילו וודאי,

כך. אחר לו שיוולד לבן הייתה שכוונתו כשאר 38)קדוש,
כי  בתורה. ככתוב בהם, ולעבוד לגזזם שאסור הקדשים
לבן  אפילו דעתו הייתה ההפלה, לפני כשהפרישם שמא
וזו  והואיל ההפלה, שלאחר שני מהריון לו שיוולד אחר
ועבודה, בגיזה אסורים הם הרי שם, נפשטה שלא בעייא

להחמיר. שהוא תורה, איסור ספק כל כדין

.„ÈÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó „Á‡ ‡ÓËpL ÌÈ¯ÈÊ ÈL¿≈¿ƒƒ∆ƒ¿»∆»≈∆¿≈»«ƒ
Ô‰È˙Ba¯˜ ÔÈ‡È·Ó „ˆÈk - ‡e‰39Ôa¯˜ ÔÈ‡È·Ó ? ≈«¿ƒƒ»¿¿≈∆¿ƒƒ»¿«

‰‡ÓË40‰¯‰Ë Ôa¯˜Â41Ì˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa42, À¿»¿»¿«»√»ƒ¿…¿≈¿ƒ»
Ôa¯˜ - ‡Óh‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ :Ì‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â¿≈∆»≈∆ƒ¬ƒ«»≈»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡Â ,ElL ‰¯‰Ë Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓËÀ¿»∆ƒ¿»¿«»√»∆¿¿ƒ¬ƒ«»

ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -43ÌÈ¯ÙBÒÂ ; »¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿¿ƒ
el‡ ˙Ba¯˜ ¯Á‡Ó ‰¯eÓb ˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ44, ¿≈¿ƒ«∆∆¿»≈««»¿»≈

ÔÈ‡È·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ45‰¯‰Ë Ôa¯˜46:Ô‰Ó „Á‡ ¯ÓB‡Â , ¿¿ƒ¿ƒƒ»¿«»√»¿≈∆»≈∆
Ôa¯˜Â ÈlL ‰‡ÓË Ôa¯˜ - ‡ÓË È˙ÈÈ‰L ‡e‰ È‡ Ì‡ƒ¬ƒ∆»ƒƒ»≈»¿«À¿»∆ƒ¿»¿«
¯B‰h‰ ‡e‰ È‡ Ì‡ ,È˙¯‰Ë Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰¯‰Ë»√»∆¿¿∆»¿«»√»ƒƒ¬ƒ«»
Ôa¯˜ ‰ÊÂ ElL ‰‡ÓË Ôa¯˜Â ÈlL ‰¯‰Ë Ôa¯˜ -»¿«»√»∆ƒ¿»¿«À¿»∆¿¿∆»¿«

ÌeÏk Ô‰È˙Ba¯˜a e„ÈÒÙ‰ ‡lL e‡ˆÓ .E˙¯‰Ë47. »√»¿ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿»¿¿≈∆¿

טמא 39) ואם הוא, טהור ספק טמא ספק אחד כל שהרי
בהמה  חטאת שאין טהרה, קרבנות להביא יכול אינו הוא,
אשם  קרבן להביא יכול אינו הוא, טהור ואם נדבה, באה

נדבה. בא אשם שאין הקרבנות:40)טמא, שלושת כל
ואשם. ועולה ושלמים.41)חטאת עולה חטאת

קרבנותיהם 42) הבאת וזמן ביחד, נזירותם שקיבלו כגון
הוא. שכל 43)שווה לפי יין, לשתות הם אסורים ועדיין

ועליו  נזירותו. מניין את וסתר הוא, טמא שמא מהם, אחד
ימי  מלאת ועם נדרו, את לקיים כדי אחרת נזירות להתחיל

ובגילוח. ביין יּוּתר השנייה שהביאו 44)נזירותו לאחר ָ
אלו. השנייה.45)קרבנותיהם הנזירות ימי מלאת עם

לעולה 46) וכבש לחטאת כבשה שהן: הבהמות, שלוש כל
לשלמים. היה 47)ואיל ואילו טומאה, קרבן חצי אלא

טומאה  קרבן להביא צריך היה טומאה, ספק לו ונולד לבדו
לעצמו.

.ÂËÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó48 ≈∆»≈∆¬≈∆≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ49˙‡hÁ‰ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯Ó‡ÈÂ , ¿«¿≈»¿…«ƒ»≈»ƒƒ««»

‰·„ ‰ÏBÚ‰Â È˙·BÁÓ50‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë Ì‡Â , ≈»ƒ¿»»¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»
È˙·BÁÓ51˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒÂ ;˜ÙÒ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ≈»ƒ¿««»»≈¿≈¿≈¿ƒ

‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡52‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â , «∆∆≈ƒ»¿«»√»¿≈ƒ»≈
‰·„ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰53BÊÂ54Ì‡Â ,‰·BÁ »ƒƒ»»»ƒ»¿»»¿»¿ƒ

‰·„ BÊÂ ‰·BÁ ‰BL‡¯‰ ‰ÏBÚ‰ - È˙ÈÈ‰ ¯B‰Ë»»ƒƒ»»»ƒ»»¿¿»»
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‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa¯˜ ¯‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈

el‡58˜ÙqÓ ÌL‡¯ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש

בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי במלאת

הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח
עכשיו  יגלחו שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי
כשיביאו  ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.ÊËeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:¯Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï·‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL È¯‰ - ¯ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eL¯a ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯ Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿

¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - „ÈÁi‰61ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
והרי,62)ובועלה. ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק
להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי  אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
¯·c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË· ‡È·Ó ÈÈ‡ :¯ÓB‡k - È˙‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L ¯·kL65È˙e¯ÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
·iÁ BÈ‡ - BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙e¯ÈÊa z¯„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰B - BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ¯ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡¯ :ÌÈLÏ ¯Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e¯˙‰Â ,73,‰˜BÏ - [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר

ידי  על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע",
אחד. נזירותי.66)לחכם.65)עד נדר את לי והתיר

בנדרי.67) בעודי נטמאתי לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק.70)אינו בפני לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח.72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

הרי  בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע
מעצמו. נזירות

.ÁÈ·kLÓ ‰È‰L ˙Ó75Èt ÏÚ Û‡ ,C¯c‰ ·Á¯Ï ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ
ÂÈÏÚ ‡l‡ ¯·ÚÏ ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡L76,Bcˆa Ú‚B B‡ ∆≈»»«¬…∆»»»≈«¿ƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â77- ¯ÈÊ ÌL ¯·ÚÂ , ¿««ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ

¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰78. ¬≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע.75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי, שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח,
הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר
כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.ËÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
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ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈
C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡B¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««

˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת
ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,

הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם
הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו

נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד
שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז

בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל
המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל

קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל

ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.·,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈
BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»

‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È¯‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»
Ál‚Óe ,˙e¯ÈÊa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«

˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚z29¯eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa B¯ÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»
˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a ¯zÓ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ¯ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח.18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב ואע"פ
מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט. הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר
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‰ÊÂ55˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â .Èa¯˜ ¯‡L ¿∆¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË56ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,57ÔÈ‡L ; À¿»∆»ƒ≈»¿«ƒ»ƒ∆≈

el‡58˜ÙqÓ ÌL‡¯ ˙‡t ÔÈÙÈwÓ59. ≈«ƒƒ¿«…»ƒ»≈

ואינה 48) הספק על באה העוף וחטאת טומאתו, לספק
מעכבים. אינם ואשמו עולתו אבל לנזירותו,49)נאכלת.

יביא  לא שאם שערו, עליה לגלח שיוכל כדי הוא, טהור אם
הוא  טהור שמא כי לטומאתו, לגלח יוכל לא לנזירותו עולה
הדמים. מן אחד עליו שיזרקו עד לגלח לו אסור טהור ונזיר
נזירותו  וסתר הוא טמא שמא כי יין, לשתות לו אסור ועדיין

בטהרה. שנייה נזירות למנות טמא 50)ועליו נזיר שאין
לטומאתו. בהמה עולת אינו 51)מביא לשלמים איל אבל

באים  אינם - וזרוע לחם הטעונים כאלו שלמים כי מביא,
ושלמים.52)נדבה. עולה חטאת, בהמות: שלוש

בהמה.53) עולת מביא טמא נזיר בהמה.54)שאין עולת
והשלמים.55) נזירותם 56)החטאת ימי במלאת

הראש.57)הראשונה. הקפת איסור על מוזהרים שאינם
המבוגרים.58) קודם 59)האנשים היא הטומאה שתגלחת

שדינו  טהור, לנזיר מועיל אינו זה וגילוח הקרבנות הקרבת
היה, טהור נזיר אם נמצא קרבנותיו. הבאת אחרי להתגלח
שם, הרש"ש ולדעת ראשכם". פאת תקיפו "לא על: עבר
שנית  לגלח יוכל לא כי טומאה, תגלחת יגלח לא לפיכך
גילח  וכבר נטמא לא שמא כי טהרתו, קרבן הבאת ביום
יגלח  לא וגילח, שנטמא שמי יצא, כן ואם טהרה, גילוח
עכשיו  יגלחו שלא עדיף ולפיכך טהרה, תגלחת כן אחרי
כשיביאו  ולבסוף מעכב, אינו הגילוח כי טומאה תגלחת
וגם  לטומאתו גם תעלה זו ותגלחת יגלחו, טהרה קרבן

כאחד. לטהרתו

.ÊËeÈ‰L ÔB‚k ?‰‡ÓËa ‰Ê ˜ÙÒ Ì‰Ï „ÏeÈ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»≈»∆»≈∆¿À¿»¿∆»
‰‡ÓË ˜ÙqL ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÈÊp‰ ÈL¿≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆¿≈À¿»

‡ÓË ÌL60:¯Ó‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡B¯ ıeÁaÓ „Á‡ ‰È‰Â , »»≈¿»»∆»ƒ«∆»¿»«
Ï·‡ .‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ‡ÓËpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆»ƒ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ≈«ƒ¬»
;ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ÈL È¯‰ - ¯ˆÁa Ô‰nÚ ‰Ê „Ú ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈∆ƒ»∆∆»≈¬≈¿≈∆¿ƒ
˙eL¯a ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯ Ô‰ È¯‰ - ‰LÏL Ì‰L ÔÂÈk≈»∆≈¿»¬≈≈«ƒ¿«ƒƒ¿

¯B‰Ë Ô˜ÙÒ - „ÈÁi‰61ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰‡ÓË ˜ÙÒk , «»ƒ¿≈»»ƒ¿≈À¿»ƒ¿»«ƒ
BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‡e‰L62. ∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(אם 60) ספק שהדבר פי על אף שנסתרה, סוטה שהרי
שתשתה. עד לבעל טמאה היא הרי שאין 61)נטמאה)

היא  אלא שם שאין סתירה, במקום אלא נאסרת הסוטה
והרי,62)ובועלה. ... בטומאה פסח עושים הצבור "שהרי

לספק  וחומר קל מפניהם, נדחית וודאית טומאה אם
אנשים  בשלושה טומאה ספק אין הראב"ד ולדעת טומאה".
אחד, במעמד בחצר עמדו השלושה כל אם אלא טהור, -
שלושתם  אין אם אבל כאחד, כולם על נופל שהספק
להם, זקוק ואינו מרחוק, עמד האחד אלא אחד, במעמד
כשהשלישי  אפילו טמאים. שניהם השניים, על נפל והספק
הספק. בכלל ואינו מרחוק, ועמד הואיל חצר, באותה עמד

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÌÈ¯ÈÊp‰ e˜˙MLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
¯·c‰ Ô‰Ï ˜tzÒ B‡ Ì‰ÈL64„Á‡ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈∆ƒ¿«≈»∆«»»¬»ƒ»«∆»

ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ÈL elÙ‡ ,È˙‡ÓË ‡Ï È‡ :Ô‰Ó≈∆¬ƒ…ƒ¿≈ƒ¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ
‰fL .Ì‰Èt ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡ - ‡ÓËpL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿»≈≈ƒ»¿»«ƒ∆∆∆
,‰‡ÓË· ‡È·Ó ÈÈ‡ :¯ÓB‡k - È˙‡ÓË ‡Ï :¯Ó‡L∆»«…ƒ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿À¿»

ÈzÏ‡L ¯·kL65È˙e¯ÈÊ ÏÚ66BÈ‡L ‡ˆÓÂ ; ∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»∆≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ67BÓˆÚ È„È ÏÚ ÔÓ‡ Ì„‡Â ,68. «¿ƒ∆»≈ƒ¿»»∆¡»«¿≈«¿

Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - BÏ ˜tzÒ B‡ ˜˙L Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ»¿»
¯Ó‡L „Ú ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚ elÙ‡¬ƒ«ƒ≈∆»¿∆≈«¿¿≈≈∆»«
·iÁ BÈ‡ - BLÈÁÎ‰ Ì‡ ,˙e¯ÈÊa z¯„ ÈÙa :„Á‡Ï¿∆»¿»«»«¿»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ≈«»

ÌeÏk69.ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰B - BLÈÁÎ‰ ‡Ï Ì‡Â , ¿¿ƒ…ƒ¿ƒ≈¿ƒ«ƒ
ÈÈ‡Â ¯ÊpL ÌkÓ „Á‡ È˙È‡¯ :ÌÈLÏ ¯Ó‡ elÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«ƒ»ƒƒ∆»ƒ∆∆»«¿≈ƒ
ÔÈ‚‰B ,B˙B‡ ÔÈLÈÁÎÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ‡e‰ ÈÓ Ú„BÈ≈«ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¬ƒ

ÂÈt ÏÚ ˙e¯ÈÊ70„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‚‰ .71, ¿ƒ«ƒ»«¿ƒ«ƒ≈∆»
‡ÓË B‡ ÔÈÈ ‰˙LÂ72ÌÈL] Ba e¯˙‰Â ,73,‰˜BÏ - [ ¿»»«ƒƒ¿»¿ƒ¿¿«ƒ∆

„Á‡ „Úa ˙e¯ÈÊp‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡74. ««ƒ∆ƒ««¿ƒ¿≈∆»

אחד.63) עד דברי פי על טומאה קרבן מביאים שהנזירים
שלשון 64) מקום", מכל - חטאתו אליו הודע "או שנאמר

ידי  על ואפילו אחר, ידי על גם לו שנודע משמעה "הודע",
אחד. נזירותי.66)לחכם.65)עד נדר את לי והתיר

בנדרי.67) בעודי נטמאתי לא כאומר: שהריהו
חטאת 68) להביא נמנע אינו כפרה, בהם שיש "בדברים

קונו". נגד הנידון,69)להתכפר הכחשת נגד אחד שעד
כלום. נדרת 71)מספק.70)אינו בפני לו: שאמר

הכחישו. ולא גילח.72)בנזירות אם הדין והוא
צורך 73) שאין ובצדק. איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב

הרי  בו התרה השניים מן אחד אפילו אלא שניים. בו שיתרו
התראה. זה,74)זו עד פי על זהירות ונהג הואיל והטעם,

עליו  קיבל כאילו זה והרי לו, שנסתפק או לו שהודה משמע
מעצמו. נזירות

.ÁÈ·kLÓ ‰È‰L ˙Ó75Èt ÏÚ Û‡ ,C¯c‰ ·Á¯Ï ≈∆»»À¿»¿…««∆∆««ƒ
ÂÈÏÚ ‡l‡ ¯·ÚÏ ÌB˜Ó ÌL ÔÈ‡L76,Bcˆa Ú‚B B‡ ∆≈»»«¬…∆»»»≈«¿ƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â77- ¯ÈÊ ÌL ¯·ÚÂ , ¿««ƒ∆ƒÀ¿»¿»¿»«»»ƒ

¯B‰Ë ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˜ÙÒÂ ÏÈ‡B‰ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰78. ¬≈∆»ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ»

בקרקע.75) טמון ולא מאהיל 76)בגלוי, שהוא נמצא
וטמא. העולם.77)עליו בסוף הוא ואפילו אחד, לאדם

בעניין 78) הדרך מן הנזיר נטה שמא כי ספק, הוא כאן וגם
פרק  הטומאה אבות הלכות והשווה האהיל. ולא נגע שלא
עד  טהור הרבים ברשות ספק כל הכלל "זה ב: הלכה י"ח,
הנזיר, אלא טהור אינו זאת ובכל בוודאי". נטמאתי שיאמר
כמו  טמא, זה הרי תרומה, אוכלי לעניין אבל הקילו, שבנזיר
... שנגע שחזקתו לתרומה, טמא זה "הרי רבינו: שכתב
זה  אין כלומר, שנגע", חזקתו אלא הספקות כשאר זה שאין
הקילו  שבנזיר אלא שנגע, לוודאי קרוב אלא השקול, ספק

כזה. רחוק בספק אפילו

.ËÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na79ÂÈÏ‚¯a Cl‰Óa ?80Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈¿«¿»¬»
.‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡OÓ ÔeÚË B‡ ·ÎB¯ ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈»«»¬≈∆»≈
ÏÈ‰‡È ‡lL B‡ ÚbÈ ‡lL ¯LÙ‡ - ÂÈÏ‚¯a Cl‰Ó‰L∆«¿«≈¿«¿»∆¿»∆…ƒ«∆…«¬ƒ

ËÈÒÈ ‡lL B‡81¯LÙ‡ È‡ - ·ÎB¯ B‡ ÔeÚË Ï·‡ ; ∆…»ƒ¬»»≈ƒ∆¿»
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ËÈÒÈ ‡lL B‡ ÏÈ‰‡È ‡lLÂ ÚbÈ ‡lL82˙n‰ È¯‰L , ∆…ƒ«¿∆…«¬ƒ∆…»ƒ∆¬≈«≈
C¯c‰ ·Á¯Ï83. ¿…««∆∆

טהור.79) ולא 80)שהוא הדרך מן שנטה להיות יכול
בהיסט.81)נגע. מטמא שהמת וינדנדו, המת מן עצם יזיז
לצדדים.82) היטה ולא הלך המלך בדרך שבוודאי
פי 83) על ואף סג: בנזיר מקורן אלו הלכות שתי כל

ידועה, לטומאה התהום טומאת בין מחלקים שם שבגמרא
לאחר  הטומאה דבר לו כשנודע אלא זה שאין רבינו סובר
אין  הדמים, זריקת לפני אבל קרבנותיו, דם עליו שנזרק
הולך  הכל אלא ידועה. לטומאה התהום טומאת בין חילוק
אלא  לנו ואין טהור, הרבים ברשות טומאה ספק הכלל: לפי
שהכל  בזה, אחרת שיטה ולהראב"ד הספק. מהות לקבוע
שטומאת  התהום, טומאת או ידועה טומאה זו אם תלוי
ואינו  בנזיר, טמאה ידועה וטומאה בנזיר, הותרה התהום

לאחריה. או הזריקה קודם לו נודע בין מחלק

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ספיקות 1) כאחד, ולמצורע לנזיר עולה אחת תגלחת שאין

יתכן  הספיקות, בגלל יעשה. כיצד הנזירות במנין הרבה
ישתה  ולא שנים עשר כל בסוף פעמים ארבע יגלח שהנזיר
כיצד  ודאי ומצורע מת טמא שנה, ארבעים לסוף אלא יין
מעלת  נזרו, ימי מלאת עד קרבנותיו, ויביא וימנה יגלח

ופרישות. קדושה דרך לה' נזירות הנודר

.‡B¯ÊÏ BÏ ‰ÏBÚÂ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈«ƒ¿««««¿»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe2Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰L ÔÓÊa ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚˙Â .3 ¿»«¿¿ƒ¿«««»««ƒ¿«∆¿≈¿…»

˙e¯ÈÊp‰ ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡4‰L ¯ÊpL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ≈»»∆«¿ƒ¿ƒ»ƒ∆»«»»
˙Á‡5˜ÙÒe Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ˙‡f‰ ‰M‰ ÏÎa ‰È‰Â , ««¿»»¿»«»»«…¿≈¿…»¿≈

‰M‰ ÛBÒ·e Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ da ‰È‰L B‡ ,˙Ó ‡ÓË6 ¿≈≈∆»»»¿≈¿…»¿«»»
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ˜ÙÒa ‡ÓË7‰fÓe ,8 ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆ƒ¿»»ƒ«∆

ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa9ÈÚÈ·Ma Ál‚Ó BÈ‡Â ,10BÈ‡Â , ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿«≈««¿ƒƒ¿≈
Úa¯‡ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈa ˙BzLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈∆»¿«««¿«

ÌÈL11ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ,12ÌÈL ÈzL ¯Á‡Ï13ÈtÓ . »ƒ¿≈¿»»ƒ¿««¿≈»ƒƒ¿≈
Ál‚Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L14˙BÁÏ‚z Úa¯‡15˙ÁÏ‚z : ∆»ƒ¿«≈««¿«ƒ¿»ƒ¿««

˙BÁÏ‚z ÈzLe ,˜ÙqÓ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙Â ,‰¯‰Ë»√»¿ƒ¿««À¿»ƒ»≈¿≈ƒ¿»
Ú¯ˆÓ‰ Ál‚nL16Ú¯ˆÓ ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰L ,17. ∆¿«≈««¿…»∆¬≈¿≈¿…»

היא 2) נזיר, שתגלחת אחד, בזמן חלות כשהן אפילו
מצוה, לשם שיער לגדל עוד צריך שאינו שיער, להעביר
שנית  לגלחו שיער לגדל היא מצורע, של ראשונה ותגלחת
ויקרא  בתורה ככתוב קרבנות, הבאת יום לפני השביעי, ביום
לנזרו, עולה אינה מצורע של שניה תגלחת וכן ח. יד,
אינו  הנזיר ואילו דמים, זריקת לפני היא מצורע שתגלחת
ס:), (נזיר הדמים מן אחד עליו שיזרקו לאחר אלא מגלח

הי"ב. לקמן בוהק 3)וראה או וטמא, צרעת נגע ספק
שערו 4)וטהור. לגלח לו ואסור מצורע אינו שמא כי

יעבור  לא "תער ה) ו, (במדבר בה שנאמר נזירותו, משום
נזירותו, דוחה הוא מצורע, ודאי וכשהוא ראשו". על

הט"ז. פ"ז, לעיל לשנה 5)כמבואר נזירות עליו שקיבל
וכפי 6)אחת. נזירותו, שנת גמר לפני ימים שבעה

כב. אות להלן מת.7)שיתבאר טמא כל כדין לטומאתו,

הפרה.8) עולה 9)מאפר שאינה ההזאה, אחר טובל וגם
הי"א. פ"ו, לעיל וכמבואר שיטבול, על כל 10)מטומאתו

נצטרע  ולא נטמא לא שמא כי לנזירותו, שנה מלאה לא עוד
שערו. לגלח לו ואסור טהור, נזיר הוא יצא 11)והרי שאז

בסמוך  כמבואר עלֿכלֿפנים, נזירותו ונשלמה ספק, מכל
המקדש.12)ה"ב. צרעתו,13)בקרבנות בגלל

קרבנותיו  שיביא עד הקדשים מן לאכול אסור שהמצורע
השנה  סוף עד בשניה מגלח אינו וזה השניה, תגלחתו לאחר
היה  מת טומאת משום אבל ה"ב, בסמוך כמבואר השניה,

שא  וטבל, שהזה לאחר הקדשים מן לאכול איסור מותר ין
יוצאת  שטומאתו למי אלא בקדשים, (קרבנות) כפרה מחוסר

מ"ב). פ"ח, לנזיר (רע"ב על 14)מגופו גם מוסב זה
למת. והיטמאות יין נזירותו 15)שתיית שיגמור עד

ביום 16)בטהרה. והשניה מצרעתו, כשנרפא הראשונה
א. אות לעיל כמבואר ספירו, לימי זה 17)השביעי כל

ס. שם ובגמרא נט: נזיר במשנה מקורו

.·,‰BL‡¯ ‰L ¯Á‡ d˙B‡ Ál‚Ó ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚zƒ¿««ƒ»¿«≈«»««»»ƒ»
˜Êe BL‡¯ da Ál‚ÓeıÚa ¯‰hÓe ,ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â B ¿«≈«»…¿»¿«≈»ƒ«≈¿≈

ÌÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lk ,ÌÈ¯tˆÂ ·BÊ‡Â Ê¯‡18‡ÓË BÈ‡ Ì‡ . ∆∆¿≈¿ƒ√ƒƒ¿»¿…»ƒƒ≈¿≈
ÏL ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó≈¿…¿…»¬≈ƒƒ¿««»√»∆

B˙e¯ÈÊ19- ‰BL‡¯ ‰La È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡e‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿…»««¿»»ƒ»
‰L ‰‰BLÂ .Ú¯ˆÓ ÏL ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒƒ¿««ƒ»∆¿…»¿∆»»
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ ÔÈÓk ˙¯Á‡«∆∆¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««

Ú¯ˆÓ ÏL ‰iL20‰Ú·L ¯Á‡ Ál‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡L . ¿ƒ»∆¿…»∆≈»¿«≈«««ƒ¿»
˙Ó ‡ÓË ‡l‡ ,Ú¯ˆÓ BÈ‡ ‡nL ,ÔÈÚ¯ˆÓ ¯‡Lkƒ¿»¿…»ƒ∆»≈¿…»∆»¿≈≈

‰È‰ È‡cÂ21¯ÈÊ da ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰iL ‰LÂ ,22 ««»»¿»»¿ƒ»¬≈»»ƒ
Ál‚Ï ¯eÒ‡L23- el‡ ˙BÁÏ‚z ÈzL ÁlbL ¯Á‡Óe . ∆»¿«≈«≈««∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈

ÌÈL„wa ÏÎ‡Ï ¯zÓe ˙Ú¯ˆ‰ ˙¯‰Ë ‰ÓÏL24. »¿»»√««»««À»∆¡…«»»ƒ
˙ÁÏ‚z Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,˙ÈLÈÏL ‰L ‰‰BLÂ¿∆»»¿ƒƒ¿««»¿«≈«ƒ¿««
‡ÏÂ ‰BL‡¯ ‰La ‰È‰ È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nL .˙ÈLÈÏL¿ƒƒ∆»¿…»««»»¿»»ƒ»¿…

BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰BL‡¯ ‰LÂ ,˙Ó ‡ÓË ‰È‰25ÈtÓ »»¿≈≈¿»»ƒ»…»¿»ƒ¿≈
BËeÏÁ ÈÓÈ ‡È‰L26ÈtÓ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï ‰iL ‰LÂ , ∆ƒ¿≈¬¿»»¿ƒ»…»¿»ƒ¿≈

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈaL Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿…»∆≈ƒ¿««ƒ»
,B˙e¯ÈÊa ˙ÈLÈÏL ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‰iLe¿ƒ»¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,B˙e¯ÈÊÏ ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿««
,È‡cÂ Ú¯ˆÓe ‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓË ‡nL B‡ .‰¯‰Ë»√»∆»¿≈≈««»»¿…»««

B˙e¯ÈÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡Â27,BzÚ¯ˆÏe ¿≈ƒ¿««««»ƒ¿ƒ¿»«¿
,˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ»¿ƒ»ƒ¿««»««
LÏMÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿≈««ƒ»

‰ÏBÚ ÌÈL28,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏM‰ È¯‰L , »ƒ»∆¬≈«¿ƒƒƒ¿««À¿»
Ál‚Óe ,˙e¯ÈÊa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B‰LÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒƒ¿»»¿ƒƒƒ¿ƒ¿«≈«

˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚z29¯eÒ‡ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÏÎa B¯ÚOe . ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿««»≈»
˜ÙqÓ ‰È‰a30‰È‰a ¯zÓ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ¯ÚOL ,31. «¬»»ƒ»≈∆¿«»ƒ∆ƒ¿»«À»«¬»»

דֿח.18) יד, ויקרא בתורה שהנזיר 19)ככתוב ואע"פ
מצוה, במקום שלא מגלח שהוא ונמצא הזקן, בגילוח אסור
כמבואר  בהם, נוהג גילוח איסור שאין באישים מדובר כאן

ה"ט. הימים 20)להלן שם על ספירו, ימי תגלחת הנקראת
לשניה. הראשונה תגלחתו בין סופר את 21)שהוא וסתר
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הקודמים. נזרו ימי למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי סוף עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה
עוד  כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.

ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע
שימי 26)לנזירותו.25) ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו
נזירותו". מימי לו עולים כי 27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח טמא "וגלח נזיר ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
מגלח  המצורע אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני
ס:). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס. שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי"ד. שנזיר 31)פ"ו, הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע
פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי  בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
מספק, בהנאה אסור שערו הכל דברי מצורע, ספק שבנזיר

רבינו. לדברי המקור ומשם

.‚˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙e¯ÈÊ ÌÈL ¯OÚ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,Ú¯ˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È¯‰ - ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa¯‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa¯‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL ¯OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚ¯ˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»

‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z - ˙ÈÚÈ·¯38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא אז עד לגלח 35)כי יכול שאינו

בגילוח. ואסור נזיר והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
אחרי  ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו

נזיר  הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי השנים, עשר כל בגילוח ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב. לעיל

.„ÂÈ˙Ba¯˜ ‰Ê ‡È·Ó „ˆÈÎÂ39¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40- ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk41Ôa¯˜ ‡È·‰L ¯ÈLÚ Ú¯ˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈
‡e‰L ,¯B‰Ë ¯ÈÊ Ôa¯˜ ˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆

e¯‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר כאן להקדים ראוי
טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי צרעתו, נגע כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש
או  תורים שתי מביא: טמא נזיר יֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע וקרבן
הספק. על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני, שיהיה כדי

היא  הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר שמא כי  להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי בהל' כמבואר להשרף,

צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈
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B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי טעונים
פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה

יצא. העולה על גילח שאם אני 55)ה"ב, טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא
קרבנותי  ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת טומאתי

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי ולא
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.Ê‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»

BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«
Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ
‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»

‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
בת  יש שהקריב כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא

היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום -) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,
פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי  למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו,
כדי  חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח
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הקודמים. נזרו ימי למנות 22)כל שהתחיל טהור, נזיר
טומאתו. תגלחת השנה 23)אחרי סוף עד לשהות ועליו

שבעה  עד נטמא אם צודק, זה כל הראב"ד: וכתב השניה.
חמשה  או ששה נטמא אם אבל הראשונה, שנתו לתום ימים
השנה  בסוף כשגילח נמצא הראשונה, השנה גמר לפני ימים
ימים  שבעה מלאו לא שעדיין לטומאתו, גילח לא הראשונה
עוד  כל כי טהרה, נזירות עליו חלה לא וממילא לטומאתו,
עליו, חלה טהרה של הנזירות אין לטומאתו, גילח שלא
בסוף  לצרעתו שניה תגלחת לגלח לו מותר יהיה וממילא
להזהר  יצטרך ולא הראשונה, לתגלחתו ימים שבעה
נצטרע, שאפילו ימים, ושבעה שנים שלש אלא בנזירותו
השנה  מלאת אחרי ימים שבעה השניה תגלחתו גילח הרי
כמבואר  לנזירותו, ושנה לטומאתו, שנה ומונה הראשונה.

ה"ד.24)בסמוך. להלן ראה לקרבנותיו, ובנוגע
שימי 26)לנזירותו.25) ה"ט פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

ספירו  וימי טמא) מצורע שהוא עליו, (שהוחלט חלוטו
נזירותו". מימי לו עולים כי 27)"אינם טומאתו, נזירות

טבילת  לאחר מגלח טמא "וגלח נזיר ט) ו, (במדבר ככתוב ו,
מגלח  המצורע אבל טהרתו, לאחר = טהרתו" ביום ראשו
ביום  "והיה ט) יד, (ויקרא ככתוב במים, טבילתו לפני
ס:). (נזיר וטהר" במים בשרו את ורחץ יגלח... השביעי

נזירותו.28) הספיקות,29)למנין מכל יצא ואז ס. שם
וכו'. ביין נזיר 30)והותר ושער הוא, טהור נזיר שמא

טעון  שהוא ה"ב, פ"ח, לעיל כמבואר בהנאה. אסור טהור
ואפילו  ה"י, פי"ט, המוקדשין פסולי הל' והשווה שריפה,
לעיל  כמבואר קבורה, וטעון בהנאה אסור שערו טמא, נזיר

הי"ד. שנזיר 31)פ"ו, הט"ו, פ"ז, לעיל לשיטתו רבינו
עולים  אינם צרעתו וימי הואיל שערו, קדושת בטלה מצורע
פרע" גדל יהיה "קדוש של: מצותֿעשה בו ואין לו,
"גידולו  נז: בקידושין כמבואר השער, קדושת על המוסבה
רבי  בזה נחלקו ה"ב פ"ח, נזיר ובירושלמי קדוש". יהיה
אסור, שערו שנזר מצורע יוחנן רבי לדעת לקיש. וריש יוחנן
שם, הפנים" ב"מראה וראה מותר. שערו לקיש ריש ולדעת
מספק, בהנאה אסור שערו הכל דברי מצורע, ספק שבנזיר

רבינו. לדברי המקור ומשם

.‚˜ÙÒ Ô‰a ‰È‰Â ,˙e¯ÈÊ ÌÈL ¯OÚ ¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«∆∆»ƒ¿ƒ¿»»»∆¿≈
‡ÓË ˜ÙÒ BÏ „ÏBÂ ,Ú¯ˆÓ‰32ÔÙBÒa33‰Ê È¯‰ - ¿…»¿«¿≈À¿»¿»¬≈∆

‰L ÌÈÚa¯‡ „Ú ÔÈÈa ‰˙BL BÈ‡34Úa¯‡ Ál‚Óe , ≈∆¿«ƒ««¿»ƒ»»¿«≈««¿«
˙ÁÏ‚z .ÌÈL ¯OÚ Ïk ÛBÒa ˙Á‡ ,˙BÁÏ‚zƒ¿»««¿»∆∆»ƒƒ¿««

BzÚ¯ˆ ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯35ÈÓÈ ˜ÙÒÏ - ‰iL ; ƒ»ƒ¿≈¿≈»«¿¿ƒ»ƒ¿≈¿≈
Ú¯ˆÓ ÏL B¯ÈÙÒ36B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ;37; ¿ƒ∆¿…»¿ƒƒƒ¿≈À¿»

‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z - ˙ÈÚÈ·¯38. ¿ƒƒƒ¿««»√»

מת.32) כב.33)טומאת אות לעיל בביאורנו ראה
נזירות.34) בספק הוא אז עד לגלח 35)כי יכול שאינו

בגילוח. ואסור נזיר והוא מצורע אינו שמא שנים, עשר כל
הראשונה,36) לתגלחתו ימים שבעה בסוף לגלח יכול ואינו

לספק  היתה הראשונה ותגלחתו הוא, מת טמא שמא
עשר  כל לגלח ואסור טהרה נזירות עליו וחלה טומאתו,

הבאות. היו 37)שנים תגלחותיו ושתי היה מצורע שמא
אחרי  ימים שבעה לגלח יכול ואינו לטומאתו, וזו לצרעתו

נזיר  הוא והרי למת, נטמא לא שמא כי השניה, תגלחתו
וספירו  חלוטו שימי השנים, עשר כל בגילוח ואסור טהור
שנה. שלשים גמר עד שוהה ועלֿכרחו למנין, עלו לא

היתה 38) השלישית ותגלחתו היה, מת טמא שמא
מבואר  הכל טהרה, נזירות עליו חלה ולאחריה לטומאתו,

ה"ב. לעיל

.„ÂÈ˙Ba¯˜ ‰Ê ‡È·Ó „ˆÈÎÂ39¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ ?40- ¿≈«≈ƒ∆»¿¿»ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk41Ôa¯˜ ‡È·‰L ¯ÈLÚ Ú¯ˆnL ; ≈¿»»«¬≈ƒ∆¿…»»ƒ∆≈ƒ»¿«

‡ˆÈ ‡Ï - ÈÚ42ÛBÚ‰ ˙‡hÁ ‡È·Ó Ck ¯Á‡Â .43 »ƒ…»»¿««»≈ƒ««»
‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ44.˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚˙a ¿«¿≈»¿ƒ¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÏÎ‡z ‡Ï Ô‰Ó ÛBÚ ˙‡hÁ ÏÎÂ45. ¿»««≈∆…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ»≈
‡e‰L ,¯B‰Ë ¯ÈÊ Ôa¯˜ ˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a ‡È·Óe≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ»¿«»ƒ»∆

e¯‡aL BÓk ,˙BÓ‰a LÏL46. »¿≈¿∆≈«¿

ונזיר 39) טמא נזיר המצורע, קרבנות סדר כאן להקדים ראוי
טהרתו, ביום מביא המצורע יפה. הדברים שיובנו כדי טהור,
וביום  דֿז), יד, (ויקרא צפרים שתי צרעתו, נגע כשנרפא
כבש  למחרתו ומביא שנית, מתגלח ספירו לימי השביעי
מביא  הוא דל ואם לעולה, וכבש לחטאת כבשה לאשם,
לחטאת  אחד יונה בני שני או תורים ושתי לאשם, כבש
או  תורים שתי מביא: טמא נזיר יֿכג), (שם  לעולה ואחד
לאשם  וכבש לעולה ואחד לחטאת אחד יונה, בני שני
ואיל  לחטאת לעולה כבש - טהור ונזיר יֿיב) ו, (במדבר

יד). (שם, חטאת 40)לשלמים - עשיר מצורע וקרבן
הספק. על באה שאינה ויוכל 41)בהמה, עני, שיהיה כדי

היא  הלכה העוף שחטאת הספק, על העוף חטאת להביא
כט. בנזיר כמבואר הספק, על גם אין 42)שבאה ולפיכך

והואֿהדין  ה"א). פ"ו נזיר (תוספתא שיעני עד תקנה לו
נה: נזיר בתוספות כמבואר עני, ויהיה נכסיו להפקיר שיוכל
הזה  הפרט שכל להעיר, ויש בקדשים. אוכל דיבורֿהמתחיל
בה  מביא המצורע שאין הראשונה, בתגלחת לנו נוגע אינו
כאן  מסדר שרבינו אלא ה"ה, בסמוך כמבואר קרבן, שום
(כסףֿמשנה). כלל בדרך לעשות שצריך המעשים כללות

שלש 43) בכל באה היא מה לשם ה"ה, בסמוך יתבאר
עליה,44)התגלחות. לגלח שיוכל כדי טהרתו לנזירות

ה"ו. להלן וכמבואר הוא, טהור נזיר לטומאתו 45)שמא
ראויה  אינה הספק על הבאה העוף וחטאת לצרעתו, או
כהן  ונמצא בה, חייב ואינו הוא טהור נזיר שמא כי  להאכל,
ודינה  גמורה, נבילה והיא מצוה, במקום שלא מליקה אוכל
ה"י. פי"ט, המוקדשין פסולי בהל' כמבואר להשרף,

צפרים 46) להביא שעליו רבינו הזכיר ולא ה"א. פ"ח, לעיל
שנישנו  למרות ה"ב), לעיל (ראה הראשונה בתגלחת
בקרבנות  אלא כאן עוסק רבינו אין כי ס., בנזיר בברייתא

נע  הצפרים ואלו העזרה. בפנים לעזרה,הנעשים מחוץ שות
ואסור  מצורע אינו שמא לחוש יש כי שם, בגמרא כמבואר
(רדב"ז). כקרבן נחשבות אינן ולפיכך לעזרה, חולין להביא

.‰:˙BÁÏ‚z‰ LÏLa ‡È·nL ÛBÚ‰ ˙Â‡hÁ LÏL¿«…»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿»
B˙‡ÓË ˜ÙÒÏ - ‰BL‡¯ ˙‡hÁ47˜ÙÒÏ - ‰iL ; «»ƒ»ƒ¿≈À¿»¿ƒ»ƒ¿≈

¯Á‡Ï ‡l‡ Ba¯˜ ‡È·Ó Ú¯ˆn‰ ÔÈ‡L ,BzÚ¯»̂«¿∆≈«¿…»≈ƒ»¿»∆»¿««
‰iL ˙ÁÏ‚z48˜ÙÒÏ - ˙ÈLÈÏL ˙‡hÁ ÔÎÂ ; ƒ¿««¿ƒ»¿≈«»¿ƒƒƒ¿≈
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B¯ÊÏ ‰ÏBÚ ˙Á‡ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L .B˙‡ÓË49 À¿»∆≈ƒ¿««««»¿ƒ¿
BzÚ¯ˆÏe50,‰È‰ È‡cÂ ˙Ó ‡ÓËe È‡cÂ Ú¯ˆÓ ‡nLÂ , ¿»«¿¿∆»¿…»««¿≈≈««»»

BÓk BzÚ¯ˆÏ ‰iM‰Â ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚z‰L∆«ƒ¿««»ƒ»¿«¿ƒ»¿»«¿¿
e¯‡aL51CÎÈÙÏe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ˙ÈLÈÏL ˙ÁÏ‚˙Â , ∆≈«¿¿ƒ¿««¿ƒƒƒ¿««À¿»¿ƒ»

˙ÈLÈÏMa ‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ52. »ƒ¿»ƒ»¿«À¿»«¿ƒƒ

בחטאת.47) וחייב הוא טמא נזיר אין 48)שמא ולפיכך
כי  לצרעתו, אלא אינה והשניה לטומאתו, אלא הראשונה
הראשונה. בתגלחת חטאתו הביא כבר היה, טמא נזיר אם

טומאתו.49) כו.50)לספק אות בביאורנו לעיל כמבואר
ה"ב.51) ס.52)לעיל בנזיר זה כל

.ÂLÏL‰BL‡¯‰ ÏÚ ,Ô‰nÚ ‡È·nL ‰Ó‰a ˙BÏBÚ »¿≈»∆≈ƒƒ»∆«»ƒ»
È˙·BÁÓ BÊ - È‡ ¯B‰Ë Ì‡ :¯ÓB‡Â ‰˙Ó ‡e‰53, «¿∆¿≈ƒ»¬ƒ≈»ƒ

‰·„ ‡È‰ È¯‰ - È‡ ‡ÓË Ì‡Â54¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»≈¬ƒ¬≈ƒ¿»»¿≈≈
‰iMa55˙ÈLÈÏM·e56. «¿ƒ»«¿ƒƒ

מן 53) אחד עליו שיזרקו עד אלא מגלח אינו טהור שנזיר
אבל 54)הדמים. בהמה, עולת מביא אינו טמא שנזיר

שהם  שלמיו, מביא אינו וכן נדבה. באה אינה  חטאתו
(תוספות  נדבה באים כאלו שלמים ואין נזיר, לחמי טעונים
פ"ח, לעיל נתבאר וכבר למחרת). דיבורֿהמתחיל ע. לנדה

יצא. העולה על גילח שאם אני 55)ה"ב, טהור נזיר אם
קרבן  הבאתי וכבר בלבד, טמא נזיר והייתי נצטרעתי, שלא
קרבנותי  ושאר לחובתי, זו הרי הראשונה, בתגלחת טומאתי

הרביעית. בתגלחת עתה,56)אביא אני טהור נזיר שאם
היו  הראשונות תגלחותי ושתי כלל, טמא נזיר הייתי ולא
טהרתי  נזירות לחובת הוא זה שקרבני נמצא לצרעתי,
אין  נזירותו, קרבנות יתר שמאחר ואע"פ המשנה). (מרכבת
(רדב"ז). ה"ז בסמוך כמבואר הוא, אנוס שהרי כלום, בכך

.Ê‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe57‰˙Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ˙ÁÏ‚˙a58 ≈ƒ»¿«»√»¿ƒ¿««¿ƒƒ«¿∆
‰·„ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡ :¯ÓB‡Â59BÊÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒƒƒ»¿»»¿

‰·BÁ60ËÏÁÓ Ì‡Â ;61˙·BÁ ‰BL‡¯ - È˙ÈÈ‰ »¿ƒÀ¿»»ƒƒƒ»«
Ú¯ˆÓ62˙BiÚˆÓ‡‰ ÌÈzLe ,˙e¯ÈÊ ˙·BÁ BÊÂ , ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»∆¿»ƒ
‰·„63- Ú¯ˆÓe È˙ÈÈ‰ ˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ»ƒÀ¿«≈»ƒƒ¿…»

BL‡¯‰ ‰ÏBÚ˙·BÁÏ ˙Á‡ ,‰iM‰ ÔÎÂ ‰·BÁ ‰ »»ƒ»»¿≈«¿ƒ»««¿«
Ú¯ˆÓ64˙e¯ÈÊ ˙·BÁÏ ˙Á‡Â65˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈLÈÏLe , ¿…»¿««¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

¯‡M‰Â ,‰·„66È˙¯‰Ë Ôa¯˜67È˙ÈÈ‰ ‡ÓË Ì‡Â ; ¿»»¿«¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ
‰iLe ,˙Ú¯ˆ ˙·BÁ ‰BL‡¯ ‰ÏBÚ - Ú¯ˆÓe¿…»»ƒ»«»««¿ƒ»

‰·„ ˙ÈLÈÏLe68‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ôa¯˜ ‰ÊÂ ,69. ¿ƒƒ¿»»¿∆»¿«ƒ¿««»√»

ה"ד.57) כלעיל ושלמים, חטאת עולה בכת"י 58)הכולל
ואומר. ומתנה עולת 59)התימנים: מביא טמא נזיר שאין

העולה 60)בהמה. אומרים, ואין נזירותי. לטהרת
בת  יש שהקריב כי נזירותו, לחובת היתה השניה גלחתו

תגלחותיו  שתי נמצאו היה, ומוחלט טמא שמא לחוש
הרביעית  וזו לטומאתו, והשלישית לצרעתו, הראשונות

(כסףֿמשנה). פירושו 61)לחובתו ראה מוחלט, מצורע
ה"ט. פ"ז, "שאין 62)לעיל ה"ה: לעיל רבנו שכתב אע"פ

הקפיד  לא שניה" תגלחת לאחר אלא קרבנו מביא המצורע
עולה, אבל קרבנו. עיקר שהיא העוף, חטאת על אלא

היא  השניה תגלחתו לפני יביאנה אם אף דורון, אלא שאינה
"אבל  ה"ט: פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כתב וכן כשרה,
הספירה  ימי בתוך למקדש) (חוץ בחוץ עולותיהם שחטו אם
איסור  משום -) חייבים לשניה) ראשונה תגלחת (שבין
היא  והאשם והחטאת היא, דורון שהעולה חוץ) שחוטי

ולחםֿמשנה). (כסףֿמשנה הכפרה" שמא 63)עיקר כי
עולתו  היתה השניה, שבתגלחת נמצא למת, טמא גם היה
הראשונה, בתגלחתו לצרעתו עולה הביא שכבר נדבה,
שאין  נדבה, זו וגם לטומאתו, היא השלישית ותגלחתו

בהמה. עולת מביא סא.64)הטמא באות כאמור
ימי 65) של היא השניה שהתגלחת ואע"פ טהרתי. נזירות

אע"פ  לו, עלתה לנזירותו עולתו הקריב אם זאת בכל ספירו,
פי"ח, הקרבנות מעשה בהל' כמבואר זמנו, קודם שהקריבה

(לחםֿמשנה). לשלמים.66)ה"ט והאיל לחטאת הכבשה
שנינו 67) וכבר נזירותי, קרבן לתשלום כעת מקריב שאני

לחצאין. קרבנותיו מביא שהנזיר נט:) שהשניה 68)(נזיר
הראשונה, בתגלחת עולתו הביא וכבר לצרעתו, היא
עולת  מביא טמא נזיר ואין לטומאתו, היא והשלישית

לצרעתו,69)בהמה. הראשונות תגלחות שתי הסדר: שכך
לעיל  נתבאר וכבר לנזירותו, הרביעית לטומאתו, השלישית
לא  שמא כי השניה, בתגלחת עולתו מביא הוא מדוע ה"ו
הראשונה  נמצאת מת, טמא אלא ואינו לצרעתו נטמא
שמא  בשלישית, מביא וכן לנזירותו, והשניה לטומאתו
לנזירותו, השלישית נמצאת כלל. למת נטמא ולא נצטרע

ס.). נזיר הסוגיא (ע"פ נה אות לעיל וכמבואר

.Á‰ÏBÚ‰Â ÌL‡‰ Ï·‡70˙ÁÏ‚˙a ‡Ï ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ ¬»»»»¿»»≈»¿«¿ƒ…¿ƒ¿««
˙Ú¯ˆa ‡ÏÂ ‰‡ÓË71˙‡ˆÓ .72‡e‰ Ì‡ :¯ÓB‡ À¿»¿…¿»««ƒ¿≈»≈ƒ

,ÔÈ¯tva ¯‰Ë È¯‰ - ˙Óa ‡ÓË ‡ÏÂ È‡cÂ Ú¯ˆÓ¿…»««¿…ƒ¿»¿≈¬≈»««ƒ√ƒ
B˙‡hÁ ‡È‰ ÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ73‡È‰L ÈtÓ ÏÎ‡z ‡ÏÂ , ¿««»ƒ«»¿…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ

˜ÙÒ74˙ÁÏ‚z Ôa¯wÓ - dnÚL ‰Ó‰a ˙ÏBÚÂ , »≈¿«¿≈»∆ƒ»ƒ»¿«ƒ¿««
‰Ó‰a‰ ÏÚ Ál‚iL È„k ,‰¯‰Ë75‡e‰ ˙Ó ‡ÓË Ì‡Â . »√»¿≈∆¿««««¿≈»¿ƒ¿≈≈

‰·„ ‰Ó‰a ˙ÏBÚ È¯‰ -76‡ÓËe Ú¯ˆÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¬≈«¿≈»¿»»¿ƒ≈¿…»¿≈
˙ÏBÚÂ ,‡ÓËpL ¯ÈÊ Ôa¯˜ ÛBÚ‰ ˙‡hÁ - ‡e‰ ˙Ó≈««»»¿«»ƒ∆ƒ¿»¿«

‰·„ ‰Ó‰a77‰B¯Á‡a ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·‰ È¯‰Â ,78. ¿≈»¿»»«¬≈≈ƒ»¿«»√»»«¬»
‡È·‰L ‰Ó‰a ˙ÏBÚ - Ú¯ˆÓ ‡ÏÂ ˙Ó ‡ÓË BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿≈≈¿…¿…»«¿≈»∆≈ƒ
˙‡hÁÂ ,˙ÁÏ‚z ˙·BÁÓ ‡È‰ ‰BL‡¯‰ ˙ÁÏ‚za«ƒ¿««»ƒ»ƒ≈«ƒ¿««¿««

˜ÙÒ ÏÚ ‰‡a ÛBÚ‰79˙ÏÎ‡ ‡Ï È¯‰Â ,80. »»»«»≈«¬≈…∆¡∆∆

לעיל 70) ראה ודאי, כשהם מביאים ומצורע טמא שנזיר
לח. עולתו 71)אות "אבל הי"ב: פ"ו, לעיל רבינו כדברי

וכן  מלמנות", אותו מעכבים אין טמא) נזיר (של ואשמו
הקריבו  שלא זמן "וכל ה"ה: פ"א, כפרה מחוסרי בהל'
והאשם  העולה אבל בקדשים. לאכול אסורים חטאתם,

ס. נזיר וראה מעכבים" אינם מצורע) בדפוסים 72)(=של
ההלכה. כאן מתחילה התימנים, בכת"י וכן קדומים,
הקודמת. להלכה שייכות וכו', האשם" "אבל והתיבות:

אלא 73) קרבנו מביא המצורע שאין ה"ה, לעיל נתבאר כבר
ולא  סא), אות לעיל בביאורנו (וראה שניה תגלחת לאחר
לספק  אלא לצרעתו, שהיא זו חטאתו על רבינו נתכוון
הרי  למת, טמא גם שהוא לחוש ויש הואיל כי טומאתו,
כדי  חטאתו, קרבן ראשונה בתגלחת כבר להביא בהכרח
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עוד  כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

טהרתו, קרבן על תאחר" חטאתו ב"בל יביא לא אם כי
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי
עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית  בתגלחת
העוף.79) חטאת שחייב למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.ËÚa¯‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82- LÈ‡‰ Ï·‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡¯ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ ¯B‰Ë ‡nL ,˙Ú¯»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„·Ïa ‰¯‰Ë84,·kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa¯‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי"א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי"ג. הראש,82)פ"ב, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט"ו. ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח וחייב האחרונה, שהיא

טהור. נזיר מצורע 85)בתורת שאפילו נז: בנזיר כמבואר
השחתת  עושה והלא שם: ששאלו מעכבתו, תגלחתו אין
וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן?
כלל, זקנו (=מגלח) משחית אינו שבגדול מזה, ומשמע
פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות
וטבילתו  המצורע "תגלחת ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה,

זו". את זו מעכבות אינן והזאתו

.È‡e‰ „ˆÈk - ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL ¯Á‡ ?‰OBÚ¯86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚ¯vÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈ·M·e87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙e¯ÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È¯‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈

ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Ú¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·iL ¯Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מצרעתו.86) עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
שהלכה  צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא
הוא  טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן  עליו
בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו,
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי"א, פרה

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים עד להתגלח לו

הרי  ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי לנזירותו יום
הרי  לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו
לטהרתו  השביעי ביום טומאה תגלחת לגלח עליו מצוה הרי

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה
שישלים  עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי ה
(נזיר  הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,

שהזו 91)ס:). ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום
פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי ביום עליו

היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.‡È˜ÙÒa Ú¯ˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93¯‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ - BzÚ¯»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ96ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡È·Óe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡¯‰ Ú¯ˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba¯˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈ¯Á‡ ‰Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙e¯ÈÊ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק ספק נגע, ונרפא.94)ספק
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר

אינו  ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח
מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב,
רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד

רבינו). דברי על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",
יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת

המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי
שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,
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אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.·È¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ

‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.‚È‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם לפני 108)לתגלחתו היא מצורע שתגלחת

כל  "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,

.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰ÌÈ‡È·Ï «»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰2Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ3:¯Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa5ÔÈ·iÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי 2) העוסק הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי דיני והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי בה שיש נזירות דיני ואח"כ הזה,
דיני  וקבע קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי הם כי הספר, בסוף ערכין
פ"א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). הזה בזמן

המקדש.3)ה"א. לטובת נודר  הכתוב:4)שאדם קראו
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב'תורת הי"ד. פי"ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי,
בבל  - ערכים אף לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי  וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב'ספר רבינו
הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
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עוד  כל שהרי טהרתו, נזירות אח"כ למנות להתחיל שיוכל
שחטאתו  נזירותו, למנות יוכל לא חטאתו יביא שלא
השניה  השנה ובסוף והואיל הי"ב, פ"ו, לעיל ראה מעכבתו,
חטאתו  להקריב איפוא עליו לנזירותו, עולתו להביא יצטרך
לעבור  יצטרך שלא כדי הראשונה השנה בסוף לטומאתו

טהרתו, קרבן על תאחר" חטאתו ב"בל יביא לא אם כי
"בל  על ויעבור בשניה, עולתו להביא יוכל לא בראשונה

המשנה). (מרכבת כלל.74)תאחר" נטמא לא שמא
כלל,75) להתגלח יוכל לא נזירותו, קרבן יביא לא שאם

קרבן. בלא מגלח טהור נזיר ואין הוא, טהור נזיר שמא
לחובתו.76) בהמה עולת מביא טמא נזיר אין כי
עליה.77) לנזירותו.78)ומגלח שהיא הרביעית  בתגלחת
העוף.79) חטאת שחייב למת טמא כמבואר 80)שמא

מד. אות ובביאורנו ה"ד, לעיל

.ËÚa¯‡ Ál‚Ó ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿«≈««¿«
ÔË˜ ‰È‰Lk ?˙BÁÏ‚z81‰M‡ B‡82- LÈ‡‰ Ï·‡ ; ƒ¿»¿∆»»»»ƒ»¬»»ƒ

˜ÙqÓ Ál‚Ó BÈ‡83˙ÁÏ‚z ‡ÏÂ ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ‡Ï ≈¿«≈«ƒ»≈…ƒ¿««À¿»¿…ƒ¿««
BL‡¯ ˙‡t ÛÈwÓ ‡ˆÓÂ ‡e‰ ¯B‰Ë ‡nL ,˙Ú¯»̂««∆»»¿ƒ¿»«ƒ¿«…
˙ÁÏ‚z ‡l‡ Ál‚Ó BÈ‡ CÎÈÙÏ .‰ÂˆÓ ÌB˜Óa ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿«≈«∆»ƒ¿««

„·Ïa ‰¯‰Ë84,·kÚÏ el‡ ˙BÁÏ‚z Úa¯‡ ÔÈ‡L . »√»ƒ¿«∆≈«¿«ƒ¿»≈¿«≈
‰ÂˆÓÏ ‡l‡85. ∆»¿ƒ¿»

בר 81) שאינו שערות שתי הביא שלא אלא בשנים. גדול
ולעיל  ה"ג פי"א, נדרים בהל' כמבואר נדר, ונדרו עונשין

הי"ג. הראש,82)פ"ב, הקפת איסור על מוזהרת שאינה
פ"ט, לעיל השווה הזקן, השחתת באיסור ואינה הואיל

(נזיר 83)הט"ו. ספק שהן הראשונות, התגלחות שלש כל
עלֿכלֿפנים,84)נז:). להתגלח וחייב האחרונה, שהיא

טהור. נזיר מצורע 85)בתורת שאפילו נז: בנזיר כמבואר
השחתת  עושה והלא שם: ששאלו מעכבתו, תגלחתו אין
וקטן. באשה ותירצו: שם) ותוספות רש"י (כגירסת זקן?
כלל, זקנו (=מגלח) משחית אינו שבגדול מזה, ומשמע
פ"ח, לעיל וראה (לחםֿמשנה), מצורע ספק שהוא למרות
וטבילתו  המצורע "תגלחת ה"ד: פי"א, צרעת ובהל' ה"ה,

זו". את זו מעכבות אינן והזאתו

.È‡e‰ „ˆÈk - ˜ÙÒa ‡ÓËÂ È‡cÂ Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»«««¿ƒ¿»¿»≈≈«
‰ËiL ¯Á‡ ?‰OBÚ¯86ÈLÈÏMa ‰fÓ BzÚ¯vÓ ∆««∆ƒ¿«ƒ»«¿«∆«¿ƒƒ

ÈÚÈ·M·e87‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,88˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , «¿ƒƒ¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
dlk B˙e¯ÈÊ89˜ÙÒa ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ eÏÙ È¯‰L , ¿ƒÀ»∆¬≈»¿«»ƒ»ƒƒƒ¿≈

ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‡ÓËpL ‰‡ÓË90. À¿»∆ƒ¿»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ
˙Ú¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·iL ¯Á‡Óe91ÌÈL„˜a ÏÎB‡92. ≈««∆»ƒ»¿«»««≈¿»»ƒ

מצרעתו.86) עוד 87)שירפא כל כי מת, מטומאת להטהר
שהלכה  צרעתו, קרבנות לשלוח יוכל לא מת, טמא שיהיה
מקריבים  אין מת, "טמא הי"ב) פ"ב, מקדש ביאת (הל' היא
הוא  טמא שעדיין ואע"פ שיטהר". עד כלל קרבן  עליו
בהל' כמבואר הפרה, מאפר עליו להזות אפשר לצרעתו,
וכו'. הזאה" מקבלין המטמאין "כל ה"ג: פי"א, פרה

ואסור 88) נטמא, לא שמא כי נזירותו, ימי שישלמו לאחר
שנרפא  וכגון טהרתו, נזירות ימי שישלים עד להתגלח לו

הרי  ביום, בו ספק טומאת ונטמא לנזירותו, יא ביום מצרעתו
יז  וביום ביום, בו לצרעתו ראשונה תגלחת מגלח זה
עשרים  עוד ומשלים לצרעתו, שניה תגלחת מגלח לנזירותו
למנין  עלו ולא סתרו לא וספירו חלוטו (שימי לנזירותו יום
הרי  לנזירותו, לח שביום נמצא ה"ט), פ"ז, לעיל - נזירותו
שלמה  הרי הוא, טהור נזיר אם ממהֿנפשך, מגלח הוא
למת, נטמא ואם צרעתו), ימי שבעת נכיון (אחרי נזירותו
לטהרתו  השביעי ביום טומאה תגלחת לגלח עליו מצוה הרי

המשנה). טהרה.89)(מרכבת שאם 90)נזירות נמצא
שותה  זה הרי יום, שלשים שהיא סתם, נזירות עליו קיבל
לנזירותו. יום ושבעה ששים אחרי למתים ומיטמא יין
יום  ושלשים צרעתו, ספירת לימי לו עלו ימים ששבעה
שישלים  עד לגלח לו ואסור נטמא, לא (שמא נזירותו לגמר

מונ  שהוא יום שלשים ועוד טהרתו), תגלחת נזירות אחרי ה
(נזיר  הקודמת נזירותו ימי כל את וסתר נטמא שמא טומאתו,

שהזו 91)ס:). ואחרי מצרעתו, להרפאו השמיני ביום
פו. אות לעיל כאמור השביעי, וביום השלישי ביום עליו

היוצאה 92) טומאה טמא שכל ה"א, לעיל נתבאר שכבר
יטהר  אשר עד המקדש, מקרבנות לאכול זכאי אינו מגופו,
(נזיר  מגופו יוצאה טומאה היא וצרעת קרבנותיו, ויביא
ורבינו  המשנה, מרכבת עלֿפי נתפרשה זו הלכה כל שם).

ותוספות. כרש"י שלא שם בנזיר הסוגיא את מפרש

.‡È˜ÙÒa Ú¯ˆÓ ‰È‰Â È‡cÂ ‡ÓË93¯‰ËÂ ,94˜ÙqÓ ƒ¿»««¿»»¿…»¿»≈¿»«ƒ¿≈
Ál‚Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÓÏL B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ‰BÓ - BzÚ¯»̂«¿∆¿≈¿ƒ¿≈»¿«««¿«≈«

Ú‚p‰ ˙ÁÏ‚z95‰ÁBc BÚ‚ ˜ÙÒ ˙ÁÏ‚z ÔÈ‡L ; ƒ¿«««∆«∆≈ƒ¿««¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ96ÌÈÓÈ ˙Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â .97˙ÁÏ‚z ÔÈaL ¿ƒ¿«««∆ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿««

‡È·Óe Ál‚Óe ,‰iL ˙ÁÏ‚˙Ï ‰BL‡¯‰ Ú¯ˆÓ¿…»»ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»¿«≈«≈ƒ
ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLa ‰fÓe .ÌÈL„wa ÏÎB‡Â ÂÈ˙Ba¯˜98. »¿¿»¿≈«»»ƒ«∆ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ

˙Ó ˙‡ÓËÏ ÌÈ¯Á‡ ‰Ú·L ‰BÓ Ck ¯Á‡Â99Ál‚Óe , ¿«««∆ƒ¿»¬≈ƒ¿À¿«≈¿«≈«
B˙e¯ÈÊ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z100dlk101. ƒ¿««À¿»¿«««∆¿ƒÀ»

טהור.93) שהוא בוהק ספק נגע, ונרפא.94)ספק
מת 95) לטומאת ימים שבעה למנות לו שאיֿאפשר

אינו  ומצורע הוא, מצורע שמא טומאה, תגלחת ולהתגלח
מקדש  ביאת בהל' כמבואר שיטהר, עד קרבנותיו משלח
מצורע, אינו שמא לגלח, לו אסור לצרעתו וגם הי"א, פ"ב,
רשות, גילוח לגלח - רבינו לדעת - לו אסור שנטמא ונזיר
המשנה, (מרכבת שנדר כפי נזירות ימי ימנה אשר עד

רבינו). דברי על 96)בהבנת יעבור לא "תער בה: שנאמר
אלא  מותר אינו הכל, שסותר נטמא, ואפילו ראשו",
יום  שלשים לאחר רשות בתגלחת או מיד, טומאה בתגלחת

המשנה). מצרעתו.97)(מרכבת להטהר באלה 98)כדי
שיוכל  כדי לשניה, ראשונה תגלחת שבין הימים שבעת
אין  מת שטמא מת, טמא יהיה ולא צרעתו, קרבנות להביא
ובדפוסים  פו. אות לעיל וכאמור קרבן, עליו מקריבים
ובשביעי", בשלישי הזה "אם התימנים: בכת"י וכן קדומים
עליו  יזו אשר עד לצרעתו קרבנותיו מביא אינו כלומר,

כאמור. ובשביעי, מצרעתו 99)בשלישי נטהר שכבר אחרי
הי"ג. בסמוך וראה מת. טומאת קרבן להביא הוא יכול

חלה 100) מיד חטאתו, והביא טומאה תגלחת שגילח אחרי
טהרה. נזירות נזירות 101)עליו סתם נזר שאם נמצא,
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אוכל  מספק, והוחלט ודאי ונטמא יום, שלשים שהיא
עד  יין שותה ואינו ימים, ושבעה שלשים לאחר בקדשים
ימי  שלושים תחילה מונה שהרי יום, וארבעה שבעים אחר
שבעה  ושוב לתגלחת, תגלחת שבין ימים ושבעה נזירותו,
עליהם  הוסף וארבעה, ארבעים הרי מת, לטומאת ימים
שבעים  הרי לנזירותו, בסוף מונה שהוא יום שלושים

שם. ותוספות רש"י כפירוש ולא ס:) (נזיר וארבעה

.·È¯Á‡Ï - È‡cÂa Ú¯ˆÓe ‡ÓË ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»≈¿…»¿««¿««
¯‰ËiL102,‰BL‡¯‰ ˙Ú¯ˆ ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BzÚ¯vÓ ∆ƒ¿«ƒ»«¿¿«≈«ƒ¿««»««»ƒ»

ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe103B˜Êe BL‡¯ Ál‚Óe , «∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«…¿»
‡È·Óe ,˙Ú¯ˆ ÏL ‰iL ˙ÁÏ‚z ‡È‰Â ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ»∆»««≈ƒ

‰Ú·L ¯ÙBÒÂ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜104 »¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ¯ÙBÒ Ck ¯Á‡Â ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe¿«≈«ƒ¿««À¿»¿«««≈¿≈¿ƒ

‰ÓÏL105ÔÈÈa ‰˙BLÂ ‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Óe ,106. ¿≈»≈ƒ»¿«»√»¿∆¿«ƒ

מנגעו.102) שיוכל 103)שירפא כדי מת, לטומאת
פו. אות בביאורנו לעיל וכאמור צרעתו, קרבנות להקריב

לימי 104) לו עולים לצרעתו ספירו ימי שאין לטומאתו,
הי"ג. בסמוך כמבואר החלה 105)טומאתו, טהרה נזירות

פ"ו, לעיל כמבואר טומאתו, חטאת קרבן הקרבת עם עליו
לאחר 106)הי"ב. למתים ומיטמא יין שותה זה נמצא

בת  שהיא הסתמית נזירותו לקבלת יום וארבעה ארבעים
דין  לעשות איֿאפשר הכלל "זה ס:). (נזיר יום שלושים
חלוטו" ימי תום עד טהרה נזירות ולא טומאה נזירות
שהוא  עוד כל כי ספק), דיבורֿהמתחיל א, עמ' שם (תוספות
ואינו  קרבן, שום עליו מקריבים אין מצורע, טומאת טמא
המשנה). (מרכבת קרבנותיו ויביא שיגלח עד מצרעתו נטהר

.‚È‰Ú·L ¯ÙBÒ ‰nÏ107‰‡Óh‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‡L ? »»≈ƒ¿»∆≈ƒ¿«¿≈«À¿»
ÏL ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÔÈaL ‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·La ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ»∆≈ƒ¿««¿ƒ¿««∆

Ú¯ˆÓ108. ¿…»

ימים 107) שבעה ספר שכבר אחרי טומאה, ימי שבעת
ושנה? הזה וגם לפני 108)לתגלחתו היא מצורע שתגלחת

כל  "ואת ט) יד, (ויקרא ככתוב גופו), (=טבילת מים ביאת
שנטמא  ונזיר וטהר". במים בשרו את ורחץ יגלח... שערו
טהרתו" ביום ראשו "וגלח ט) ו, (במדבר בו כתוב למת,
תגלחת  ואין והואיל ס:). (נזיר במים טהרתו לאחר גילוחו
אחרים, ימים שבעת מונה עלֿכרחו לטומאתו, עולה צרעתו
הראוי  שיעור הוא לעיקרו, ראשו לכוף כדי שערו שיהיה עד
(לחםֿמשנה). ה"א פ"ו, ולעיל לט: בנזיר כמבואר לתגלחת,

.„ÈÌ‡ B‡ CÎÂ Ck ‰OÚ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ∆¡∆«¿«ƒ
˙e¯ÈÊe .ÚL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ‰OÚ‡ ‡Ï…∆¡∆¿«≈»∆¬≈∆»»¿ƒ

‡È‰ ÌÈÚL¯ È¯„pÓ BÊk109C¯c '‰Ï ¯„Bp‰ Ï·‡ . »ƒƒ¿≈¿»ƒƒ¬»«≈«∆∆
‰M„˜110:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,ÁaLÓe ‰‡ ‰Ê È¯‰ - ¿À»¬≈∆»∆¿À»¿«∆∆¡«

'‰Ï ‡e‰ L„˜ ,BL‡¯ ÏÚ ÂÈ‰Ï‡ ¯Ê111BÏ˜Le . ≈∆¡…»«…»«¿»
ÌÎÈaÓ ÌÈ˜‡Â :(¯Ó‡pL) ,‡È·k ·e˙k‰ÌÈ‡È·Ï «»¿»ƒ∆∆¡«»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯ÊÏ ÌÎÈ¯eÁaÓe112. ƒ«≈∆ƒ¿ƒƒ

לכונן 109) ולא לה'. נזירות זו שאין ט. בנדרים משנה
הכ"ג). פי"ג, נדרים הל' לעיל (ראה מעשיו לתקן או דעותיו

יצרו,110) לכוף כדי בנזיר, ונדר ביפיו מתגאה שהיה כגון
נדר  בהל' שם.כמבואר ובביאורנו ט:111)ים נדרים

ירבו  "כמוך כזה: לנזיר שאמר הצדיק, שמעון כדברי
להזיר  נזיר יפליא... כי איש אומר הכתוב עליך בישראל,
אמר  יא: י, נשא ובמד"ר ט. אות פ"א, לעיל וראה לה'".
נאמר  גדול כהן מה גדול. ככהן לפני חשוב הריהו הקב"ה,
וגו'. אלהיו נזר בנזיר: אף עליו, אלהיו משחת שמן נזר בו:

שם:112) לעמוס בפירוש והרד"ק ח. ו, נשא זוטא ספרי
והיין, הבשר תאות אחרי ללכת שדרכם הבחורים, "אפילו
המביא  הוא היין כי היין... מן שינזרו טהרה רוח בהם נתתי
כדי  אתכם, הפרשתי הבשר... תאות אחרי לרדוף האדם

קדושים". שתהיו

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ÌÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»≈ƒ¿¬≈¿«ƒ
ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»»¿∆¿≈
(· .Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈ„ e‰ÊÂ ,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡»»«¬∆¿…»«»¿∆ƒ∆¿≈»»
ÈÎ¯Ú ÔÈc („ .ÌÈz· ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚ .‰Ó‰· ÈÎ¯Ú ÔÈcƒ∆¿≈¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈

ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰ .˙B„O(Ê .Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â .ÂÈÒÎ »ƒ«¬ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆
.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הכתוב 1) השקל שיעור בתורה, הקצובים האדם ערכי

שבין  ההבדל נערכים, ולא מעריכים שאינם האישים בתורה,
דינו  נגמר בהם, ייעשה מה נדרו או גוי נדבת לערכין, דמים
ערכי  האומר ובדמים, בערכין מהו לההרג ישראל של בבי"ד
שעמד  לאחר או בדין שיעמוד קודם ומת עלי דמי או עלי

היורשים. של דינם מה בדין,

.‡¯„ Ì‰ ÌÈÎ¯Ú‰2Lc˜‰ È¯„ ÏÏkÓ3:¯Ó‡pL , »¬»ƒ≈∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈∆∆¡«
¯„ ‡ÏÙÈ Èk LÈ‡4CÎÈÙÏ .'‰Ï ˙LÙ Ek¯Úa5ÔÈ·iÁ ƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆¿¿¿»…«¿ƒ»«»ƒ

BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡ÏÂ B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ Ô‰ÈÏÚ6, ¬≈∆ƒ…«≈¿»¿…¿«≈¿«¿
‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe7. ƒ¿»«…≈ƒƒ«¬∆

בסוגי 2) העוסק הפלאה, בספר הלכותיהם נסדרו ולפיכך
בזמן  גם הנוהגים איסור נדרי דיני והקדים למיניהם. נדרים
כאחד, והקדש איסור נדרי בה שיש נזירות דיני ואח"כ הזה,
דיני  וקבע קרבנותיו. להביא עליו - נזירותו שכשישלים
נוהגים  ואינם בלבד הקדש נדרי הם כי הספר, בסוף ערכין
פ"א, נדרים הל' לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). הזה בזמן

המקדש.3)ה"א. לטובת נודר  הכתוב:4)שאדם קראו
נדר.5)נדר. דין להם ויש עליו 6)הואיל שיעברו אחרי

א. ד, השנה בראש כמבואר ערכו, נתן ולא רגלים שלש
פרשת  כהנים' וב'תורת הי"ד. פי"ד הקרבנות מעשה ובהל'
נדרים  הקיש - בערכך "נדר אמרו: ג, פרשתא בחוקותי,
בבל  - ערכים אף לשלמו, תאחר בבל - נדרים מה לערכים,
"כשם  לז: פרשה רבה', 'ויקרא במדרש וכן לשלמו". תאחר
ומדברי  וכו'. בערכין" כך תאחר, ובל יחל בל שבנדרים
שלש  שמשעברו נראה, קנז לאֿתעשה המצוות' ב'ספר רבינו
הוא  וכך יחל, לא משום: גם עובר ערכו, נתן ולא רגלים
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יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק על מה'ספרי' מוכיח
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי  נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב'ספר רבינו
ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של

יעשה". מפיו היוצא

.·L¯ÙÓ ¯L‡k ÔÈÎ¯Ú ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰¯Bza8ÈÏÚ Èk¯Ú' ¯ÓB‡‰ „Á‡Â .9C¯Ú' ¯ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10C¯Ú‰ Ô˙B - 'ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

·eˆw‰ ¯·c‰ ‡e‰Â .C¯Úp‰ ÈL12‰¯BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת לתתו עלי, שלי השווי
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי.11)אדם

וחתוך.12) לפי 13)פסוק נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי, פלוני דמי לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי הכל בשוק, הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב ה"ט. להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט: ח"ג נבוכים' ב'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע ובכולן הבית, לבדק
ההפסד  רוב כי ידו, יקפוץ ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף התאוה ורוב ממנו,

כילי". יהיה ולא יצרו את לכוף "כדי הי"ב: פ"ח,

.‚C¯Úp‰ ‰È‰ Ì‡ ?C¯Ú‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
C¯Ú BÏ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÌBÈ15C¯Ú' ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆

BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk C¯Ú' ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - 'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
ÌeÏk ·iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆

,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ˙B¯eÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰·˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈

„Á‡18ÌÈ¯OÚ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈ¯OÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ
˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
C¯Ú - ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ ¯Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ
,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב ואינו
שלושים  יום יח.) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי"ט (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ"ד). (אלא 16)פ"ד, לכלי ערך שאין יודע שאדם אע"פ
שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם

אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט. שם, בתורה רומי 18)מפורש בדפוס כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י מפורש 19)ר"מ,

ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע
שוה' ב'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע"פ יום, שלשים לבן ובנוגע יח.). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב גילה הרי "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח:). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ - el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La - ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

¯B‰Ë ÛÒkÓ ‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ ¯·Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב תשרי חודש וכשיגיע השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י פירש ושם יח:).
דעת  וכן כן, משמע לא רבינו מדברי אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי"ג: פ"א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי בו לשקול הקצוב השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב, דף בקידושין הרי"ף דברי ע"פ
הרי  פרוטה, ל"ב מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"בֿג). פ"א, שקלים (כסףֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני, בית בזמן סלע הנקרא מטבע
שעורה. וארבע ה"ב.24)ושמונים פ"א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚B¯c‡Â26‡lL ;C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ - À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰·˜Ï B‡ È‡cÂ ¯ÎÊÏ ‡l‡ C¯Ú ‰¯Bz ‰·ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו
נקיבה  ספק זכר ספק והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו

הכ"ד). פ"ב, אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,
הרי  אחרים העריכו הם אם אבל ב. ד, שם ובגמרא א. ב,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב"ז). ונערך כנקיבה הוא הרי נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈ¯ÚÓ28Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
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Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt C¯Ú B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈
C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈

·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ
.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני אל "דבר ב): כז, (ויקרא שנאמר
עובדיֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי  לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי  שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק נופל הערכין וכסף
נערך  שהוא גוי לרבות בא "איש" שהריבוי ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי מאיר רבי הוא: שכלל ואע"פ שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי של
סא, נזיר הש"ס סוגיית מסתימת נראה וכן (כסףֿמשנה).
שמח'). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב"ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב, ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע (שם). דעת בהם שאין מפני מעריכים, אינם

הט"ו. לקמן ראה

.Ê„·Ú‰31Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú -32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב'תורת 32)כנעני.31) אמרו וכן א. ב, ערכין משנה,
- ב) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב - כסף לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ"ב, פ"א
שאין  עלֿמנת כסף, לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
לעבד  יש מצוות שלגבי אע"פ ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב.). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
¯eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰¯Bza ·e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי ושמתיך ב. יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב, ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B -42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ ¯Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים

(רש"י 39) שהוא כל שווי לו יש שהרי א. ה, ערכין משנה,
א.40)שם). ב, הי"א.41)שם בסמוך וראה ב. ה, שם

שמשלם 42) עלי, פלוני דקל דמי מאומר: גרוע זה שאין
ד:). (שם נדרו ב.43)כפי כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב,44) ככתוב המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק". שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL47:¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;50Èz¯„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ -51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק לו יהיה שלא כדי לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה
מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה "ח. פ"ח,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי לכתחילה". מהם
אני  ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ"ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט"ו.

.‚ÈÒÒBb‰52-ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ ·¯Â54˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ B‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
¯Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈ¯Ú‰L B‡ ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰Â ,¯·ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
·iÁ BÈ‡ - 'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' ¯Á‡ ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב
ס"ז). קכא, סי' אהע"ז הרמ"א נערך 53)(לשון שאינו
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יחל  בל על שעובר "מגיד זה: פסוק על מה'ספרי' מוכיח
המצוות' ל'ספר בהשגותיו הרמב"ן אולם תאחר". לא ועל
על  כשעבר אלא יחל לא על עובר שאינו סובר צד, 'עשה'
בשלש  כלל תלוי אינו אבל לקיימו, עוד לו אפשר ואי נדרו,

(משנהֿלמלך). אמרו 7)רגלים וכן נדרים, בפרשת האמור
וכתב  מצותֿעשה", זו - שפתיך "מוצא ו.) השנה (ראש
הציווי  נכפל "והנה צד: מצותֿעשה המצוות' ב'ספר רבינו
ככל  אמרו: והוא זו, במצוה תשמור) שפתיך מוצא (של

יעשה". מפיו היוצא

.·L¯ÙÓ ¯L‡k ÔÈÎ¯Ú ÈÈ„a Ôe„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»¿ƒ≈¬»ƒ«¬∆¿…»
‰¯Bza8ÈÏÚ Èk¯Ú' ¯ÓB‡‰ „Á‡Â .9C¯Ú' ¯ÓB‡‰ B‡ ,' «»¿∆»»≈∆¿ƒ»«»≈≈∆
ÈÏÚ ‰Ê10C¯Ú‰ Ô˙B - 'ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú' B‡ ,'11ÈÙÏ ∆»«≈∆¿ƒ»«≈»≈∆¿ƒ

·eˆw‰ ¯·c‰ ‡e‰Â .C¯Úp‰ ÈL12‰¯BzaL13‡Ï , ¿≈«∆¡»¿«»»«»∆«»…
.¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁÙ»¿…»≈

כז.8) בית 9)ויקרא לטובת לתתו עלי, שלי השווי
לפניו.10)המקדש. העובר זה השווי.11)אדם

וחתוך.12) לפי 13)פסוק נערך כל מחיר קבעה שהתורה
אלא  משלם שאינו עלי, פלוני דמי לאומר בניגוד שנותיו,
גופו, בריאות לפי הכל בשוק, הנמכר כעבד שיעריכוהו אחר
רבינו  וכתב ה"ט. להלן כמבואר בתורה, קצובים דמיו ואין
ספרנון  אשר המצוות וכן . . . " פל"ט: ח"ג נבוכים' ב'מורה
(לעזור  הצדקות דרך על הולכין כולן וחרמין, ערכין בהל'
שהוא  מה ומהן חרמין), = ) לכהנים שהוא מה מהן לזולת).
ושיבוז  הנדיבות, למידת האדם יגיע ובכולן הבית, לבדק
ההפסד  רוב כי ידו, יקפוץ ולא השם לכבוד לממון אדם
והרבות  הממון על החריצות מפני הוא . . . במדינות הבא
לקמן  והשווה וכבוד". נכסים להוסיף התאוה ורוב ממנו,

כילי". יהיה ולא יצרו את לכוף "כדי הי"ב: פ"ח,

.‚C¯Úp‰ ‰È‰ Ì‡ ?C¯Ú‰ ‡e‰ ‰nÎÂ14ÌÈLÏL Ôa ¿«»»≈∆ƒ»»«∆¡»∆¿ƒ
C¯Ú BÏ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÌBÈ15C¯Ú' ÂÈÏÚ ¯ÓB‡‰Â , »≈≈∆¿»≈»»≈∆

BÈ‡Â ,'ÈÏÚ ‰Ê ÈÏk C¯Ú' ¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - 'ÈÏÚ ‰Ê∆»«¬≈∆¿≈≈∆¿ƒ∆»«¿≈
ÌeÏk ·iÁ16Le „Á‡ ÔaÓ ‰È‰ .Ôa „Ú ÌBÈ ÌÈLÏ «»¿»»ƒ∆∆»¿ƒ«∆

,ÌÈÏ˜L ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ˙B¯eÓb ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿≈∆«»»¬ƒ»¿»ƒ
ÌÈÏ˜L ‰LÏL ‰·˜p‰Â17ÌBÈ LL ˙La ÒÎpMÓ . ¿«¿≈»¿»¿»ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿«≈

„Á‡18ÌÈ¯OÚ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈ¯OÚ ˙L ÌÈÏLiL „Ú ∆»«∆«¿ƒ¿«∆¿ƒ≈∆«»»∆¿ƒ
˙La ÒkiMÓ .ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒƒ∆ƒ»≈ƒ¿«
C¯Ú - ÌÈML ˙L ÌÈÏLiL „Ú ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡««¿∆¿ƒ«∆«¿ƒ¿«ƒƒ≈∆
.ÌÈÏ˜L ÌÈLÏL ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ ¯Îf‰«»»¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿»ƒ
,B˙BÓ ÌBÈ „Ú ÌBÈ ÌÈMLÂ ˙Á‡ ˙La ÒkiMÓeƒ∆ƒ»≈ƒ¿«««¿ƒƒ«
¯OÚ ‰MÓÁ ¯Îf‰ C¯Ú - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁ elÙ‡¬ƒ»»«»»ƒ≈∆«»»¬ƒ»»»

ÌÈÏ˜L ‰¯OÚ ‰·˜p‰Â ,ÌÈÏ˜L19. ¿»ƒ¿«¿≈»¬»»¿»ƒ

הנערך.14) "ואם 15)האדם שנאמר כלום, חייב ואינו
שלושים  יום יח.) (ערכין חכמינו קיבלו וגו'. חודש" מבן
מבן  "ואם ז) (שם הכתוב לשון כמשמעות כלמטה, נידון
בשנת  ולא הששים, שנת ששלמה ומעלה" שנה ששים
שם  בתוי"ט (ראה חודש בן לענין והואֿהדין עצמה, הששים

מ"ד). (אלא 16)פ"ד, לכלי ערך שאין יודע שאדם אע"פ
שלשים, לבן והואֿהדין לבטלה, דבריו הוציא בלבד), לאדם

אבל  ערכין, לענין זה וכל ה.). (ערכין לבטלה דבריו שהוציא
בסמוך  כמבואר דמים, לו יש יומו בן קטן אפילו דמים לענין

ו.17)ה"ט. שם, בתורה רומי 18)מפורש בדפוס כן
הג'. בשורה להלן וכן תימן. ובכ"י מפורש 19)ר"מ,

ומעלה, שנה ששים מבן שם: שנאמר ומתוך שם. בתורה
ששים  בשנת אבל כזקן, נידון ששים שנת כששלמה משמע
שוה' ב'גזירה למד אתה מכאן הימנה, כלמטה נידון עצמה
כלמטה  נידונת בה האמורה שנה שבכולן שנה", - "שנה
שלא  אע"פ יום, שלשים לבן ובנוגע יח.). בערכין (משנה
במפקד  טו) ג, (במדבר הכתוב גילה הרי "שנה", בו נאמרה
בו  שמונים תפקדם" ומעלה חודש מבן זכר "כל הלוים,
יח:). (שם עצמו השלושים מיום ולא ומעלה, יום משלושים

.„‰„l‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ - el‡‰ ÌÈM‰ Ïk20ÏÎÂ . »«»ƒ»≈≈≈¿≈ƒ«≈»¿»
L„w‰ Ï˜La - ÌÈÏ˜M‰21˙B‡Ó LÏL Ï˜LÓ ‡e‰Â . «¿»ƒ¿∆∆«…∆¿ƒ¿«¿≈

¯B‰Ë ÛÒkÓ ‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ22ÂÈÏÚ eÙÈÒB‰ ¯·Îe . ¿∆¿ƒ¿»ƒ∆∆»¿»ƒ»»
ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ23ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,24. ¿»∆«¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

ראש 20) בערב שנתו שתכלה עולם, למנין ולא ליום, מיום
(ערכין  שניה שנה לו תיחשב תשרי חודש וכשיגיע השנה,
שעה  ואותה יום אותו - לעת" "מעת רש"י פירש ושם יח:).
דעת  וכן כן, משמע לא רבינו מדברי אבל הבאה, לשנה
בערכין  צורך שאין אלחנן, רבי בשם - א לא, שם ה'תוספות'
כמבואר  שעות, פוסלות בקרבנות ורק לשעות, לעת מעת
להיות  שמצוותו "קרבן הי"ג: פ"א, הקרבנות מעשה בהל'
נפסל". - אחת שעה השנה על הוסיף אם שנה, בן

והוא 21) הקודש, שקלי בו לשקול הקצוב השקל במשקל
אמרה  וכן שם), וברש"י יג ל, (שמות השקל גרה עשרים
הקודש". בשקל יהיה ערכך "וכל כה) כז, (ויקרא תורה

היא 22) שהפרוטה - א יב, דף בקידושין הרי"ף דברי ע"פ
הרי  פרוטה, ל"ב מכילה גרה שכל והיות שעורה, חצי משקל
עשרים  שהוא השקל נמצא שעורה, ששֿעשרה הגרה משקל
ה"בֿג). פ"א, שקלים (כסףֿמשנה שעורה ש"כ שוקל גרה,

מאות 23) שלש ומשקלו שני, בית בזמן סלע הנקרא מטבע
שעורה. וארבע ה"ב.24)ושמונים פ"א,

.‰ÌeËÓË25ÒBÈ‚B¯c‡Â26‡lL ;C¯Ú Ì‰Ï ÔÈ‡ - À¿¿«¿¿ƒ≈»∆≈∆∆…
.˙È‡cÂ ‰·˜Ï B‡ È‡cÂ ¯ÎÊÏ ‡l‡ C¯Ú ‰¯Bz ‰·ˆ»̃¿»»≈∆∆»¿»»««ƒ¿≈»«»ƒ
B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ,CÎÈÙÏ¿ƒ»À¿¿«¿¿ƒ∆»«∆¿ƒ»«

ÌeÏk ·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰L27. ∆∆¡ƒ«≈≈«»¿

נקבות.25) ולא זכרות לו ואין אטומה, שיש 26)שערוותו
נקיבה  ספק זכר ספק והוא נקבות, ואבר זכרות אבר לו

הכ"ד). פ"ב, אישות בהל' רבינו ערכין 27)(לשון משנה,
הרי  אחרים העריכו הם אם אבל ב. ד, שם ובגמרא א. ב,
נערכין". לא אבל "מעריכין, שם המשנה כלשון חייבים, הם
אם  וכן כזכר. הוא הרי זכר, ונמצא שניתחוהו וטומטום

(רדב"ז). ונערך כנקיבה הוא הרי נקיבה, נמצא

.ÂBÈ‡ Ï·‡ ,C¯Ú - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆¡»¬»≈
CÈ¯ÚÓ28Èk¯Ú :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk . «¬ƒ≈«≈»ƒ«»∆»«∆¿ƒ

;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ ‰Ê Ï‡¯OÈ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ»«≈∆ƒ¿»≈∆»«…»«¿
,ÈÏÚ ‰Ê ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ C¯Ú :¯Ó‡L Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈∆»«≈∆≈»ƒ«»∆»«
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Ô˙B - ÈÏÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈBÏt C¯Ú B‡≈∆¿ƒ»≈»ƒ«»»«≈
C¯Úp‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈL ÈÙÏ29ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆¡»¿≈

·iÁ - ‰ËBM‰ ˙‡Â L¯Á‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰30ÈÙÏ Ô˙BÂ , ««¬ƒ∆«≈∆¿∆«∆«»¿≈¿ƒ
.ÂÈL»»

ואמרת 28) ישראל בני אל "דבר ב): כז, (ויקרא שנאמר
עובדיֿכוכבים  ואין מעריכים ישראל בני - וגו' אליהם"

ה:). (ערכין נדר 29)מעריכים יפליא כי "איש שנאמר:
מאיר, וכרבי (שם), עובדֿכוכבים אפילו - איש בערכך"
"לא  ג) ד, (עזרא אומר הכתוב שכן כמותו, שהלכה ומסתבר

כי  לאלקינו" בית לבנות ולנו והואיל לכם לבדנו. לנו אם
גוי  שיהא הדין מן אינו הבית, לבדק נופל הערכין וכסף
נערך  שהוא גוי לרבות בא "איש" שהריבוי ומכאן מעריך,
יהודה, ורבי מאיר רבי הוא: שכלל ואע"פ שם). (גמרא
טעמו  שמסתבר במקום - (: מו (עירובין יהודה כרבי הלכה
הכללות  מן למדים ואין כמותו, הלכה מאיר, רבי של
סא, נזיר הש"ס סוגיית מסתימת נראה וכן (כסףֿמשנה).
שמח'). ('אור פסוקה כהלכה מאיר רבי דעת את שם שנקטו

ה"ז. כאן הרדב"ז קדמו אבל 30)וכבר א. ב, ערכין משנה,
לקטן, ובנוגע (שם). דעת בהם שאין מפני מעריכים, אינם

הט"ו. לקמן ראה

.Ê„·Ú‰31Ï‡¯OÈ ¯‡Lk ,C¯BÚÂ C¯Ú -32Ì‡Â . »∆∆∆¡»¿≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿ƒ
BÏ ‰È‰ÈÂ ‰„tÈ33.¯„pL C¯Ú ÔzÈ - ƒ»∆¿ƒ¿∆ƒ≈≈∆∆»«

ב'תורת 32)כנעני.31) אמרו וכן א. ב, ערכין משנה,
- ב) כז, (ויקרא אליהם" "ואמרת בחוקותי פרשת כהנים'

ועבדים. גרים לו.33)לרבות ויהיה התימנים: בכת"י
אבל  לרבו, שייך לו שיש מה כל עבד, כשהוא כלומר,
ערכין  ובתוספתא לשלם. חייב - כסף לו ויהיה כשישתחרר
אם  ומעריכים, נערכים . . . ועבדים "נשים אמרו: מ"ב, פ"א
שאין  עלֿמנת כסף, לעבד שנתנו (כגון הזה בזמן להם יש
עליהם  כותבים - לא ואם מהם, גובים בו) רשות לרבו
לעבד  יש מצוות שלגבי אע"פ ומסתבר, זמן". לאחר וגובים
ב.). ערכין ('תוספות' כזכר נערך הוא בערכין אשה, של דין

.Ái‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰ „Á‡CÈ¯Ún‰ „Á‡Â ,‡È¯a‰ ‰Ù ∆»««¬ƒ∆«»∆«»ƒ¿∆»««¬ƒ
¯eÚk‰ ˙‡34ÔÈÁL ‰kÓ C¯Úp‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰ÏBÁ‰35 ∆«»«∆¬ƒ»»«∆¡»À≈¿ƒ

Ìc‚ B‡ ‡ÓeÒ B‡36ÂÈL ÈÙÏ Ô˙B - ÌeÓ Ïk Ba LÈÂ »ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»»
‰¯Bza ·e˙kL BÓk37. ¿∆»«»

מתרגם 34) ו) ג, (נחום כראי ושמתיך ב. יג, ערכין משנה,
מכערא. ואשוינך "בערכך 35)יונתן: שנאמר: א. ב, ערכין

שהיא. כל נפש אפילו יד.36)נפשות", אבל 37)קטוע
מוכה  על אמר שאם כן, אינו ה"ט) בסמוך (ראה בדמים
(שם). דמים לו שאין כלום, משלם אינו - עלי דמיו שחין,

.ËÌÈÓc‰38,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÔÈÎ¯Úk ÔÈ‡ «»ƒ≈»«¬»ƒ≈«»≈»«»«
B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc B‡¿≈∆»«¿≈¿ƒ»«¬ƒ»»

BÓBÈ Ôa ÔË˜ ÈBÏt39ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË B‡40B‡ ¿ƒ»»∆À¿¿«¿¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ41‰ÂL ‡e‰M ‰Ó Ô˙B -42, ≈»ƒ«»≈«∆»∆

˜eMa ¯kÓp‰ „·Ú ‡e‰ el‡k ,ÛÏ‡ B‡ ¯Èc43. ƒ»∆∆¿ƒ∆∆«ƒ¿»«

שנותיו.38) לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים

(רש"י 39) שהוא כל שווי לו יש שהרי א. ה, ערכין משנה,
א.40)שם). ב, הי"א.41)שם בסמוך וראה ב. ה, שם

שמשלם 42) עלי, פלוני דקל דמי מאומר: גרוע זה שאין
ד:). (שם נדרו ב.43)כפי כג, ומגילה א. טו, סנהדרין

.È˜„·Ï ÔÓ˙Ò Ïk‰ - ÌÈÓc‰Â Ôlk ÌÈÎ¯Ú‰Â¿»¬»ƒÀ»¿«»ƒ«…¿»»¿∆∆
˙Èa‰44˙ÎeÓ Lc˜na ‰˙È‰L ‰kLlÏ Ïk‰ eÏtÈÂ . ««ƒ¿ƒ¿«…«ƒ¿»∆»¿»«ƒ¿»∆∆

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜Ï45. ¿»¿≈∆∆««ƒ

(מלכיםֿב,44) ככתוב המקדש, בית בבניין הפרצות לתיקון
בדק". שם ימצא אשר לכל הבית בדק את יחזקו "והם ו) יב,

קודש45) הערכך את ונתן א. כד, שסתם ערכין מכאן - לה'
הבית. לבדק הקדשות

.‡ÈÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯Ó‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«»«»«¿≈
,‰kLlÏ ÏÙB BÈ‡Â .B¯„ ÈÙk Ô˙B - ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈¿ƒƒ¿¿≈≈«ƒ¿»
B‡ ‰·„ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»¿»»

ÌÈÏLe¯È ˜„a B‡ ˙Èa‰ ˜„a ˙‡ ˜fÁÏ ¯„46; ∆∆¿«≈∆∆∆««ƒ∆∆¿»«ƒ
˙Èa ˙B·Ï eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL47:¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«…»∆»»ƒ¿«ƒ¿≈¿∆¡«

.ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ‰˜„ˆe ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ¿»∆≈≈∆¿»»¿ƒ»ƒ»»ƒ

ומגדלותיה.46) ירושלים ה"י,47)חומת לעיל השווה
שם. ובביאורנו

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜„aÈ ?Ô‰a ‰OÚi ‰Óe«≈»∆»∆ƒ»≈»≈»ƒ«»
- Ï‡¯OÈ ˙Úc ÏÚ ¯„ Ì‡ .¯„ ÈÓ ˙Úc ÏÚ«««ƒ»«ƒ»««««ƒ¿»≈

Ì‰Ï ‰‡¯iL ‰Óa ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆBÈ48˜„aÓ ıeÁ ƒ≈ƒ¿«∆≈»∆»∆ƒ∆∆
ÌÈÏLe¯È ˜„·e ˙Èa‰49ÌÈÓMÏ :¯Ó‡ Ì‡Â ;50Èz¯„ ««ƒ∆∆¿»«ƒ¿ƒ»««»«ƒ»«¿ƒ

eÊbÈ -51. ƒ»≈

יעשו.48) בהם לעשות שירצו מקבלים 49)מה שאין
בהם. וזכרון חלק לו יהיה שלא כדי לשם 50)ממנו

שהתנדב 51)הקדש. "גוי כדין ו.) (ערכין בהנאה ואסורים
עניים  מתנות בהל' הנזכר וכו' אותו" בודקים . . . קורה
מקבלים  הכנסת, לבית "אבל רבינו: מדגיש ושם ה "ח. פ"ח,
בפירוש: אמר לא שאפילו להעיר, וראוי לכתחילה". מהם
אני  ישראל דעת "על בפירוש: אמר שלא כל שמים", "לשם
שמים  לשם שמא לחוש, יש כי ממנו, לקבל אסור - נודר"
שמא  גניזה טעון אמר, לא "ואם שם: רבינו כלשון נתכוין,
פ"ד, תרומות הל' והשווה (לחםֿמשנה). לשמים" לבו

הט"ו.

.‚ÈÒÒBb‰52-ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú ‡Ï BÏ ÔÈ‡53ÏÈ‡B‰ . «≈≈…≈∆¿…»ƒƒ
‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb‰ ·¯Â54˙Ók ‡e‰ È¯‰ ,55ÈÓ ÔÎÂ . ¿…«¿ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ B‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿«¬≈»
¯Ó‡L B‡ ,BÓˆÚ CÈ¯Ú‰L B‡ ¯Á‡ BÎÈ¯Ú‰Â ,¯·ÚL∆»«¿∆¡ƒ«≈∆∆¡ƒ«¿∆»«
·iÁ BÈ‡ - 'ÈÏÚ ‰Ê ÈÓc' ¯Á‡ ¯Ó‡L B‡ ,'ÈÏÚ ÈÓc'»«»«∆»««≈¿≈∆»«≈«»
.ÌÈÓ„ ‡ÏÂ C¯Ú BÏ ÔÈ‡ ˙n‰Â ,‡e‰ ˙Ók ‰fL ;ÌeÏk¿∆∆¿≈¿«≈≈≈∆¿…»ƒ
‡Ï Ì„‡‰ ÔÓ Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»≈∆¬∆»√«ƒ»»»…

BÏ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk .‰„tÈ56‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÔBÈ„t ƒ»∆¿«≈ƒ¿∆»¬≈
˙Ók57. ¿≈

החזה 52) צרות מפני בגרונו ליחה שמעלה למיתה, הקרוב
ס"ז). קכא, סי' אהע"ז הרמ"א נערך 53)(לשון שאינו
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ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח, גיטין
ה"ג.55) פ"ט, תרומות והל' הכ"ח. פ"ו, גירושין הל' השווה

אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס מי
וברש"י). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח, בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט. פ"ו, גירושין הל' והשווה (רדב"ז). ב
מיתת  ע"י ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc ¯„ B‡ ÌÈ¯Á‡ CÈ¯Ú‰L ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈ·B‚Â ,ÌlLÏ ·iÁ - ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב ב. ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי על  ההלכה שפסק
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי"א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס שסובר משמע הקודמת, בהלכה בו
 ֿ דיבור א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע פעם,
שהגוסס  יודע, רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס, כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב הזיק "אם בו: לומר יכול שאינו נזק",

(לחםֿמשנה).

.ÂË¯‡Lk ÔÈÎ¯ÚÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ - ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡¯OÈ59ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈ¯Ú‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÓc ¯„61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ¯„ È¯‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

מבן 59) "ופדויו טז) יח, (במדבר וכתוב הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
לפי  כן, הדבר "שאין מ"א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).

שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב בן 60)שאיש שהיא
ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה

לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל
אֿג.62) הל' פי"א,

.ÊË,C¯Úp‰ ÈL Ô‰ - ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
Ô·Ï ¯Ó‡L ÌÈ¯OÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈ¯Ún‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ô·e ;ÌÈML Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈ¯OÚ Ô·Ï ¯Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈ¯OÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח, ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈ¯Ún‰ CÈ¯ˆÂ64¯‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰65ÔÈÎ¯Ú‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C¯„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ¯„ ¯‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי בלבו, היה פ"ב,65)שלא נדרים הל' ראה

הי"א. פ"ב, שבועות והל' את 66)ה"ב. להתיר לחכם
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב קראו נדר שהרי התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ"ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ C¯Ú :¯ÓB‡‰68Ôlk C¯Ú Ô˙B -69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B - ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ C¯Ú Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
¯ÈLÚ C¯Ú Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי 69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס מ"ז. פ"ב, ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ"ג, לקמן
אינו  מסלע שפחות נערך, לכל אחד סלע הפחות לכל שיגיע
יתן  וכשיעשיר חוב, עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ"ג, לקמן כמבואר שלם, פ"ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב.

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎ¯Ú ÈL Ô˙B - ÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B - ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.¯„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי ב. ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב) פ"א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב"ז). עני היה שאם ומסתבר, א. ח, ערכין
ידו  תשיג אשר כפי ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב"ז).
אחד  לכל עני ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ"ז). פ"ב ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי"אֿיב. פ"ג,

.Î‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע"פ ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט, תפסת

.‡ÎÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :‡Ù ¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ - ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈL¯Bi‰78. «¿ƒ
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להעריכו 76) הכהן, לפני לעמוד צריך שהנערך הכתוב גזירת
המעריך, את לחייב כמה לידע כדי שנותיו, ואע"פ כמה

לפני  והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני עומד שהמעריך משמע
שהוא  עלי" "ערכי שאמר במי מדבר הכתוב כי לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני 77)המעריך ונערך
והראב"ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני  כשעמד אולם הי"ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי  חשוב זה הרי הודאתו, פי על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה  ואין
ללשכה, פרע שלא מעידים הגזברים שהרי מותו, לפני

(מה"מ). היורשים יתנו ולפיכך

.·ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -80¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב.79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰82C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ -84Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆

‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L ;¯eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :¯Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף נמשך זה כי ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך
זה  אין כמה, לקבוע הספיק שלא אע"פ לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע"פ אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט), (לעיל בשוק"

שם). (גמרא, לפני 83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי
מדבר, הכתוב ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב: הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב, גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע"פ לשלם ונתחייב בדין

ולפי  המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי, זה הרי לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי.88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב ואיֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי למתים דמים
עלי  פלוני דמי אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי, והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

ה'תשע"ו  ב' אדר ד' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.‚- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…

Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7- Blk ‡e‰ ¯kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À
¯‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ¯ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈

ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ·Ï BÊ B„È8‰ÂL - »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆
‰¯OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ ·iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa¯‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי  שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו
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ו:). בערכין (משנה נידר א.54)ואינו כח, גיטין
ה"ג.55) פ"ט, תרומות והל' הכ"ח. פ"ו, גירושין הל' השווה

אוציא  המת, ולא - נפשות "בערכך אמרו: - א ד, ובערכין
כל  והעריך, והעמיד ת"ל, הגוסס? את אוציא ולא המת את
בהעמדה  שאינו וכל בהערכה, ישנו - בהעמדה שישנו

בהערכה". אינו - בהעמדה) אינו שהוא 56)(הגוסס מי
וברש"י). ו: (ערכין פדיון בכלל אינו ולהיהרג, להיחרם ראוי

ישראל,57) של דינו בבית זה וכל למות. דינו ונגמר הואיל
כמת, אינו גויים, של בביתֿדין למות דינו נגמר אבל
כח, בגיטין כמבואר לחיים, אותו ומחזירים שוחד שלוקחים
בפירושו  ורבינו הכ"ט. פ"ו, גירושין הל' והשווה (רדב"ז). ב
מיתת  ע"י ליהרג ביוצא זה וכל אומר: שם), (ערכין למשנה
אותו, ממיתה התורה אלא ברצוננו תלוי שאינו ביתֿדין,
שלפעמים  ונערך, מעריך המלך, במצות ליהרג היוצא אבל

מדיבורו. המלך חוזר

.„ÈÌ‰ÈÓc ¯„ B‡ ÌÈ¯Á‡ CÈ¯Ú‰L ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰ ‰Ê∆«≈≈»≈∆∆¡ƒ¬≈ƒ»«¿≈∆
ÂÈÒÎpÓ Ïk‰ ÔÈ·B‚Â ,ÌlLÏ ·iÁ - ˜Èf‰ B‡58. ƒƒ«»¿«≈¿ƒ«…ƒ¿»»

ידעת,58) "כבר שם: בפירושו רבינו וכתב ב. ו, ערכין
פה  על שמלוה היום, בידינו המעשה פי על  ההלכה שפסק
הנזק  כנגד ונוטלים . . . היורשים מן גובה בשטר) (שלא
רבינו  ומלשון ה"ד. פי"א, מלוה הל' והשווה מעזבונו".
שעסק  הגוסס את הזכיר ולא וכו' ליהרג" היוצא "זה כאן:
נדר  או שהעריך שגוסס שסובר משמע הקודמת, בהלכה בו
 ֿ דיבור א ד, בערכין ה'תוספות' אולם כלום, חייב אינו
שמחות, ממסכת משנה הביאו אוציא, ולא המתחיל
אחר  פעם שבדקוהו (כגון ומעריך נודר שהגוסס האומרת,
שמחות  ובמסכת עליו). מיושבת דעתו אם לידע פעם,
שהגוסס  יודע, רבינו שגם ויתכן, כזאת, משנה אין שלפנינו
"דין  משום הוא גוסס, כאן הזכיר שלא ומה ונודר, מעריך
לשלם" חייב הזיק "אם בו: לומר יכול שאינו נזק",

(לחםֿמשנה).

.ÂË¯‡Lk ÔÈÎ¯ÚÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ - ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆¡»ƒƒ¿»
Ï‡¯OÈ59ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜Â .60B‡ CÈ¯Ú‰Â ƒ¿»≈¿»»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿∆¡ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - ÌÈÓc ¯„61BÓk ,ÌÈÓi˜ ÂÈ¯„ È¯‰L ; »«»ƒ«»¿«≈∆¬≈¿»»«»ƒ¿
ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL62. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ

מבן 59) "ופדויו טז) יח, (במדבר וכתוב הואיל אומרים ואין
בערכין, ישנו - הבן בפדיון שישנו כל בערכך", תפדה חודש
(ערכין  בערכין יהיו לא - הבן בפדיון שאינם ולויים וכהנים
לפי  כן, הדבר "שאין מ"א שם לרבינו המשנה ובפירוש ד.).

שיהיה". איש איזה בפרשה, כתוב בן 60)שאיש שהיא
ויום  שנה ואחתֿעשרה לבן, אחד ויום שנה שתיםֿעשרה

לבת. ה"ז.61)אחד לעיל השווה לו, ויהיה לכשיגדל
אֿג.62) הל' פי"א,

.ÊË,C¯Úp‰ ÈL Ô‰ - ÌÈM‰ ÈÙÏ ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰»¬»ƒ«¿ƒ¿ƒ«»ƒ≈¿≈«∆¡»
Ô·Ï ¯Ó‡L ÌÈ¯OÚ Ôa ?„ˆÈk .CÈ¯Ún‰ ÈL ‡ÏÂ¿…¿≈««¬ƒ≈«∆∆¿ƒ∆»«¿∆
ÌÈML Ô·e ;ÌÈML Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈMLƒƒ∆¿¿»«≈≈∆∆ƒƒ∆ƒƒ
Ôa C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Ek¯Ú :ÌÈ¯OÚ Ô·Ï ¯Ó‡L∆»«¿∆∆¿ƒ∆¿¿»«≈≈∆∆

ÌÈ¯OÚ63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿ƒ¿≈…«≈»∆

בנידר".63) "השנים א: יח, ערכין משנה

.ÊÈÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‡‰iL CÈ¯Ún‰ CÈ¯ˆÂ64¯‡Lk , ¿»ƒ««¬ƒ∆¿≈ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰65ÔÈÎ¯Ú‰ ÏÚ ÔÈÏ‡LÂ .66C¯„k ,ÌÈÓc‰ ÏÚÂ «¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«»¬»ƒ¿««»ƒ¿∆∆

˙BLc˜‰Â ÌÈ¯„ ¯‡L ÏÚ ÔÈÏ‡LpL67. ∆ƒ¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿∆¿≈

דבר 64) בשפתיו והוציא וטעה להעריך, בלבו גמר שאם
פטור. זה הרי בלבו, היה פ"ב,65)שלא נדרים הל' ראה

הי"א. פ"ב, שבועות והל' את 66)ה"ב. להתיר לחכם
כי  "איש ב) כז, (ויקרא הכתוב קראו נדר שהרי התחייבותו,

בערכך". נדר ז.67)יפליא ה"ה, פ"ד, נדרים הל' ראה

.ÁÈÈÏÚ el‡ C¯Ú :¯ÓB‡‰68Ôlk C¯Ú Ô˙B -69Ïk , »≈≈∆≈»«≈≈∆À»»
ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈL ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡70È„È ÏÚ Ô˙B - ∆»¿∆»¿ƒ»»¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈

ÈÚ „Á‡ C¯Ú Ìlk71È„È ÏÚ Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â . À»≈∆∆»»ƒ¿ƒ»»»ƒ≈«¿≈
¯ÈLÚ C¯Ú Ôlk72. À»≈∆»ƒ

כולם.68) את והעריך הרבה אנשים לפניו שעמדו
לי 69) "אין א: ד, ערכין ובש"ס מ"ז. פ"ב, ערכין תוספתא

מניין? מאה, שהעריך אחד אחד. שהעריך אחד אלא
נפשות". בערכך לתת 70)תלמודֿלומר: משגת ידו ואין

כולם. של מלא ראה 71)ערך אחד, מסלע פחות לא שהוא
צריך  משנה' ה'לחם ולדעת שם). (תוספתא ה"ג פ"ג, לקמן
אינו  מסלע שפחות נערך, לכל אחד סלע הפחות לכל שיגיע
יתן  וכשיעשיר חוב, עליו ישאר לו, אין ואם ערך. בתורת

ה"ד. פ"ג, לקמן כמבואר שלם, פ"ג,72)ערך לקמן ראה
ה"ב.

.ËÈÔÎÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿≈
˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬ƒ«»¿»ƒ«»«»««

˙Á‡Â73ÔÈÎ¯Ú ÈL Ô˙B - ÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯Ó‡ .74. ¿««»«¿≈¬»«»«≈¿≈¬»ƒ
ÔÈnk Ô˙B - ÛÏ‡ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿»»¬ƒ∆∆≈«ƒ¿»

.¯„pL∆»«

לעיל 73) כמבואר הם נדר בכלל הערכין שהרי ב. ז, ערכין
נדר  על חל נדר ה"אֿב) פ"א, נדרים (הל' היא והלכה ה"א,

אינו 74)(רדב"ז). עני היה שאם ומסתבר, א. ח, ערכין
ידו  תשיג אשר כפי ערכין לכמה אחד ערך אלא נותן
הקודמת, יח בהלכה המוזכר לדין דומה זה ואין (רדב"ז).
אחד  לכל עני ערך ליתן ועליו הם חלוקים גופים ששם
אחד  ערך ונותן עצמו, את אלא מעריך אינו כאן אבל ואחד,
לקמן  וראה מ"ז). פ"ב ערכין תוספתא לשמואל' ('מצפה

הי"אֿיב. פ"ג,

.Î‡l‡ ,ÈÓ C¯Ú L¯t ‡ÏÂ ,C¯Ú ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«≈∆¿…≈≈≈∆ƒ∆»
˙LÏL ‡e‰L ,ÔÈÎ¯ÚaL ˙BÁt Ô˙B - Ì˙Ò C¯Ú≈∆¿»≈»∆»¬»ƒ∆¿∆

ÌÈÏ˜L75. ¿»ƒ

שנים,75) חמש עד יום שלושים מבת הנקיבה ערך שהוא
שם: האמור הכלל ע"פ ד:), (ערכין ה"ג לעיל כמבואר

תפסת. לא - מרובה תפסת תפסת. מועט, תפסת

.‡ÎÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ˙Óe ,ÈÏÚ Èk¯Ú :‡Ù ¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«≈…∆∆«¬…«ƒ
ÈÙÏ B„ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ;ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -≈«¿ƒ«»ƒƒ≈∆∆¡«¿∆¡ƒƒ¿≈

Ô‰k‰ B˙‡ CÈ¯Ú‰Â Ô‰k‰76ÔÈca „ÓÚ .77ezÈ - ˙ÓÂ «…≈¿∆¡ƒ…«…≈»««ƒ»≈ƒ¿
ÔÈL¯Bi‰78. «¿ƒ
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להעריכו 76) הכהן, לפני לעמוד צריך שהנערך הכתוב גזירת
המעריך, את לחייב כמה לידע כדי שנותיו, ואע"פ כמה

לפני  והעמידו מערכך הוא מך "ואם שם: הכתוב שלשון
- הכהן" יעריכנו הנודר יד תשיג אשר פי על . . . הכהן
סתירה  זה אין להערכתו, הכהן לפני עומד שהמעריך משמע
שהוא  עלי" "ערכי שאמר במי מדבר הכתוב כי לדברינו,

המשנה'). ('מרכבת הנערך והוא לפני 77)המעריך ונערך
והראב"ד 78)הכהן. שם. ובגמרא א. כ, ערכין משנה,

על  מלוה היא: הלכה והלא בדין, העמדה לנו למה משיג
(אלא  בדין עמד כשלא אפילו ואםֿכן היורשים, מן גובה פה
לשלם? היורשים יתחייבו כן גם ביחיד) העריכו הכהן
חייב  ואינו ערכו על נשאל שמא לחוש שיש סובר, ורבינו
לפני  כשעמד אולם הי"ז, לעיל כמבואר כלום, לשלם
כגבוי  חשוב זה הרי הודאתו, פי על לשלם וחייבו ביתֿדין
נדרו  את פרע שמא לחוש אין וגם לו. מועילה השאלה  ואין
ללשכה, פרע שלא מעידים הגזברים שהרי מותו, לפני

(מה"מ). היורשים יתנו ולפיכך

.·ÎÔÈca „ÓÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈»«»«««ƒ∆»««ƒ
eˆv˜ÈL Ì„˜ ˙Óe79‰ÂLÈ ‰nk ÔÈic‰ e¯Ó‡ÈÂ ÂÈÓ„ ≈…∆∆¿«¿»»¿…¿««»ƒ«»ƒ¿∆

ÔzÏ ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ -80¯Á‡Â ÂÈÓ„ e·ˆ˜ Ì‡Â . ≈«¿ƒ«»ƒƒ≈¿ƒ»¿»»¿««
.ÔÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ck»≈ƒ¿«¿ƒ

ב.79) מה, שבועות הברייתא כלשון שא"א 80)יקצבו,
(משנה, למתים" דמים ש"אין מותו, לאחר דמיו את לשום

בסמוך. וכמבואר שם) ערכין

.‚Î‰Óe81ÔÓ ÔÈ·eˆ˜ ÔÈÎ¯ÚL ?ÌÈÓ„Ï ÔÈÎ¯Ú ÔÈa «≈¬»ƒ¿»ƒ∆¬»ƒ¿ƒƒ
‰¯Bz‰82C¯Ú :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ .ÔÈ·eˆ˜ ÔÈ‡ ÌÈÓc‰Â , «»¿«»ƒ≈»¿ƒ¿≈»≈≈∆

C¯Úp‰ „ÓÚL ¯Á‡ C¯Úp‰Â C¯BÚ‰ ˙Óe ,ÈÏÚ ÈBÏt¿ƒ»«≈»≈¿«∆¡»««∆»««∆¡»
ÔÈca83ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ·iÁ -84Ì„˜ C¯Úp‰ ˙Ó . «ƒ«»ƒ«¿ƒƒ≈≈«∆¡»…∆

‰Ê È¯‰ - Ìi˜ CÈ¯Ún‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca „ÓÚL∆»««ƒ««ƒ∆««¬ƒ«»¬≈∆
‰„ÈÓÚ CÈ¯ˆ C¯Úp‰Â ,˙ÓÏ C¯Ú ÔÈ‡L ;¯eËt»∆≈≈∆¿≈¿«∆¡»»ƒ¬ƒ»

ÔÈca85ÔÈca „ÓÚÂ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc :¯Ó‡ .86˙Óe ,87 «ƒ»«¿≈¿ƒ»«¿»««ƒ≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈÓ„ eˆˆ˜iL Ì„˜88ÌÈÓc ÔÈ‡L ;¯eËt …∆∆ƒ¿¿»»¬≈∆»∆≈»ƒ
ÌÈ˙nÏ89. «≈ƒ

התחלת 81) כאן אין התימנים: בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הבאה  וההלכה הקודמת, ההלכה לסוף נמשך זה כי ההלכה,

האומר. וכן במילים: כשחייבו 82)מתחילה ולפיכך
זה  אין כמה, לקבוע הספיק שלא אע"פ לשלם, ביתֿדין
אבל  בתורה, מפורשת הערכתו שקצבת הערכה, מחוסר
הנמכר  כ"עבד שמאים ע"פ אלא אינה ה"דמים" קצבת
מחוסר  הריהו - דמיו קצצו שלא וכל ה"ט), (לעיל בשוק"

שם). (גמרא, לפני 83)הערכה לעמוד צריך נערך כל כי
מדבר, הכתוב ובנערך הכהן". אותו "והעריך ככתוב: הכהן,

עד. אות לעיל בביאורנו שמא 84)כמבואר לחוש ואין
התרת  אין בדין העמדה אחר כי ערכו, על המעריך נשאל

מועילה. ד.)85)חכם (שם שאמרו וכמו הכתוב, גזירת
בהערכה". אינו בהעמדה, שאינו "כל הנערך גוסס לענין
אינו  - בדין עמד שלא - בהעמדה שאינו כל רבינו, סובר

(לחםֿמשנה). מותו לאחר הנודר 86)בהערכה עמד אפילו
הנודר  אין למעשה אבל הודאתו, ע"פ לשלם ונתחייב בדין

ולפי  המשנה'). ('מרכבת בדין כלל לעמוד צריך דמים
נצטרך  שלא לדין, ההעמדה תועיל עו, אות לעיל המבואר
כגבוי, זה הרי לדין שמשעמד נדרו, על שאל שמא לחשוש

לו. מועילה השאלה החי.88)הנידר.87)שאין הנודר
זה 89) נידר נמצא דמיו, את לקצוב ואיֿאפשר והואיל

שאין  והטעם כ.). ערכין (משנה, דמיו קצבת אומדן מחוסר
יו"ט' ('תוספות בהנאה" אסור שהמת "לפי למתים דמים
עלי  פלוני דמי אמר הוסיפו: שם שבגמרא להעיר ויש שם).
לאחר  דמיו את וקצצו חי, והנידר הנודר, ומת בדין, ועמד
הנודר  נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו הנודר, מיתת
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו

ה'תשע"ו  ב' אדר ד' שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בו 1) שיש אבר למעריך רגיל אבר המעריך בין החילוק

עלי  משקלי האומר לדמים, ערכין בין בזה וההבדל נשמה,
ולשכת  חשאים לשכת נדר, משקל מין מאיזה פירש ולא
בדק  מקדשי משנים אם משמשות, היו מה שבמקדש כלים

להיפך. או מזבח לקדשי הבית

.‡B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ ÈÈÚ C¯Ú B‡ È„È C¯Ú :¯ÓB‡‰»≈≈∆»ƒ≈∆≈ƒ«¿ƒ»«
‰Ê „È C¯Ú :¯Ó‡L2ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÈÏÚ BÈÚ B‡3. ∆»«≈∆«∆≈»«…»«¿

B‡ ÈBÏt ÏL BaÏ C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈaÏ C¯Ú≈∆ƒƒ¿≈ƒ»«≈∆ƒ∆¿ƒ
Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ B„·k4ÏËpÈ Ì‡L ¯·È‡ Ïk ÔÎÂ . ¿≈»«≈≈∆À¿≈»≈»∆ƒƒ»≈

.Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ Bk¯Ú ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ ÈÁ‰ ÔÓƒ««»ƒ»«∆¿»«≈≈∆À

זה.2) אדם שנאמר 3)של ד. שם מפורש והטעם
נותן  הוא כולו ערך ללמדך "בערך", נאמר ולא "בערכך"

אברים. ערך נותן שהנשמה 4)ואינו אברים הם אלה כל
הכתוב  תלה נפשות" "בערכך אמרה: והתורה בהם תלוייה

ב"נפש".

.·C¯Ú .Bk¯Ú ÈˆÁ Ô˙B - ÈÏÚ Èk¯Ú ÈˆÁ :¯Ó‡»«¬ƒ∆¿ƒ»«≈¬ƒ∆¿≈∆
ÈÈˆÁ5BÈˆÁ ÏËpiL ¯LÙ‡ È‡L ;Blk C¯Ú Ô˙B - ÈÏÚ ∆¿ƒ»«≈≈∆À∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆¿

‰ÈÁÈÂ6. ¿ƒ¿∆

גופי.5) כבדי.6)חצי ערך או לבי מערך גרוע זה ואין

.‚- ÈÏÚ ÈBÏt „È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„È ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈»ƒ»«¿≈«¿ƒ»«
‡Ïa ‰ÂL ‡e‰ ‰nÎÂ „Èa ‰ÂL ‡e‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÓL»ƒ«»»∆¿»¿«»»∆¿…

Lc˜‰Ï Ô˙BÂ „È7- Blk ‡e‰ ¯kÓ Ì‡ ?„ˆÈk . »¿≈«∆¿≈≈«ƒƒ¿»À
¯‡MzL ,B„iÓ ıeÁ ¯ÎnÈ Ì‡Â ;ÌÈMÓÁ ‰ÂL [‰È‰È]ƒ¿∆»∆¬ƒƒ¿ƒƒ»≈ƒ»∆ƒ»≈

ÌeÏk da Á˜BlÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ÂÈÏÚ·Ï BÊ B„È8‰ÂL - »ƒ¿»»¿…ƒ¿∆«≈«»¿»∆
‰¯OÚ Lc˜‰Ï ÌlLÏ ·iÁ˙È ‰Ê ‡ˆÓ .ÌÈÚa¯‡9. «¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿«≈¿«≈¿∆¿≈¬»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

(7- שנותיו לפי ולא האדם שווי לפי המשתלמים - הדמים
כערכים. אלא 8)אינם שני לרבו מלאכה בה יעשה שלא
ראשון. נזקין",9)לרבו של "אומד אותו שמין אין אבל

בשתי  שווה היה וכמה ידו, כשנקטעה יפה הוא כמה לומר
בזול, אלא אותו שמים אין ידו שנקטעה שמי שלימות, ידיו
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הרי  עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡¯ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈL‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ B„·k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï·‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B - ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :¯ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰- ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,·‰Ê - ·‰Ê Ì‡ ,ÛÒk - ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B¯ - ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯Ó‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚¯‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ¯‡‰12Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק.11)כמשקל
והירך. השוק שבין הרגל אחרים 13)פרק בעניינים אבל

היד  כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין
והזרוע.

.ÂËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל

גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו

כראוי.

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .·‰Ê Ô˙B - ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…

BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :¯ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
- ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס שלא כי איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל חמיר".

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.Ë¯ÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙LÁ ÚaËÓ .24È¯‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

·¯BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÏÊ¯a ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26¯‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע.23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי נחושת יביא
היה 25)כסף. אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

עליו  ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח
משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי 27)שבמקדש.26) הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע
בהלכות  שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«
ÔBLÏ ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
·‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.·È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
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בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים
הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.ÂÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי.16) פלוני ערך התימנים: יז.17)בכת"י ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט.
אני, ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני  שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי
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הרי  עלי, ידי דמי שאמר: וזה מזולזל, אותו שרואים לפי
לעיל. כאמור אלא אותו שמין אין לפיכך, ידו, נקטעה לא

.„BL‡¯ ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ È„·k B‡ ÈL‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈…ƒ¿≈ƒ»«¿≈…
ÔÎÂ .Blk ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ B„·k B‡ BaÏ B‡ ÈBÏt ÏL∆¿ƒƒ¿≈»«≈¿≈À¿≈
Ï·‡ .BlÎ ÈÓc Ô˙B - ÈÏÚ ÈÈˆÁ ÈÓc :¯ÓB‡‰»≈¿≈∆¿ƒ»«≈¿≈À¬»

Ô˙B - ÈÏÚ ÈÓ„ ÈˆÁ :¯ÓB‡‰.ÂÈÓ„ ÈˆÁ »≈¬ƒ»«»«≈¬ƒ»»

.‰- ÈÏÚ ÈBÏt Ï˜LÓ B‡ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«ƒ¿«¿ƒ»«
BÓk ,·‰Ê - ·‰Ê Ì‡ ,ÛÒk - ÛÒk Ì‡ .BÏ˜LÓ Ô˙B≈ƒ¿»ƒ∆∆∆∆ƒ»»»»¿
‰nk ÔÈ‡B¯ - ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯Ó‡ .L¯tL∆≈≈»«ƒ¿«»ƒ«¿ƒ»«ƒ«»

L¯tL ÔBÓÓ Ô˙BÂ Ï˜LÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰10ÔÎÈ‰ „Ú . ƒ¿»ƒ¿…¿≈»∆≈≈«≈»
ÏÈv‡‰ „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ „i‰ ‡È‰11„Ú ?Ï‚¯‰Â . ƒ«»¿ƒ¿»∆«»«ƒ¿»∆∆«

‰aÎ¯‡‰12Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„aL ÈÙÏ . »«¿À»¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈
Ì„‡13. »»

כן 10) ואחרי בנחת ידו ויכניס מים כלי ימלא אומרים ואין
מים  משקל לדמות אין כי מהכלי, שיצאו המים את ישקול

וגידים. ועצמות  בשר הברך,12)מרפק.11)כמשקל
והירך. השוק שבין הרגל אחרים 13)פרק בעניינים אבל

היד  כף חיבור מקום שהוא הפרק, עד אלא נקראת יד אין
והזרוע.

.ÂËÈ·¯L Ô˙B - ·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È˙ÓB˜ :¯ÓB‡‰14 »≈»ƒ»«∆∆»»≈«¿ƒ
ÛtÎ BÈ‡L15‡ÏÓ :¯Ó‡ .L¯tL ÔÈnÓ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ∆≈ƒ¿»¿…»ƒƒ∆≈≈»«¿…

ÛtÎpL ËÈ·¯L elÙ‡ Ô˙B - ÈÏÚ È˙ÓB˜16ÔÈnÓ »ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ∆ƒ¿»ƒƒ
.L¯tL∆≈≈

ניצבת 15)מקל.14) שהיא כקומתו, עבה, שהוא מעצמו,
נכפפת. ואינה מלוא,16)מעצמה תיבת: והוסיף הואיל

גובה  למידת אלא דעתו שאין להודיע, אלא זה נתכוון לא
ולפרשה  יתירה לשון בכל לדייק שעלינו לעובי. ולא קומתו

כראוי.

.ÊÌ‡ ,ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,ÈÏÚ ÈÏ˜LÓ :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿»ƒ»«¿…≈≈≈≈∆ƒƒ
Ôek˙Â ¯˙BÈa ¯ÈLÚ ‰È‰17Ô˙B - ‰a¯Ó ‰zÓÏ »»»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«»»¿À»≈

ÈÏ‚¯ B‡ È„È Ï˜LÓ :¯ÓB‡a ÔÈc‰ ‡e‰Â .·‰Ê BÏ˜LÓƒ¿»»»¿«ƒ»≈ƒ¿«»ƒ«¿ƒ
Ì‡Â .·‰Ê Ô˙B - ÔÈÓ ‰Ê È‡Ó L¯t ‡ÏÂ ,È˙ÓB˜ B‡»ƒ¿…≈≈≈≈∆ƒ≈»»¿ƒ
B„È Ï˜LÓ B‡ BÏ˜LÓ Ô˙B - ˙e¯ÈLÚa ‚ÏÙÓ BÈ‡≈À¿»«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»

˙B¯t elÙ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡a Ï˜M‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·cÓ18. ƒ¿»ƒ∆«¿»¿ƒ»≈¿»¬ƒ≈
ıÚ ÏL elÙ‡ B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËÈ·¯L Ô˙B ÔÎÂ19Ïk‰ . ¿≈≈«¿ƒ¿…»¬ƒ∆≈«…

BzÚ„Â BBÓÓ ÈÙÏ20. ¿ƒ»¿«¿

סובר 17) לפיכך "ונתכוון", כתוב: שלפנינו הדפוסים בכל
עצמו  הממון שלא לומר, רבינו כוונת לפרש משנה" ה"כסף
אופיו  אלא להיפך] או ועשיר חשוב אדם הוא [=אם קובע
נתכוון  לא עשיר הוא אפילו קמצן, הוא שאם ליבו. ונדבת
דעתו, את לאמוד עלינו אלא עני, כדין ודינו מרובה, למתנה
שדקדק  וזה מרובה. למתנה נתכוון וודאי נדיב, הוא שאם
נתכוון. לכך כי אנו שיודעים מרובה" למתנה "ונתכוון רבינו

בצלים.18) עלי.19)ואפילו משקלי מדין נלמד
ונדיבותו.20) לבו רוחב

.ÁÌB˜Ó B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ ,ÈÏÚ È„ÓÚ :¯ÓB‡‰»≈»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»«¿
- ÈÏÚ ÈÙw‰ ,ÈÏÚ ÈÈ·Ú ,ÈÏÚ ÈaÁ¯ B‡ ,ÈÏÚ È˙·ÈLÈ¿ƒ»ƒ»«»¿ƒ»«»¿ƒ»«∆≈ƒ»«
‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ,BBÓÓ ÈÙÏ ‡È·Óe ,˜ÙÒ el‡ Ïk»≈»≈≈ƒ¿ƒ»«∆…«…

Èzek˙ Ck21˙BÁt ÌÈL¯Bi‰ ezÈ - ˙Ó Ì‡Â . »ƒ¿««¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BBLlaL22. ∆«¿

נתכוון.21) לכך שלא בוודאי שידע עד רב כך כל שיהיה
כאן22) יש עצמו הנודר אל ביחס שלא כי איסור, שאלת

נדרים  "סתם אמרנו וכבר דברו" יחל "לא על יעבור
הם לה  שהרי איסור, שאלת אין היורשים לגבי אבל חמיר".

להקל. ממון וספק בלבד, ממון שאלת אלא נדרו, לא

.Ë¯ÈcÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÛÒk ÚaËÓ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»««¿≈«∆∆…ƒ¿…ƒƒ«
ÛÒk23ÛÒk ‰ÚnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙LÁ ÚaËÓ .24È¯‰ . ∆∆«¿≈«¿∆…ƒ¿…ƒ»»∆∆¬≈

·¯BÚ ‰ÏÎÏ ‰n‡ ÏÚ ‰n‡Ó ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÏÊ¯a ÈÏÚ25 »««¿∆…ƒ¿…≈«»««»¿»∆≈
ÏÎÈ‰‰ ‚‚a ‰ÏÚÓÏ ‰È‰L26¯‡a˙iL BÓk , ∆»»¿«¿»¿««≈»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa27. ƒ¿

מטבע.23) כשהזכיר מעה 24)ודווקא בשווי נחושת יביא
היה 25)כסף. אמה גבהו סייף, כמין חד ברזל של טס

עליו  ינוחו שלא כדי סביב ההיכל מעקה גבי על מתוח
משם. העורבים שמכלה - עורב" "כלה ויטנפוהו. העופות

עלי 27)שבמקדש.26) הרי האומר: דין רבינו ביאר ולא
יפחות  "לא אומרת: במנחות שהמשנה בעוד זהב, מטבע
בהלכות  שכותב מה על רבינו סמך ואולי זהב"? מדינר
מטבע  (בשטר) בו "כתב יז: הלכה כד פרק ולווה מלווה
על  השטר בעל שיד בשטר ואם זהב" מדינר פחות אין זהב

שכן. כל לא כוחו שיפה בהקדש כן, הדין התחתונה

.ÈÚaËÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,·‰Ê B‡ ÛÒk ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«∆∆»»¿…ƒ¿ƒ«¿≈«
ÔBLÏ ‡È·È -28dÏ˜LÓ ‰È‰È .·‰Ê ÏL B‡ ÛÒk ÏL »ƒ»∆∆∆∆»»ƒ¿∆ƒ¿»»

Ï˜Ln‰ L¯t Ì‡ ÔÎÂ .Èzek˙ CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú«∆…«…¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ≈≈«ƒ¿»
CÎÏ ‡Ï :¯Ó‡iL „Ú ‡È·È - L¯t ‰nk ÁÎLÂ¿»««»≈≈»ƒ«∆…«…¿»

Èzek˙29. ƒ¿««¿ƒ

לשון.28) בדמות ארוכה עד 29)רצועה כך כל יביא
נתכוון. לכך לא שלעולם בעצמו שיודע

.‡ÈB‡ ,ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈»«»«¿≈¿ƒ»«
·‰Ê B‡ ÛÒk B‡ ÌÈMÓÁ B‡ ‰Ó ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«»∆¬ƒƒ∆∆»»
- ÔÈÎ¯Ú‰Â ÌÈÓc‰Â .ÌÈÓ„ È·iÁ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ Ïk‰ -«…≈«ƒ¿»ƒ«»≈»ƒ¿«»ƒ¿»¬»ƒ

.e¯‡aL BÓk ,˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ¿∆≈«¿

.·È˙BÎLÏ ÈzL30˙kLÏ - ˙Á‡ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈¿»»«ƒ¿»««ƒ¿«
- ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ .ÌÈÏk‰ ˙kLÏ - ˙Á‡Â ,ÌÈ‡LÁ¬»ƒ¿««ƒ¿««≈ƒƒ¿«¬»ƒ

È‡LÁa ÔÎB˙Ï ÔÈ˙B ‡ËÁ È‡¯È31Èa ÌÈiÚÂ , ƒ¿≈≈¿¿ƒ¿»«¬««¬ƒƒ¿≈
ÌÈ·BË32È‡LÁa ‰pnÓ ÌÈÒ¯t˙Ó33ÌÈÏk‰ ˙kLÏ . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«ƒ¿««≈ƒ

ÌÈLÏLÏ ˙Á‡Â ,dÎB˙Ï B˜¯BÊ ÈÏk ·c˙‰L ÈÓ Ïk -»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»¿««ƒ¿ƒ
C¯ˆ Ba ‡ˆÓpL ÈÏk Ïk .d˙B‡ ÔÈÁ˙Bt ÔÈ¯aÊb‰ ÌBÈ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆ƒ¿»…∆
Ô‰ÈÓ„e ÔÈ¯kÓ ¯‡M‰Â ,B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ˙Èa‰ ˜„·Ï¿∆∆««ƒ«ƒƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

.˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏÏ ÔÈÏÙB¿ƒ¿ƒ¿«∆∆««ƒ

יונתן:31)חדרים.30) מתרגם דקה" דממה "קול בסתר,
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בחשאי. דמשבחין ומיוחסים.32)קל נכבדים
הנותן 33) ... מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות "שמונה

לקח, ממי העני ידע ולא נתן למי ידע ולא לעניים צדקה
שהייתה  חשאים לשכת כגון לשמה מצוה זו שהרי

במקדש".

.‚ÈÁaÊÓ ÈL„˜Ï eÎ¯ˆ‰34˙Óe¯z Ô‰Ï ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ À¿¿¿»¿≈ƒ¿≈«¿…ƒ¿ƒ»»∆¿«
‰kLl‰35˜„a ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «ƒ¿»ƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆

e‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Èa‰ ˜„·Ï eÎ¯ˆ‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Èa‰««ƒ¬»ƒÀ¿¿¿∆∆««ƒ¿…»¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰ ¯·c ˙Èa‰ ˜„a ˙kLÏa¿ƒ¿«∆∆««ƒ»»««¿ƒ»∆≈ƒƒ

ÁaÊn‰ ÈL„wÓ Ô‰Ï Èe‡¯‰36. »»»∆ƒ»¿≈«ƒ¿≈«

המזבח.34) על קרבנות השקלים 35)להקריב כסף
קרבנות. לקניית מתחילה הנועד מתרומת 36)שבלשכה,

וה  מזבח. לקדשי המיועדת ולדעתו הלשכה חולק, ראב"ד
היו  ששם הבית, בדק לשכת אחת שם, היו לשכות שלוש
לקחת  היה אסור זה ומכסף הבית, בדק לצרכי הכסף נותנים
קדשי  ואחד מזבח קדשי "אחד ששנינו: כמו מזבח, לקדשי
- ואחת לקדושה" מקדושה אותם משנים אין הבית בדק
ואין  מזבח, לקדשי מיועדת שהייתה התרומה, לשכת
הכלים" "לשכת - ואחת הבית. בדק לקדשי ממנה מוציאים
נוטלים  היו למזבח הראוי כלי שכל לשניהם, משותפת
לבדק  נועדים היו זו בלשכה שהיו הכלים ושאר ממנה
ומתוך  מתחילתה, זה תנאי על עשוייה הייתה וכך הבית.
נקראת: הייתה הבית בדק לצרכי מיוחדים היה כליה שרוב
לב. בתמורה המשנה דברי מפרש ורבינו הבית. בדק לשכת
לקדושה, מקדושה אותם משנים אין הבית בדק שקדשי
אותו  משנים אין ההיכל לבדק דבר הקדיש "שאם הכוונה,

המזבח". לבדק

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההעמדה 1) שעת לפי לא הערך זמן לפי הערך סכום קביעת

נידון  אם הערך סכום המפרש בערכין, יד הישג תנאי בדין,
ממשכנים  כיצד ונגנבו, דמיו או ערכו המפריש יד, בהישג
אלא  להקדש שאין להם, משאירים ומה ודמים ערכים חייבי

ושעתו. מקומו

.‡ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt‰ ˙‡ CÈ¯Ún‰2„ÓÚ ‡ÏÂ , ««¬ƒ∆«»ƒ∆∆¿ƒ¿…»«
ÔÈca3ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‰È‰L „Ú4‡l‡ Ô˙B BÈ‡ - «ƒ«∆»»»≈«∆¿ƒ≈≈∆»

ÔÓÊa ‡l‡ C¯Ú‰ ÔÈ‡L ;ÌÈ¯OÚ ÔaÓ ˙BÁt C¯Ú≈∆»ƒ∆∆¿ƒ∆≈»≈∆∆»ƒ¿«
ÔÈca ‰„ÓÚ‰‰ ÔÓÊa ‡Ï ,C¯Ú‰5. »≈∆…ƒ¿«««¬»»«ƒ

שקל.2) עשרים הוא לעמוד 3)שערכו צריך נערך שכל
הכ"אֿכג. פ"א, לעיל כמבואר אותו, המעריך הכהן לפני

שקל.4) חמישים שם 5)וערכו ובגמרא יח. בערכין משנה
בזמן  אלא נותן "אינו יז) כז, (ויקרא יקום" מ"כערכך למדוה

שם. בתוספותֿיו"ט וראה הערך".

.·CÈ¯Ún‰ Ô˙BpL Ô‰ ‰¯Bza ÔÈ·eˆw‰ ÔÈÎ¯Ú‰ Ïk»»¬»ƒ«¿ƒ«»≈∆≈««¬ƒ
- ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡Â ÈÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ¿≈»«∆∆

ÚÏÒ elÙ‡ ,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk Ô˙B6¯ËÙÂ ,„Á‡7; ≈»«ƒ¿»¿»¬ƒ∆«∆»¿ƒ¿«
‚ÈOz ¯L‡ Èt ÏÚ ,Ek¯ÚÓ ‡e‰ CÓ Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈∆¿∆«ƒ¬∆«ƒ

.¯„p‰ „È««…≈

ה"ד.6) בסמוך יתבאר דינו סלע, אפילו בידו אין ואם שקל,
בסמוך 7) כמבואר כלום, חייב אינו אח"כ יעשיר ואפילו

ה"ז.

.‚BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ Ô˙B ‡e‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¬ƒ∆«∆»ƒ≈
Ï˜La ‰È‰È Ek¯Ú ÏÎÂ :¯Ó‡pL ?„Á‡ ÚÏÒ ‡l‡∆»∆«∆»∆∆¡«¿»∆¿¿ƒ¿∆¿∆∆

L„w‰8‡ÏÂ ,ÚÏqÓ ˙BÁt ÔÈÎ¯Úa ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ . «…∆»»«¿»∆≈«¬»ƒ»ƒ∆«¿…
ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ9. ≈«¬ƒƒ

(ערכין 8) משקל" פחותים יהו לא מעריך, שאתה ערכין "כל
מדבר. הכתוב משגת, ידו שאין בעני, ועלֿכרחך ז.)

בן 9) ועד שנה עשרים מבן הזכר, בערך בתורה כמפורש
ג). כז, (ויקרא שנה ששים

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ÚÏÒ elÙ‡ B„Èa ‡ˆÓ ‡lL È¯‰¬≈∆…ƒ¿»¿»¬ƒ∆«≈¿ƒ
ÚÏqÓ ˙BÁt epnÓ10,·BÁ ÂÈÏÚ Ïk‰ ¯‡MÈ ‡l‡ , ƒ∆»ƒ∆«∆»ƒ»≈«…»»

·eˆw‰ ÌÏL C¯Ú ÔzÈ - ¯ÈLÚ‰Â B„È ‰‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒ»¿»»¿∆¡ƒƒ≈≈∆»≈«»
.‰¯Bza«»

ומפרש 10) מסלע", פחות נערכין "אין ז: ערכין משנה
מסלע" פחות יתן לא יד, בהישג הנידון עני "שאפילו רש"י:

ז. אות לעיל וכמבואר

.‰ÈÚ‰Â CÈ¯Ú‰L ¯ÈLÚ11ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰L B‡ , »ƒ∆∆¡ƒ¿∆¡ƒ∆∆¡ƒ¿∆»ƒ
¯ÈLÚ‰Â12¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -13Ì‡ Ï·‡ . ¿∆¡ƒ¬≈∆«»¿≈∆»ƒ¬»ƒ

ÈÚ‰Â ¯ÊÁÂ ¯ÈLÚ‰Â ÈÚ ‡e‰Lk CÈ¯Ú‰14Ô˙B - ∆¡ƒ¿∆»ƒ¿∆¡ƒ¿»«¿∆¡ƒ≈
ÈÚ C¯Ú15. ≈∆»ƒ

הכהן.11) שיעריכנו הכהן 12)קודם לפני כשעמד
וכן  קיד. מציעא לבבא רש"י וכפירוש עשיר, הריהו להערכה

שם. שם:13)בתוספותֿיו"ט ובגמרא יז:, ערכין משנה
ידו  והרי הנודר", יד תשיג "אשר שנאמר: - והעשיר עני
משמע  הנודר" יד תשיג אשר "עלֿפי - והעני עשיר משגת.
(רבינו  הנדר שעת והיא הולכים, אנו פה אמירת  אחרי
יהיה  והשאר בידו, שיש מה נותן זה עני נמצא שם), גרשום
ה"ז. להלן כמבואר וישלים, שיעשיר עד חוב עליו

הכהן.14) הערכת הנדר 15)בשעת בשעת גם שהרי שם,
הוא" מך "ואם אומרים: ואין הוא, עני ההערכה בשעת וגם

(שם). סופו ועד מתחילתו (בעניותו) במכותו שיהא עד -

.ÂÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡L ¯ÈLÚ16ÚÓLÂ , »ƒ∆»«∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«
·iÁ ÈÚ‰ È¯‰ - ÈÏÚ ‰Ê ¯Ó‡M ‰Ó :¯Ó‡Â ÈÚ‰∆»ƒ¿»««∆»«∆»«¬≈∆»ƒ«»

ÌÏL C¯Ú ‡e‰L ,¯ÈLÚ C¯Úa17CÈ¯Ú‰L ÈÚ Ï·‡ . ¿≈∆»ƒ∆≈∆»≈¬»»ƒ∆∆¡ƒ
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - ÈÏÚ ‰Ê C¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÈLÚ‰ ˙‡∆∆»ƒ¿»«≈∆∆»«≈«»∆»

B„È ‚ÈOz ¯L‡ ÈÙk ‡e‰L ,ÈÚ C¯Úk18. ¿≈∆»ƒ∆¿ƒ¬∆«ƒ»

עלי.16) פלוני ערך התימנים: יז.17)בכת"י ערכין משנה
להלן  כמבואר יד, בהישג נידון ואינו נדר אלא ערך זה שאין
במשנה  רבי דעת אלא זו אין ולדעתו חולק, והראב"ד ה"ט.
אני, ערך אלא נותן שאינו עליו, חולקים וחכמים שם,
דיבורֿהמתחיל  שם, בתוספות גם מפורש הראב"ד וכדברי
כתב  כבר אבל וחכמים, רבי בין מחלוקת בזה שיש יד. הישג
מחלוקת, וחכמים רבי בין אין שם: למשנה בפירושו רבינו
העני  שאמר כיון מעצמם, מוכרחים הם שם רבי דברי כי
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נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה
וכס"מ). (רדב"ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה

יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",
הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר

.Ê,¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח ומה הוא, עני והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני)20) (ערך סלע בידו "היה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק
לעני  דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך

ד:). (ערכין

.ËÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡ - ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t È¯‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :¯Ó‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
¯eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני בשוק, כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי
הבית. מבערכין.23)לבדק בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי  דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי  אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי)

לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי, ראה
הי"א. שהוא 25)פ"ב, פלוני, של דמיו כל אומר כאילו

שאי  סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר ן שוה
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע
מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי
המעריך  אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב
לפי  המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו,
בין  בהם חילוק אין כן שגם לב), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס, משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו

כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני, דמי הם כמה עדיין ידוע לא שהרי
שסכום  הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו

.ÈBÈ‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯Ún‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰·b - ‰·bL ¯Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡¯Ï33Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡¯Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È - ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ÌeÏk B„Èa ¯‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È¯‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È¯‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡¯ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
¯‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡¯Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי  הסלע את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו,

אין 30) והרי הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ. לכתובות (תוספות ידו הישג כדי נתן אחת שלכל
שמעֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ"כ, חוב,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק

את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
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סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.·ÈÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני

פרעתי  אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך ך,לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»

¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה
ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי 53)תפיליו

וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם
שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף

במצעות.55) רגיל של 56)שאינו מחצלת כעין גס, מצע
לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל

שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור
ה"ו. פ"ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם

שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב,
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נידון  ואינו נדר, אלא ערך זה אין עלי" זה שאמר "מה
וכס"מ). (רדב"ז יד יד 18)בהישג "הישג שם: משנה

יד  תשיג כאשר שנאמר, שם: בגמרא וכמבואר בנודר",
הנערך). = בנידר (ולא הכתוב תלה בנודר - הנודר

.Ê,¯ÈLÚ C¯Úa ·iÁ‰Ï ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰ ÔÈa ‰Ó«≈««»¿≈∆»ƒ¿««»¿≈∆»ƒ
Blk ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰L19ÈÚ C¯Úa ·iÁ‰L ? ∆»≈∆«»À∆««»¿≈∆»ƒ

,„Á‡ ÚÏÒ elÙ‡ ,˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk epnÓ eÁ˜lL∆»¿ƒ∆»«∆»«∆∆¬ƒ∆«∆»
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈLÚ‰ Ck ¯Á‡Â20·iÁ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿««»∆¡ƒ≈«»¿«≈¿ƒ»»«»

¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ C¯Ú‰ ¯‡L ¯‡MÈ - ¯ÈLÚ C¯Úa¿≈∆»ƒƒ»≈¿»»≈∆»»«∆«¬ƒ
.ÂÈÏÚL C¯Ú‰ ÌÈÏLÈÂ¿«¿ƒ»≈∆∆»»

עשיר?19) בערך נחייבו אם נרויח ומה הוא, עני והלא
הקודמת. ההלכה תחילת על מוסבה זו ושאלה

עני)20) (ערך סלע בידו "היה מ"ג פ"א, ערכין תוספתא
ולא  דינרים) ארבעה = (הסלע דינרים שלשה הימנו ונתן
את  עליו מגלגלים שהעשיר, עד האחרון דינר ליתן הספיק
לעני  דומה זה והרי פטור". נתנו מתחילה שאילו הכל,
אחרֿכך, ונתעשר ז) ה, ויקרא (ראה בדלות קרבנו שהביא

(רדב"ז). עשיר קרבן שנית להביא אותו מחייבים שאין

.ÁÌÈMÓÁ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â C¯Ú‰ ˙‡ L¯ÙÓ‰«¿»≈∆»≈∆¿»«∆¿ƒ»«¬ƒƒ
BÈ‡ - ÌÈÚÏÒ ÌÈLÏL ÈÏÚ ÈBÏt C¯Ú B‡ ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿»ƒ≈

„È ‚O‰a ÔBc21,B„Èa ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈÁ˜BÏ ‡l‡ , ƒ¿∆≈»∆»¿ƒ»«ƒ¿»¿»
.ÔzÈÂ ¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«∆«¬ƒ¿ƒ≈

כך 21) נדר כאילו זה והרי ערך, זה אין סכום שפירש כיון
בסמוך  כמבואר יד, בהישג נידון שאינו עלי, דמים וכך

ד:). (ערכין

.ËÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ22BÈ‡ - ÈÏÚ ÈBÏt ÈÓc B‡ , ¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ»«≈
„È ‚O‰a ÔBc23ÌÈÓ„ È·iÁL .24Ô¯„ eL¯t È¯‰25, ƒ¿∆≈»∆«»≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿»

ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ,Lc˜‰ ÈÏÚ ‰Ó :¯Ó‡L ÈÓk Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈¿ƒ∆»«»∆»«∆¿≈∆«»ƒ≈
¯eÓ‚ ‰Ó26. »∆»

מקדיש 22) אני בשוק, כעבד להמכר אני שראוי דמי שיווי
הבית. מבערכין.23)לבדק בנדרים "חומר כ. שם

בהמתי  דמי אמר (אם ועוף חיה בהמה על חלים שהנדרים
דמי  אמר שאם רש"י: ומפרש יד", בהישג נדונים ואין עלי)

לכשיוכל. הכל יתן - משגת ידו ואין לעיל 24)עלי, ראה
הי"א. שהוא 25)פ"ב, פלוני, של דמיו כל אומר כאילו

שאי  סתום, הוא שהערך בעוד עלי, - בשוק להמכר ן שוה
ערכו. ודמי פלוני של שנותיו יודעים ואינו 26)הכל

נדונים, ואין דיבורֿהמתחיל כ. שם ובתוספות יד. בהישג
הכהן" "יעריכנו ח) כז, (ויקרא תורה שכתבה שזה פירשו,
נערך  זה כלומר, לאחר. ולא לזה - יעריכנו - מיעוט -משמע
מסביר, והראב"ד דמים". ה"נודר לאחר ולא ידו הישג לפי
המעריך  אחד שהרי קנס, כעין נראה ערכין תשלומי שחיוב
לפי  המחיר אותו נותן החולה, את המעריך ואחד הבריא את
הניתנים  עבד, של שקלים שלשים תשלומי כעין שניו,
בין  בהם חילוק אין כן שגם לב), כא, שמות (ראה לאדוניו
עליו  התורה חסה קנס, שזה ומתוך קנס, וזה לעבד, עבד
ואינו  קנס, משום משלם אינו בדמים אבל יד, בהישג לדונו

כמפרש, אינם דמים" "חייבי שגם הראב"ד, סובר בחסיון.
שומה  ומחוסר פלוני, דמי הם כמה עדיין ידוע לא שהרי
שסכום  הקדש" עלי "מנה האומר: עם להשוותם ואין הוא,

המשנה). (מרכבת היטב מפורש נדרו

.ÈBÈ‡ - L¯t ‡ÏÂ ,Ì˙Ò 'C¯Ú ÈÏÚ È¯‰' ¯ÓB‡‰»≈¬≈»«≈∆¿»¿…≈≈≈
ÌÈÏ˜L ˙LÏL L¯ÙÓk27¯‡Lk „È ‚O‰a ÔBc ‡l‡ , ƒ¿»≈¿∆¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈»ƒ¿»

ÔÈÎÈ¯Ún‰28. ««¬ƒƒ

שקלים 27) שלשת שהוא שבערכין, פחות לתת שדינו אע"פ
בהישג  נידון שאינו כמפרש, אינו - ה"כ פ"א, לעיל כמבואר

נאמר:28)יד. ולא נפשות", "בערכך שנאמר: ד: ערכין
יד  להישג סתום ערך לרבות בא הכ"ף ייתור נפשות, בערך

ונפטר. נותנו - אחד סלע אלא לו אין אם ולפיכך (שם).

.‡ÈeÈ‰Â ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰»≈∆¿ƒ»«¿»«¿»«∆¿ƒ»«¿»
‰iMÏ ÚLz Ô˙Â ,ÌÈÚÏÒ ¯OÚ B„Èa29ÚÏÒÂ ¿»∆∆¿»ƒ¿»«≈««¿ƒ»¿∆«

‰BL‡¯Ï30Ô‰ÈzL È„È ‡ˆÈ -31Â‡Ï ÔÈÎ¯Ú‰L . »ƒ»»»¿≈¿≈∆∆»¬»ƒ»
Ô‰ ˙B·BÁk32„aÚLÓ B„ÈaM ‰Ó ÏkL Èt ÏÚ Û‡L . ¿≈∆««ƒ∆»«∆¿»¿À¿»

‰·b - ‰·bL ¯Á‡Ó Lc˜‰ ,‰BL‡¯Ï33Ì‡ Ï·‡ . »ƒ»∆¿≈¿À»∆»»»»¬»ƒ
‰BL‡¯Ï ÚLz Ô˙34È ‰iL È„È - ‰iMÏ ˙Á‡Â,‡ˆ »«≈«»ƒ»¿«««¿ƒ»¿≈¿ƒ»»»

ÔÈ‡ È¯‰Â ÌeÏk B„Èa ¯‡L ‡Ï ÚÏq‰ Ô˙pLk È¯‰L∆¬≈¿∆»««∆«…ƒ¿«¿»¿«¬≈≈
‰Ó Ïk È¯‰L ,‡ˆÈ ‡Ï ‰BL‡¯ È„È ;˙‚OÓ B„È»«∆∆¿≈ƒ»…»»∆¬≈»«
¯‡L ÚLz‰ Ô˙pLÎe ,‰BL‡¯Ï „aÚLÓ B„Èa ‰È‰M∆»»¿»¿À¿»»ƒ»¿∆»««≈«ƒ¿«
CÎÈÙÏ .˙‚OÓ B„iM ‰Ó Ïk Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,ÚÏÒ BÏ∆««¬≈…»«»«∆»«∆∆¿ƒ»

ÂÈÏÚ ¯‡MÈ35¯ÈLÚiL „Ú ÔBL‡¯ C¯Ú ¯‡L ƒ»≈»»¿»≈∆ƒ«∆«¬ƒ
ÌÈÏLÈÂ36. ¿«¿ƒ

מה 29) כל היה וזה תחילה, השני ערכו על הכהן שהעריכו
העשירי  הסלע את גם ליתן יכול היה שלא ידו, שהשיגה
הראשון. לתשלוםערכו הוא משעובד כי שבידו,

אין 30) והרי הראשון, ערכו על הכהן העריכו שאחרֿכך
אחד. סלע אלא סלע 31)בידו נתן אם והואֿהדין ז: שם

שתיהן. ידי יצא לראשונה, סלעים ותשעה לשניה אחד

צ. לכתובות (תוספות ידו הישג כדי נתן אחת שלכל
שמעֿמינה). חובו 32)דיבורֿהמתחיל שקדם כל שדינם:

(הל' מידו מוציאים - וגבה האחרון קדם ואם תחילה, גובה
ה"א). פ"כ, חוב,33)מלוה לבעל הקדש בין רבינו חילק

את  שנימקו שם, בערכין הגמרא דברי את סותר זה ולכאורה
שגבה  מה וגבה, שקדם מאוחר חוב ש"בעל מפני הזה הדין
יש  משנה" ה"לחם ולדעת ביניהם, חילקו שלא הרי - גבה"
מאוחר, חוב בעל ולא: מאוחר" "הקדש שם: בגמרא להגיה
(הובאו  גאון שרירא רב דברי הםֿהם רבינו דברי אולם
הנ"ל, שבערכין לגמרא בקשר האומר צד.) לכתובות ברי"ף
מידי  מוציא הקדש שאין בהקדש, אמורים דברים במה
הגזבר  שגבה מה ולפיכך היא, אחת רשות (שהכל הקדש
הדיוט  מידי מוציא הדיוט אבל גבה), - המאוחר הערך עבור
גבה  לא שגבה מה ולפיכך הן), רשויות שתי (כלומר,
וב"מרכבת  מוילנה). הכהן שלמה ר' אחיו בשם רב, (מעשה
אינם  ש"הערכין לומר, רבינו דברי את מכוון המשנה"
בכל  גבה", - שגבה "מה נאמר אם אפילו שבחוב, כחובות".
ונשאר  הראשון, חובו לבעל מלשלם הלוה נפטר לא זאת
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סלע  אלא בידו נשאר כשלא בערכין אבל כבתחילה. חייב
חייב  ואינו בזה נפטר לגזבר, ונתנו הראשון, לערכו אחד
הישג  לפי המשלמים כל כדין כשיעשיר, אפילו עוד לשלם
ה"ז. לעיל כמבואר לגמרי, ונפטרו חובם שפקע ידם

תחילה.34) הראשונה על הכהן חוב.35)שהעריכו
שם.36) ברש"י וכן ח. ערכין

.·ÈÈÏÚ ÈÎ¯Ú ÈL :¯ÓB‡‰37‡l‡ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ , »≈¿≈¬»«»«¿…»»¿»∆»
Ó ˙BÁtÒt˙ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÔÈÎ¯Ú ÈL È„k38 »ƒ¿≈¿≈¬»ƒ¬≈«»»»≈ƒƒ¿«

ÈˆÁÂ „Á‡ C¯ÚÏ BÏ LiM ‰Ó ÈˆÁ Ô˙BÂ Ô‰ÈLÏƒ¿≈∆¿≈¬ƒ«∆≈¿≈∆∆»«¬ƒ
¯ËtÈÂ ÈM‰ C¯ÚÏ39,ÌÏL Ô‰Ó „Á‡ C¯Ú ÔzÈ B‡ ; »≈∆«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈≈∆∆»≈∆»≈

‡ˆÓp‰ Ïk B‡40C¯Ú‰ ¯‡MÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡a B„Èa »«ƒ¿»¿»¿∆»≈∆¿ƒ»≈»≈∆
˙e¯ÈLÚa B‡ ˙eiÚa B˙B‡ ÔziL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ¯Á‡‰»«≈»»«∆ƒ≈«¬ƒ«¬ƒ

B„È ‚O‰ ÈÙk41. ¿ƒ∆≈»

פ"א,37) לעיל כמבואר ערכין, שני לתת ודינו אחת, בבת
שבידו.38)הי"ט. ידו,39)הכסף להישג בהתאם

כלום. חייב יהיה לא אחרֿכך, יעשיר אם אם 40)ואפילו
שלם. אחד ערך לכדי אפילו מגיע שם,41)אינו ערכין

לוקח  הגזבר, תפס אם הרדב"ז ופסק נפשטה, שלא בעיה
נותן  תפס, לא ואם חוב. השני הערך ונשאר אחד, לערך הכל
ממון  ספק כל כשאר ונפטר, שני לערך וחצי אחד, לערך חצי
ה"ח, פ"ב, לעיל וראה הראיה". עליו מחברו ש"המוציא
שבלשונות" פחות היורשים יתנו מת "ואם רבינו: שכתב
למעלה. שכתב מה על שסמך ואפשר כלום, הודיע לא וכאן
כדי  אלא היורשים ישלמו לא שלפנינו בנידון גם ולפי"ז
ה"אור  ולדברי שם). לעיל (לחםֿמשנה, לשניהם אחד ערך
נתחייב  שבדיננו אלו, דינים שני בין גדול חילוק יש שמח"
מנה  כאומר: זה והרי ספק, הוא והפרעון בוודאי, ערכים שני

פרעתי  אם יודע איני טוען והנתבע בוודאי, בידך ך,לי
אבל  ה"ט. פ"א, ונטען טוען בהל' כמבואר לשלם, שחייב
לי  מנה כאומר: זה והרי החיוב, בעצם ספק ישנו לעיל
ונפטר, שנשבע הלויתני, אם יודע איני טוען והלה בידך,
פחות  אלא משלמים היורשים אין ולפיכך ה"ח, שם כמבואר

שבלשונות.

.‚ÈBk¯Ú LÈ¯Ùn‰42Û‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â ÂÈÓ„ B‡ ««¿ƒ∆¿»»¿ƒ¿¿»¿«
'ÈÏÚ' ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ43Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ -44„Ú «ƒ∆…»«»««»¿«¬»»«

ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ;¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈbiL∆«ƒ¿««ƒ¿»∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿«
ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - '‰Ï L„˜ ‡e‰‰«…∆«¬≈≈Àƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»

¯aÊb‰ È„ÈÏ eÚÈbiL „Ú45. «∆«ƒƒ≈«ƒ¿»

הכהן.42) שהעריכו לאחר ערכו, אמר:43)כסף אלא
התימנים: ובכת"י פלוני, בערך הריני או בערכי, הריני

אחריותן". חיוב עלי אמר שלא שבשאר 44)"אע"פ אע"פ
כמבואר  עלי, הרי שיאמר: עד באחריותו חייב אינו נדר
הוא  הרי עלי, שאמר שכל ה"ב, פ"א, נדרים הל' לעיל
(רש"י  להקדש ולהביאה כתפיו על להרכיבה כהתחייב

קלט.). לגזבר,45)לחולין בנתינתו קדושתם הכתוב תלה
ואע"פ  קלט:). (חולין ברשותו ועודם בהפרשתם ולא
מידי  לפדותה שבא אחוזתו, שדה במקדיש מדבר זה שפסוק
ולא  הערכך" את "ונתן הפסוק: שכתב מתוך אולם ההקדש,

שם). (רש"י במעריך מדברת זו ש"נתינה" לימד "ונתנו",

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú È·iÁ46ÔÈÁ˜BÏÂ , «»≈¬»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿¿ƒ
e¯„pM ‰Ó ÔÁ¯k ÏÚa Ô‰Ó47¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ≈∆¿«»¿»«∆»¿¿≈»«»ƒ¿«¬ƒ

‰ÏÈla B‡ ÌBia ÔBkLn‰ Ì‰Ï48‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ¯ÎBÓe . »∆««¿«««¿»¿ƒ»«ƒ¿»
ÈÏÎe ˙eÒkÓ ,ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓe Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì‰Ï»∆ƒ««¿«ƒ«ƒ«¿¿ƒƒ¿¿≈
.Ïk‰ ÔÓ ÔÈÚ¯ÙÂ ,‰Ó‰·e ÌÈ„·ÚÂ ˙Èa‰ LÈÓLz«¿ƒ««ƒ«¬»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒƒ«…
‡ÏÂ ,ÂÈa ˙eÒk ‡ÏÂ BzL‡ ˙eÒk ‡Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ…¿ƒ¿¿…¿»»¿…

ÔÓLÏ ÔÚ·vL ÌÈ„‚a49ÔÁ˜lL ÌÈL„Á ÌÈÏcÒ ‡ÏÂ , ¿»ƒ∆¿»»ƒ¿»¿…«¿»ƒ¬»ƒ∆¿»»
ÔÓLÏ50˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈««¿ƒ»¿»»…ƒ¿ƒ∆

el‡51. ≈

מהם 46) המגיע כנגד משכון ליטול לבתיהם נכנס גזבר
מ"ח  פ"ג שם ובתוספתא וברש"י). כג: בערכין (משנה

ממשכנים". והדמים וידוע 47)"והערכין שנישומו, לאחר
(יד  ממשכנים אין השומה לפני אבל מהם, המגיע הסכום

בו 48)איתן). שנאמר הלוה, את הממשכן מלוה כדין
השמש". כבוא העבוט את לו תשיב "השב יג) כד, (דברים
משכון  במחזיר כי בערכין, להחזירו חייבים שאין והטעם
מציעא  (בבא חכמינו צדקה",ודרשו תהיה "ולך (שם): נאמר
צריך  שאין הקדש יצא (=הדיוט), צדקה שצריך "מי קיד.)

לבשום.49)צדקה". לא שעדיין אע"פ שילבשום,
לקיחה 50) בשעת בחזקתם הם הרי עדיין, נעלום ולא

שם). וברע"ב מ"ה, פ"ו, קב:51)(ערכין קמא ובבא שם,
נכסיו, המקדיש "כל לזה: בקשר שהקנה אמרו כמי נעשה

אלו  ואין מתחילה" ובניו אשתו כסות ובניו) (=לאשתו להם
ה"ה. פ"א, מלוה הל' והשווה שלו. נכסיו

.ÂËÔÈÎ¯Ú ÂÈÏÚ LiL ‰ÊÏ ,ÂÈÒÎ ÏkÓ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒƒ»¿»»»∆∆≈»»¬»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ó LÈc˜‰L B‡ ÌÈÓ„ B‡52- BÏ ÔÈ‡Â »ƒ∆ƒ¿ƒ»∆¿∆∆««ƒ¿≈

‡qÎÂ ,ÂÈÏcÒÂ ,„È ÏLÂ L‡¯ ÏL ÔÈlÙz BÏ ÔÈ˙B¿ƒ¿ƒƒ∆…¿∆»¿«¿»»¿ƒ≈
ÚvÓe ‰hÓe ,ÂÈÏÚ ·LÈÏ53ÔLÈÏ BÏ ÔÈÈe‡¯‰ ≈≈»»ƒ»«»»¿ƒƒ«

Ì‰ÈÏÚ54ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â .55ıtÓe ‰hÓ BÏ ÔÈ˙B -56 ¬≈∆¿ƒ»»»ƒ¿ƒƒ»«»
ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙BÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ57˙eÒÎe , ƒ«»»¿¿ƒ¿¿ƒ¿

L„Á ¯OÚ ÌÈL58BzL‡Ï ‡Ï Ï·‡ ,Bc·Ï BÏ . ¿≈»»…∆¿«¬»…¿ƒ¿
ÂÈ·e59Ì‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆«»ƒ¿≈∆

Ì˙eÒÎ·e60.BÏ ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk ‡l‡ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈¿ƒ∆»¿»¿»

אף 52) נכסיו, כל המקדיש אבל מנה, כשהקדיש דוקא
ה"ג. פ"ו, לקמן יתבאר ודינו בכלל, כלי 53)תפיליו

וכר. סדין מזרן כגון לו 54)מיטה, משיירים לו, אין ואם
שם). וברע"ב מ"ג פ"ו, (ערכין אלה כל את לקנות כסף

במצעות.55) רגיל של 56)שאינו מחצלת כעין גס, מצע
לענין 57)קנים. קיג:) מציעא (בבא הרגלו לפי אחד כל

שם. כמבואר ערכין, לענין והואֿהדין חוב, בעל סידור
ה"ו. פ"ג, מלוה הל' משאירים 58)והשווה לו, אין ואם

שם) ערכין למשנה (תפארתֿישראל לקנותם כדי מעות לו
החייהו  - מערכך הוא מך "ואם אמרו: כד. שם ובגמרא

ערכך. מדמי חיותו לי תן כלומר, צורך 59)מערכך". אין
ולא  - מערכך" "הוא שנאמר: וכסות, מזונות להם להשאיר
אין  להם, ייחד שכבר מה אבל (שם), מערכך ובניו אשתו

שם). (תפארתֿישראל מהם אישות 60)לוקחים הל' ראה
ה"ו. ופי"ג, והי"ד. ה"ב, פי"ב,
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.ÊËÔÈ¯È·ÚÓ - ÔÈ·‰ÊÓ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע"פ 62)האומרים:
ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, קידושין הירושלמי

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי כלים שני לו להשלים
כן 68)המועט. כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט, מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי  אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈ¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»

Ïk‰ ¯ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי.69) אדמה, כלי 71)צמדו.70)עובד אלו אין כי
רבי  על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח. שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי שאינם וחמור, צמד כדין
צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים.

נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈe¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ ,·¯ ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי. מדינאי התימנים:75)דינר.74)אונקלוס: בכת"י

הבגד  כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י
לחולין  ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי כד. ערכין

לידי  גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי מכירתם את תשהה
מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי  לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית,
(העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ¯Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי"א. פי"ב, מלוה הל' והשווה ק: בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ"ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה
יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰ - ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰4- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב: שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
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הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי לגאלה כשבא
בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי אותה מעריכים

שוויה. לפי אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא
להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.·¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
Ï·BÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰·BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט

השוורים  של זרע מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי  על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע שטח וגדול נופל, והזרע המחרישה
זרע  כור המקבל משטח ומקובצת, עבה שאינה ביד , הנזרע
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב'מפולת

מפסיד.10)וברש"י). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע ארבעים עבור שקלים חמישים
הי"ב. לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע ארבעים עבור רק הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי,
הבא  היובל שנת חושב שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב חשבון לפי
כהנים' וב'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי:
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי"ב דבר' ב'העמק

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k16¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»

‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«

ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈
ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«

ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈
ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B - ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"בֿג.16) השקל".17)פ"א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני בית בזמן סלע הנקרא המטבע במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש במשקל
לסלע.20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע

שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין
לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ"ט שהפונדון נמצא

לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר
לפרוטרוט". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע ונזכר

שם. וברש"י א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב:
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב
ה"ג.29) "שיש 30)פט"ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח אלפים 31)משנה' שני והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני סאה, מבית שלשים פי שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף, וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב" שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ"ה, פ"ב עירובין וראה מ"ט). פ"ב, לכלאים בפירושו

שם. יו"ט' וב'תוספות ברע"ב

.‰ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆

ÌÈ¯BÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ
‰¯OÚÂ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ÔÈ˙B - d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»̄«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆
˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆

Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»
ÂÈL¯BiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È¯‰ - ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב יח) כז, (ויקרא תורה שאמרה
ה"ב.35)הכסף". לזריעת 36)לעיל הראוי קרקע שטח

שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע
יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי ההקדש, ברשות להיות

ה"ט. בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,
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.ÊËÔÈ¯È·ÚÓ - ÔÈ·‰ÊÓ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÈÏk ÂÈÏÚ eÈ‰»»»¿≈∆ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¬ƒƒ
LÈ‡Ï ‰Èe‡¯‰ ˙eÒk BÏ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈÏÚÓ Ô˙B‡»≈»»¿¿ƒ¿»¿»¿ƒ

B˙BÓk61ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aLÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÏÁÏ .62. ¿¿…¬»…¿«»¿»ƒƒ

והואֿהדין 61) חוב, בעל סידור לענין קיג: מציעא בבא
עקיבא  ורבי ישמעאל כרבי ולא שם, וכחכמים ערכין, לענין

איצטלה". לאותה ראויים ישראל "כל ע"פ 62)האומרים:
ה"ז. פ"א, מלוה הל' והשווה ה"ד. פ"א, קידושין הירושלמי

.ÊÈÏkÓ ˙en‡ ÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B - Ôn‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»À»¿ƒ¿≈¿≈À»ƒ»
L¯Á ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk .ÔÈÓÂ ÔÈÓ63ÈL BÏ ÔÈ˙B - ƒ»ƒ≈«ƒ»»»»¿ƒ¿≈

ÌÈ„ˆÚÓ64˙B¯‚Ó ÈzLe65ÔÈnÓ ÔÈa¯Ó ÌÈÏk BÏ eÈ‰ . «¬»ƒ¿≈¿≈»≈ƒ¿Àƒƒƒ
ÔÈËÚeÓe „Á‡66‰a¯Ó‰ ÔÓ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ÈL ÔÈnÓ ∆»»ƒƒƒ≈ƒ≈¿ƒƒ«¿À∆

ËÚen‰ ÔÓ BÏ ÔÈÁ˜BÏÂ67ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˙B ‡l‡ , ¿¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿≈≈ƒ
ËÚen‰ ÔÓ BÏ LiL ÏÎÂ ÔÈa¯Ó‰ ÔÓ68. ƒ«¿Àƒ¿…∆≈ƒ«»

נגר.63) קרשים 64)חרשֿעץ, להקצעת מקצועות
במעצד". חרש ידי "מעשה ג) י, (ירמה ככתוב ולהחלקתם,

"ויׂשר 65) ג) כ, הימיםֿא, (דברי ככתוב עצים, לנסר משור
אחד.66)במגרה". למין 67)כלי כלים שני לו להשלים
כן 68)המועט. כה, עד זה יחידי כלי לו שהספיק כשם

עד  אומרים ואין כג:), בערכין (משנה להבא לו יספיק
משאילם  והיה אחד, ממין מרובים כלים לו היו עכשיו
המועט, מהמין לו משאילים היו זה ותמורת לאחרים,
ממין  העודפים הכלים את ממנו יקח הגזבר ועכשיו
לו  ויקנו המועט, המין מן לו ישאילו לא ממילא המרובה,
כפי  אותו מניחים אלא המועט, את להשלים שני כלי

כד.). שם (גמרא כה עד שהורגל

.ÁÈ¯k‡ B‡ ¯nÁ ‰È‰69BzÓ‰a BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -70, »»«»ƒ»≈¿ƒ¿∆¿
‰pnÓ ‡l‡ ˙BBÊÓ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡71ÔtÒ ‰È‰ . ««ƒ∆≈¿∆»ƒ∆»»»«»

Ïk‰ ¯ÎnÈ ‡l‡ ,B˙ÈÙÒ BÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -72. ≈¿ƒ¿ƒ»∆»ƒ»≈«…

חקלאי.69) אדמה, כלי 71)צמדו.70)עובד אלו אין כי
רבי  על החולקים כחכמים (שם), נכסיו אלא אומנותו,
נותנים  - חמר צמדו, את לו נותנים - אכר האומר: אליעזר,

חמורו. את ספינה 72)לו דין החכמים שלדעת יח. שם
הם, נכסיו אלא אומנות כלי שאינם וחמור, צמד כדין
צמדו, כדין ספינתו דין שם, אליעזר רבי ולדעת ונמכרים.

נמכרים. ואינם הם, שפרנסתו

.ËÈe¯Ó‡Â ,˙BiÏb¯Óe ÌÈ„·ÚÂ ‰Ó‰a ÌÈÒÎpa eÈ‰»«¿»ƒ¿≈»«¬»ƒ«¿»ƒ¿»¿
ÌÈ¯bz‰73ÌÈLÏLa ˙eÒk ‰Ê „·ÚÏ Á˜lÈ Ì‡ :74, ««»ƒƒƒ»«¿∆∆∆¿ƒ¿ƒ
ÁaLÓ75da eÈzÓÈ Ì‡ ,˙‡Ê ‰¯Ùe ;‰‡Ó ‡e‰ ¿«≈«≈»»»…ƒ«¿ƒ»
ÒÏË‡Ï76ÔÈÏÚÓ Ì‡ ,BÊ ˙ÈÏb¯Óe ;‰¯OÚ ˙ÁaLÓ , »«¿«¿«««¬»»«¿»ƒƒ«¬ƒ

dÈ‡ Ô‡ÎÂ ,·¯ ÔBÓÓ ‰ÂLz ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ d˙B‡»¿»¿ƒƒ¿∆»«¿»≈»
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ËÚÓ ‡l‡ ‰ÂL77„ˆÈk ‡l‡ . »»∆»¿«≈¿ƒ»∆∆»≈«

.‡e‰L ‰Ók B˙ÚL·e BÓB˜Óa Ïk‰ ÔÈ¯ÎBÓ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«…ƒ¿ƒ¿»¿»∆
- '‰Ï L„˜ ‡e‰‰ ÌBia Ek¯Ú‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆»∆¿¿««…∆«

ÔÈÒk¯ÙÓ ÔÈ‡L Lc˜‰ ÏL ¯·c Ïk ˙Ba¯Ï78B˙B‡ ¿«»»»∆∆¿≈∆≈¿«¿¿ƒ
ÌB˜nÓ B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ‡ÏÂ ˜eMÏ Ba ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ«¿…ƒƒƒ»

BÓB˜Ó ‡l‡ Lc˜‰Ï ÔÈ‡ .ÌB˜ÓÏB˙ÚLe79. ¿»≈¿∆¿≈∆»¿¿»

מתרגם 73) כח) לז, (בראשית סוחרים" "מדינים הסוחרים,
תגרי. מדינאי התימנים:75)דינר.74)אונקלוס: בכת"י

הבגד  כלומר, מ"ה. פ"ו, ערכין המשנה בלשון וכן משביח,
שהוא  הדמים, על דינר מאה דמיו את ומעלה משבחו היפה,

וברש"י). כד. (ערכין עכשיו התימנים:76)שוה ובכת"י
לחולין  ורש"י השוק. יום - אטליס לאטליס, בה תמתינו אם

בשר. בו שמוכרים שוק מפרש: את 77)צא: להשהות
ומקשטים.78)מכירתם. אם 79)מייפים כי כד. ערכין

לידי  גורם אתה לפעמים להשביחם, כדי מכירתם את תשהה
מ"ג) פ"ד, (שקלים שאמרו כמו יגנבו, או שיזולו הפסד,
כמבואר  הטעם, מאותו וזהו הקדש". בשל משתכרים "אין
בערכין  לרבינו המשנה פירוש (ע"פ ה"ב שם בירושלמי
אלא  להקדש אין שם, מפרש שרש"י להעיר, וראוי שם).
לו  ויש עצמו, העריך עני אדם שאם - ושעתו מקומו
ולפי  לכרך אותה העלה לומר: הגזבר ישהנה לא מרגלית,
(העני) וזה שמים, כאן ששוה מה לפי אלא תן, הדמים אותם
הקודמת  השומה ולפי שירצה, כמו וימכרנה אותה משהה
ורבינו  יותר, לו היה לא כהן שהעריכו בזמן שהרי יתן,

שם. גרשום' 'רבינו פירוש אחרי כנראה נמשך

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na80ÌÈ„·ÚÂ ÔÈÏËÏhÓa ?81; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ«¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡82Ú ÔÈÊÈ¯ÎÓ -ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏ ¬»««¿»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ

·¯Ú·e ¯˜aa ÌÈÙeˆ¯83Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ¯Á‡Â84. ¿ƒ«…∆»∆∆¿««»¿ƒ»

מכירתם.80) את משהים חשש 81)שאין שיש
להקדש, הפסד ויגיע יברחו, והעבדים יגנבו שהמטלטלין
הי"א. פי"ב, מלוה הל' והשווה ק: בכתובות כמבואר

והברחה.82) גניבה של חשש בהם כניסת 83)שאין שעת
פ"ד, לקמן כמבואר יציאתם, ושעת לעבודתם הפועלים

יום"84)הכ"ז. ששים ההקדש "שום כאן: בערכין משנה
יום  שלשים היתומים "שום שאמרו: כב, שם הגמרא ומדברי
יום" ששים ההקדש ושום שם) חסדא רב כמסקנת (רצופים,
הם  רצופים - הקדש הכרזת של יום שששים מוכרח,
דיבורֿהמתחיל  כד, ערכין תוספות והשווה (לחםֿמשנה).
של  מטלטלין מכירת בין מחלקים הם שגם להקדש, אין
שומת  בין הבדלים עוד וראה קרקעות. למכירת הקדש

ה"ב. פ"ח, לקמן קרקעות, לשומת מטלטלין

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המקדיש 1) דין בפדיונה, אותה מעריכים כיצד אחוזה שדה

הם  איך לזריעה ראויים שאינם מקומות היובל, בשנת שדהו
שהוקדשה  שדה נפדים, הם כיצד שהוקדשו אילנות נמדדים,
מקנתו  שדה המקדיש שייכת, היא למי ביובל נפדית ולא
ההכרזה  ימי היובל, כשמגיע דינה ומה אותה, פודים כיצד

ההקדש. שדה מכירת שומת על

.‡L ‰„O˙‡¯˜p‰ ‡È‰ - ÂÈLÈ¯BnÓ Ì„‡ dL¯i2 »∆∆¿»»»»ƒƒ»ƒ«ƒ¿≈
da ‰ÎÊ B‡ dÁ˜lL ‰„OÂ .‰fÁ‡ ‰„O3‡È‰ - ¿≈¬À»¿»∆∆¿»»»»»ƒ

‰˜Ó ‰„O ˙‡¯˜p‰4- B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰Â . «ƒ¿≈¿≈ƒ¿»¿««¿ƒ¿≈¬À»
d˙B‡ ÔÈ„„BÓ5dk¯ÚÂ ,6‰¯Bza ·eˆw‰ C¯Ú‰ ‡e‰7. ¿ƒ»¿∆¿»»≈∆«»«»

יקדיש".2) אחוזתו משדה "ואם טז) כז, (ויקרא בתורה
מורישו.3) שאינו מאחר, את 4)במתנה "ואם כב: שם,

ודיניה  לה'". יקדיש אחוזתו משדה לא אשר מקנתו שדה
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הכ"ו. להלן הגזבר,5)מפורשים מידי לגאלה כשבא
בין  טובה אדמה שהיא בין שטחה גודל לפי אותה מעריכים

שוויה. לפי אותה מעריכים ואין רעה, ערך 6)שהיא
להלן.7)פדיונה. וכמבואר טז. כז, ויקרא

.·¯ÓÁ Ba Ú¯ÊÏ Èe‡¯L ÌB˜Ó Ïk ?‡e‰ ‰nÎÂ8 ¿«»»»∆»ƒ¿…«…∆
„ia epÚ¯ÊÈÂ ,ÌÈ¯BÚO9·¯˜È ‡ÏÂ10˜Á¯È ‡ÏÂ B˙ÚÈ¯Ê ¿ƒ¿ƒ¿»∆«»¿…¿»≈¿ƒ»¿…¿«≈

d˙B‡11Ï·BÈ ÈL ÏÎÏ ÌÈÏ˜L ÌÈMÓÁ Bk¯Ú -12. »∆¿¬ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈≈
Ï·BÈ ˙L ÔÈ‡Â13ÔÈn‰ ÔÓ14‰„O LÈc˜n‰ „Á‡Â . ¿≈¿«≈ƒ«ƒ¿»¿∆»««¿ƒ»∆

‰Ú¯ ‰„O B‡ ,d˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ÔÈ‡L ‰·BË»∆≈¿»∆∆ƒ¿»≈¿»»∆»»
d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‰Êk - Ú¯Ï ‰BÓk ÔÈ‡L15. ∆≈»»»…«»∆«¬ƒƒ»

והלח,8) היבש ממדות אחת היא סאה סאה, שלשים
ליטר. 13.3 בערך היא זמננו ל'מפולת 9)ובמדות פרט

השוורים  של זרע מלאים שקים לתת רגילים שהיו שוורים',
פי  על אותם ומוליכים רחבים, נקבים מתחתיהם, ומנוקבים
זרע  כור המקבל קרקע שטח וגדול נופל, והזרע המחרישה
זרע  כור המקבל משטח ומקובצת, עבה שאינה ביד , הנזרע
כה. (ערכין ביותר ומקובצת עבה שהיא שוורים' ב'מפולת

מפסיד.10)וברש"י). הפודה שנמצא זריעה 11)יצופף,
(שם). להקדש הפסד שהוא הרבה, ומפורדת מפוזרת

היובל,12) לאחר הראשונה בשנה שדהו הקדיש שאם
לשלם  עליו שנה, באותה ההקדש מידי לגאלה ורוצה
עתידה  שהיתה שנה ותשע ארבעים עבור שקלים חמישים
הי"ב. לקמן כמבואר הבא, היובל עד ההקדש ברשות להיות

להקדש 14)הבא.13) נותן שהוא שקל שהחמישים נמצא,
שהיתה  שנה, ותשע ארבעים עבור רק הוא שדהו, בפדיון
כמבואר  לשנה. ופונדיון סלע ברשותו, להיות עומדת
פרשת  כהנים' וב'תורת כה.). ערכין (משנה, הבאה בהלכה
משנת  בה יכנס שלא - היובל שנת "עד שנינו: בחוקותי,
הבא  היובל שנת חושב שאינו כלומר, כלום", היובל

שקל. חמישים ובדפוס 15)לחשבון זה. קצוב חשבון לפי
כהנים' וב'תורת יד.). ערכין (משנה, אותה מעריכין רומי:
וראה  היא". מלך "גזירת לזה בקשר אמרו בחוקותי פרשת

הדבר. טעם טז כז, ויקרא להנצי"ב דבר' ב'העמק

.‚ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k16¯eÓ‡‰ Ï˜M‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿»ƒ∆«∆∆»»
‰¯b‰Â .ÌÈÓÎÁ ÔBLÏa ÚÏÒ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰¯Bza«»«ƒ¿»∆«ƒ¿¬»ƒ¿«≈»

‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰17.ÌÈÓÎÁ È¯·„a ‰Ún‰ ‡È‰ - »¬»«»ƒ«»»¿ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â18ÚÏÒ B˙B‡ eOÚÂ19ÚÏq‰Â . ¿ƒ««∆∆¿»∆«¿«∆«

ÈL ‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL ¯Èc‰Â .ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»¿≈
ÔÈBÈ„et20‰L ÏÎÏ ‡ˆÓ .21ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ22Û‡L . ¿¿ƒƒ¿»¿»»»∆«¿¿∆«

ÔÈBÈ„et ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓL ÚÏq‰L Èt ÏÚ23ÔziLk , «ƒ∆«∆«¿»¿«¿»ƒ¿¿ƒ¿∆ƒ≈
ÈÁÏM‰ ÔÓ ÚÏÒ ÁwÏ ˙BBÈ„et24‰ÚLz Ô˙B - ¿¿ƒ«∆«ƒ«À¿»ƒ≈ƒ¿»

ÌÈÚa¯‡Â25. ¿«¿»ƒ

ה"בֿג.16) השקל".17)פ"א, גרה "עשרים יג ל, שמות
שעורה.18) ועשרים מאות שלש משקלו שהיה
כסף 19) שהוא - שני בית בזמן סלע הנקרא המטבע במשקל

(שם). בינונית שעורה ושמונים וארבע מאות שלש במשקל
לסלע.20) פונדיונים וארבעים שמונה מארבעים 21)הרי

המנין. מן שאינה היובל שנת עד שנה משנה,22)ותשע

שקלים  לחמשים מסתכמים הם וביחד א. כה, ערכין
לכאורה.23)ופונדיון. מיותר הוא המ"ט שהפונדון נמצא

לשקל 25)החלפן.24) הקלים פונדיונים החלפתו שכר
לפרוטרוט". "קילבון נ.) (בכורות הכבד

.„¯k‰ ‡e‰ ¯ÓÁ‰26C˙l‰Â .ÔÈÎ˙Ï ÈL ‡e‰Â , «…∆«…¿¿≈¿»ƒ¿«∆∆
ÔÈ‡Ò ‰¯OÚ LÓÁ27,‰‡Ò ÌÈLÏL ¯ÓÁ‰ ‡ˆÓ . ¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿»«…∆¿ƒ¿»
˙BÙÈ‡ ¯OÚ Ô‰L28¯·Îe .‰ÙÈ‡ - ÔÈ‡Ò LÏL Ïk . ∆≈∆∆≈»»¿ƒ≈»¿»

˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a29B¯eaLa LiL ÌB˜n‰L ,30 ≈«¿¿ƒ¿«»∆«»∆≈¿ƒ
‰‡Ò ˙Èa ‡e‰ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ31, ¬ƒƒ«»«¬ƒƒ«»≈¿»

LiL ÌB˜n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‰‡Ò Ú¯ÊÓ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈
‡ ÛÏ‡ ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ B¯eaLa‰n32Úea¯a ‡e‰L , ¿ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒ∆∆«»∆¿ƒ«

Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó ÏÚ ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ Úa¯‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¿«¿ƒ¿ƒ««»«ƒ«¿«
·e¯˜a ˙Bn‡ ÌÈÚ·LÂ33Ú¯Ê ‡e‰Â ,¯k ˙Èa ‡e‰ , ¿ƒ¿ƒ«¿≈≈…¿∆«

.ÌÈ¯BÚO ¯ÓÁ…∆¿ƒ

(יחזקאל 26) חיטים" "מחומר סאה שלשים של מדה שהוא
חיטין. מכור יונתן: מתרגם יג) ג,27)מה, בהושע ונזכר

שם. וברש"י א. קד, בבאֿמציעא וראה שעורים". "ולתך ב:
האיפה".28) החומר "ועשירית יא) מה, (יחזקאל ככתוב
ה"ג.29) "שיש 30)פט"ז, שם: שבת ובהל' שטחו,

ההנדסיות, המדות לחכמת שם - תשבורת בתשברתו".
תבון, אבן (ר"ש שברים - מדות לחלקי קוראים ובערבית
ה'לחם  ולדעת נבוכים'). שב'מורה זרות למלים בפירושו

בריבועו. שיש כאן: הנוסח אלפים 31)משנה' שני והוא
תהיה  חמשים, על חמשים כשתכפיל אמה, מאות וחמש

מאות. וחמש אלפים שני כור,32)התוצאה בית והוא
מאות  וחמש אלפים ושני סאה, מבית שלשים פי שהוא
ארכו  וכשתרבעו אלף, וחמש לשבעים עולה שלשים, כפול

כדלהלן. צלע כל חשבון לך יצא "מאתים 33)כרחבו,
רבינו  (לשון בקירוב" שביעיות ושש ושבעים ושלש
מ"ה, פ"ב עירובין וראה מ"ט). פ"ב, לכלאים בפירושו

שם. יו"ט' וב'תוספות ברע"ב

.‰ÔBaLÁ‰ C¯c „ˆÈk34È¯‰ ?˙B„O ÈÎ¯Úa ≈«∆∆«∆¿¿∆¿≈»¬≈
,ÌÈL ‰BÓL Ï·BiÏ ¯‡LÂ ,B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿««≈¿∆»ƒ

e¯‡aL BÓk ÔBaLÁa dÈ‡L Ï·Bi‰ ˙MÓ ıeÁ35, ƒ¿««≈∆≈»«∆¿¿∆≈«¿
¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ô˙B - Lc˜‰ „iÓ d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰ Ïk»»∆ƒ¿»ƒ«∆¿≈≈¿»∆«…∆

ÌÈ¯BÚO36˙BBÈ„et ‰BÓLe ÌÈÚÏÒ ‰BÓL37Ì‡Â . ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿»¿¿¿ƒ
‰¯OÚÂ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ ÔÈ˙B - d˙BcÙÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ»̄«¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆∆¿»ƒ«¬»»

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈÙÏ ,˙BBÈ„et38LÓÁ Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ∆≈ƒƒ…∆¿≈»…∆
˙ÙÒBz‰ ÌÚ Ô¯w‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,‰¯Bza ¯eÓ‡‰39 »»«»»ƒ∆¿≈«∆∆ƒ«∆∆

Ô¯w‰ ÚÈ·¯ ÛÈÒB‰L ‡ˆÓ ,‰MÓÁ40‰˙„t Ì‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿»∆ƒ¿ƒ««∆∆¿≈ƒ»¿»
ÂÈL¯BiÓ „Á‡ B‡ LÈc˜Ó ÏL BzL‡41el‡ È¯‰ - ƒ¿∆«¿ƒ∆»ƒ¿»¬≈≈

LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ42. ƒƒ…∆

את 34) הכהן לו "וחשב יח) כז, (ויקרא תורה שאמרה
ה"ב.35)הכסף". לזריעת 36)לעיל הראוי קרקע שטח

שעורים. ראויה 37)כור שהיתה שנה, לכל ופונדיון סלע
יוצאה  היא נפדית לא אם שהרי ההקדש, ברשות להיות

ה"ט. בסמוך כמבואר לכהנים, ערכין 38)ביובל משנה,
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המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט) (שם, שנאמר א. כה,
עליו". ערכך כסף חמשית ויסף בדפוסים 39)אותו,

התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף רבעים ארבעה שעל
= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ, מן חמישי
פ"ה, שני מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ

בחיי 41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ"ה, לקמן והשווה

.ÂÚa¯‡ ‰„Bt‰ Ô˙B - ÌÈL Úa¯‡ Ï·BiÏ ¯‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .¯ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa¯‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B - d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח. בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף" את הכהן לו "וחשב שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף

ה"ב. פ"ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡ - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa Ï·BiÏ Ì„˜48.¯˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי שגורעים
שם). לתורה (רש"י שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט

אם  אבל א. כד, בערכין וכן י) פרק בחוקותי כהנים' ('תורת
כמבואר  ופודה, רשאי - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט. לקמן

.Á‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««

,Lc˜‰Ï ·MÁÓ ‰z‡ ÌÈL - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי שהקדישה כגון
פי  על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי. הדבר שבכהן משמע הכהן, לו וחשב אלא השנים,
הגמרא  בנוסח טעותֿסופר יש ולדעתו חולק, והראב"ד
שנשארו  החדשים לו יחשב שהכהן אפשר איך כי שלפנינו,
ושני  סלעים שני רק הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח לשנה, חדשים לו יחשב
עיני  בראות תלוי הכל כי סובר, רבינו אולם חומר. לכל
פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,

רשאי  אז וחצי, שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני סלעים שני וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב לא אזי מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי"ט להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב"ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב וגזירת
שם  וב'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי והשווה
בחצי  "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי  מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע הגזבר",
הגזבר  את לכוף יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב
אולם, שם). (ערכין, כסף בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ, רומי שבדפוס ההפסק סימני מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa Ï·Bi‰54È¯‰ - dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt - ¯ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»̄»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ï·Bia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס לו וראוי חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא
(שם). פונדיונות שני פחות סלעים ושמונה ארבעים

הי"ט.56) לקמן

.ÈdÈ‡ - dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש
רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב, שם שפסק מ"א, פ"ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף אל מוסב וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי"ג שמיטה הל' והשווה ב. כו,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿
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הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי
עבור  פונדיון וחצי סלע חצי אנכה יאמר לא שנה, אמצע

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע, גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב).65) (לעיל בו לזרוע ראוי כמה לראות השדה גודל את
כסלע.66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע, ספלי נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע שדרות מעשרה,

עצמם. בפני חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡¯M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי ולא שווים, לפי
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי כור. לבית סלעים חמשים

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם מקדיש לבד 73)שהוא אילנות
יד. (ערכין קרקע אגב האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע

ה"ה.74)וברש"י). לעיל

.ÊË,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt -76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע, שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï·‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»

¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈
˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח ושיעור סאה.
עשרה  ממטע אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי נכונות, הגירסאות ושתי (כסףֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב פ"ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב יד.) (ערכין מדתה לפי אין 82)והקרקע
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני לשלשה אלא קרקע קנין שאין
את  ופודה הקרקע, את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע אלא הקדיש
 ֿ קל מידתה, לפי והקרקע בשווים אילנות שפודה הט"ו)
הקרקע, את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע אגב נפדים האילנות שאין ודאי
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע
מה  ינכה הקרקע, יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע וכל בלבד, אילנות

(רדב"ז). הקרקע שאר

.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
וכתבו  יהודה). רבי וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .
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המקדיש  . . . יגאל גאול "ואם יט) (שם, שנאמר א. כה,
עליו". ערכך כסף חמשית ויסף בדפוסים 39)אותו,

התוספת.ק  רבע 40)דומים: מוסיף רבעים ארבעה שעל
= מלבר" "חומש בתלמוד הנקרא וזהו החוץ, מן חמישי
פ"ה, שני מעשר הל' והשווה נג:). (בבאֿמציעא מבחוץ

בחיי 41)ה"א. אפילו אשתו אבל המקדיש, מות לאחר
(משנהֿלמלך). כגופו שאשתו כהנים'42)בעלה, 'תורת

היורש". ואת האשה את לרבות - יגאל גאול "ואם שם
ה"ג. פ"ה, לקמן והשווה

.ÂÚa¯‡ ‰„Bt‰ Ô˙B - ÌÈL Úa¯‡ Ï·BiÏ ¯‡Lƒ¿««≈«¿«»ƒ≈«∆«¿«
ÌÈÏÚa‰ Ì‡Â .¯ÓÁ ÏÎÏ ˙BBÈ„et ‰Úa¯‡Â ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿«¿»»¿¿¿»…∆¿ƒ«¿»ƒ

LÓÁ Ô˙B - d˙B‡ e„t43ÚÏÒ ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . »»≈…∆¿≈¿ƒ∆¿∆∆«
‰L ÏÎÏ ÔBÈ„eÙe44‰La ‰L Ô˙B BÈ‡Â .45‡l‡ , ¿¿¿»»»¿≈≈»»¿»»∆»

„Á‡k Ïk‰ Ô˙B46. ≈«…¿∆»

פונדיונות.43) וחמשה סלעים שנתיים,44)חמשה עד
בסמוך  יתבאר משנתיים, פחות ליובל עד נשאר אם אבל

שנה.45)ה"ח. בכל שנה שכר ערכין 46)בתשלומים,
שיהא  עד - הכסף" את הכהן לו "וחשב שנאמר: א. כה,
אם  אבל הדרוש. הכסף סכום כל כלומר כאחד, כולו כסף

ה"ב. פ"ה, לקמן כמבואר גואל, - חציה רק לגאול רצה

.ÊÚÏÒ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»≈»ƒ≈∆«
Èt ÏÚ Ô‰k‰ BÏ ·MÁÂ :¯Ó‡pL ;d˙BcÙÏ ÔBÈ„eÙe¿¿ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ««…≈«ƒ

ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡ - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰47‡l‡ «»ƒ«»≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»
ÌÈL ÈzLa Ï·BiÏ Ì„˜48.¯˙BÈ B‡ …∆«≈ƒ¿≈»ƒ≈

שנת 47) עד העבר היובל שמשנת השנים מנין לפי שגורעים
שם). לתורה (רש"י שתים 48)הפדיון שנים, שמיעוט

אם  אבל א. כד, בערכין וכן י) פרק בחוקותי כהנים' ('תורת
כמבואר  ופודה, רשאי - חומר לכל שקל חמשים ליתן רצה

ה"ט. לקמן

.Á‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈL„ÁÂ ‰L Ï·Bi‰ ÔÈ·e BÈa ¯‡Lƒ¿«≈≈«≈»»»√»ƒƒ»»
¯aÊb‰ÌÈL„Á‰ ·LÁÏ49‰L50ÌÈÏ˜L ÌÈL ÔzÈÂ «ƒ¿»«¿…∆√»ƒ»»¿ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ ÌÈBÈ„et ÌÈLe51. ¿«ƒ¿¿ƒ¿»∆«…∆¬≈∆À»
Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ52ÏÚ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ¿∆¿≈∆∆¡««

,Lc˜‰Ï ·MÁÓ ‰z‡ ÌÈL - ˙B¯˙Bp‰ ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ«»»ƒ«»¿«≈¿∆¿≈
.ÌÈL„Á ·MÁÓ ‰z‡ È‡Â¿ƒ«»¿«≈√»ƒ

נשארו 50)שנשארו.49) וכאילו שלימה, שנה הם כאילו
היובל. עד שלימות שנים שתי א.51)למקדיש כה, ערכין

. . . עושה לשנה חדשים לעשות רוצה אתה שאם "מנין
וחשב  לומר: תלמוד ושמונה, ארבעים בחצי שהקדישה כגון
פי  על ונתן נאמר: שלא מתוך מקום". מכל - הכהן לו
תלוי. הדבר שבכהן משמע הכהן, לו וחשב אלא השנים,
הגמרא  בנוסח טעותֿסופר יש ולדעתו חולק, והראב"ד
שנשארו  החדשים לו יחשב שהכהן אפשר איך כי שלפנינו,
ושני  סלעים שני רק הפודה ויתן שלימה, שנה הם כאילו
לא  הכהן שאם ההקדש, את מפסיד הוא והלא פונדיונות.
שקלים  חמשים ליתן הפודה יוכרח לשנה, חדשים לו יחשב
עיני  בראות תלוי הכל כי סובר, רבינו אולם חומר. לכל
פנים, בשום יגאלנה לא שהמקדיש רואה הוא שאם הכהן,

רשאי  אז וחצי, שנה עבור שקלים חמשים ליתן יסכים שלא
פונדיונות, ושני סלעים שני וליטול שנה חדשים לעשות
תמורת  לכהנים, השדה תצא היובל עד הכהן יחכה שאם
רוצים  שהבעלים רואה הוא אם אבל בלבד, שווייה דמי
יטול  אלא לשנה, חדשים יחשב לא אזי מחיר, בכל לגאלה
שם, ובביאורנו הי"ט להלן וראה שקלים. החמישים כל
(רדב"ז). לגזבר מסור הדבר שיהא היא, הכתוב וגזירת
שם  וב'תוספות' שם. למשנה בפירושו רבינו דברי והשווה
בחצי  "שהקדישה בגמרא שאמרו מה כי העירו - א כה,
הדבר  שאין אז, כשהקדישה דוקא לאו ושמונה" ארבעים
לדברי  מתאים וזה הגאולה, בשעת אלא ההקדש בשעת תלוי

כאן. רצה 52)רבינו "אם הקודם: המשפט אל חוזר זה
יכולים  החדשים אין - ירצה לא שאם משמע הגזבר",
הגזבר  את לכוף יכול המקדיש אין ולפיכך כשנה, להחשב
אולם, שם). (ערכין, כסף בגרעון לפדות כשנה לחשבם
זו  שפיסקה נראה, ר"מ, רומי שבדפוס ההפסק סימני מתוך

הבאה. ההלכה התחלת והיא הבאה, ט להלכה שייכת

.ËCÎÈÙÏ53ÈÙÏ e‰„O LÈc˜‰Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»¿»»¿«¿ƒ»≈ƒ¿≈
ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa Ï·Bi‰54È¯‰ - dLÈc˜‰ Ì‡Â . «≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈

Ì‡ ‡l‡ ;ÛÒk ÔBÚ¯‚a ˙ÈcÙ dÈ‡Â .˙Lc˜Ó BÊÀ¿∆∆¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆∆∆»ƒ
‰„Bt - ¯ÓÁ ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰ ‰ˆ»̄»«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»…∆∆

d˙B‡55ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - d‡„t ‡Ï Ì‡Â . »¿ƒ…¿»»¬≈¿»«…¬ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,Ï·Bia56. «≈¿∆ƒ¿»≈

לשנה.53) חדשים מחשבים ואין שיצטרך 54)הואיל
ממונו  על לחוס לו וראוי חומר, כל שקלים בחמשים לפדות

כד.). (ערכין עיקר כל יקדישנה מפסיד 55)ולא ונמצא
(שם). פונדיונות שני פחות סלעים ושמונה ארבעים

הי"ט.56) לקמן

.ÈdÈ‡ - dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La e‰„O LÈc˜‰ƒ¿ƒ»≈ƒ¿««≈«¿»≈»
˙Lc˜Ó57dÓˆÚ Ï·Bi‰ ˙La eLÈc˜‰L ÈÂÏÂ Ô‰ÎÂ . À¿∆∆¿…≈¿≈ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿««≈«¿»

.˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ -¬≈À¿∆∆

היובל 57) משנת "אם שנאמר: כשמואל, ב כה, ערכין
נאמר: ולא היובל, שאחר משנה - משנת שדהו", יקדיש
רבינו  בו וחזר בכלל. היובל שנת שאין מכאן היובל, בשנת
כרב, שם שפסק מ"א, פ"ז, ערכין למשנה מפירושו

מקדושת. ביובל שהקדישה

.‡ÈÔÈÏ‡BbL ÌLk58ÌÏBÚÏ59ÔÈLÈc˜Ó Ck , ¿≈∆¬ƒ¿»»«¿ƒƒ
ÌÏBÚÏ60. ¿»

הקודמת.58) ההלכה סוף אל מוסב וזה והלוים. הכהנים
הכ"א,59) לקמן כמבואר היובל, שעבר לאחר אפילו

ללוים". תהיה עולם "גאולת ערכין 60)שנאמר: משנה,
ה"ז. פי"ג שמיטה הל' והשווה ב. כו,

.·ÈÏ·Bi‰ ¯Á‡ e‰„O ˙‡ LÈc˜n‰61˙ÈcÙ dÈ‡ - ««¿ƒ∆»≈«««≈≈»ƒ¿≈
ÛÒk ÔBÚ¯‚a62ÈÙÏ ,Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰L ¯Ó‚iL „Ú ¿ƒ¿∆∆«∆ƒ¿…»»«««≈¿ƒ

Lc˜‰Ï ÌÈL„Á ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡L63‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈¿«¿ƒ√»ƒ«∆¿≈¿ƒ»ƒ»»
‰Ê È¯‰ - ¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏ Ï˜L ÌÈMÓÁ ÔzÏ ‰„Bt‰«∆ƒ≈¬ƒƒ∆∆¿»∆«…∆¬≈∆

ÌeÏk Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Ï·Bi‰ ¯Á‡L ÌBia elÙ‡ ‰„Bt64. ∆¬ƒ«∆«««≈¿≈≈«¿
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הבא.61) ליובל הראשונה הפדיון 62)בשנה מערך לנכות
שהוא  בניסן, עומד שהיה כגון יצאו, שכבר החדשים כפי
עבור  פונדיון וחצי סלע חצי אנכה יאמר לא שנה, אמצע

יצאו. שכבר החדשים שנות 63)ששת בשאר והואֿהדין
כה.). (שם להקדש חדשים מחשבים אין היובל,

פחות 64) היובל אחר גואלים "ולא א: כד, שם משנה,
אבל  בגירוע, גואלים אין שם: בגמרא ונתבאר אחת". משנה

לגאול. יכול גירוע בלא

.‚ÈÔÈ„„BnLk65ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÓB˜Ó ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿∆¿ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿ƒ
ÌÈÚÏÒ ÌL eÈ‰ .‰ÚÈ¯ÊÏ66,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈ‰B·b ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ¬»»¿»ƒ

ÌÈÚ˜ B‡67ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ÌÈwÓÚ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¬Àƒ¬»»¿»ƒ≈
dnÚ ÔÈ„cÓ68dnÚ ÔÈ„cÓ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;69. ƒ¿»ƒƒ»»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»

ה"ב).65) (לעיל בו לזרוע ראוי כמה לראות השדה גודל את
כסלע.66) קשות נפדים 68)גומות.67)אדמות והם

(משנה,69)בשווים. והולך ומודד חבל עליהם ומעביר
טפחים  מעשרה פחות נקעים מפורש: שם ובגמרא כה.). שם
הנמוכים  וסלעים הקרקע, ספלי נקראים - מים המלאים
הגבוהה  בהמה של כשדרה - הם הקרקע שדרות מעשרה,

עצמם. בפני חשובים ואינם - מגבה ובולטת

.„È˙BÎeÓ ˙BÓB˜Ó da eÈ‰70ÔÈ‡Â ¯˙BÈ B‡ ‰¯OÚ »»¿¿¬»»≈¿≈
Ùa ÔÈ„cÓ - ÌÈÓ Ô‰a‰Ó Ì‰Ï ÔÈ·MÁÓe ,ÔÓˆÚ È »∆«ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»∆«

Ì‰Ï Èe‡¯M71. ∆»»∆

נקעים.70) מעין חשבון 71)משקעים לפי ולא שווים, לפי
שאר  כמו שוים אינם שבוודאי כור. לבית סלעים חמשים

(כסףֿמשנה). השדה

.ÂËL¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ ‰‡ÏÓ ‰˙È‰72- »¿»¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈≈
‰ÙÈ ÔÈÚa - LÈc˜n‰ ÏkL ;˙BÏÈ‡‰ Ìb LÈc˜‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ«»ƒ»∆»««¿ƒ¿«ƒ»»

LÈc˜Ó ‡e‰73,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ÔÈ·MÁÓe . «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿¿»≈∆
ÔBÈ„eÙe ÚÏÒ dk¯Ú ‰È‰ÈÂ d˙B‡ ÔÈ„„BÓ Ú˜¯w‰Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿∆∆¿»∆«¿¿

e¯‡aL BÓk ,¯ÓÁ Ú¯Ê ÏÎÏe ‰L ÏÎÏ74. ¿»»»¿»∆«…∆¿∆≈«¿

האילנות.72) את גם מקדיש לבד 73)שהוא אילנות
יד. (ערכין קרקע אגב האילנות שיפדה ולא לבד, וקרקע

ה"ה.74)וברש"י). לעיל

.ÊË,‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆«»∆∆≈»¿»ƒ¿ƒ»
ÔÈL¯Ë ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â75‰ÈÂLa d˙B‡ ÔÈ„Bt -76ÔÎÂ . ¿ƒ«ƒ¿≈¿»ƒƒ»¿»∆»¿≈

„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰77Ô˙B‡ ÔÈ„Bt - ««¿ƒ∆»ƒ»ƒ¿«ƒ»
Ô‰ÈÈÂLa78. ¿¿»≈∆

ריבוי 75) בגלל לחרישה ניתנת שאינה סלעים, אדמת
שבה. כז,76)הסלעים (ויקרא שנאמר מדתה, לפי ולא

יד:). (ערכין זריעה בת אינה וזו זרעו", "לפי טז)
קרקעם.77) ולא אילנות אלא מקדיש שאינו שפירש,
לקמן 78) וראה אילנות. ולא - תורה אמרה "זרע, שם,

הכ"ה.

.ÊÈ‰‡Ò ˙Èa CB˙Ï ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰79, »»ƒ»¿»ƒ»¿≈¿»
‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰L ‡e‰ „·Ïa ˙BÏÈ‡‰L L¯t ‡ÏÂ¿…≈≈∆»ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¬≈∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰80Ô‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â81Ï·‡ . ƒ¿ƒ∆««¿«¿∆»ƒ»∆≈≈∆¬»

¯˙Èa ˙BÏÈ‡ ‰LÏL Ïk ÌÈÚeË ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»»ƒ»¿ƒ»¿»ƒ»¿»≈
˙BÁÙa B‡ ‰‡Ò ˙ÈaÓ82‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔLÈc˜‰L B‡ ,83 ƒ≈¿»¿»∆ƒ¿ƒ»∆««∆

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -84˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ ¬≈∆…ƒ¿ƒ∆««¿«¿…∆»ƒ»
.Ì‰ÈÈaL∆≈≈∆

בית 79) לכל נטועים אילנות שלשה שהוא כסדרם, מפוזרים
ובגירסת  ה"ד. לעיל מבואר סאה בית שטח ושיעור סאה.
עשרה  ממטע אילנות "שלשה יד.): (ערכין שלפנינו הגמרא
סאה" לבית אילנות "שלשה שם: גורס ורבינו סאה". לבית
"נטיעות" אילנות כי נכונות, הגירסאות ושתי (כסףֿמשנה).
גדולים, אילנות ואילו סאה, לבית עשרה נטיעתם (קטנים)
הל' והשווה שם). ('תוספות' סאה לבית שלשה סדרם
אילנות  שלשה כל האילן, שדה היא "איזו ה"ב פ"ג שמיטה

סאה". האילנות.80)לבית ליניקת הצריכה
בשווים,81) האילנות את ופודה שביניהם, הקטנים האילנות

שם. הונא וכרב יד.) (ערכין מדתה לפי אין 82)והקרקע
אילנות. אלא הקדיש ולא נטיעתם, סדר אילן 83)זה כל

עצמו. אילנות 84)בפני לשלשה אלא קרקע קנין שאין
את  ופודה הקרקע, את הקדש קנה ולא אחד, לאילן ולא

(שם). בלבד האילנות

.ÁÈÚ˜¯w‰ ˙‡ LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ˙BÏÈ‡‰ LÈc˜‰ƒ¿ƒ»ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆««¿«
Èt ÏÚ Ú˜¯w‰ ˙‡Â ,Ô‰ÈÈÂLa ˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ‰„Bt -∆∆»ƒ»¿¿»≈∆¿∆««¿««ƒ

d˙cÓ85. ƒ»»

לא 85) אפילו שהרי חידוש, שום בזה אין לכאורה שם.
(לעיל  רבינו השמיענו אילנות, בה שיש קרקע אלא הקדיש
 ֿ קל מידתה, לפי והקרקע בשווים אילנות שפודה הט"ו)
הקרקע, את וגם האילנות את בפירוש שהקדיש כאן וחומר
פדיון  וצריכים הקרקע אגב נפדים האילנות שאין ודאי
אותה  אומרים שאין חידוש, כאן יש זאת שבכל אלא מיוחד,
שומת  עם יחד תושם האילנות לצמיחת הצריכה קרקע
מה  ינכה הקרקע, יתר את לפדות כשבא ואחרֿכך האילנות,
אלא  בשווים פודה שאינו משמיענו, לפיכך לאילנות, שצריך
עם  נמדדת לאילנות הצריכה הקרקע וכל בלבד, אילנות

(רדב"ז). הקרקע שאר

.ËÈ,˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈¬À»¿ƒƒ««≈¿…ƒ¿≈
ÌÈ‰k‰ - Lc˜‰ „È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ‡l‡86˙‡ ÔÈ˙B ∆»¬≈ƒ«««∆¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆

‰ÈÓc87‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ ÔÈ‡L ;Ì‰Ï ‰fÁ‡ ‰È‰˙Â »∆»¿ƒ¿∆¬À»»∆∆≈∆¿≈≈¿…
BÈ„tÔ88˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â .89. ƒ¿¿»«»ƒƒ¿¿∆¿≈∆∆««ƒ

הכ"ד.86) להלן ראה בו, פוגע שהיובל משמר אותו של
לבית 87) שקלים חמשים חשבון לפי ולא שוה, שהיא כמה

ב  כה, בערכין שרש"י אלא הכ"ו). לקמן (משנהֿלמלך כור
נותנים  שהם מפרש, בית" "ממקדיש דיבורֿהמתחיל –

כור. לבית שקל לתוכה 88)חמשים נכנסים אינם ולפיכך
וכתבו  יהודה). רבי וכדעת כה: ערכין (משנה, חינם
(ויקרא  הכתוב משמעות שכן להלן, מה ד"ה שם ה'תוספות'
אלא  לבעלים הכוונה - השדה" את יגאל לא "ואם כ) כז,
לאיש  השדה את מכר "ואם או היובל עד הגזבר ביד נשאר
. ביובל בצאתו השדה "והיה אלו, דרכים בשתי . . . אחר"
המקדיש  גאלה ולא לאחר, הגזבר מכרה ואם לכהן". . .
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הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ"ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק
החדשים  לחשוב הגזבר רצה "אם ה"ח לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף, יתנו לא הבעלים אפילו שהרי ההקדש, רווח
רווח  מזה שצפוי ויתכן שוויה, כפי דמיה את הכהנים
היא, הכתוב גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס הגזבר, לידי הדבר למסור

(רדב"ז). שדהו

.ÎBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙¯ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e¯‡aL BÓk92È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

¯ÓB‚Â96¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב"ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי ההקדש, מיד

(רדב"ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה
אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב. כה, ערכין

ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב מת (אם עברי ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס
אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב: זה מפסוק למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י 97)בעלים,

ולוקח. שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי . . . נגאלה ולא יובל "הגיע
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא
שמעון, לרבי מודה - אחר ע"י נגאלה כשכבר אבל פדיון,

(רדב"ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי היובל, לפני המקדיש גאלה לא שאם
ב.100)לכהנים. כו, שם משנה,

.·ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ - Ï·Bi‰ ¯Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי כי
ליפול  הראויים (נכסים בראוי אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני לו כבמוחזק מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק בראוי אשתו את

ומוחזק. ראוי לענין - הי"א ספק 104)פ"א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט שכל 105)שלא שבממון, ספק כל כדין

הגר  בנכסי אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב.) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב"ד
בידי  היא מוחזקת כאילו השדה הרי ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי מפקיע והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי בפירות הבעל של השעבוד אין הי"ד) פ"ז,
זכה  להחזיק הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה

המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

לא 106) עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל מקלֿוחומר
תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב. כה, ערכין

זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"
שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pz -111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע, משמר (קבוצות), משמרות
כלי  (הל' שלו בשבוע המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ"ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי פוסק רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי"ד), פ"י שמיטה ובהל' ח:. השנה,
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רבינו. בדברי בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי
בין  של תמיד עושה והנכנס מוסף, קרבן גומר - היוצא
ה"ט). פ"ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י).111) כח: (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי"ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי ניתנת

קכב. סי' צבי' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡¯˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי או ההקדש מידי הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב כדברי ב. יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב"ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע,
משלם  הקרקע לפדות וכשבא מושביהם, וסביב שתחתיהם
כל  ללא הקרקע גבי על נפדים והאילנות מידתה, לפי
עמוד  שם הונא כרב הט"ו לעיל פסק רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע וכשפדה לבד, וקרקע

(רדב"ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט"ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב. יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ¯aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆
LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L ¯·c120. »»∆≈∆

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי
בשדה  נאמר אמרו: ב, עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי דיבורֿהמתחיל א מח, בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב, פסוק שם,
במשנה  אליעזר רבי דעת עלֿפי וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י אולם כור. לבית שקלים בחמישים

רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל
הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב: יד, שם ערכין

שדה  אף חומש, מוסיף אינו ערכין מה אדם). (ערכי לערכין
חומש. מוסיף אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע

וברש"י). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,122¯˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב פדיונה סכום שהרי שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ"ג לעיל והשווה ב. כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע"י הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י

שם).127) (רש"י תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע"י
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…
‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O - B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈

‰fÁ‡133dL¯ÈÏ BÏ ‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם

לכתוב:132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי
וברש"י). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף
עדיין  ההקדשה שבשעת אע"פ אחוזה, שדה היא הרי לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט מכירתם לענין מקנה

פי"א. שמיטה

ה'תשע"ו  ב' אדר ה' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים
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הבאה. בהלכה דינה יתבאר הקדשות 89)מידו, ש"סתם
למד, אתה ומכאן ה"ז. פ"ה, לקמן כמבואר הבית" לבדק
החדשים  לחשוב הגזבר רצה "אם ה"ח לעיל רבינו שכוונת
משום  אינה וכו' פונדיונים" ושני שקלים שנים ויתן שנה,
יתנו  הכסף, יתנו לא הבעלים אפילו שהרי ההקדש, רווח
רווח  מזה שצפוי ויתכן שוויה, כפי דמיה את הכהנים
היא, הכתוב גזירת אלא לבעלים, יחזירוה לא אם להקדש
יפסיד  שלא המקדיש על לחוס הגזבר, לידי הדבר למסור

(רדב"ז). שדהו

.ÎBÊ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÚÈbiL Ì„˜ LÈc˜n‰ dÏ‡b90 ¿»»««¿ƒ…∆∆«ƒ««≈¬≈
˙¯ÊBÁ91,˙Èa‰ ˜„·Ï ÏtÈ Ô˙pL C¯Ú‰Â ,‰ÈÏÚ·Ï ∆∆ƒ¿»∆»¿»≈∆∆»«ƒ…¿∆∆««ƒ

e¯‡aL BÓk92È¯‰ - LÈc˜Ó ÏL Ba dÏ‡b Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆≈«¿¿≈ƒ¿»»¿∆«¿ƒ¬≈
Ï·Bia ÂÈ·‡Ï ˙¯ÊBÁ BÊ93Bza d˙B‡ ‰Ï‡b Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»ƒ«≈¬»ƒ»¬»»ƒ

¯ÊÁ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ È¯Î B‡ ÂÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿»»¿ƒƒ««∆¿≈ƒ»«
BÏ ˙¯ÊBÁ - Ô„iÓ dÏ‡‚e LÈc˜n‰94ÌÏBÚÏ95Ì‡Â ; ««¿ƒ¿»»ƒ»»∆∆¿»¿ƒ

˙a‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰ ‡l‡ ,Ô„iÓ dÏ‡‚ ‡Ï…¿»»ƒ»»∆»ƒƒ««≈¿ƒ«««««
,Lc˜‰Ï ‰‡ˆBÈ BÊ È¯‰ - È¯Î B‡ ÌÈ·B¯˜ ¯‡L B‡¿»¿ƒ»¿ƒ¬≈¿»«∆¿≈
‰fÁ‡ ‰È‰z ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ dÈ‡Â¿≈»∆∆«¿»ƒ¿»∆»ƒ¿∆¬À»
Ô‰kÏ Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»«»∆¿≈«…≈«…≈

¯ÓB‚Â96¯·kL ,ÌÈÓc ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ¿≈¿≈«…¬ƒ¿ƒƒƒ≈»ƒ∆¿»
Á˜ÏÂ Lc˜‰‰ „iÓ ˙ÈcÙ97¯ÊÁz ‡l‡ ,¯Á‡Ó dk¯Ú ƒ¿≈ƒ««∆¿≈¿»«∆¿»≈«≈∆»«¬…

‰ÈÏÚa Ì‰ el‡k ÌÈ‰kÏ98. «…¬ƒ¿ƒ≈¿»∆»

ויניציאה.90) וה"ה 91)כנוסח תמוהה, "חוזרת" לשון
רבינו, כוונת אכן, הראב"ד. על עמד וכבר ידו, תחת כבר
ביובל  אליו היא חוזרת לאחר, ומכרה המקדיש חזר שאם
גאלה  זה מקדיש אומרים: ואין אחוזתו, שדה מוכר כדין
היובל  ובשנת מקנה", כ"שדה אצלו היא והרי ההקדש, מיד

(רדב"ז). לו שמכרה להקדש הקודמת.92)תחזור בהלכה
אחר"93) לאיש השדה את מכר "ואם שנאמר ב. כה, ערכין

ליעוד  אביו תחת קם שכן אחר, נקרא שאינו לבן, ולא לאחר
שנות  שש בתוך האב מת (אם עברי ולעבד עבריה, אמה

בנו). את הוא עובד - א.94)עבדותו כה, ערכין משנה,
יוצאת  אינה מידו, וגאלה . . . אחר "גאלה שם: רבינו וגורס
אולם  שם. לרבינו המשנה בפירוש וכן ביובל". לכהנים
מידו, וגאלה . . אחר. "גאלה במשנה: שלפנינו הנוסח

ביובל". לכהנים פו,95)יוצאה אות לעיל בביאורנו ראה
לכאן. לא 96)ותקיש "ואם כתוב: זה מפסוק למעלה

- יגאל" "לא כה:) (ערכין חז"ל דרשו - השדה" את יגאל
גזבר. - השדה" את מכר "ואם בכת"י 97)בעלים,

ולוקח. שם 98)התימנים: המשנה מלשון משמע וכן
ולא  נכנסים אומר שמעון רבי . . . נגאלה ולא יובל "הגיע
אינו  דמיה, את נותנים האומר: יהודה רבי ואפילו נותנים".
בלא  יוצא הקדש שאין משום כלל, נגאלה כשלא אלא
שמעון, לרבי מודה - אחר ע"י נגאלה כשכבר אבל פדיון,

(רדב"ז). דמים נותנים הכהנים שאין

.‡Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na99‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈa «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ»»
elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ B‡ Ô‰k LÈc˜n‰««¿ƒ…≈≈ƒ¬≈∆≈¿»«¬ƒ
‰„Bt - Lc˜‰‰ ÔÓ ˙ÈcÙ ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ‰ÈÏÚ ¯·Ú»«»∆»«≈¿…ƒ¿≈ƒ«∆¿≈∆

Ï·Bi‰ ¯Á‡ d˙B‡100‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡b :¯Ó‡pL ; »«««≈∆∆¡«¿À«»ƒ¿∆
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

חלוטה 99) זו הרי היובל, לפני המקדיש גאלה לא שאם
ב.100)לכהנים. כו, שם משנה,

.·ÎdÏ‡‚e ,d˙fÁ‡ ‰„O ‰LÈc˜‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿≈¬À»»¿»»
dÏÚa101„È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,Lc˜‰‰ „iÓ «¿»ƒ««∆¿≈¿ƒƒ««≈¿ƒ«««

‰M‡Ï ¯ÊÁz Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰ È¯‰ - ÏÚa‰102‡ˆz B‡ «««¬≈«»»»≈ƒ«¬…»ƒ»≈≈
ÌÈ‰kÏ103CÎÈÙÏ .104da ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰M‡‰ ‰Ó„˜ , «…¬ƒ¿ƒ»»¿»»ƒ»¿∆¡ƒ»»

ÔÎÂ .d„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡ - Ï·Bi‰ ¯Á‡«««≈≈«…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»¿≈
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - da e˜ÈÊÁ‰Â ÌÈ‰k‰ eÓ„˜ Ì‡ƒ»¿«…¬ƒ¿∆¡ƒ»≈»¿»

Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï105. ¿ƒƒ»»

הגואלים.101) כשאר יורשה,102)לעצמו, הבעל שהרי
ה"כ. למעלה המבואר אביו, הקדשת הגואל כבן דינו ויהיה

שזה 103) הבן, לירושת הבעל ירושת לדמות אין אולי כי
ליפול  הראויים (נכסים בראוי אביו בירושת נוטל האחרון
יורש  אינו בעל אבל מיתה, לפני לו כבמוחזק מיתה) לאחר
נחלות  הל' וראה כה:) (ערכין כבמוחזק בראוי אשתו את

ומוחזק. ראוי לענין - הי"א ספק 104)פ"א, וזה הואיל
בתלמוד. נפשט שכל 105)שלא שבממון, ספק כל כדין

הגר  בנכסי אמרו וכן מידו, אותו מוציאים אין - וזכה הקודם
מב.) (בבאֿבתרא זכה בהם ומחזיק הקודם כל הפקר, שהם
אשתו, נכסי פירות אוכל שהבעל כיון שואל, והראב"ד
בידי  היא מוחזקת כאילו השדה הרי ידו, תחת היא והשדה
אולם  פירותיו. בשביל לעצמו זוכה הבעל שהרי אשתו,
(לקמן  שעבוד מידי מפקיע והקדש הואיל היא, רבינו שיטת
אשתו, נכסי בפירות הבעל של השעבוד אין הי"ד) פ"ז,
זכה  להחזיק הקודם כל ולפיכך שהיא, זכות כל לו מקנה

המשנה'). ('מרכבת

.‚Î,Lc˜‰‰ „iÓ Ô‰k d˙B‡ ‰„Ùe e‰„O LÈc˜n‰««¿ƒ»≈»»»…≈ƒ««∆¿≈
:¯Ó‡È ‡Ï - Ô‰k‰ „È ˙Áz ‡È‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««≈¿ƒ««««…≈……«

‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ÏÈ‡B‰È„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰ ,ÌÈ‰kÏ ƒ«¬≈ƒ¿»«…¬ƒ¬≈ƒ««»ƒ
da È˙ÈÎÊÂ106ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ ‰‡ˆBÈ ‡l‡ ;107. ¿»ƒƒ»∆»¿»¿»∆»«…¬ƒ

לא 106) עצמי בשל זוכה, אני אחרים "בשל מקלֿוחומר
תהיה 107)כלֿשכן". "לכהן שנאמר: ב. כה, ערכין

זו  אבל שלו, תהא מאביו שירש כהן של אחוזתו אחוזתו"
שלו. אינה

.„ÎÌÈ‰kÏ Ô˙pz - Ï·Bia ÌÈ‰kÏ ‰„O‰ ‡ˆzLk¿∆≈≈«»∆«…¬ƒ«≈ƒ»≈«…¬ƒ
¯ÓLnaL108‰M‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .Ï·Bi‰ Ba Ú‚tL ∆«ƒ¿»∆»««≈¿ƒ»»…«»»

˙aLa Ï·BÈ ÏL109¯ÓLÓe ‡ˆBÈ ¯ÓLÓ È¯‰L , ∆≈««»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ¿»
ÒÎ110‡ˆBi‰ ¯ÓLnÏ Ô˙pz -111. ƒ¿»ƒ»≈«ƒ¿»«≈

וארבעה 108) לעשרים הכהנים את חילק המלך דוד
עולה  משמר וכל לשבוע, משמר (קבוצות), משמרות
כלי  (הל' שלו בשבוע המקדש עבודת לעבוד לירושלים

ה"ג). פ"ד, ישמעאל,109)המקדש כרבי פוסק רבינו
ראש  (ראה ביוהכ"פ ולא השנה בראש מתקדש שיובל
ה'משנה  וכהבנת הי"ד), פ"י שמיטה ובהל' ח:. השנה,

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

oikxr zekld - d`ltd xtq - 'a xc` 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו. בדברי בשבת,110)למלך' היו המשמרות חילופי
בין  של תמיד עושה והנכנס מוסף, קרבן גומר - היוצא
ה"ט). פ"ד, תמידין והל' נו: (סוכה הערבים

וברש"י).111) כח: (ערכין אמש היובש התחיל שברשותו
אחוזה  "שדה בפירוש: שנינו - ג פי"ג, מנחות ובתוספתא
לתוכה". נכנס שהיובל השנה שבראש משמר לאנשי ניתנת

קכב. סי' צבי' 'חכם וראה

.‰Îe„t ‡ÏÂ Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆»ƒ»¿ƒƒ««≈¿…»
Ì˙B‡112‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - »≈»¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»

‰„O el‡ ÔÈ‡Â ,Ï·i· B˙‡ˆa ‰„O‰113Ï·‡ . «»∆¿≈«…≈¿≈≈»∆¬»
ÌÈL¯h‰ ˙‡ LÈc˜n‰114Ô˙B‡ e„t ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈb‰Â , ««¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ«≈¿…»»

‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰kÏ ÔÈ‡ˆBÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¬≈≈¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿»»
‰„O ˙‡¯˜ BÊÂ ,‰„O‰115. «»∆¿ƒ¿≈»∆

אותם 112) שפדו האחרים מידי או ההקדש מידי הבעלים
ולדעת 113)מהגזבר. פפא, רב כדברי ב. יד, ערכין

עמו  הקדיש שלא אחד, אילן במקדיש אלא זה אין הראב"ד
קרקע  ההקדש קנה אילנות, שלשה המקדיש אבל קרקע,
משלם  הקרקע לפדות וכשבא מושביהם, וסביב שתחתיהם
כל  ללא הקרקע גבי על נפדים והאילנות מידתה, לפי
עמוד  שם הונא כרב הט"ו לעיל פסק רבינו אולם תשלום.
לבד  אילנו מקדיש" הוא יפה בעין - המקדיש ש"כל א,
גבה, על האילנות נפדו לא הקרקע וכשפדה לבד, וקרקע

(רדב"ז). מיוחד פדיון ראויה 114)וצריכים שאינה שדה
הט"ז. לעיל וכמבואר "שדה"115)לזריעה, ב. יד, ערכין

שהיא. כל ואפילו תורה, אמרה

.ÂÎ?B˙˜Ó ‰„O LÈc˜Ó ÔÈc „ˆÈk116d˙B‡ ÔÈÓL ≈«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»
‰ÈÓ„a117Ï·Bi‰ „Ú ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯Â ,118, ¿»∆»¿ƒ«»ƒ»»««≈

d˙B‡ ‰„t Ì‡Â .‰ˆ¯iL ÈÓ Ïk d˙B‡ ‰„BÙe∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»»»
LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ - LÈc˜n‰119˜„·Ï dBÈ„Ùe . ««¿ƒ≈ƒ…∆ƒ¿»¿∆∆

¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ÚÈbiLÎe .ÌÈÓ„Â ÔÈÎ¯Ú ¯‡Lk ,˙Èa‰««ƒƒ¿»¬»ƒ¿»ƒ¿∆«ƒ««≈«¬…
„iÓ ˙ÈcÙpL ÔÈa .‰e¯ÎnL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ∆¿»»≈∆ƒ¿≈ƒ«
˙ÈcÙ ‡lL ÔÈa ,¯Á‡ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â ¯aÊb‰«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»ƒ««≈≈∆…ƒ¿≈
˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - Lc˜‰‰ „iÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿»ƒ««∆¿≈¬≈∆∆
LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈ‰kÏ ‰‡ˆBÈ dÈ‡Â ,¯ÎBnÏ«≈¿≈»¿»«…¬ƒ∆≈»»«¿ƒ

BlL BÈ‡L ¯·c120. »»∆≈∆

ה"א.116) לעיל ולא 117)האמורה ושוויה, טיבה לפי
כור. לבית שקל חמישים בתורה קצוב ששכרה אחוזה כשדה

פדיון 118) כל ללא חינם למוכר תחזור היובל בשנת שהרי
בשדה  נאמר אמרו: ב, עמוד שם ובגמרא יד.) ערכין (משנה,
הערכך", מכסת את הכהן לו "וחשב כג) כז, (ויקרא מקנה
ה'תוספות' גם דמיה. ומנין שוויה לפי נפדית שהיא מכאן
בפשיטות  סתמו לאו, אי דיבורֿהמתחיל א מח, בגיטין

נפ  מקנה ששדה זו, בתורה כדיעה רש"י אולם בשוויה. דית
בדמים  נפדית מקנה שדה שגם מפרש כב, פסוק שם,
במשנה  אליעזר רבי דעת עלֿפי וזה אחוזה, לשדה הקצובים
לבית  שקלים בחמישים נפדות ששתיהן שם, יד.) (ערכין
נפדות  ששתיהן שם, יד.) (ערכין במשנה ברש"י אולם כור.
ב  כו, לערכין ברש"י אולם כור. לבית שקלים בחמישים

רבינו. כדעת מפורש מקנה, כשדה דיבורֿהמתחיל
הכתוב 119) הקישו הערכך", "במכסת ב: יד, שם ערכין

שדה  אף חומש, מוסיף אינו ערכין מה אדם). (ערכי לערכין
חומש. מוסיף אינו של 120)מקנה היתה לא זו וקרקע

וברש"י). כו: ערכין (משנה, היובל עד אלא המקדיש

.ÊÎd˙B‡ ¯kÓÏ Lc˜‰Ï d˙B‡ ÔÈÓML ‰„O Ïk»»∆∆»ƒ»«∆¿≈ƒ¿…»
‰ÈÓ„a121ÔÈÙeˆ¯ ÌBÈ ÌÈML ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ ,122¯˜aa ¿»∆»«¿ƒƒ»∆»ƒƒ¿ƒ«…∆

ÌÈÏÚBt ˙ÒÎ‰ ˙ÚLa123˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ·¯Ú·e ƒ¿««¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«»«
ÌÈÏÚBt124‰È¯ˆÓ ÔÈÓiÒÓe .125ÔÈ¯ÓB‡Â126‡È‰ Ck : ¬ƒ¿«¿ƒ¿»∆»¿¿ƒ»ƒ

‰ÙÈ127‰ÓeL ‡È‰ CÎ·e128- ÁwÏ ‰ˆB¯‰ Ïk ,‡B·È »»¿»ƒ»»»∆ƒ«»
.ÁwÈÂ¿ƒ«

שאינה 121) אחוזה לשדה בניגוד - מקנה שדה פדיון כגון
בתורה. קצוב פדיונה סכום שהרי שומה, צריכה

ובביאורנו 122) ה"כ, פ"ג לעיל והשווה ב. כא, שם משנה,
ההכרזה,123)שם. ע"י הבית בעל שנזכר למלאכתם,

שוויה. ומה פלונית שדה ביקרו אם ושואלם
ובקרו 124) לכו הבית: בעל להם אומר שאז ממלאכתם,

(גמרא  שוויה מה למחר לי והגידו (המוכרזת) פלונית שדה
שם). וב'תוספות' ובשעת 125)שם, גבולותיה, מסמנים
מזכירם. הוא ואומרים.126)ההכרזה התימנים: ובכת"י

שם).127) (רש"י תבואה עושה ביתֿדין 128)היא ע"י
(שם).

.ÁÎB˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ¯‡MÓ B‡ ÂÈ·‡Ó ‰„O Á˜Bl‰«≈«»∆≈»ƒƒ¿»«ƒƒ
B‡ ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ dLÈc˜‰L ÔÈa ,dLÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»««»ƒ

BLÈ¯BÓ129¯‡L B‡ ÂÈ·‡ ÈiÁa dLÈc˜‰L ÔÈ·e ƒ≈∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ¿»
ÂÈLÈ¯BÓ130‰„Ok BÊ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ƒ»¿««»≈»ƒ¬≈ƒ¿≈

‰fÁ‡131‡Ï ¯L‡ B˙˜Ó ‰„O ˙‡ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; ¬À»∆∆¡«¿ƒ∆¿≈ƒ¿»¬∆…
‰„OÓ132‰„O ˙BÈ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰„O - B˙fÁ‡ ƒ¿≈¬À»»∆∆≈»¿»ƒ¿¿≈

‰fÁ‡133dL¯ÈÏ BÏ ‰Èe‡¯L BÊ ˙‡ˆÈ ,134. ¬À»»»∆¿»¿»¿»

ירושה.129) לו היתה כבר הקדשתו נמצא 130)שבשעת
מקנה. שדה זו שדה לו היתה הקדשתו שבשעת

כור,131) בית לכל שקלים בחמישים אלא נפדית שאינה
לכהנים. יוצאת - היובל עד ידו על נגאלה לא ואם

לכתוב:132) היה שיכול היא, מיותרת "משדה" תיבת והרי
וברש"י). כז, (ערכין אחוזתו לא לקחה 133)אשר שלא

והנחילוה 134)ממורישיו. מורישיו שמתו ירשה, ולבסוף
עדיין  ההקדשה שבשעת אע"פ אחוזה, שדה היא הרי לו,
ושדה  אחוזה שדה דיני ויתר כו:). ערכין (משנה, ירשה לא
בהל' מבוארים ביובל, וחזרתם להדיוט מכירתם לענין מקנה

פי"א. שמיטה

ה'תשע"ו  ב' אדר ה' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים

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



oikxrקב zekld - d`ltd xtq - 'a xc` 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .¯Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëe¯t10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן
יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף עליו, חמישים 8)חביבה קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי ר שכבר

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח. לים

.·OÓ ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb - dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ¯ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ¯ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף.11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ¯‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ

ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם

בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי יותר, לשלם להם נוח כי חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ È¯Ú ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ¯Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

¯ÊBÁ - Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÓÈÓz ‰¯23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰ÓÏ25- ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד

הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.

.Â?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈
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מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו
נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«

ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«
ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם העוסקים 46)אין
הקטורת. הסממנים) (מיזוג בפיטום

.ÈÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף
שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך

הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום
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למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .¯Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëe¯t10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן
יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף עליו, חמישים 8)חביבה קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי ר שכבר

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח. לים

.·OÓ ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb - dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ¯ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ¯ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף.11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ¯‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈

Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ

ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»
‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ

ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם

בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי יותר, לשלם להם נוח כי חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ È¯Ú ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ¯Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

¯ÊBÁ - Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÓÈÓz ‰¯23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰ÓÏ25- ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד

הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.

.Â?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈
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מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו
נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«

ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«
ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם העוסקים 46)אין
הקטורת. הסממנים) (מיזוג בפיטום

.ÈÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף
שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך

הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

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



oikxrקד zekld - d`ltd xtq - 'a xc` 'd iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו"

.·ÈÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

·¯wÏ ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï· ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ï· B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È¯‰ - ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה
הבית.64) לבדק יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה

אם  שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל
העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה"
דברי  מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על כל אלא הרי
למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL ·¯ B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט השחיטה סימני שהשחיטה 67)שני

הסימנים. רוב בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת
אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה

את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה".
ידי  על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È¯‰ - ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰ -71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰¯t ÏL dÏ‚¯ ÈÓc :¯Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72·¯˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי  על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה

.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ ·È¯˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡77‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰ Ì‡Â .Ba ‰ÈeÏz78‰ËLt - ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
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כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון
כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.ÊË·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84- ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי
לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.

"שהו  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, חייב התכוון א
בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

להיפך. הדין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,
מקדיש  אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, הקדש.3)(מלכיםֿב,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
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.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«

Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»
Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»

.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו"

.·ÈÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

·¯wÏ ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï· ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ï· B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È¯‰ - ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה
הבית.64) לבדק יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה

אם  שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל
העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה"
דברי  מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על כל אלא הרי
למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL ·¯ B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט השחיטה סימני שהשחיטה 67)שני

הסימנים. רוב בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת
אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה

את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה".
ידי  על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È¯‰ - ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰ -71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰¯t ÏL dÏ‚¯ ÈÓc :¯Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72·¯˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי  על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה

.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ ·È¯˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡77‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰ Ì‡Â .Ba ‰ÈeÏz78‰ËLt - ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
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כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון
כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.ÊË·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84- ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי
לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.

"שהו  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, חייב התכוון א
בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

להיפך. הדין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,
מקדיש  אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, הקדש.3)(מלכיםֿב,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
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לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ) י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם":

כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן הבית",6)כמבואר לבדק הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי. משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע"פ 9)לחרמי כחכמים. כח: בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון

(שם). הי"א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.·B¯˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï·‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„·Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת אבל הגוף, קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי"ג. פ"ח, לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈ¯Á‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ
BL‡¯aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈

B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚·e B˙en‡ ÈÏk ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈
Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי
הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע"פ הט"זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡Ï ¯ÎnÈ ‡Ï - Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע"י 19)כחולין, הגזבר, מידי
אחרים. ע"י או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם

מי"א. פ"ד, כח:).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק 'תורת
מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית  בדק שחרמי

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית

.‰È¯‰ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ"ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב "האשם ח) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י לב. בבכורות וכן כט. ערכין

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
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‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈
BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈

ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»
ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»

ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ
BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים
לכה  כח.הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,

בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
 ֿ (לחם קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון
ואפילו  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות מעשה

אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי תוך

.È·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È¯‰ - dËÁLe ¯·Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰¯Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב כדי שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה

העולה.54) גוף על  נתפס זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי לאחר 56)אלא שומתה דמי ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
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לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ) י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם":

כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן הבית",6)כמבואר לבדק הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי. משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע"פ 9)לחרמי כחכמים. כח: בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון

(שם). הי"א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.·B¯˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï·‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„·Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת אבל הגוף, קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי"ג. פ"ח, לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈ¯Á‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ
BL‡¯aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈

B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚·e B˙en‡ ÈÏk ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈
Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי
הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע"פ הט"זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ
ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ

‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈
ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡Ï ¯ÎnÈ ‡Ï - Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע"י 19)כחולין, הגזבר, מידי
אחרים. ע"י או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם

מי"א. פ"ד, כח:).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק 'תורת
מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית  בדק שחרמי

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית

.‰È¯‰ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ"ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב "האשם ח) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י לב. בבכורות וכן כט. ערכין

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»

ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈
Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
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‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈
BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈

ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»
ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»

ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ
BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים
לכה  כח.הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»

‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»
È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,

בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
 ֿ (לחם קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון
ואפילו  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות מעשה

אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי תוך

.È·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È¯‰ - dËÁLe ¯·Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰¯Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב כדי שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה

העולה.54) גוף על  נתפס זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי לאחר 56)אלא שומתה דמי ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
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ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B - ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆

Ô˙B‡ e·¯˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL ¯Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס
חרם, כל שנאמר: כח:), בערכין (משנה הבית בדק חרמי או
קדשי  על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב.). לתמורה וברש"י (שם הרי 60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב. בתמורה כמבואר

.·È‰·„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64- »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰·„ BÊ ‰Ó‰a ·È¯˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו
ידי  יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק
שיפדנה  המתפיס את כופים באחריותה, שחייב ב"נדר"
מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב
ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י

הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a ¯BÎa ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי"ד. הוא 67)להלן הרי מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח פי"ב, תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י  ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי  לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה

הבית. לבדק שהם שמים,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ"ו, להקריב חייב אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯eka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È¯‰ - B„ÈÏ e‡aL ¯Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. פ"ב, בשקלים זה.75)כמבואר הרי תימן: בכת"י

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי הלשכה לתרומת

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט

פ"ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי"ד.

.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב

הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»
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לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»
˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬

ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא
וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.‡ÎBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא

שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את
הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.·ÎB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע"י

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ"ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
,BlL BÈ‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ - ‰ÊÂ106.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ¯ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡·e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב גדול פרי והיא דלעת, של ריבוי
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח אלא 113)המוכר.112)עם
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ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B - ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆

Ô˙B‡ e·¯˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL ¯Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס
חרם, כל שנאמר: כח:), בערכין (משנה הבית בדק חרמי או
קדשי  על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב.). לתמורה וברש"י (שם הרי 60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב. בתמורה כמבואר

.·È‰·„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64- »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰·„ BÊ ‰Ó‰a ·È¯˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו
ידי  יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק
שיפדנה  המתפיס את כופים באחריותה, שחייב ב"נדר"
מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב
ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י

הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a ¯BÎa ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי"ד. הוא 67)להלן הרי מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח פי"ב, תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י  ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי  לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה

הבית. לבדק שהם שמים,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ"ו, להקריב חייב אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯eka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È¯‰ - B„ÈÏ e‡aL ¯Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. פ"ב, בשקלים זה.75)כמבואר הרי תימן: בכת"י

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי הלשכה לתרומת

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט

פ"ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי"ד.

.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב

הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»
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לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»
˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬

ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא
וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.‡ÎBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא

שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את
הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.·ÎB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע"י

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ"ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
,BlL BÈ‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆

B˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ - ‰ÊÂ106.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ¯ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡·e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב גדול פרי והיא דלעת, של ריבוי
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח אלא 113)המוכר.112)עם
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הלוקח, דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

Ì¯Á ˙B¯t‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי"ט). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י בכת"י
ברשותו  אינה שוב שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאיֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט.). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È¯‰ - BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118¯˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ ¯Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ -121Ïk È¯‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)בכתובות על העודף
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי
ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,

שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות
ה"ג. פי"ב, אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי

מעשי 122) שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים
בכל  לה שנותן כסף מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי ידיה
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג,

.ËÎÁÏ ¯ÓB‡‰CÏ ¯ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B¯· »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È¯‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡·)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È¯‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ - L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129·eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ ¯Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È¯‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י טרם
נט.).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט. (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132- ¯ÎBO‰ Ba ¯c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין
ואע"פ  הי"ד. פ"ז, כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין,

דמי. היכי דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא

וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי, בית המקדיש ן
ומשנהֿלמלך). (לח"מ וצריךֿעיון מעל",

.‡Ï¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
È¯‰ - BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.·Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
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אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz ¯L‡z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»
‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?

הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקר 1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa3˙BÚ˜¯˜Ï4˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ"ז, שבועות הל' כסף,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף חמשית "ויסף יט) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
הכסף  ונתן דכתיב: שני, ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
 ֿ דיבור א קכח, בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס שדרך אלא כן, הפסוק שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר
פ' כהנים' ב'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב:

פר  יכול בחוקותי - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק
בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים

"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב'תורת שאמרו כמו
בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך

ככסף". כסף "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות
א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח, את מהם שהבדילו לאחר

.·LÓÁ ÛÈÒBÓ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ - L¯Bi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e¯‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È¯‰ - ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב. נה, בבאֿמציעא משנה
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הלוקח, דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

Ì¯Á ˙B¯t‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי"ט). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י בכת"י
ברשותו  אינה שוב שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאיֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט.). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È¯‰ - BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118¯˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ ¯Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ

Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ -121Ïk È¯‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»
L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈

L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆
Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)בכתובות על העודף
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי
ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,

שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות
ה"ג. פי"ב, אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי

מעשי 122) שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים
בכל  לה שנותן כסף מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי ידיה
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג,

.ËÎÁÏ ¯ÓB‡‰CÏ ¯ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B¯· »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È¯‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡·)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È¯‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ - L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129·eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ ¯Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È¯‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י טרם
נט.).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט. (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132- ¯ÎBO‰ Ba ¯c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין
ואע"פ  הי"ד. פ"ז, כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין,

דמי. היכי דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא

וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי, בית המקדיש ן
ומשנהֿלמלך). (לח"מ וצריךֿעיון מעל",

.‡Ï¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
È¯‰ - BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.·Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
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אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz ¯L‡z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ
BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈

Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»
‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?

הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקר 1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa3˙BÚ˜¯˜Ï4˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ"ז, שבועות הל' כסף,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף חמשית "ויסף יט) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
הכסף  ונתן דכתיב: שני, ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
 ֿ דיבור א קכח, בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס שדרך אלא כן, הפסוק שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר
פ' כהנים' ב'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב:

פר  יכול בחוקותי - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק
בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים

"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב'תורת שאמרו כמו
בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך

ככסף". כסף "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות
א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח, את מהם שהבדילו לאחר

.·LÓÁ ÛÈÒBÓ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ - L¯Bi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e¯‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È¯‰ - ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב. נה, בבאֿמציעא משנה
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ערכך  כסף חמישית ויסף . . . יגאל המקדיש "ואם טו)
לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק כהנים' 'תורת

והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ"ה ה"ה, פ"ד לעיל
הקרן. רביע הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא

לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף "חמישית שנאמר: א.
כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם

הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני  הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס ולא נתווסף, שמאליו
(רש"י). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח'). ה'אור (לפי ה"ה פ"א, מעילה הל' והשווה

.‚¯Á‡Ó ‡l‡ ,·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
˙B‰Ï ¯zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ È¯‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה ככתוב
יפשע,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי שני, טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈

‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
d‡„tL da ¯tk˙n‰21·iÁL ‡e‰ ÔBL‡¯ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»

ÈL Lc˜‰ Ï·‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»
LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«

ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰ - ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי"א, פ"ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב: רבינו ודקדק חמישיתו". ויסף
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי"ג: פ"ד, תמורה בהל' רבינו וכתב ה"ה. פ"ח, לקמן
שטבע  הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה "ירדה
ואע"פ  ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י.). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני 24)כשהומם את

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰¯eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29- «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף מזבח 26)פדה, קדשי שאין
הי"אֿיב. פ"ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב קודש,
בדק  קדשי כי מזבח, בקדשי לכתוב: רבינו ודקדק קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני, הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa ¯tk˙‰Ï ÌL‡ LÈ¯Ùn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
¯tk˙Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

¯Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È¯‰ -36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙¯Á‡ ‰M„˜e ¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È¯‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡¯ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ ¯·kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח"כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט"ו. פ"ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי שניתק זה אשם
היא. הרי תימן: פדיונו.37)ובכ"י שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף עולה,
שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף אותו שזהו אע"פ כלומר,

הנתפס  שני הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסףֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף ב ט, תמורה

הוא  "והרי הנוסח: התימנים: ובכת"י נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף
אחר  גוף הוא השני שהאשם מתוך ודוקא להמבי"ט,
חדש  כהקדש הוא שהרי לספק, מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי  אחד גוף שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע"פ
משנה' ה'לחם דעת וכן שני, כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי
מוציאים  אין הגזבר, תפס לא אם ספק, וזה הואיל הרדב"ז,
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אין  הגזבר תפס ואם ולהקל, הוא ממון שספק הפודה, מידי
מידי  מוציאים שאין ממון, ספק כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק,
רבינו  פסק שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק שזהו לומר

מעכב". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ˙a ‰¯Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ"א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק "קרבנות הנוסח: הי"ב,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק קדשי יצאו מזבח, קרב מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי
הבית. בדק היא,45)פדויה.44)בקדשי מום בעלת אם

מזבח  מידי יוצאים אינם תמימים, הבית בדק קדשי כי
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר ב.46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח' 'ביטול דין ואפילו
יש  שבהדיוט בהקדשות. אין לגמרי, המקח בטל שבהדיוט
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י נז. (שם שמים כלפי טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי וכדברי דמים", לעשות "וצריך ב: כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י. פ"ח, לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»

˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט). טו, (דברים ככתוב א.51)בהם, כט, ערכין במס'

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק קדשי שגם  משמע,
המלא  השיווי משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L e¯Ó‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55- ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

¯ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע"י ממונים ב.53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט שתות, מכדי פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח,
נ:). ב.56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙¯È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e¯‡aL BÓk62˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È¯‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈ·eˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e¯‡aL65. ∆≈«¿

מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי), כהנים' ('תורת
ואם  טוב אם - בדבר יעיין רע", ובין טוב בין אותה הכהן
פ"ב, דמאי במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע

מ"ב. פ"ד, שני מעשר ה"ח.58)מ"ה; ויוצא 59)לעיל
כי  תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק ובקדשי לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח בקדשי
להקדישם, מומם שקדם מזבח, בקדשי או קודש". יהיה
שם, וב'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם

זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון
על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב) פ"ד, שני (מעשר ב'ירושלמי'
בהקדשו, מרבה להיות מצוי אדם שכן . . . הכל תפס דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק אמי: רבי את שאלו
כלומר, לכשיבדק". להם, אמר טעיתי)? (=אלא נתכוונתי
נבדק, שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
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ערכך  כסף חמישית ויסף . . . יגאל המקדיש "ואם טו)
לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק כהנים' 'תורת

והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ"ה ה"ה, פ"ד לעיל
הקרן. רביע הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא

לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף "חמישית שנאמר: א.
כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם

הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני  הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס ולא נתווסף, שמאליו
(רש"י). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח'). ה'אור (לפי ה"ה פ"א, מעילה הל' והשווה

.‚¯Á‡Ó ‡l‡ ,·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
˙B‰Ï ¯zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ È¯‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה ככתוב
יפשע,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי שני, טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈

‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
d‡„tL da ¯tk˙n‰21·iÁL ‡e‰ ÔBL‡¯ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»

ÈL Lc˜‰ Ï·‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»
LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«

ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰ - ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי"א, פ"ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב: רבינו ודקדק חמישיתו". ויסף
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי"ג: פ"ד, תמורה בהל' רבינו וכתב ה"ה. פ"ח, לקמן
שטבע  הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה "ירדה
ואע"פ  ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י.). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני 24)כשהומם את

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰¯eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29- «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף מזבח 26)פדה, קדשי שאין
הי"אֿיב. פ"ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב קודש,
בדק  קדשי כי מזבח, בקדשי לכתוב: רבינו ודקדק קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני, הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa ¯tk˙‰Ï ÌL‡ LÈ¯Ùn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
¯tk˙Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

¯Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È¯‰ -36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙¯Á‡ ‰M„˜e ¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È¯‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡¯ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ ¯·kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח"כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט"ו. פ"ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי שניתק זה אשם
היא. הרי תימן: פדיונו.37)ובכ"י שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף עולה,
שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף אותו שזהו אע"פ כלומר,

הנתפס  שני הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסףֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף ב ט, תמורה

הוא  "והרי הנוסח: התימנים: ובכת"י נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף
אחר  גוף הוא השני שהאשם מתוך ודוקא להמבי"ט,
חדש  כהקדש הוא שהרי לספק, מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי  אחד גוף שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע"פ
משנה' ה'לחם דעת וכן שני, כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי
מוציאים  אין הגזבר, תפס לא אם ספק, וזה הואיל הרדב"ז,
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אין  הגזבר תפס ואם ולהקל, הוא ממון שספק הפודה, מידי
מידי  מוציאים שאין ממון, ספק כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק,
רבינו  פסק שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק שזהו לומר

מעכב". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ˙a ‰¯Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿

˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«
‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»

ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ"א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק "קרבנות הנוסח: הי"ב,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק קדשי יצאו מזבח, קרב מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי
הבית. בדק היא,45)פדויה.44)בקדשי מום בעלת אם

מזבח  מידי יוצאים אינם תמימים, הבית בדק קדשי כי
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר ב.46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח' 'ביטול דין ואפילו
יש  שבהדיוט בהקדשות. אין לגמרי, המקח בטל שבהדיוט
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י נז. (שם שמים כלפי טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי וכדברי דמים", לעשות "וצריך ב: כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י. פ"ח, לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»

˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט). טו, (דברים ככתוב א.51)בהם, כט, ערכין במס'

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק קדשי שגם  משמע,
המלא  השיווי משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L e¯Ó‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55- ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

¯ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע"י ממונים ב.53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט שתות, מכדי פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח,
נ:). ב.56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙¯È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e¯‡aL BÓk62˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È¯‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈ·eˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e¯‡aL65. ∆≈«¿

מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי), כהנים' ('תורת
ואם  טוב אם - בדבר יעיין רע", ובין טוב בין אותה הכהן
פ"ב, דמאי במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע

מ"ב. פ"ד, שני מעשר ה"ח.58)מ"ה; ויוצא 59)לעיל
כי  תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק ובקדשי לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח בקדשי
להקדישם, מומם שקדם מזבח, בקדשי או קודש". יהיה
שם, וב'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם

זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון
על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב) פ"ד, שני (מעשר ב'ירושלמי'
בהקדשו, מרבה להיות מצוי אדם שכן . . . הכל תפס דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק אמי: רבי את שאלו
כלומר, לכשיבדק". להם, אמר טעיתי)? (=אלא נתכוונתי
נבדק, שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
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רבינו: שדייק וזהו בהקדישו. הרבה ודאי אומרים:
בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס לא ודאי טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח'). התימנים: ה"ח.62)בכת"י לעיל
ה"ה.63) פ"ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע הוא חומש שכל
ֿ ונידו 64) (בבא החומש מוסיף ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע"פ הקרן, על חומש שמוסיף בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסףֿמשנה). המותפסת הקרן דמי ה"ד.65)לפי לעיל

.·ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a - ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆

Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È¯‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca ·iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי החפץ ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ נמצא קנה, לא ועדיין
כט.). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט מידי משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ ¯·k - ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
- ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ ¯·kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡¯ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף.72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל
הוזל. ההדיוט הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר

זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט והרי
שפרע 76) מי ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי  יפרע הוא . . . הפלגה דור ומאנשי המבול דור מאנשי
בדיבורו". עומד ה"ב.77)שאינו פ"ז, מכירה הל'

מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב. פ"ט, מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80¯kÓiLk Ï·‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜¯˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב אשתו את משנה,80)שגירש
ושחרור  חמץ "הקדש נט:) (כתובות אמרו וכן ב. כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי מפקיעים
הלווה  נכסי כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב"ם  - ב קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי"א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק וכן שם,
רוקח'), ב'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי מפקיע הקדש אין הראב"ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף, קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה
ב. נט, בכתובות רש"י דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק
דמי, היכי דיבורֿהמתחיל ב מ, גיטין ב'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי שעבוד. מידי מפקיע דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י: פ"ח, כתובות ב'ירושלמי' מבואר
יוחנן, רבי בשם אבהו רבי . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰·˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

¯ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף לא כתובתי, את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח כי כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק הראשון,
מודה  אינו והראב"ד (כסףֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי
אם  לאשה: לומר יכול השני הלוקח שהרי הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב, הרי - עמי ותתפשרי תשתקי
ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב. קט, בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח סובר, רבינו אולם הי"א. פט"ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי עמך, לי אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני הלוקח אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי אחזיר לומר:

שם. משנה' וב'מגיד ה"ח, פי"ט ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz ·BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
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ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»
·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰97ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ ·BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡ - ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי וכי
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע
משועבדים  לי "מה ב: מב, שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי ומה להדיוט,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ"ד , דפוס,92)לעיל טעות
ע"פ  תימן, ובכת"י קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ"ל:

ב. כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי ששדה כתובתה כסף
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב שבעל ואע"פ
אבל  וכדומה, עסק לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב, לבעל לפרוע הלוקח שיצטרך החוב, סכום על עודף
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב, דמי על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי טעם ֿ זהו הבעל ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב אם כי עצמו, חוב
כי  פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר כי
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי החוב, על נוסף דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי חוב לבעל וישלם לפדותה ירצה מי כי
השדה. ֿ 99)מדמי ובעל הפודה, ללוקח מוחלטת והיא

לגמרי. מפסיד ההקדש.100)חוב לא 101)גזברי
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי  גם וכך כג:) ערכין הש"ס דברי ע"פ המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
 ֿ שהבעל נמצא הקרקע". מעל מעיקרו החוב מפקיעים אלא

להקדש. הכסף וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙·‚Â102dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ¯ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח"כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"טֿי. פי"ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ"ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי כי "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי רבינו ופסק (רדב"ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני - יהושע לרבי בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב "אף כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי שסובר מבואר, הערב" "אף לשונו: ומדיוק

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk112e¯‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי.109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב. מב,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט"ז. לעיל
כלי  אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב"ז).

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB - BÏ d˙B‡120'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ -121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ -122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ

LÈc˜‰L ¯Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ
B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»

ÚaL -126‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי.114) חוב לפלוני, מנה לומר: נאמן שאינו
עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי אחר אפילו

(כסףֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו
קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא

כדי  ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי, לפלוני מנה אמר: דיבור,
(כסףֿמשנה). דיבורו כדי תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי.119)הואיל לפלוני מנה על: נוסף
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף.מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
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רבינו: שדייק וזהו בהקדישו. הרבה ודאי אומרים:
בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס לא ודאי טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח'). התימנים: ה"ח.62)בכת"י לעיל
ה"ה.63) פ"ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע הוא חומש שכל
ֿ ונידו 64) (בבא החומש מוסיף ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע"פ הקרן, על חומש שמוסיף בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסףֿמשנה). המותפסת הקרן דמי ה"ד.65)לפי לעיל

.·ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a - ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆

Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È¯‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca ·iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי החפץ ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ נמצא קנה, לא ועדיין
כט.). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט מידי משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ ¯·k - ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
- ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ ¯·kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡¯ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף.72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל
הוזל. ההדיוט הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר

זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט והרי
שפרע 76) מי ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי  יפרע הוא . . . הפלגה דור ומאנשי המבול דור מאנשי
בדיבורו". עומד ה"ב.77)שאינו פ"ז, מכירה הל'

מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב. פ"ט, מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80¯kÓiLk Ï·‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜¯˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב אשתו את משנה,80)שגירש
ושחרור  חמץ "הקדש נט:) (כתובות אמרו וכן ב. כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי מפקיעים
הלווה  נכסי כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב"ם  - ב קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי"א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק וכן שם,
רוקח'), ב'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי מפקיע הקדש אין הראב"ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף, קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה
ב. נט, בכתובות רש"י דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק
דמי, היכי דיבורֿהמתחיל ב מ, גיטין ב'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי שעבוד. מידי מפקיע דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י: פ"ח, כתובות ב'ירושלמי' מבואר
יוחנן, רבי בשם אבהו רבי . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰·˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

¯ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף לא כתובתי, את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח כי כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק הראשון,
מודה  אינו והראב"ד (כסףֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי
אם  לאשה: לומר יכול השני הלוקח שהרי הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב, הרי - עמי ותתפשרי תשתקי
ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב. קט, בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח סובר, רבינו אולם הי"א. פט"ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי עמך, לי אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני הלוקח אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי אחזיר לומר:

שם. משנה' וב'מגיד ה"ח, פי"ט ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz ·BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
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ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»
·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰97ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ ·BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡ - ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי וכי
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע
משועבדים  לי "מה ב: מב, שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי ומה להדיוט,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ"ד , דפוס,92)לעיל טעות
ע"פ  תימן, ובכת"י קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ"ל:

ב. כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי ששדה כתובתה כסף
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב שבעל ואע"פ
אבל  וכדומה, עסק לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב, לבעל לפרוע הלוקח שיצטרך החוב, סכום על עודף
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב, דמי על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי טעם ֿ זהו הבעל ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב אם כי עצמו, חוב
כי  פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר כי
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי החוב, על נוסף דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי חוב לבעל וישלם לפדותה ירצה מי כי
השדה. ֿ 99)מדמי ובעל הפודה, ללוקח מוחלטת והיא

לגמרי. מפסיד ההקדש.100)חוב לא 101)גזברי
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי  גם וכך כג:) ערכין הש"ס דברי ע"פ המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
 ֿ שהבעל נמצא הקרקע". מעל מעיקרו החוב מפקיעים אלא

להקדש. הכסף וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙·‚Â102dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ¯ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח"כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"טֿי. פי"ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ"ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי כי "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי רבינו ופסק (רדב"ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני - יהושע לרבי בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב "אף כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי שסובר מבואר, הערב" "אף לשונו: ומדיוק

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk112e¯‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי.109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב. מב,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט"ז. לעיל
כלי  אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב"ז).

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB - BÏ d˙B‡120'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ -121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ -122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ

LÈc˜‰L ¯Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ
B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»

ÚaL -126‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי.114) חוב לפלוני, מנה לומר: נאמן שאינו
עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי אחר אפילו

(כסףֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו
קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא

כדי  ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי, לפלוני מנה אמר: דיבור,
(כסףֿמשנה). דיבורו כדי תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי.119)הואיל לפלוני מנה על: נוסף
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף.מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
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"אדם  כי מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני יאמרו שלא עצמו", את להשביע שלא עשוי
שקובץ  לפלוני יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק וחתך יל
('נמוקי  לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי מיד, לו שיתנו

שם). (לפי 124)יוסף', ההקדש בענין לעסוק שגמר אחר
הקדם 125)הכסףֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי, לפלוני מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי, יוסף רבינו (עלֿפי יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע מנת 127)שלא על
הט"ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב כדי 128)ליתן

בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב"ד: וכתב משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי, פלוני של פקדון מנה
שדברי  לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע שכיב
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח, שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב"ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈ¯Á‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק ולא
הכ"ב. פ"ט, הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק

ה"א. פ"ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט, גיטין

ה'תשע"ו  ב' אדר ו' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי

.‡ÔÈÙ ÔÈc ˙Èa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa2OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˜c·ÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈

˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„B·e¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ÔÈÓ¯Á‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆

ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ˙Óe¯z ÔzÏ7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ ƒ≈¿««¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
דין  בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים

ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים
מהם  שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות על

הם". רבים צרכי אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם
מידי  לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את

הבית. לבדק יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר
נופלים  שהם הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר

הבית. היא 7)לבדק אף הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי  שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח.

אלו  בית את יחזקו צרכיו.השקל, לכל קינו

.·ÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰¯OÚa ÔÈÓL - BÏ‚¯ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa¯‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
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Ba ¯ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰fÓ ¯OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«
ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆

„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי על אף

ולדעת  להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא
חמישית  "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים
לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק משתתף הממעיט ואין הממעיט, בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי
זוהי  כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È¯‰ :¯Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
¯Ó‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÌÈzLe ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

החפץ.22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע אם אבל

כלום  להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על

הרי אחד "אמר במשנה ואחת ששנינו בעשרים שלי היא
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על
לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L e¯Ó‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ¯È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
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"אדם  כי מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני יאמרו שלא עצמו", את להשביע שלא עשוי
שקובץ  לפלוני יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק וחתך יל
('נמוקי  לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי מיד, לו שיתנו

שם). (לפי 124)יוסף', ההקדש בענין לעסוק שגמר אחר
הקדם 125)הכסףֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי, לפלוני מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי, יוסף רבינו (עלֿפי יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע מנת 127)שלא על
הט"ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב כדי 128)ליתן

בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב"ד: וכתב משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי, פלוני של פקדון מנה
שדברי  לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע שכיב
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח, שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב"ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈ¯Á‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק ולא
הכ"ב. פ"ט, הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק

ה"א. פ"ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט, גיטין

ה'תשע"ו  ב' אדר ו' רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי

.‡ÔÈÙ ÔÈc ˙Èa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa2OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˜c·ÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈

˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„B·e¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ÔÈÓ¯Á‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆

ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ˙Óe¯z ÔzÏ7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ ƒ≈¿««¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
דין  בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים

ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים
מהם  שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות על

הם". רבים צרכי אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם
מידי  לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את

הבית. לבדק יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר
נופלים  שהם הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר

הבית. היא 7)לבדק אף הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי  שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח.

אלו  בית את יחזקו צרכיו.השקל, לכל קינו

.·ÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰¯OÚa ÔÈÓL - BÏ‚¯ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa¯‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
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Ba ¯ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰fÓ ¯OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«
ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆

„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי על אף

ולדעת  להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא
חמישית  "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים
לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק משתתף הממעיט ואין הממעיט, בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי
זוהי  כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È¯‰ :¯Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
¯Ó‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÌÈzLe ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

החפץ.22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע אם אבל

כלום  להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על

הרי אחד "אמר במשנה ואחת ששנינו בעשרים שלי היא
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על
לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L e¯Ó‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ¯È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
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סלע. וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע שחלק
ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה מעשרים מבחוץ)
ודינר  סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא
"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה.

חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו

.ÊÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È¯‰‰lÁz ¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
¯Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈ¯OÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ -32eˆ¯ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B - ‰Ëe¯t elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏLe33BÊ C¯c ÏÚÂ .e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.ÁÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈ¯Á‰ B‡ CÈ¯Ú‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB - ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ - ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
- ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי סתם חרם אבל הבית לבדק שהם שמים, חרמי
מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם

משום  אפשר, אי מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים.
ולדעת  המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.Ë˙BˆnÏ ÒÎpL „·Ú ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt - ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎ¯ÚÂ ÌÈÓc ¯‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „·Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב הריהו מאי".40)עבדות נכרי "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
עובדי 42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה
מת. - מת ואם כהקדש,

.ÈelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ ¯zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»

ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰ÊÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa¯‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï - Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï·‡ .¯·c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e¯‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה
בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.‡ÈÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯Á‰L ÈÓ44È¯‰ - ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı¯‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: שלא
לארץ.45)לכהנים. בחוץ "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן  אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
השנוי  עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי 47)אינו לארץ דחוץ "מקרקעי
וסופינו  יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ
משפט  בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי  ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ כקרקעות הם

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È·¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
¯cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰¯Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה "רבי
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב,
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שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לכוף  "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈ¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È¯‰L .·e˙k‰ ˙Úc ÏÚ ¯·BÚ - Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e¯‡aL BÓk ,BÏ ¯L‡ Ïk ‡ÏÂ - BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È¯‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a ·iÁ˙ ‡lL ÌÈ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:¯Ó‡pL ;BÏ Èe‡¯k ‡l‡ ¯cÈ ‡lL B¯„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק] וכן עולם. מחריבי
- עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי  - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי

יכולתו.56)מדאי. בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב
בשלוש  להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות

ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜¯t.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ -‰ÓL - ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»
.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

Èz¯Á· EÈ„ewÙ Èk ,È¯ÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿ƒ¿«ƒ
.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿«¿¬ƒƒ

.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ .‚ƒ¿¿
.˙B¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .„ƒ¿««¿

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ .Âƒ¿ƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ

.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Êƒ¿¿ƒ»¿≈

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡1‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (· . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ì¯ka ˜¯È B‡2ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚ .3(„ . »»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL4‡lL (‰ . ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

ÌÈ‡Ïk LaÏÏ5. ƒ¿ƒ¿«ƒ
יט,1) (ויקרא כלאים תזרע לא שדך יתעלה: אמרו "והוא

הרכבת  זה ובכלל רטו). לאֿתעשה המצוות (ספר יט)"
רטז). שם המצוות וספר ה, הלכה (להלן האילן

וזה 2) ירקות, שאר וכך בכרם, תבואה מזרוע "שהזהירנו
יתעלה: אמרו והוא הכרם", "כלאי יקרא הכלאים מן המין
רטז). (שם ט)" כב, (דברים כלאים כרמך תזרע לא

(ויקרא,3) כלאים תרביע לא בהמתך יתעלה: אמרו "והוא
ריז). (שם בשור 4)שם)" תחרוש לא אמרו: "והוא

ריח). (שם י)" כב, (דברים יחדיו אמרו 5)ובחמור "והוא
מב). (שם, יא)" (שם, שעטנז תלבש "לא יתעלה:

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בעציץ 1) והזורע כלאים. ויהיה יזרע מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי כלאים לזרוע אסור אם נקוב. שאינו
בזרעים  או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי  זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי כאחת. אילן

.‡- Ï‡¯OÈ ı¯‡a „Á‡k ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

מן 2) אסור שהוא נד. ובבכורות לט. בקידושין כמבואר
שכלאי  שם: ובבכורות פד: בשבת רש"י (ודעת התורה
ושם  שם, תוספות ועיין מדרבנן, אלא אסורים אינם זרעים
אפילו  איסור שום אין לארץ ובחוצה משנהֿלמלך). -

ג). הלכה (להלן מדרבנן

.·LkÓ‰ B‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰¯BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,¯ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
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סלע. וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע שחלק
ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה מעשרים מבחוץ)
ודינר  סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא
"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה.

חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו

.ÊÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È¯‰‰lÁz ¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
¯Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈ¯OÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ -32eˆ¯ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B - ‰Ëe¯t elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏLe33BÊ C¯c ÏÚÂ .e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.ÁÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈ¯Á‰ B‡ CÈ¯Ú‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB - ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ - ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
- ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי סתם חרם אבל הבית לבדק שהם שמים, חרמי
מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם

משום  אפשר, אי מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים.
ולדעת  המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.Ë˙BˆnÏ ÒÎpL „·Ú ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt - ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎ¯ÚÂ ÌÈÓc ¯‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „·Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב הריהו מאי".40)עבדות נכרי "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
עובדי 42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה
מת. - מת ואם כהקדש,

.ÈelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ ¯zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»

ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰ÊÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa¯‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï - Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï·‡ .¯·c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e¯‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה
בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.‡ÈÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯Á‰L ÈÓ44È¯‰ - ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı¯‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: שלא
לארץ.45)לכהנים. בחוץ "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן  אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
השנוי  עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי 47)אינו לארץ דחוץ "מקרקעי
וסופינו  יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ
משפט  בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי  ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ כקרקעות הם

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È·¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
¯cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰¯Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה "רבי
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב,
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שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לכוף  "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈ¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È¯‰L .·e˙k‰ ˙Úc ÏÚ ¯·BÚ - Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e¯‡aL BÓk ,BÏ ¯L‡ Ïk ‡ÏÂ - BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È¯‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a ·iÁ˙ ‡lL ÌÈ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:¯Ó‡pL ;BÏ Èe‡¯k ‡l‡ ¯cÈ ‡lL B¯„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק] וכן עולם. מחריבי
- עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי  - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי

יכולתו.56)מדאי. בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב
בשלוש  להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות

ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜¯t.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ -‰ÓL - ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»
.ÌÈ˜¯t¿»ƒ

Èz¯Á· EÈ„ewÙ Èk ,È¯ÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿ƒ¿«ƒ
.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ .·ƒ¿«¿¬ƒƒ

.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ .‚ƒ¿¿
.˙B¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .„ƒ¿««¿

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ .Âƒ¿ƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ

.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Êƒ¿¿ƒ»¿≈

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡1‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (· . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ì¯ka ˜¯È B‡2ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚ .3(„ . »»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL4‡lL (‰ . ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

ÌÈ‡Ïk LaÏÏ5. ƒ¿ƒ¿«ƒ
יט,1) (ויקרא כלאים תזרע לא שדך יתעלה: אמרו "והוא

הרכבת  זה ובכלל רטו). לאֿתעשה המצוות (ספר יט)"
רטז). שם המצוות וספר ה, הלכה (להלן האילן

וזה 2) ירקות, שאר וכך בכרם, תבואה מזרוע "שהזהירנו
יתעלה: אמרו והוא הכרם", "כלאי יקרא הכלאים מן המין
רטז). (שם ט)" כב, (דברים כלאים כרמך תזרע לא

(ויקרא,3) כלאים תרביע לא בהמתך יתעלה: אמרו "והוא
ריז). (שם בשור 4)שם)" תחרוש לא אמרו: "והוא

ריח). (שם י)" כב, (דברים יחדיו אמרו 5)ובחמור "והוא
מב). (שם, יא)" (שם, שעטנז תלבש "לא יתעלה:

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בעציץ 1) והזורע כלאים. ויהיה יזרע מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי כלאים לזרוע אסור אם נקוב. שאינו
בזרעים  או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי  זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי כאחת. אילן

.‡- Ï‡¯OÈ ı¯‡a „Á‡k ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

מן 2) אסור שהוא נד. ובבכורות לט. בקידושין כמבואר
שכלאי  שם: ובבכורות פד: בשבת רש"י (ודעת התורה
ושם  שם, תוספות ועיין מדרבנן, אלא אסורים אינם זרעים
אפילו  איסור שום אין לארץ ובחוצה משנהֿלמלך). -

ג). הלכה (להלן מדרבנן

.·LkÓ‰ B‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰¯BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,¯ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
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·e˜ ıÈˆÚa B‡ ı¯‡a Ú¯Bf‰5ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ·e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י 3) יפה האחרים שיצמחו כדי רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף (כרב זורע של תולדה והיא ב:), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח בפרק רבינו שפסק
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב). הלכה שם (כסףֿמשנה הקרקע את במכות 4)לייפות
הרי  חייב, הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי או ברגלו מחפה והיינו חייב, ברגלו שהמחפה

ד). ס"ק רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי הנקב ושיעור ח). משנה ז פרק (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק מפורש וכן (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡7È¯ÎÏ8È¯ÎÏ ¯ÓBÏ ¯zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ Ú¯ÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

e‰„Oa ÌÈÚ¯Ê10BÈ‡ - ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô¯˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .12B„Èa ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚ¯f‰ ·¯ÚÏ elÙ‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי 7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי היינו
ה. הלכה ה פרק להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו

להפקיעה  ישראל בארץ לגוי קנין שאין ישראל, בארץ גוי
תוספות  ועיין י, הלכה תרומות מהלכות (פ"א מקדושתה
בירושלמי  זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ, בכלאים הגוי עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף

זרעים". בכלאי בין הכרם של 9)בכלאי בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי שאמירה שאףֿעלֿפי הגוי, ולצורך גוי
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי מהלכות טז (פרק אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק
שם: רבינו כתב שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי לומר "אסור
איסורי  (הלכות שלנו" בהמה לסרס לגוי לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי חסום לגוי ו"אמר שם) ביאה
הגוי  בשביל לעשות לגוי לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ. מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק להלן עוד ועיין קורקוס. ר"י בשם בכסףֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי א: משנה ח פרק כלאים
ח  פרק כלאים בירושלמי ואמרו ומלקיים". מלזרוע אסורים
עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי". שפיר קיומי אף "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי
אבל  מעשה, ידי על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי על קיים אם

לוקה". לט.12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי שם:
כלאי  רבנן, בהם גזרו לארץ בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ

גזרו  לא לארץ בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ זרעים
ד. הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אמרו:14)רבנן. שם

יט). יט, (ויקרא תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך

האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ בחוצה בין בארץ בין
והחילוק  לארץ". שבחוצה זרעים למעוטי ההוא שדך, כתיב
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק, באותו הזה
למדו  זרעים כלאי ולענין לארץ, בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי הוא - לארץ, חוצה למעט מ"שדך"
הגבורה. מפי רבינו משה עד איש מפי איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚ¯f‰ ‡l‡ ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ Ï·‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף מהזרעים. הנצמח הדבר היינו
כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם

הכרם. כלאי לענין גֿה, הלכות ח פרק להלן יש 16)וראה
למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק (כלאים שנינו שהרי ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי
ו  משנה ב פרק בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין
יח), הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י  הכרם כלאי זה הרי לבהמה, מקיימים העם רוב שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסףֿמשנה). קורקוס
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי הכרם, לכלאי זרעים בכלאי
זרעים  ובכלאי בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי לרפואה, שהוא דבר הרי לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי לבין זרעים כלאי בין וחילוק שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי שם (ועיין זונים גבי שם הירושלמי דברי עם

בזה). נדחק הוא שאף הפנים,

.‰:¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B¯˙‡a Áetz ÏL ¯eÁÈ ·Èk¯‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B¯˙‡19ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»

·Èk¯n‰ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜¯È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ - ˜¯Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט. בקידושין
בהרבעה, בהמתך מה כלאים'. תרביע לא ל'בהמתך כלאים'
רטז. לאֿתעשה המצוות בספר וראה בהרכבה. שדך אף

ז.18) משנה א פרק מאכל 19)כלאים באילני שרק נראה
בירושלמי  אולם ד). הלכה למעלה (וראה הרכבה איסור יש
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על  סרק עץ מרכיבין שאין מפורש ז) הלכה א פרק (כלאים
שם. ראשונה במשנה וראה מאכל. עץ שם,20)גבי משנה

"אין  גם אמרו שם ובמשנה יהודה. כרבי ולא חכמים כדעת
ועיין  זה. דבר השמיט ורבינו בירק", ירק כו' מביאין

עיון. צריך ועדיין ורדב"ז, כסףֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ·Èk¯iL È¯ÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21Ú¯ÊÏ ¯zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ Ú¯ÊÂ ÌÈÚ¯Ê ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚ¯ÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚ¯Ê ·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿
„·Ïa ‰·k¯‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïk23. ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

מהלכות 21) י (פרק האילן הרכבת על מצווה שהגוי לפי
ואם  ס). בסנהדרין אליעזר ר' וכדעת ו, הלכה מלכים
משום  עובר כלאים, אילנות להרכיב לו מניח הישראל
שאיסורו  לפרש מסתבר (ויותר (משנהֿלמלך). עור" "ולפני
מלקיים  אסורים זרעים שכלאי שכשם מקיים, מטעם
(וכן  האילן הרכבת לקיים אסור כן ג), הלכה (למעלה
לגוי  מניח ואם ז), סעיף רצה סימן ביורהֿדעה מפורש

מקיים). הוא א.22)להרכיב פרק קידושין 23)תוספתא
שם.

.ÊÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰24˙BÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

¯·ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26¯Ò‡ ‡lL .ÔÚ¯Êe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„·Ïa Ô˙ÚÈ¯Ê ‡l‡27¯eÁÈ ÚhÏ ¯zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊpL ˜¯i‰ Ú¯fÓ Ú¯ÊÏÂ ,ÌÈ‡Ïk ·k¯‰L∆À¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

א.24) משנה ח פרק כדין 25)כלאים האילן הרכבת שדין
כלאים", תזרע לא "שדך בכלל היא שהרי זרעים, כלאי

(כסףֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיףֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק וירושלמי ב, פרק תוספתא

.ÁÔÈBÚ¯f‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡e·z ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚ¯Ê Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡e·z‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê¯‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚¯t‰Â34¯Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡L ÔÈBÚ¯Ê ¯‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚ¯Ê ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»

Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯36ÏÎ‡Ó Ú¯f‰ B˙B‡ ÏL È¯t‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«
¯ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ Ú¯Ê ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ

Áˆw‰Â38˙ÙÏ Ú¯ÊÂ39È¯‰ - ÔzLt Ú¯ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈
‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚ¯Ê ÈÈÓ Ïk eÚ¯fiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ

¯k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡¯˜ - eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»
‡Lc Ú¯f‰41˜¯È ‡¯˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק, סוף ועד מכאן
(כסףֿמשנה). הבאים בפרקים למה 30)שיבואו הכוונה

"במהֿדבריםֿאמורים  ב: משנה ב פרק בכלאים ששנינו

ג. הלכה ב פרק להלן ראה בתבואה", נדרים 31)תבואה
שם.32)נה. רבינו בדברי ולהלן שם, כן 33)משנה

ולא  א, הלכה ומצה חמץ מהלכות ה בפרק גם רבינו כתב
הוא". דגן מין "אורז האומר: לז.) (ברכות נורי בן יוחנן כר'

א 34) פרק לחלה המשניות (פירוש כשכא"ש בערבי הנקרא
ד). המשניות 35)משנה (פירוש מא"ש ערבי בלשון

א). משנה א פרק פ"ב 36)לכלאים בכלאים שאמרו למה
ג. הלכה ב פרק ולהלן להלן 37)שם, ראה כרתי, הוא

ג. הלכה ג תרומות 38)פרק מהלכות ב פרק להלן (ראה
עיון). וצריך ג, ו).39)הלכה הלכה ג פרק להלן (ראה

ב 40) המשנה ה.לפי הלכה שם להלן וראה שם, כלאים
בני  שרוב רבינו, כתב ב הלכה מכירה מהלכות טז ובפרק
אוכלים  אדם בני מקצת ורק לזריעה, אותה קונים אדם

הם 41)אותה. שדשאים יט, הלכה ה פרק להלן וראה
בכרם. ה 42)כלאים פרק בכלאים ששנינו למה כוונתו

ירק  "הרואה ו משנה ושם בכרם", ירק "הנוטע ה משנה
הזרעונים  למיני גם אלא דווקא, לירק הכוונה שאין - בכרם"
ס"ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע ניכר שלא זמן כל

יב).

.ËÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43Ïc¯Á‰Â44ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa45,˙BpË˜ ¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«

¯aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„¯z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B¯n‰Â Òt¯k‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ

.˙B˜¯È ÈÈÓƒ≈¿»

יח.43) הלכה ג פרק להלן וצריך 44)ראה שם, להלן ראה
יא, הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק גם וראה עיון.

עיון. ט.45)וצריך הלכה ד פרק להלן ראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המינין 1) מן שדהו הזורע אחר. זרע בו שנתערב זרע יבאר

וכיוצא  וצנון לפת אגודת הטומן כלאים. בו ראה וכשצמח
ונשארו  הזרע וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה
משמיעין  באדר בא' אחר. מין בה יזרע אם בארץ העיקרין
אין  אם לבדוק ביתֿדין שלוחי יוצאין בו ובט"ו הכלאים על

בשדות. כלאים

.‡·¯Ú˙pL Ú¯Ê2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,¯Á‡ Ú¯Ê Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰·¯Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈ¯OÚa3¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,·¯ÚÓ‰ ˙‡ Ú¯ÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ¯BÚO‰5‰˜BÏ -6. ««¿ƒ¿ƒ»«∆

מ"א.2) פ"ב "שעם 3)כלאים שלמה' 'מלאכת כתב כן
כמה  (לפי ס"ה רצו סי' יו"ד ובשו"ע סאה". הם הרובע אותו
שעורים  של סאה בכ"ד שנתערבה חיטים של "סאה דפוסים)
קבים  שני בם שנתערב חיטים של סאה כ"ד כיצד, כו'
אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני שעורים

כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב'ירושלמי'
מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי וכו'
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·e˜ ıÈˆÚa B‡ ı¯‡a Ú¯Bf‰5ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ·e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י 3) יפה האחרים שיצמחו כדי רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף (כרב זורע של תולדה והיא ב:), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח בפרק רבינו שפסק
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב). הלכה שם (כסףֿמשנה הקרקע את במכות 4)לייפות
הרי  חייב, הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי או ברגלו מחפה והיינו חייב, ברגלו שהמחפה

ד). ס"ק רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי הנקב ושיעור ח). משנה ז פרק (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק מפורש וכן (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡7È¯ÎÏ8È¯ÎÏ ¯ÓBÏ ¯zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ Ú¯ÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

e‰„Oa ÌÈÚ¯Ê10BÈ‡ - ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô¯˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .12B„Èa ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚ¯f‰ ·¯ÚÏ elÙ‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי 7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי היינו
ה. הלכה ה פרק להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו

להפקיעה  ישראל בארץ לגוי קנין שאין ישראל, בארץ גוי
תוספות  ועיין י, הלכה תרומות מהלכות (פ"א מקדושתה
בירושלמי  זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ, בכלאים הגוי עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף

זרעים". בכלאי בין הכרם של 9)בכלאי בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי שאמירה שאףֿעלֿפי הגוי, ולצורך גוי
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי מהלכות טז (פרק אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק
שם: רבינו כתב שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי לומר "אסור
איסורי  (הלכות שלנו" בהמה לסרס לגוי לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי חסום לגוי ו"אמר שם) ביאה
הגוי  בשביל לעשות לגוי לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ. מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק להלן עוד ועיין קורקוס. ר"י בשם בכסףֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי א: משנה ח פרק כלאים
ח  פרק כלאים בירושלמי ואמרו ומלקיים". מלזרוע אסורים
עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי". שפיר קיומי אף "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי
אבל  מעשה, ידי על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי על קיים אם

לוקה". לט.12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי שם:
כלאי  רבנן, בהם גזרו לארץ בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ

גזרו  לא לארץ בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ זרעים
ד. הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אמרו:14)רבנן. שם

יט). יט, (ויקרא תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך

האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ בחוצה בין בארץ בין
והחילוק  לארץ". שבחוצה זרעים למעוטי ההוא שדך, כתיב
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק, באותו הזה
למדו  זרעים כלאי ולענין לארץ, בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי הוא - לארץ, חוצה למעט מ"שדך"
הגבורה. מפי רבינו משה עד איש מפי איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚ¯f‰ ‡l‡ ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ Ï·‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף מהזרעים. הנצמח הדבר היינו
כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם

הכרם. כלאי לענין גֿה, הלכות ח פרק להלן יש 16)וראה
למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק (כלאים שנינו שהרי ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי
ו  משנה ב פרק בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין
יח), הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י  הכרם כלאי זה הרי לבהמה, מקיימים העם רוב שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסףֿמשנה). קורקוס
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי הכרם, לכלאי זרעים בכלאי
זרעים  ובכלאי בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי לרפואה, שהוא דבר הרי לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי לבין זרעים כלאי בין וחילוק שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי שם (ועיין זונים גבי שם הירושלמי דברי עם

בזה). נדחק הוא שאף הפנים,

.‰:¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B¯˙‡a Áetz ÏL ¯eÁÈ ·Èk¯‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B¯˙‡19ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»

·Èk¯n‰ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜¯È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ - ˜¯Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט. בקידושין
בהרבעה, בהמתך מה כלאים'. תרביע לא ל'בהמתך כלאים'
רטז. לאֿתעשה המצוות בספר וראה בהרכבה. שדך אף

ז.18) משנה א פרק מאכל 19)כלאים באילני שרק נראה
בירושלמי  אולם ד). הלכה למעלה (וראה הרכבה איסור יש
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על  סרק עץ מרכיבין שאין מפורש ז) הלכה א פרק (כלאים
שם. ראשונה במשנה וראה מאכל. עץ שם,20)גבי משנה

"אין  גם אמרו שם ובמשנה יהודה. כרבי ולא חכמים כדעת
ועיין  זה. דבר השמיט ורבינו בירק", ירק כו' מביאין

עיון. צריך ועדיין ורדב"ז, כסףֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ·Èk¯iL È¯ÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21Ú¯ÊÏ ¯zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ Ú¯ÊÂ ÌÈÚ¯Ê ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚ¯ÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚ¯Ê ·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿
„·Ïa ‰·k¯‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïk23. ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

מהלכות 21) י (פרק האילן הרכבת על מצווה שהגוי לפי
ואם  ס). בסנהדרין אליעזר ר' וכדעת ו, הלכה מלכים
משום  עובר כלאים, אילנות להרכיב לו מניח הישראל
שאיסורו  לפרש מסתבר (ויותר (משנהֿלמלך). עור" "ולפני
מלקיים  אסורים זרעים שכלאי שכשם מקיים, מטעם
(וכן  האילן הרכבת לקיים אסור כן ג), הלכה (למעלה
לגוי  מניח ואם ז), סעיף רצה סימן ביורהֿדעה מפורש

מקיים). הוא א.22)להרכיב פרק קידושין 23)תוספתא
שם.

.ÊÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰24˙BÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

¯·ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26¯Ò‡ ‡lL .ÔÚ¯Êe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„·Ïa Ô˙ÚÈ¯Ê ‡l‡27¯eÁÈ ÚhÏ ¯zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊpL ˜¯i‰ Ú¯fÓ Ú¯ÊÏÂ ,ÌÈ‡Ïk ·k¯‰L∆À¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

א.24) משנה ח פרק כדין 25)כלאים האילן הרכבת שדין
כלאים", תזרע לא "שדך בכלל היא שהרי זרעים, כלאי

(כסףֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיףֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק וירושלמי ב, פרק תוספתא

.ÁÔÈBÚ¯f‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡e·z ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚ¯Ê Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡e·z‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê¯‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚¯t‰Â34¯Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡L ÔÈBÚ¯Ê ¯‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚ¯Ê ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»

Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯36ÏÎ‡Ó Ú¯f‰ B˙B‡ ÏL È¯t‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«
¯ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ Ú¯Ê ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ

Áˆw‰Â38˙ÙÏ Ú¯ÊÂ39È¯‰ - ÔzLt Ú¯ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈
‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚ¯Ê ÈÈÓ Ïk eÚ¯fiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ

¯k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡¯˜ - eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»
‡Lc Ú¯f‰41˜¯È ‡¯˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק, סוף ועד מכאן
(כסףֿמשנה). הבאים בפרקים למה 30)שיבואו הכוונה

"במהֿדבריםֿאמורים  ב: משנה ב פרק בכלאים ששנינו

ג. הלכה ב פרק להלן ראה בתבואה", נדרים 31)תבואה
שם.32)נה. רבינו בדברי ולהלן שם, כן 33)משנה

ולא  א, הלכה ומצה חמץ מהלכות ה בפרק גם רבינו כתב
הוא". דגן מין "אורז האומר: לז.) (ברכות נורי בן יוחנן כר'

א 34) פרק לחלה המשניות (פירוש כשכא"ש בערבי הנקרא
ד). המשניות 35)משנה (פירוש מא"ש ערבי בלשון

א). משנה א פרק פ"ב 36)לכלאים בכלאים שאמרו למה
ג. הלכה ב פרק ולהלן להלן 37)שם, ראה כרתי, הוא

ג. הלכה ג תרומות 38)פרק מהלכות ב פרק להלן (ראה
עיון). וצריך ג, ו).39)הלכה הלכה ג פרק להלן (ראה

ב 40) המשנה ה.לפי הלכה שם להלן וראה שם, כלאים
בני  שרוב רבינו, כתב ב הלכה מכירה מהלכות טז ובפרק
אוכלים  אדם בני מקצת ורק לזריעה, אותה קונים אדם

הם 41)אותה. שדשאים יט, הלכה ה פרק להלן וראה
בכרם. ה 42)כלאים פרק בכלאים ששנינו למה כוונתו

ירק  "הרואה ו משנה ושם בכרם", ירק "הנוטע ה משנה
הזרעונים  למיני גם אלא דווקא, לירק הכוונה שאין - בכרם"
ס"ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע ניכר שלא זמן כל

יב).

.ËÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43Ïc¯Á‰Â44ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa45,˙BpË˜ ¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«

¯aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„¯z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B¯n‰Â Òt¯k‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ

.˙B˜¯È ÈÈÓƒ≈¿»

יח.43) הלכה ג פרק להלן וצריך 44)ראה שם, להלן ראה
יא, הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק גם וראה עיון.

עיון. ט.45)וצריך הלכה ד פרק להלן ראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המינין 1) מן שדהו הזורע אחר. זרע בו שנתערב זרע יבאר

וכיוצא  וצנון לפת אגודת הטומן כלאים. בו ראה וכשצמח
ונשארו  הזרע וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה
משמיעין  באדר בא' אחר. מין בה יזרע אם בארץ העיקרין
אין  אם לבדוק ביתֿדין שלוחי יוצאין בו ובט"ו הכלאים על

בשדות. כלאים

.‡·¯Ú˙pL Ú¯Ê2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,¯Á‡ Ú¯Ê Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰·¯Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈ¯OÚa3¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,·¯ÚÓ‰ ˙‡ Ú¯ÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ¯BÚO‰5‰˜BÏ -6. ««¿ƒ¿ƒ»«∆

מ"א.2) פ"ב "שעם 3)כלאים שלמה' 'מלאכת כתב כן
כמה  (לפי ס"ה רצו סי' יו"ד ובשו"ע סאה". הם הרובע אותו
שעורים  של סאה בכ"ד שנתערבה חיטים של "סאה דפוסים)
קבים  שני בם שנתערב חיטים של סאה כ"ד כיצד, כו'
אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני שעורים

כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב'ירושלמי'
מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי וכו'
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הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע בסאה אין ואם ה"ה), פ"ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי' (בתשובה הגרע"א כתב זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב, בבשר ביטול
שקלים  למס' הרא"ש בפרישת כן מצאתי שוב איסור. לכלל
ניסן  להרב 2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ"א פ"א

אחר.5)זק"ש]. ממין זרע רובע בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי' מדברי זה על הקשה טו) ס"ק שם (ביו"ד
זה  שאין הרי עין, מראית מפני אלא איסורו שאין שאמרו
למעלה, המבואר ולפי לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור

מיושבים]. רבינו דברי

.·ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ¯·ÈÂ ˙·¯Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk - ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈ¯BÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני ה"א.8)בין למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

לזרוע  כדי שלהם בקב ויש דקים, שהם גינה זרעוני שיש
יש  מהם קב ובחצי יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב:13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב מה לפי
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר
בו  ונתערב בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב, רובע
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט).14) פ"א (למעלה גינה מזרעוני שהוא 15)וחרדל
וחצי  קב כגון עלה, "ותני שם: ב'ירושלמי' הסאה. שישית
ולא  שני, למין קב וחצי אחד, למין קב רבינו: ופירשה קב".
ראשונה' 'משנה ועי' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע מאד, עבים אלו גינה זרעוני
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק היינו

סאה. לבית שלהם הזרע הוא סאים, לשני וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt Ú¯Ê da ·¯Ú˙pL ‰‡e·z ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ·¯ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚ¯BÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÚLÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔzLt Ú¯Ê ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב.20) סוף שם 'ירושלמי'

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21·¯ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ ;e·¯Ú˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ Ôek˙ ‡lL·e¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

¯Á‡ Ú¯Êa Ú¯Ê ·¯ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
- ÌÈ¯BÚO ÏL È¯k CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי' כדי עירב כלומר,
(כסףֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני

.ÊÚ¯Bf‰24Ba ‰‡¯ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa Ú¯Ê ÌÈ‡Ïk e¯Ó‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e·˙a ˙ÈË˜Â ‰‡e·z ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚ¯Ê B‡ ,29ÈBÚ¯Ê·e ˙ÈË˜Â ‰‡e·˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא
ד). ס"ק רצו סי' ביו"ד "האחר".26)(ט"ז רומי: בדפוס

ס"ח. שם יו"ד בשו"ע הוא ממה 27)וכן רבינו זאת למד
עיי"ש. חֿט, הלכות להלן רומי:28)שהביא [בדפוס
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"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה
בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאףֿעלֿפי

לבית  מהם בנופל וארבעה מעשרים אחד בהם משערים
(למעלה  בסאה וארבע וארבעים ממאה אחד דהיינו סאה,
לחיטים  הם שוים וצמחו, שגדלו לאחר - טו) הערה
רבה, תנובה יוצאת שלהם המועט הזרע מן שהרי ושעורים,

חשבונם. כפי ושעורים, מחיטים שש פי

.Á;„LÁÏ ÌB˜Ó LiL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ"ה.30) פ"ב כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡e·z ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚ¯fL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈

‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈ·OÚ34.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ∆∆«¿ƒ¿≈…«≈»∆

שם,31) המשניות' ('פירוש התכלת כמין בו שצובעים [הוא
מתנות  מהל' (פ"ב אוכל ואינו מ"א), פ"ז שביעית ורע"ב
במיני  הי"ג שמיטה מהל' בפ"ז העתיק וכן ה"ב). עניים
שם) (שביעית במשנה שכתוב כמו ולא "אסטיס", הצובעין
למעלה  ראה נאכלים, שלו הספיחים אבל איסטיס", "ספיחי
מאכל  שיהא צריך הפנים' 'מראה דעת שלפי ה"ד פ"א

('פירוש 32)אדם]. פניגיריג ובלע"ז חלבא, בערבי:
שם). העשבים,33)המשנה' אותה מפסידים שאז

העשבים  מן נפסדת אינה לזריעה, זרעה אם אבל כדלהלן,
פא.). זה 34)(בבאֿקמא שאין מראים הדברים כן, ואם

השדה. בעל של מדעתו

.È?Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰Úe¯Ê ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰n·e«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‰Úe¯Ê ‰˙È‰Lk35.·È·Ò Ïe·b dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙B¯b‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB¯ BÈ‡L Úe„È ¯·c‰ È¯‰L ;¯˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ¯ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ¯˜Ú :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.¯‡M‰ Ìei˜a ‰ˆB¯L BzÚ„«¿∆∆¿ƒ«¿»

שם.35) בדפוס 36)בבאֿקמא נראה וכן להיות, צריך כן
שם.37)רומי. להיות 38)כלאים, צריך הגרנות שמקום

שם). המשנה' ('פירוש בו לדוש כדי שם.39)חלק משנה,

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡40‰Ó˜L ÏL ÔcÒ CB˙a ˙B˜¯È41 ≈¿ƒ¿»¿«»∆ƒ¿»
da ‡ˆBiÎÂ42˙ÙÏ ˙c‚‡ ÔÓBh‰ .43ÔBˆe44‡ˆBiÎÂ ¿«≈»«≈¬À«∆∆¿¿«≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz da45˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ,ÔÙb‰ ˙Áz elÙ‡ , »««»ƒ»¬ƒ«««∆∆ƒ»ƒ¿»
ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰46LLBÁ BÈ‡ -47‰ˆB¯ BÈ‡ È¯‰L ; ∆»ƒ¿Àƒ≈≈∆¬≈≈∆

L¯L‰aÔÈÏÚ‰ eÈ‰ ‡lL B‡ ,‰c‚‡ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ô˙ ¿«¿»»»¿ƒ≈»¬À»∆…»∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ LLBÁ - ÔÈl‚Ó¿Àƒ≈ƒƒ¿«ƒ

מ"ח.40) פ"א מדברית 41)שם תאנה היא השקמה
ענפיה  נחתכו שלא עד מ"א) פ"א לדמאי המשנה' ('פירוש
קוצצים  הרבה וגדלה וכשמזקינה השקמה, בתולת נקראת
השקמה  סדן ונקראת במקומם, אחרים ובאים הענפים

במשנה). סח: בבאֿבתרא בכל 42)(רשב"ם ירק מיני כל
זרעים  בכלאי כאן רבינו הכניס למה לעיין ויש אילן. מין
ה"ה, פ"א למעלה להביאו לו היה האילן, הרכבת של דין

ה'לבוש'. בשם שם שלמה' 'מלאכת בכלאים 43)וראה
וב'ירושלמי' וצנונות". לפת "הטומן הגירסא: מ"ט שם
של  ואגודה לפת של אגודה כגון חייא רבי "תני מפרש:
כלאים, משום חשש אין באגודה שדוקא רבינו וסובר צנון".
רוצה  שאינו בדעתו וגילה שתילתה, כדרך שלא שזהו

בדבריו. שמסיים כמו פ"ג 44)בהשרשתה. להלן ראה
בזה. זה כלאים אינם וצנון שלפת שם 45)ה"ו, במשנה

דווקא, לאו שגפן רבינו וסובר הגפן", "תחת אלא נזכר לא
רכה  שהיא בגפן שאפילו להשמיענו כדי אלא גפן נקטו ולא
להלן. וראה ה"א), פ"ג להלן (כסףֿמשנה חששו לא

לענין 46) שרק (כאן), והראב"ד נ:) (שבת רש"י כדעת שלא
מקצת  שיהיו צורך אין כלאים לענין אבל כן, אמרו שבת

מגולים. האילן",47)העלים "תחת גם רבינו שנקט מכיון
בכל  שהרי באילן, ירק הרכבת של בחשש שהמדובר נראה
בלבד. הרכבה אלא כלאים, איסור אין מגפן חוץ האילנות
ירקות  נוטעין "אין לדין זו הלכה שנסמכה ממה נראה וכן
באילן, ירק הרכבת בענין העוסקת שקמה", של סדן בתוך
המבריך) ד"ה יט. (בבאֿבתרא ה'תוספות' כדעת ולא
גפן, גבי על אלא ירק להביא נאסר שלא (שם), והרמב"ן
אילנות, בשאר אבל לתוכה, נכנסים והשרשים רכה שהיא
באופן  דבריו רבינו פירש שלא ומכיוון מותר. - קשים שהם
הר"ן  כדעת שסובר נראה והגפן, האילן את שהבריך
וראה  שם. (בבבאֿבתרא והרשב"א פ"א) סוף (קידושין
בדבריו  שם להגיה ויש מ"א, פ"ז כלאים שלמה' ב'מלאכת
כשרשים  ירק של בשרשים שגם הרשב"א), במקום הרמב"ן
הי"ג, פ"ח להלן (ראה הרכבה איסור יש אילן, של
ד), סי' כלאים (הלכות כהרא"ש ולא שם), ובכסףֿמשנה
שלא  שם) (כלאים הגפן" את "המבריך המשנה על שכתב
הגפן, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא הרכבה אסרו
ספר  חמדה' 'ארץ בספר (וראה מותר בשרשים שרשים אבל
את  "המבריך במשנה שנקטו [ומה ט). פרק ב מדור ב
ולא  בגפן אלא הרכבה אסרו שלא מזה שנראה הגפן",
(ראה  כשהבריכה אלא אסרו לא בגפן וגם אילנות, בשאר
לרבותא, מבריך שנקט רבינו, לדעת לומר צריך - למעלה)
חשש  יש קצת, קשים שהענפים הגפן את במבריך שאפילו
שבשרשים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליהם, יכנסו שהשרשים
אלא  אינו וזה חשש. יש שוודאי הענפים, מן רכים שהם

בשא  אבל ביותר, קשים אינם שהענפים אילנות,בגפן, ר
אבל  במבריך, הרכבה של חשש אין מאד, קשים שהם
להלן  וראה אחר, באילן אפילו אסור רכים, שהם בשרשים

ה"ז]. פ"ו

.·È‰Úe¯Ê ‰˙È‰L ‰„O48e¯‡LÂ Ú¯f‰ ¯ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡a ÔÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a Ú¯BÊ ‰È‰È ‡Ï - ÌÈL ‰nk ¯Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈ¯wÚ‰ ¯˜ÚiL „Ú ¯Á‡«≈«∆«¬…»ƒ»ƒ

משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ"ה, פ"ב כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי"ג) להלן (הובאה מ"ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע יאמר לא צימחה
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הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע בסאה אין ואם ה"ה), פ"ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי' (בתשובה הגרע"א כתב זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב, בבשר ביטול
שקלים  למס' הרא"ש בפרישת כן מצאתי שוב איסור. לכלל
ניסן  להרב 2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ"א פ"א

אחר.5)זק"ש]. ממין זרע רובע בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי' מדברי זה על הקשה טו) ס"ק שם (ביו"ד
זה  שאין הרי עין, מראית מפני אלא איסורו שאין שאמרו
למעלה, המבואר ולפי לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור

מיושבים]. רבינו דברי

.·ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ¯·ÈÂ ˙·¯Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk - ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈ¯BÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני ה"א.8)בין למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

לזרוע  כדי שלהם בקב ויש דקים, שהם גינה זרעוני שיש
יש  מהם קב ובחצי יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב:13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב מה לפי
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר
בו  ונתערב בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב, רובע
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט).14) פ"א (למעלה גינה מזרעוני שהוא 15)וחרדל
וחצי  קב כגון עלה, "ותני שם: ב'ירושלמי' הסאה. שישית
ולא  שני, למין קב וחצי אחד, למין קב רבינו: ופירשה קב".
ראשונה' 'משנה ועי' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע מאד, עבים אלו גינה זרעוני
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק היינו

סאה. לבית שלהם הזרע הוא סאים, לשני וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt Ú¯Ê da ·¯Ú˙pL ‰‡e·z ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ·¯ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚ¯BÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÚLÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔzLt Ú¯Ê ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב.20) סוף שם 'ירושלמי'

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21·¯ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ ;e·¯Ú˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ Ôek˙ ‡lL·e¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

¯Á‡ Ú¯Êa Ú¯Ê ·¯ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
- ÌÈ¯BÚO ÏL È¯k CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי' כדי עירב כלומר,
(כסףֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני

.ÊÚ¯Bf‰24Ba ‰‡¯ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa Ú¯Ê ÌÈ‡Ïk e¯Ó‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e·˙a ˙ÈË˜Â ‰‡e·z ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚ¯Ê B‡ ,29ÈBÚ¯Ê·e ˙ÈË˜Â ‰‡e·˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא
ד). ס"ק רצו סי' ביו"ד "האחר".26)(ט"ז רומי: בדפוס

ס"ח. שם יו"ד בשו"ע הוא ממה 27)וכן רבינו זאת למד
עיי"ש. חֿט, הלכות להלן רומי:28)שהביא [בדפוס
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"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה
בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאףֿעלֿפי

לבית  מהם בנופל וארבעה מעשרים אחד בהם משערים
(למעלה  בסאה וארבע וארבעים ממאה אחד דהיינו סאה,
לחיטים  הם שוים וצמחו, שגדלו לאחר - טו) הערה
רבה, תנובה יוצאת שלהם המועט הזרע מן שהרי ושעורים,

חשבונם. כפי ושעורים, מחיטים שש פי

.Á;„LÁÏ ÌB˜Ó LiL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ"ה.30) פ"ב כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡e·z ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚ¯fL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈

‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈ·OÚ34.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ∆∆«¿ƒ¿≈…«≈»∆

שם,31) המשניות' ('פירוש התכלת כמין בו שצובעים [הוא
מתנות  מהל' (פ"ב אוכל ואינו מ"א), פ"ז שביעית ורע"ב
במיני  הי"ג שמיטה מהל' בפ"ז העתיק וכן ה"ב). עניים
שם) (שביעית במשנה שכתוב כמו ולא "אסטיס", הצובעין
למעלה  ראה נאכלים, שלו הספיחים אבל איסטיס", "ספיחי
מאכל  שיהא צריך הפנים' 'מראה דעת שלפי ה"ד פ"א

('פירוש 32)אדם]. פניגיריג ובלע"ז חלבא, בערבי:
שם). העשבים,33)המשנה' אותה מפסידים שאז

העשבים  מן נפסדת אינה לזריעה, זרעה אם אבל כדלהלן,
פא.). זה 34)(בבאֿקמא שאין מראים הדברים כן, ואם

השדה. בעל של מדעתו

.È?Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰Úe¯Ê ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰n·e«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‰Úe¯Ê ‰˙È‰Lk35.·È·Ò Ïe·b dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙B¯b‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB¯ BÈ‡L Úe„È ¯·c‰ È¯‰L ;¯˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ¯ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ¯˜Ú :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.¯‡M‰ Ìei˜a ‰ˆB¯L BzÚ„«¿∆∆¿ƒ«¿»

שם.35) בדפוס 36)בבאֿקמא נראה וכן להיות, צריך כן
שם.37)רומי. להיות 38)כלאים, צריך הגרנות שמקום

שם). המשנה' ('פירוש בו לדוש כדי שם.39)חלק משנה,

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡40‰Ó˜L ÏL ÔcÒ CB˙a ˙B˜¯È41 ≈¿ƒ¿»¿«»∆ƒ¿»
da ‡ˆBiÎÂ42˙ÙÏ ˙c‚‡ ÔÓBh‰ .43ÔBˆe44‡ˆBiÎÂ ¿«≈»«≈¬À«∆∆¿¿«≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz da45˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ,ÔÙb‰ ˙Áz elÙ‡ , »««»ƒ»¬ƒ«««∆∆ƒ»ƒ¿»
ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰46LLBÁ BÈ‡ -47‰ˆB¯ BÈ‡ È¯‰L ; ∆»ƒ¿Àƒ≈≈∆¬≈≈∆

L¯L‰aÔÈÏÚ‰ eÈ‰ ‡lL B‡ ,‰c‚‡ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ô˙ ¿«¿»»»¿ƒ≈»¬À»∆…»∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ LLBÁ - ÔÈl‚Ó¿Àƒ≈ƒƒ¿«ƒ

מ"ח.40) פ"א מדברית 41)שם תאנה היא השקמה
ענפיה  נחתכו שלא עד מ"א) פ"א לדמאי המשנה' ('פירוש
קוצצים  הרבה וגדלה וכשמזקינה השקמה, בתולת נקראת
השקמה  סדן ונקראת במקומם, אחרים ובאים הענפים

במשנה). סח: בבאֿבתרא בכל 42)(רשב"ם ירק מיני כל
זרעים  בכלאי כאן רבינו הכניס למה לעיין ויש אילן. מין
ה"ה, פ"א למעלה להביאו לו היה האילן, הרכבת של דין

ה'לבוש'. בשם שם שלמה' 'מלאכת בכלאים 43)וראה
וב'ירושלמי' וצנונות". לפת "הטומן הגירסא: מ"ט שם
של  ואגודה לפת של אגודה כגון חייא רבי "תני מפרש:
כלאים, משום חשש אין באגודה שדוקא רבינו וסובר צנון".
רוצה  שאינו בדעתו וגילה שתילתה, כדרך שלא שזהו

בדבריו. שמסיים כמו פ"ג 44)בהשרשתה. להלן ראה
בזה. זה כלאים אינם וצנון שלפת שם 45)ה"ו, במשנה

דווקא, לאו שגפן רבינו וסובר הגפן", "תחת אלא נזכר לא
רכה  שהיא בגפן שאפילו להשמיענו כדי אלא גפן נקטו ולא
להלן. וראה ה"א), פ"ג להלן (כסףֿמשנה חששו לא

לענין 46) שרק (כאן), והראב"ד נ:) (שבת רש"י כדעת שלא
מקצת  שיהיו צורך אין כלאים לענין אבל כן, אמרו שבת

מגולים. האילן",47)העלים "תחת גם רבינו שנקט מכיון
בכל  שהרי באילן, ירק הרכבת של בחשש שהמדובר נראה
בלבד. הרכבה אלא כלאים, איסור אין מגפן חוץ האילנות
ירקות  נוטעין "אין לדין זו הלכה שנסמכה ממה נראה וכן
באילן, ירק הרכבת בענין העוסקת שקמה", של סדן בתוך
המבריך) ד"ה יט. (בבאֿבתרא ה'תוספות' כדעת ולא
גפן, גבי על אלא ירק להביא נאסר שלא (שם), והרמב"ן
אילנות, בשאר אבל לתוכה, נכנסים והשרשים רכה שהיא
באופן  דבריו רבינו פירש שלא ומכיוון מותר. - קשים שהם
הר"ן  כדעת שסובר נראה והגפן, האילן את שהבריך
וראה  שם. (בבבאֿבתרא והרשב"א פ"א) סוף (קידושין
בדבריו  שם להגיה ויש מ"א, פ"ז כלאים שלמה' ב'מלאכת
כשרשים  ירק של בשרשים שגם הרשב"א), במקום הרמב"ן
הי"ג, פ"ח להלן (ראה הרכבה איסור יש אילן, של
ד), סי' כלאים (הלכות כהרא"ש ולא שם), ובכסףֿמשנה
שלא  שם) (כלאים הגפן" את "המבריך המשנה על שכתב
הגפן, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא הרכבה אסרו
ספר  חמדה' 'ארץ בספר (וראה מותר בשרשים שרשים אבל
את  "המבריך במשנה שנקטו [ומה ט). פרק ב מדור ב
ולא  בגפן אלא הרכבה אסרו שלא מזה שנראה הגפן",
(ראה  כשהבריכה אלא אסרו לא בגפן וגם אילנות, בשאר
לרבותא, מבריך שנקט רבינו, לדעת לומר צריך - למעלה)
חשש  יש קצת, קשים שהענפים הגפן את במבריך שאפילו
שבשרשים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליהם, יכנסו שהשרשים
אלא  אינו וזה חשש. יש שוודאי הענפים, מן רכים שהם

בשא  אבל ביותר, קשים אינם שהענפים אילנות,בגפן, ר
אבל  במבריך, הרכבה של חשש אין מאד, קשים שהם
להלן  וראה אחר, באילן אפילו אסור רכים, שהם בשרשים

ה"ז]. פ"ו

.·È‰Úe¯Ê ‰˙È‰L ‰„O48e¯‡LÂ Ú¯f‰ ¯ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡a ÔÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a Ú¯BÊ ‰È‰È ‡Ï - ÌÈL ‰nk ¯Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈ¯wÚ‰ ¯˜ÚiL „Ú ¯Á‡«≈«∆«¬…»ƒ»ƒ

משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ"ה, פ"ב כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי"ג) להלן (הובאה מ"ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע יאמר לא צימחה
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(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי ה"ו). פ"ו ולהלן מ"ד,

הראב"ד. בהשגת ועי' מ"ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı¯‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â¯ e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck ¯Á‡Â ,51‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ"א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב. שם ב'ירושלמי' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח"כ 51) ויופך שתתליע עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע הותר שלא רבינו ומפרש יזרע",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב"ד אבל הפך. וגם התליע

הזרע. את יהפך או שיתליע עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי  המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).

.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.¯Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË¯„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

¯OÚ ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.ÊË‰BL‡¯a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ¯˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B· e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ¯Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ"ב.58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈

Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ
.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשע"ו  ב' אדר ז' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק לזרוע וביקש ירק זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק. בתוכה לזרוע ורצה חטים זרועה
בין  והפסק שעורים. בצידן לזרוע לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע מותר אם שעורים, חבירו ושל
אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.

חרדל. ביניהם יזרע

.‡„¯Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚ¯fa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙B¯eˆÏ2‰„B·Ú‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡¯iL „Ú ,ı¯‡‰ ÔÈ„·BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי 2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני חם אפר הוא ברמץ, אותה
זו. הטמנה בלי לאכילה

.·‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚ¯fa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰¯eˆ ˙BÈ‰Ï ‰·B¯˜ Ô‰ÈL ˙¯eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי על "אף כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙¯ÊÁ ÌÚ ˙¯ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈL¯k ÌÚ ÔÈL¯k‰Â ,7ÌÚ ¯aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ¯‰ ¯aÒk8Ïc¯ÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,È¯ˆÓ Ïc¯Á ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙È¯ˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ‰ˆeÓ¯‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈ¯BÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜¯t‰Â ,¯Ètq‰14ÌÚ Ô·Ï ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ·e¯k‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

¯B˙·B¯z‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„¯z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ Ïc¯Á‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï·‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙È¯ˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ¯‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

הררית".5) וחסא גנית "חסא פרדס 6)והן של עולשין יש
מדבר. של החציר 7)ועולשין וזהו כרתים, הם כרשין

מדבר. של וכרתי גינה של כרתי ויש בתורה. הנזכר
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ומדברי".8) "גני שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה
בתורה. הנזכר גד זרע המדינה.9)והוא והוא 10)חרדל

כן  ועל וטבעו. בתכונתו בארץ וישתנה החיטה, ממיני מין
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא

מדבריות.11) מדברית.12)שעורים מין 1)3חיטה
המדבריות. החיטים עגולים 14)ממיני לבנים גרגרים

וקראוהו  השעורים, לטבע קרוב וטבעו להשתבר, קשים
קרטומ"ן. דקים.15)הרופאים: שקלחיו מדברי כרוב

.„ÔÈÏÚa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ÔÈÈÓ ÈL LiL ÔÏÈ‡a ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆≈¿≈ƒƒ∆ƒ∆»∆∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯ta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„¯ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Ò¯t‰Â ,17ÌÚ ≈««««ƒ««¿»¿««¿¿ƒƒ
ÔÈÙÊÈM‰Â ,ÌÈ„˜M‰18ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÈ¯‰ ÌÚ «¿≈ƒ¿«≈»ƒƒ»ƒƒ««ƒ∆ƒ

ÌÚ ÌÈÒb‡‰ Ï·‡ .‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬≈≈ƒ¿«ƒ∆»∆¬»»«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ„¯ÊÚ‰ ÌÚ ÌÈLÈ¯t‰Â ,ÌÈÏÓËÒe¯w‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי. וכשהם 17)תפוח
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי 18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚ¯Ê ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ·Ëa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL È¯ÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL È¯t B‡ ‰Ê ÏL ÔÈÏÚÏ ÔÈÓBcƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ∆
- „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÂ‚ ÈLk e‡¯iL „Ú ,ÏB„b ÔBÈÓc ‰Ê∆ƒ¿»«∆≈»ƒ¿≈¿»ƒƒƒ∆»
ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L ;‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡ÏÎÏ Ô‰Ï eLLÁ ‡Ï…»¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆∆≈¿ƒ

.ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ‡ÏÎa¿ƒ¿«ƒ∆»«««¿ƒ»«ƒ

.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰È¯tL ÈtÓƒ¿≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆ƒ«»≈»ƒ¿«ƒ
ÌÚ ÔBˆ Ï·‡ .ÔÈÂL Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÈtÓ ,‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ∆»∆»ƒ¬»¿ƒ

Ê ÔÈÓBc ÔÈÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Òetp‰È¯t‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê È¯t ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - È¯tÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˙BÈa ‰Ê È¯t ÌÚhÓ ˜BÁ»̄ƒ««¿ƒ∆¿≈¿≈…«≈»≈

נאכלים,19) שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי על [אף
שכל  רבינו כתב הרי - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים

ירק]. בכלל היא הזרע ניכר שלא זמן

.ÊÌÈ‡Ïk Ô‰L ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡È·ea¯Úa eÚ¯ÊpL ÔÈ‡¯ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰a LÈ ÌÈa¯ ÔÈ¯eÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ˙Ú¯Êp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLw·e ,‰‡e·z ÔÈÓ ‰Úe¯Ê ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
˜ÈÁ¯Ó - ˙Á‡ ‰„Oa ˙¯Á‡ ‰‡e·z ÔÈÓ dcˆa Ú¯ÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ

Ú·¯ ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»
ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«

„v‰ ÔÓ ÔÈa23- ‰f‰ ¯eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆
‰ML CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡Â ;¯eÒ‡»¿≈∆«∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

.ÌÈÁÙË¿»ƒ

ושיעורו 21) תבואה, הקב רובע בו שזורעים מקום והוא
קבים. שישה הסאה שהרי בסאה, וארבעה מעשרים אחד

"בית 22) המשנה: בפירוש כתב וכן "כעשר", לכתוב דקדק
בקירוב". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע
על  וחומש אמות עשר שהרי מדוייק, החשבון שאין מפני
אחד  ועוד אמות וארבע מאה אלא אינן וחומש אמות עשר
וארבע  מאה הוא רובע, בית ואילו באמה. וחמש מעשרים

בקירוב. אמה שלישי ושני צורך 23)אמות אין כלומר,
במקום  אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק

הצדדים. מן או באמצע או אחד:

.È‰„O dcˆa Ú¯ÊÏ Lw·e ,˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,¯Á‡ ˜¯È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;¯eÒ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי
טפח".

.‡È,‰‡e·z ‰Úe¯Ê ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ B‡ ˜¯È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú·…̄«

.·ÈÔÈ¯eÚMa ‰˜Á¯‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈

ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk¯‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי. בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב
מה  והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.¯‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי
חיטים  זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש
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(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי ה"ו). פ"ו ולהלן מ"ד,

הראב"ד. בהשגת ועי' מ"ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı¯‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â¯ e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck ¯Á‡Â ,51‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ"א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב. שם ב'ירושלמי' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח"כ 51) ויופך שתתליע עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע הותר שלא רבינו ומפרש יזרע",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב"ד אבל הפך. וגם התליע

הזרע. את יהפך או שיתליע עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי  המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).

.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.¯Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË¯„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

¯OÚ ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.ÊË‰BL‡¯a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ¯˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B· e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ¯Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ"ב.58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈

Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ
.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשע"ו  ב' אדר ז' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק לזרוע וביקש ירק זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק. בתוכה לזרוע ורצה חטים זרועה
בין  והפסק שעורים. בצידן לזרוע לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע מותר אם שעורים, חבירו ושל
אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.

חרדל. ביניהם יזרע

.‡„¯Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚ¯fa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙B¯eˆÏ2‰„B·Ú‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡¯iL „Ú ,ı¯‡‰ ÔÈ„·BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי 2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני חם אפר הוא ברמץ, אותה
זו. הטמנה בלי לאכילה

.·‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚ¯fa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰¯eˆ ˙BÈ‰Ï ‰·B¯˜ Ô‰ÈL ˙¯eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי על "אף כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙¯ÊÁ ÌÚ ˙¯ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈL¯k ÌÚ ÔÈL¯k‰Â ,7ÌÚ ¯aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ¯‰ ¯aÒk8Ïc¯ÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,È¯ˆÓ Ïc¯Á ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙È¯ˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ‰ˆeÓ¯‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈ¯BÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜¯t‰Â ,¯Ètq‰14ÌÚ Ô·Ï ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ·e¯k‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

¯B˙·B¯z‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„¯z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ Ïc¯Á‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï·‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙È¯ˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ¯‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

הררית".5) וחסא גנית "חסא פרדס 6)והן של עולשין יש
מדבר. של החציר 7)ועולשין וזהו כרתים, הם כרשין

מדבר. של וכרתי גינה של כרתי ויש בתורה. הנזכר
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ומדברי".8) "גני שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה
בתורה. הנזכר גד זרע המדינה.9)והוא והוא 10)חרדל

כן  ועל וטבעו. בתכונתו בארץ וישתנה החיטה, ממיני מין
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא

מדבריות.11) מדברית.12)שעורים מין 1)3חיטה
המדבריות. החיטים עגולים 14)ממיני לבנים גרגרים

וקראוהו  השעורים, לטבע קרוב וטבעו להשתבר, קשים
קרטומ"ן. דקים.15)הרופאים: שקלחיו מדברי כרוב

.„ÔÈÏÚa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ÔÈÈÓ ÈL LiL ÔÏÈ‡a ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆≈¿≈ƒƒ∆ƒ∆»∆∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯ta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„¯ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Ò¯t‰Â ,17ÌÚ ≈««««ƒ««¿»¿««¿¿ƒƒ
ÔÈÙÊÈM‰Â ,ÌÈ„˜M‰18ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÈ¯‰ ÌÚ «¿≈ƒ¿«≈»ƒƒ»ƒƒ««ƒ∆ƒ

ÌÚ ÌÈÒb‡‰ Ï·‡ .‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬≈≈ƒ¿«ƒ∆»∆¬»»«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ„¯ÊÚ‰ ÌÚ ÌÈLÈ¯t‰Â ,ÌÈÏÓËÒe¯w‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי. וכשהם 17)תפוח
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי 18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚ¯Ê ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ·Ëa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL È¯ÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL È¯t B‡ ‰Ê ÏL ÔÈÏÚÏ ÔÈÓBcƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ∆
- „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÂ‚ ÈLk e‡¯iL „Ú ,ÏB„b ÔBÈÓc ‰Ê∆ƒ¿»«∆≈»ƒ¿≈¿»ƒƒƒ∆»
ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L ;‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡ÏÎÏ Ô‰Ï eLLÁ ‡Ï…»¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆∆≈¿ƒ

.ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ‡ÏÎa¿ƒ¿«ƒ∆»«««¿ƒ»«ƒ

.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰È¯tL ÈtÓƒ¿≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆ƒ«»≈»ƒ¿«ƒ
ÌÚ ÔBˆ Ï·‡ .ÔÈÂL Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÈtÓ ,‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ∆»∆»ƒ¬»¿ƒ

Ê ÔÈÓBc ÔÈÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Òetp‰È¯t‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê È¯t ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - È¯tÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˙BÈa ‰Ê È¯t ÌÚhÓ ˜BÁ»̄ƒ««¿ƒ∆¿≈¿≈…«≈»≈

נאכלים,19) שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי על [אף
שכל  רבינו כתב הרי - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים

ירק]. בכלל היא הזרע ניכר שלא זמן

.ÊÌÈ‡Ïk Ô‰L ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡È·ea¯Úa eÚ¯ÊpL ÔÈ‡¯ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰a LÈ ÌÈa¯ ÔÈ¯eÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ˙Ú¯Êp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLw·e ,‰‡e·z ÔÈÓ ‰Úe¯Ê ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
˜ÈÁ¯Ó - ˙Á‡ ‰„Oa ˙¯Á‡ ‰‡e·z ÔÈÓ dcˆa Ú¯ÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ

Ú·¯ ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»
ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«

„v‰ ÔÓ ÔÈa23- ‰f‰ ¯eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆
‰ML CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡Â ;¯eÒ‡»¿≈∆«∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

.ÌÈÁÙË¿»ƒ

ושיעורו 21) תבואה, הקב רובע בו שזורעים מקום והוא
קבים. שישה הסאה שהרי בסאה, וארבעה מעשרים אחד

"בית 22) המשנה: בפירוש כתב וכן "כעשר", לכתוב דקדק
בקירוב". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע
על  וחומש אמות עשר שהרי מדוייק, החשבון שאין מפני
אחד  ועוד אמות וארבע מאה אלא אינן וחומש אמות עשר
וארבע  מאה הוא רובע, בית ואילו באמה. וחמש מעשרים

בקירוב. אמה שלישי ושני צורך 23)אמות אין כלומר,
במקום  אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק

הצדדים. מן או באמצע או אחד:

.È‰„O dcˆa Ú¯ÊÏ Lw·e ,˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,¯Á‡ ˜¯È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;¯eÒ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי
טפח".

.‡È,‰‡e·z ‰Úe¯Ê ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ B‡ ˜¯È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú·…̄«

.·ÈÔÈ¯eÚMa ‰˜Á¯‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈

ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk¯‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי. בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב
מה  והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.¯‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי
חיטים  זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש
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זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת
שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ¯‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»
ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ ‰‡e·z¿»««¿»»»««≈»»»»«
È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z B‡ ‰‡e·z‰«¿»¿»««»»«…À»∆¬≈
˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰ƒ¿ƒ«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆
BÓk ,‰ÈÙlÓ ¯˜ÚÈ - ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰a¯‰«¿≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

תבואה 28) ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חרוש.30)חריץ מקום
טיט.31) בלי סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב. פירש 33)אמות והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש

כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב
החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע -

.ÊË¯·„ B‡ ‰˜Á¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ CeÓÒ ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«
‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". בספרא 36)מאותו שנאמר ממה רבינו כן למד

בהמתך  אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת
תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
של  ממעט ש"שדך" הרי כן, אמרו לא זרעים בכלאי ואילו

אחרים.

.ÊÈdcˆa B¯·Á ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ BÏ ¯zÓ - ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B¯‰L .B¯·Á ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
Ú¯ÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡¯ Ì‡ e‰„O ˜c·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï Ú¯BÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙B¯eL ÈzL ÔÈa ¯Á‡ ÔÈÓ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁ¯iL „Ú „Á‡40. ∆»«∆«¿ƒ¿∆

ממין 37) השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו
בוודאי  שזה שדהו, באמצע פשתן זורע כאילו ונראה אחד,
פשתן  לזרוע שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, ובזורע 38)בסוף
כלאים. איסור אין מפני 39)להשחתה הוא ההיתר וכל

שאין  מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל
אסור. - כן לסמוך.40)לומר מותר חברו לצד אבל

.ÁÈe‰„O ‰˙È‰41ÈL ÔÈÚe¯Ê dcˆaL B¯·Á ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡e·z ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈ¯ÁÂ Ïc¯Á Ì‰ÈÈa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚ¯BÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
- ˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚe¯Ê ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï ¯znL .ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á Ô‰ÈÈa Ú¯ÊÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
ÈtÓ ,‰‡e·z‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈

d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45Ú¯Ê ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«
È¯‰ - e‰„O CB˙a ¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê Ú¯Ê ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL46Ú‚pL ∆∆«»«≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»∆∆»«
‰„O ÛBÒa47,‰Ïc·‰ ‡ÏÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa ¯zÓ ‡e‰L , ¿»∆∆À»¿…«¿»»¿…«¿»»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"אין 41) ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש כן
לשדה  סומכין אבל וחריע, חרדל תבואה לשדה סומכין

וחריע". חרדל שאפילו 42)ירקות השמיענו, כאן אף
וכל  וחריע, חרדל ביניהם לזרוע אסור תבואה מיני בשני
באמצע  שזורע יחשדוהו שבוודאי אחד, מין הם אם שכן

דרכו 43)שדהו. שחרדל כתב, ט הלכה א פרק למעלה
עיון. וצריך שדות, והחריע 44)להיזרע החרדל כלומר,

שני  בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם
ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני
נתכוון  לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע שהחרדל

שדהו. לבדוק תור 45)אלא ראש "היה ז: משנה שם
מותר". שעורים של בתוך נכנס האחד.46)חיטים של

אחר.47) זרע בעל של

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זו 1) בצד זו קשואים של שורות ב' לזרוע מותר אם יבאר

שהם  המים אמת או התלם באמצע. ותלם אחד ממין וב'
משר  שדהו לעשות רצה בה. זורע מינין כמה טפח, עמוקים
שדרך  ירקות מיני למשר. קרחת בין ומה מין, מכל קרחת או
הרוצה  ששה. על ששה ערוגות מעט. מעט מהם לזרוע

ביניהם. ירחיק ולא ירקות מיני גינתו למלאות

.‡Ú¯ÊÏ ¯zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙B¯eL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ
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ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙B¯eL ÈzLe3ÏL ˙B¯eL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆
È¯ˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5Ú¯ÊÈ ‡Ï Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«

ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰¯eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯ˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈc·Ó«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰¯eL ÔÚ¯Ê Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ ·¯Ú˙È - ‰¯eL „ˆa7.‡È·ea¯Úa ÔÈÚ¯Êk e‡¯Â , ¿«»ƒ¿»≈«…¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ד.2) משנה ג פרק והדלועין 3)כלאים הקישואין שהרי
יהודה  וכר' ה, הלכה להלן שנראה כמו בזה, זה כלאים הם
א. הלכה א פרק כלאים בתוספתא מאיר כר' ולא שמעון ור'
למועד  מפריש, ר"י תלמיד ידידיה, רבינו ב'תוספות' וראה

.7 הערה כ עמ' א חלק כלאי 4)קטן שלענין אףֿעלֿפי
שאינו  מפני יט, הלכה ה פרק להלן ראה כלאים, אינו הכרם
אפילו  אסור זרעים שבכלאי נראה - זרעים מין אלא ירק
ג  ופרק ח, הלכה ה פרק למעלה וראה ירק, רק ולא זרעים,

ו. ממה 5)הלכה רבינו למדו אבל תלם, נזכר לא במשנה
להרחיק  צריך שבשורה יב הלכה ג פרק למעלה שנאמר
דיבורֿהמתחיל  פה: לשבת ותספות ר"ש, ועיין תלם. שיעור

שם.6)איתיביה. שם.7)משנה בשבת הוא כן

.·‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰8Lw·e ,˙B˜¯È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ¯˜BÚ - ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ˙B¯eL dÎB˙a Ú¯ÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈc·Óe ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL Ba Ú¯BfL ÌB˜Ó ˜¯i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa9ÌÈzL ·Á¯ ˜¯i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈc·Óe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰¯eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰¯OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ÈzL Ïk ÔÈa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿≈

‰n‡10ÔÈÏÚ‰ ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡ . «»¬»»ƒ»»ƒ¿≈∆»ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Â ,Ì‰ÈÈaL ˜¯ia ÔkÓe ÔkÓ ÔÈÎazÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ»«»»∆≈≈∆¿ƒ¿∆«…

.‡È·ea¯Úa Ú¯Ê el‡k¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»

חכמים.8) כדעת ו, משנה א.9)שם הלכה למעלה ראה
מידה 10) לו שאין מפני חשב, לא התלמים שני ורוחב

כעומקם), שרוחבם יב, הלכה ג פרק למעלה ראה מסוימת.
טפחים  ששה אלא אורכם אין שהרי מפולשים, שאינם ועוד

קורקוב. בר"י וראה שם, כמפורש בלבד,

.‚˙ÚÏ„ elÙ‡ ,‰Úe¯Ê ˙ÚÏc ÏL ‰¯eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁ¯Ó - ‰‡e·z dcˆa Ú¯ÊÏ ‡·e , ¿ƒƒ»ƒ¿…«¿ƒ»¿»«¿ƒ≈

ÏÎÂ .ÏB„b ÌB˜Ó ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰ÈÏÚ eÎLÓ È¯‰L ;Ú·…̄«∆¬≈ƒ¿¿»∆»¿∆¡ƒ»»»¿»
Ú·¯ ˙Èa CB˙a ‰È‰iL ¯·c12ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL »»∆ƒ¿∆¿≈…«∆«¿ƒƒ≈¿≈

ÚÏq‰Â ¯·w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י.12) משנה ב פרק ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק ארבעה, ורחב עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק למעלה כמפורש עצמו, בפני

שאינם 14)שם. אףֿעלֿפי מים, מלאים נקעים כגון
ורע"ב. בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16- «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«

˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«
.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב.15) משנה ג פרק הלכה 16)כלאים ג פרק למעלה ראה
וראה  טפח, - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי ואףֿעלֿפי בחזוןֿאיש.
בטפח, אפילו הקילו תלם יש אם - ט) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב הלכה להלן וראה

.‰ÚËÏ ¯zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB ¯Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc· e‡¯ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯ ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע שם: במשנה 
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק כלאים 19)למעלה "בתי הרא"ש: כתב
יסודותיה, עיקרי ממני ונסתרו מעיני, ונסתרו ממני, החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני לזרוע מותר היאך
זה  הרי כאחד ושעורה חטה הזורע קמא פרק סוף תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח, עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס והר"י עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע בכוונה בזרע אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

ו.21) משנה ב פרק המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח. הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק שם ירושלמי
אמות  שתי עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי כן 24)על
יב), הלכה ג פרק (למעלה שדה לצד שורה בזורע גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין

.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ¯25˙Á¯˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á¯˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ
,˙BÁ¯˜ ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï -…«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»

Ú·¯ ˙Èa Ô‰Ó ˙Á¯˜ Ïk27˙Á¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««
ÚÈ·¯ ˙BÁt ˙Bn‡ ¯OÚÏ ·B¯˜ ˙Á¯˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט.25) משנה (פירוש 26)שם מרובע הארץ מן חלק
ממין  בו לזרוע בו הזרוע ממין שדהו את ש"מקרח המשנה).

וכסףֿמשנה). ראב"ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט). ובפירוש 28)הלכה מדוייק. זה אין
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קכז mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת
שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ¯‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»
ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ ‰‡e·z¿»««¿»»»««≈»»»»«
È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z B‡ ‰‡e·z‰«¿»¿»««»»«…À»∆¬≈
˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰ƒ¿ƒ«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆
BÓk ,‰ÈÙlÓ ¯˜ÚÈ - ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰a¯‰«¿≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿

.e¯‡aL∆≈«¿

תבואה 28) ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חרוש.30)חריץ מקום
טיט.31) בלי סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב. פירש 33)אמות והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש

כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב
החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע -

.ÊË¯·„ B‡ ‰˜Á¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ CeÓÒ ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«
‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". בספרא 36)מאותו שנאמר ממה רבינו כן למד

בהמתך  אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת
תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
של  ממעט ש"שדך" הרי כן, אמרו לא זרעים בכלאי ואילו

אחרים.

.ÊÈdcˆa B¯·Á ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ BÏ ¯zÓ - ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B¯‰L .B¯·Á ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
Ú¯ÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡¯ Ì‡ e‰„O ˜c·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï Ú¯BÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙B¯eL ÈzL ÔÈa ¯Á‡ ÔÈÓ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁ¯iL „Ú „Á‡40. ∆»«∆«¿ƒ¿∆

ממין 37) השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו
בוודאי  שזה שדהו, באמצע פשתן זורע כאילו ונראה אחד,
פשתן  לזרוע שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, ובזורע 38)בסוף
כלאים. איסור אין מפני 39)להשחתה הוא ההיתר וכל

שאין  מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל
אסור. - כן לסמוך.40)לומר מותר חברו לצד אבל

.ÁÈe‰„O ‰˙È‰41ÈL ÔÈÚe¯Ê dcˆaL B¯·Á ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡e·z ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈ¯ÁÂ Ïc¯Á Ì‰ÈÈa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚ¯BÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
- ˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚe¯Ê ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï ¯znL .ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á Ô‰ÈÈa Ú¯ÊÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
ÈtÓ ,‰‡e·z‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈

d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45Ú¯Ê ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«
È¯‰ - e‰„O CB˙a ¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê Ú¯Ê ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL46Ú‚pL ∆∆«»«≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»∆∆»«
‰„O ÛBÒa47,‰Ïc·‰ ‡ÏÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa ¯zÓ ‡e‰L , ¿»∆∆À»¿…«¿»»¿…«¿»»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"אין 41) ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש כן
לשדה  סומכין אבל וחריע, חרדל תבואה לשדה סומכין

וחריע". חרדל שאפילו 42)ירקות השמיענו, כאן אף
וכל  וחריע, חרדל ביניהם לזרוע אסור תבואה מיני בשני
באמצע  שזורע יחשדוהו שבוודאי אחד, מין הם אם שכן

דרכו 43)שדהו. שחרדל כתב, ט הלכה א פרק למעלה
עיון. וצריך שדות, והחריע 44)להיזרע החרדל כלומר,

שני  בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם
ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני
נתכוון  לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע שהחרדל

שדהו. לבדוק תור 45)אלא ראש "היה ז: משנה שם
מותר". שעורים של בתוך נכנס האחד.46)חיטים של

אחר.47) זרע בעל של

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זו 1) בצד זו קשואים של שורות ב' לזרוע מותר אם יבאר

שהם  המים אמת או התלם באמצע. ותלם אחד ממין וב'
משר  שדהו לעשות רצה בה. זורע מינין כמה טפח, עמוקים
שדרך  ירקות מיני למשר. קרחת בין ומה מין, מכל קרחת או
הרוצה  ששה. על ששה ערוגות מעט. מעט מהם לזרוע

ביניהם. ירחיק ולא ירקות מיני גינתו למלאות

.‡Ú¯ÊÏ ¯zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙B¯eL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ

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

mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙B¯eL ÈzLe3ÏL ˙B¯eL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆
È¯ˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5Ú¯ÊÈ ‡Ï Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«

ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰¯eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯ˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈc·Ó«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰¯eL ÔÚ¯Ê Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ ·¯Ú˙È - ‰¯eL „ˆa7.‡È·ea¯Úa ÔÈÚ¯Êk e‡¯Â , ¿«»ƒ¿»≈«…¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ד.2) משנה ג פרק והדלועין 3)כלאים הקישואין שהרי
יהודה  וכר' ה, הלכה להלן שנראה כמו בזה, זה כלאים הם
א. הלכה א פרק כלאים בתוספתא מאיר כר' ולא שמעון ור'
למועד  מפריש, ר"י תלמיד ידידיה, רבינו ב'תוספות' וראה

.7 הערה כ עמ' א חלק כלאי 4)קטן שלענין אףֿעלֿפי
שאינו  מפני יט, הלכה ה פרק להלן ראה כלאים, אינו הכרם
אפילו  אסור זרעים שבכלאי נראה - זרעים מין אלא ירק
ג  ופרק ח, הלכה ה פרק למעלה וראה ירק, רק ולא זרעים,

ו. ממה 5)הלכה רבינו למדו אבל תלם, נזכר לא במשנה
להרחיק  צריך שבשורה יב הלכה ג פרק למעלה שנאמר
דיבורֿהמתחיל  פה: לשבת ותספות ר"ש, ועיין תלם. שיעור

שם.6)איתיביה. שם.7)משנה בשבת הוא כן

.·‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰8Lw·e ,˙B˜¯È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ¯˜BÚ - ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ˙B¯eL dÎB˙a Ú¯ÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈc·Óe ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL Ba Ú¯BfL ÌB˜Ó ˜¯i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa9ÌÈzL ·Á¯ ˜¯i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈc·Óe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰¯eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰¯OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ÈzL Ïk ÔÈa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿≈

‰n‡10ÔÈÏÚ‰ ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡ . «»¬»»ƒ»»ƒ¿≈∆»ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Â ,Ì‰ÈÈaL ˜¯ia ÔkÓe ÔkÓ ÔÈÎazÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ»«»»∆≈≈∆¿ƒ¿∆«…

.‡È·ea¯Úa Ú¯Ê el‡k¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»

חכמים.8) כדעת ו, משנה א.9)שם הלכה למעלה ראה
מידה 10) לו שאין מפני חשב, לא התלמים שני ורוחב

כעומקם), שרוחבם יב, הלכה ג פרק למעלה ראה מסוימת.
טפחים  ששה אלא אורכם אין שהרי מפולשים, שאינם ועוד

קורקוב. בר"י וראה שם, כמפורש בלבד,

.‚˙ÚÏ„ elÙ‡ ,‰Úe¯Ê ˙ÚÏc ÏL ‰¯eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁ¯Ó - ‰‡e·z dcˆa Ú¯ÊÏ ‡·e , ¿ƒƒ»ƒ¿…«¿ƒ»¿»«¿ƒ≈

ÏÎÂ .ÏB„b ÌB˜Ó ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰ÈÏÚ eÎLÓ È¯‰L ;Ú·…̄«∆¬≈ƒ¿¿»∆»¿∆¡ƒ»»»¿»
Ú·¯ ˙Èa CB˙a ‰È‰iL ¯·c12ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL »»∆ƒ¿∆¿≈…«∆«¿ƒƒ≈¿≈

ÚÏq‰Â ¯·w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י.12) משנה ב פרק ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק ארבעה, ורחב עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק למעלה כמפורש עצמו, בפני

שאינם 14)שם. אףֿעלֿפי מים, מלאים נקעים כגון
ורע"ב. בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16- «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«

˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«
.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב.15) משנה ג פרק הלכה 16)כלאים ג פרק למעלה ראה
וראה  טפח, - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי ואףֿעלֿפי בחזוןֿאיש.
בטפח, אפילו הקילו תלם יש אם - ט) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב הלכה להלן וראה

.‰ÚËÏ ¯zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB ¯Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc· e‡¯ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯ ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע שם: במשנה 
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק כלאים 19)למעלה "בתי הרא"ש: כתב
יסודותיה, עיקרי ממני ונסתרו מעיני, ונסתרו ממני, החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני לזרוע מותר היאך
זה  הרי כאחד ושעורה חטה הזורע קמא פרק סוף תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח, עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס והר"י עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע בכוונה בזרע אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

ו.21) משנה ב פרק המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח. הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק שם ירושלמי
אמות  שתי עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי כן 24)על
יב), הלכה ג פרק (למעלה שדה לצד שורה בזורע גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין

.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ¯25˙Á¯˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á¯˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ
,˙BÁ¯˜ ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï -…«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»

Ú·¯ ˙Èa Ô‰Ó ˙Á¯˜ Ïk27˙Á¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««
ÚÈ·¯ ˙BÁt ˙Bn‡ ¯OÚÏ ·B¯˜ ˙Á¯˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט.25) משנה (פירוש 26)שם מרובע הארץ מן חלק
ממין  בו לזרוע בו הזרוע ממין שדהו את ש"מקרח המשנה).

וכסףֿמשנה). ראב"ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט). ובפירוש 28)הלכה מדוייק. זה אין
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חומש". וחצי חמישיות ושלש אמות "תשע כתב: המשנה
אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם

.ÁC¯‡ ¯Ln‰L ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי בהרחקת די ובשורה אחת, שורה רק והוא
השורה. בראש אמות שתי ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק צריכים

.Ë˙B˜¯È ÈÈÓ32Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,Ú¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ38‰a¯‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡È·ea¯Úa ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ BÊk ‰‚e¯Úa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב: משנה ג פרק שם
יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט, מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט. הלכה א א.34)פרק משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואףֿעלֿפי זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני בין טפחים שלשה להרחיק צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי ונראה (כסףֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי"ח), פ"ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק רבינו כי ומסתבר ומחצה. טפח הרחקה צריך
הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור

. הוא: זה לפי והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה
לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.

מהדדי". ומחצה.38)ינקי בתוספות 39)טפח הוא כן
וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰a¯Áa ‡È‰L ‰‚e¯Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
- ˙B‚e¯Ú ÔÈa ‰‚e¯Ú Ï·‡ ;dÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆«»»¬»¬»≈¬
Áe¯ ÏÎa Ú¯ÊÈ Ì‡L ;ÔÈÈÓ ‰MÓÁ da Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«»¬ƒ»ƒƒ∆ƒƒ¿«¿»«
- ‰È˙B·È·qL ‰È˙B‚e¯ÚÓ Áe¯ ÏÎ·e BÊ ‰‚e¯ÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»

·¯ÚÓk Ïk‰ ‰‡¯È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»
e‡¯iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»

ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ - ÌÈÏc·Ó43‰‚e¯Ú Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.¯zÓ - ‰‚e¯ÚÂ«¬»À»

שם.40) רב של הגמרא 41)מימרא מסקנת לפי היא כן
ימלא  שמא אסרו, הקרנות את ממלא אינו אם שאף (שם:)

הי"א. להלן וראה (כסףֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ"ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי כרב

.‡ÈÚ¯ÊÏ ¯eÒ‡Â44‡Ï·e ÌÏz ‡Ïa ‰‚e¯ÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚e¯Ú ÏL ˙B¯w‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

Ú¯Ê45˙BiÂÊ Úa¯‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa¯‡ Ú¯ÊÈ ‡nL ‰¯Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚e¯Ú46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈÓ Ú¯ÊÈÂ , ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¬≈ƒ»»¿∆∆«»ƒ

.·¯ÚÓk Ïk‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«…ƒ¿…»

הזה:45)שם.44) הציור הזה:46)כמו הציור כמו

.·ÈdÏ ‰È‰Â ‰ML ÏÚ ‰ML ‰‚e¯Ú‰ ‰˙È‰47Ïe·b48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
ÁÙË dB·b49ÁÙË ·Á¯Â50da Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ·È·Ò »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»

Ïe·‚e Ïe·b Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ ¯OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿
ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«

‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡¯ Ú¯ÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïe·b‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿
e‰‡ÏÓÈ ‡nL54¯˙BÈ .55.Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Ê ÏÚ ∆»¿«¿≈≈«∆…ƒ¿«

פ 47) א.כלאים משנה ג קטן.48)רק משנה 49)גדר
פה.50)שם. שם.51)שבת במשנה יהודה כר'
ט.52) הלכה למעלה (וראה 53)ראה גדולים שעליו

ה"ט). פ"א שהוא 54)למעלה "מפני שם: בכלאים
קורקוס. ר"י ועיין מינים,55)ממלאהו", עשר משמונה

ט. הלכה למעלה וראה

.‚ÈÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰‚e¯Úa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â56,‰Ê ÔÈÚa ¿»ƒ¿…««¬»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿»∆
ÏÈ‡B‰ ,˙B˜¯È ÈÈÓ Ï·‡ .ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ≈¿»ƒ
È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e¯‡aL BÓk ,¯zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב.56) משנה ט.57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB·‚ ‰È‰L Ïe·b58‰a¯‰ ÔÈÈÓ Ba eÚ¯ÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
Ú¯ÊpL ¯Á‡Ó ÁÙhÓ ËÚÓ˙Â ,e¯‡aL BÓk59a- B ¿∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈««∆ƒ¿«

B˙lÁzÓ ¯Lk ‰È‰L ,¯Lk60. »≈∆»»»≈ƒ¿ƒ»

יב).58) הלכה (למעלה טפח היה רחבו וגם שם. משנה
אחר.59) מין לזרוע אסור שנזרעו, קודם הגבול נתמעט ואם
עין.60) מראית משום כאן ואין הפסק, היה שמתחילה

.ÂË˙‡lÓÏ ‰ˆB¯‰61‡ÏÂ ÌÈa¯ ˙B˜¯È ÈÈÓ B˙pb Ïk »∆¿«…»ƒ»ƒ≈¿»«ƒ¿…
,˙BÚa¯Ó ˙B‚e¯Ú ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ - Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯È«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚e¯Ú ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡a ‰Úa¯‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ‰Úa¯‡ Ú¯BÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ Ú¯BÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚e¯Ú ˙B¯˜ ‰Úa¯‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»
„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰Â ‰‚e¯Ú¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
·¯Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„·Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏc·Óe ˙B¯w‰ ÔÓ ÔÈÏc·Ó ÔÈÏebÚ‰ e‡¯iL È„k¿≈∆≈»»ƒƒÀ¿»ƒƒ«¿»À¿»ƒ∆
ÔÈÏebÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :ÌeÏk „ÈÒÙÈ ‡lL ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ»»∆…«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
eÈ‰ Ì‡Â ,·¯Ú Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - È˙L ÌÈÚe¯Ê¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - ·¯Ú ÔÈÚe¯Ê62e‡¯iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
שם. אשי

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

mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ¯‡a˙ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«¿»ƒƒ¿»≈»∆ƒ¿«∆≈≈
‰Ê e˜ÈÈ ‡lL È„k Ì‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆¿≈∆…ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰fÓ63; ƒ∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆≈«¿
‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·Ó e‡¯iL ÔÓÊ·e64ÌÈLLBÁ ÔÈ‡ - ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

.‰zÚ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Ê „ˆa ‰Ê Ô‰ elÙ‡ Ô˙˜ÈÈÏƒƒ»»¬ƒ≈∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈«»

ט.63) הלכה 64)בהלכה ג ובפרק ה, הלכה למעלה ראה
יח. והלכה טו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הכרם.1) זרע עם ירקות או תבואה מיני ב' הזורע יבאר

בחוצה  נוהג ואם הכרם. בכלאי התורה מן חייב מינין בכמה
והרואה  חבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך לארץ.
ושלחה  הגפן פארת שעקרה הרוח חבירו. בכרם כלאים
מתקדשין. ירק או תבואה מאימתי התבואה. על אותה
איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא

הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם

.‡‰‡e·z ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰2˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k‰ Ú¯Ê4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï5EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â , …ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ…ƒ¿««¿¿
.ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ

הסמוכה).2) בהלכה (להלן ושעורה חיטה כן 3)כגון
זה  הרי כו' בכרם ירק "הנוטע מ"ה: פ"ה בכלאים מפורש
זמן  כל גינה זרעוני שגם ה"ח, פ"א למעלה וראה מקדש"

"ירק". נקראים - הזרע ניכר משום 4)שלא בו התרו אם
ה"א). פ"ח שם ('ירושלמי' הכרם כלאי ומשום זרעים כלאי

ה"א.5) פ"א למעלה ראה

.·‰˜BÏ BÈ‡Â6Ú¯ÊiL „Ú Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯BÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ı¯‡a7„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰¯BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ - ¯ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
ÈÈÓ˜¯È10ÔÈÓ „Á‡ Ú¯ÊÂ ˜¯È „Á‡ Ú¯Ê B‡ Ôˆ¯ÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰‡e·z¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

לזרוע 6) אפילו יש איסור אבל בזה, אין מלקות שרק משמע
ז. הלכה להלן ראה הגפן, בצד אחד בחוץ 7)מין אבל

הסמוכה. בהלכה להלן מדרבנן, אלא אסור אינו לארץ
מפולת 8) ולמד כב.). (ברכות כמותו שפסקו יאשיה, כרבי

כלאים") כרמך תזרע "לא = ) תזרע" "לא שנאמר ממה יד
קידושין  (רש"י בכלאים תהיה עצמה הכרם שזריעת הרי
כרמך  תזרע ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט.),
שיבואו  קודם מינים) =שני ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני  כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ היינו בכרם,
תזרע  לא מ"שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני
אבל  שדה, היא תבואה בלי שדה כי כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב, פ"א למעלה ראה
כזורע. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿

Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆
Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»

Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב.11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני

(כסףֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש
מ"ה). פ"ב כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב: בלשון

(שם).14) בצלים ממיני אמרו:15)מין שם, במנחות
קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף "קנבוס
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע יהא לא ולוף,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י (עי' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף קנבוס כן כמו ערלה, הוא כן לפני שהרי שנים,
להרב  כלאים' ב'בתי (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסףֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי" הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי]. פול בדין יט הלכה להלן [וראה (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
פן 21) כלאים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר

(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ"י (וראה
כלאי  שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך בהמה: לכלאי זרעים
=) ממנה היוצא בהמתך מה - יט) יט, (ויקרא כלאים תזרע
נאסרה  =שלא ) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד

מותר". ממנה היוצא שדך אף לקרבן), אלא

.‰ÔÈ¯„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ¯˜BÚ Ï·‡ ,ÌÈ‡ÏÎa È¯Îp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ"ב.22) כלאים ותוספתא ב. סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי אותה שמפרש רבינו מדברי ונראה
מסכת  סוף וב'ירושלמי' ה"ג. פ"א למעלה ראה זרעים כלאי
הגוי  עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי בין הכרם בכלאי בין בארץ, בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ המובלעות עיירות
רדב"ז. ועי' לארץ, בחוצה ולא בארץ אלא אסרו שלא הרי

רוצה 23) שהוא ואףֿעלֿפי לאיבוד. להשליכם הכלאים את
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חומש". וחצי חמישיות ושלש אמות "תשע כתב: המשנה
אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם

.ÁC¯‡ ¯Ln‰L ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי בהרחקת די ובשורה אחת, שורה רק והוא
השורה. בראש אמות שתי ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק צריכים

.Ë˙B˜¯È ÈÈÓ32Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,Ú¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ38‰a¯‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡È·ea¯Úa ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ BÊk ‰‚e¯Úa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב: משנה ג פרק שם
יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט, מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט. הלכה א א.34)פרק משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואףֿעלֿפי זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני בין טפחים שלשה להרחיק צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי ונראה (כסףֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי"ח), פ"ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק רבינו כי ומסתבר ומחצה. טפח הרחקה צריך
הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור

. הוא: זה לפי והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה
לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.

מהדדי". ומחצה.38)ינקי בתוספות 39)טפח הוא כן
וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰a¯Áa ‡È‰L ‰‚e¯Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
- ˙B‚e¯Ú ÔÈa ‰‚e¯Ú Ï·‡ ;dÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆«»»¬»¬»≈¬
Áe¯ ÏÎa Ú¯ÊÈ Ì‡L ;ÔÈÈÓ ‰MÓÁ da Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«»¬ƒ»ƒƒ∆ƒƒ¿«¿»«
- ‰È˙B·È·qL ‰È˙B‚e¯ÚÓ Áe¯ ÏÎ·e BÊ ‰‚e¯ÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»

·¯ÚÓk Ïk‰ ‰‡¯È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»
e‡¯iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»

ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ - ÌÈÏc·Ó43‰‚e¯Ú Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.¯zÓ - ‰‚e¯ÚÂ«¬»À»

שם.40) רב של הגמרא 41)מימרא מסקנת לפי היא כן
ימלא  שמא אסרו, הקרנות את ממלא אינו אם שאף (שם:)

הי"א. להלן וראה (כסףֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ"ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי כרב

.‡ÈÚ¯ÊÏ ¯eÒ‡Â44‡Ï·e ÌÏz ‡Ïa ‰‚e¯ÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚e¯Ú ÏL ˙B¯w‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

Ú¯Ê45˙BiÂÊ Úa¯‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa¯‡ Ú¯ÊÈ ‡nL ‰¯Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚e¯Ú46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈÓ Ú¯ÊÈÂ , ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¬≈ƒ»»¿∆∆«»ƒ

.·¯ÚÓk Ïk‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«…ƒ¿…»

הזה:45)שם.44) הציור הזה:46)כמו הציור כמו

.·ÈdÏ ‰È‰Â ‰ML ÏÚ ‰ML ‰‚e¯Ú‰ ‰˙È‰47Ïe·b48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
ÁÙË dB·b49ÁÙË ·Á¯Â50da Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ·È·Ò »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»

Ïe·‚e Ïe·b Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ ¯OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿
ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«

‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡¯ Ú¯ÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïe·b‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿
e‰‡ÏÓÈ ‡nL54¯˙BÈ .55.Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Ê ÏÚ ∆»¿«¿≈≈«∆…ƒ¿«

פ 47) א.כלאים משנה ג קטן.48)רק משנה 49)גדר
פה.50)שם. שם.51)שבת במשנה יהודה כר'
ט.52) הלכה למעלה (וראה 53)ראה גדולים שעליו

ה"ט). פ"א שהוא 54)למעלה "מפני שם: בכלאים
קורקוס. ר"י ועיין מינים,55)ממלאהו", עשר משמונה

ט. הלכה למעלה וראה

.‚ÈÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰‚e¯Úa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â56,‰Ê ÔÈÚa ¿»ƒ¿…««¬»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿»∆
ÏÈ‡B‰ ,˙B˜¯È ÈÈÓ Ï·‡ .ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ≈¿»ƒ
È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e¯‡aL BÓk ,¯zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב.56) משנה ט.57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB·‚ ‰È‰L Ïe·b58‰a¯‰ ÔÈÈÓ Ba eÚ¯ÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
Ú¯ÊpL ¯Á‡Ó ÁÙhÓ ËÚÓ˙Â ,e¯‡aL BÓk59a- B ¿∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈««∆ƒ¿«

B˙lÁzÓ ¯Lk ‰È‰L ,¯Lk60. »≈∆»»»≈ƒ¿ƒ»

יב).58) הלכה (למעלה טפח היה רחבו וגם שם. משנה
אחר.59) מין לזרוע אסור שנזרעו, קודם הגבול נתמעט ואם
עין.60) מראית משום כאן ואין הפסק, היה שמתחילה

.ÂË˙‡lÓÏ ‰ˆB¯‰61‡ÏÂ ÌÈa¯ ˙B˜¯È ÈÈÓ B˙pb Ïk »∆¿«…»ƒ»ƒ≈¿»«ƒ¿…
,˙BÚa¯Ó ˙B‚e¯Ú ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ - Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯È«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚e¯Ú ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡a ‰Úa¯‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ‰Úa¯‡ Ú¯BÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ Ú¯BÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚e¯Ú ˙B¯˜ ‰Úa¯‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»
„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰Â ‰‚e¯Ú¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
·¯Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„·Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏc·Óe ˙B¯w‰ ÔÓ ÔÈÏc·Ó ÔÈÏebÚ‰ e‡¯iL È„k¿≈∆≈»»ƒƒÀ¿»ƒƒ«¿»À¿»ƒ∆
ÔÈÏebÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :ÌeÏk „ÈÒÙÈ ‡lL ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ»»∆…«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
eÈ‰ Ì‡Â ,·¯Ú Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - È˙L ÌÈÚe¯Ê¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - ·¯Ú ÔÈÚe¯Ê62e‡¯iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
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.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ¯‡a˙ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«¿»ƒƒ¿»≈»∆ƒ¿«∆≈≈
‰Ê e˜ÈÈ ‡lL È„k Ì‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆¿≈∆…ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰fÓ63; ƒ∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆≈«¿
‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·Ó e‡¯iL ÔÓÊ·e64ÌÈLLBÁ ÔÈ‡ - ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

.‰zÚ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Ê „ˆa ‰Ê Ô‰ elÙ‡ Ô˙˜ÈÈÏƒƒ»»¬ƒ≈∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈«»

ט.63) הלכה 64)בהלכה ג ובפרק ה, הלכה למעלה ראה
יח. והלכה טו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הכרם.1) זרע עם ירקות או תבואה מיני ב' הזורע יבאר

בחוצה  נוהג ואם הכרם. בכלאי התורה מן חייב מינין בכמה
והרואה  חבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך לארץ.
ושלחה  הגפן פארת שעקרה הרוח חבירו. בכרם כלאים
מתקדשין. ירק או תבואה מאימתי התבואה. על אותה
איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא

הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם

.‡‰‡e·z ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰2˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k‰ Ú¯Ê4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï5EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â , …ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ…ƒ¿««¿¿
.ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ

הסמוכה).2) בהלכה (להלן ושעורה חיטה כן 3)כגון
זה  הרי כו' בכרם ירק "הנוטע מ"ה: פ"ה בכלאים מפורש
זמן  כל גינה זרעוני שגם ה"ח, פ"א למעלה וראה מקדש"

"ירק". נקראים - הזרע ניכר משום 4)שלא בו התרו אם
ה"א). פ"ח שם ('ירושלמי' הכרם כלאי ומשום זרעים כלאי

ה"א.5) פ"א למעלה ראה

.·‰˜BÏ BÈ‡Â6Ú¯ÊiL „Ú Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯BÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ı¯‡a7„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰¯BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ - ¯ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
ÈÈÓ˜¯È10ÔÈÓ „Á‡ Ú¯ÊÂ ˜¯È „Á‡ Ú¯Ê B‡ Ôˆ¯ÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰‡e·z¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

לזרוע 6) אפילו יש איסור אבל בזה, אין מלקות שרק משמע
ז. הלכה להלן ראה הגפן, בצד אחד בחוץ 7)מין אבל

הסמוכה. בהלכה להלן מדרבנן, אלא אסור אינו לארץ
מפולת 8) ולמד כב.). (ברכות כמותו שפסקו יאשיה, כרבי

כלאים") כרמך תזרע "לא = ) תזרע" "לא שנאמר ממה יד
קידושין  (רש"י בכלאים תהיה עצמה הכרם שזריעת הרי
כרמך  תזרע ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט.),
שיבואו  קודם מינים) =שני ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני  כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ היינו בכרם,
תזרע  לא מ"שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני
אבל  שדה, היא תבואה בלי שדה כי כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב, פ"א למעלה ראה
כזורע. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿

Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆
Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»

Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב.11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני

(כסףֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש
מ"ה). פ"ב כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב: בלשון

(שם).14) בצלים ממיני אמרו:15)מין שם, במנחות
קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף "קנבוס
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע יהא לא ולוף,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י (עי' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף קנבוס כן כמו ערלה, הוא כן לפני שהרי שנים,
להרב  כלאים' ב'בתי (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסףֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי" הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי]. פול בדין יט הלכה להלן [וראה (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
פן 21) כלאים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר

(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ"י (וראה
כלאי  שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך בהמה: לכלאי זרעים
=) ממנה היוצא בהמתך מה - יט) יט, (ויקרא כלאים תזרע
נאסרה  =שלא ) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד

מותר". ממנה היוצא שדך אף לקרבן), אלא

.‰ÔÈ¯„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ¯˜BÚ Ï·‡ ,ÌÈ‡ÏÎa È¯Îp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ"ב.22) כלאים ותוספתא ב. סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי אותה שמפרש רבינו מדברי ונראה
מסכת  סוף וב'ירושלמי' ה"ג. פ"א למעלה ראה זרעים כלאי
הגוי  עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי בין הכרם בכלאי בין בארץ, בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ המובלעות עיירות
רדב"ז. ועי' לארץ, בחוצה ולא בארץ אלא אסרו שלא הרי

רוצה 23) שהוא ואףֿעלֿפי לאיבוד. להשליכם הכלאים את
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שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא בקיומו,
שם). ורש"י סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -

עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה ֿ 26)ראה (כסף נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח: פ"ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ"א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È¯‰ -31e¯Ò‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡e·z‰ B‡ ˜¯i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ34Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯f‰‰‡e·z ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
¯ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏM·È ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙Ù¯O¿≈»»

ה"א.29) פ"ז להלן המבואר כשיעור להרחיק וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב), (למעלה יאשיה רבי כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסףֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ"י לחםֿמשנה ועי' פ"ח. סוף להלן

ובוודאי 31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסףֿמשנה). אלו משניות על חולק יאשיה רבי אין
בצד  ירק או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי
ראשית  פרק בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס"ג. רצו סי' יו"ד בשו"ע א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים
יותץ". - חדש הכרם, כלאי של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב:

מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ"ד: כלאים תוספתא
כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי על
מ"ז), פ"ז (כלאים ר"ש ועיין ופירותיה". היא אסורה
אותם  אלא נאסרו שלא עיקרן) ד"ה (כה. פסחים ו'תוספות'

הכלאים. זריעת אחר שגדלו שם.38)עצים

.ÁÌi˜Ó‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡39‰‡¯L ÔÂÈk , ∆»«≈«¿∆»«¿«≈≈»∆»»
ÌÈ‡Ïk40ÔÈ‡Â .Lc˜ ‰Ê È¯‰ ÌÁÈp‰Â BÓ¯Îa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L ¯·c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜ - B¯·Á ÏL B˙‡e·z Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡e·z ÏÚ B¯·Á ÔÙb CkÒ .‰‡e·z‰ ‰Lc˜˙43- ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
B¯·Á ÔÙb CkÒ .B¯·Á ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡e·z Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈

,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï - B¯·Á ˙‡e·z ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆
BÓ¯k Ú¯Bf‰44Lc˜ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי 39) מקיים, או בכרם ירק "הנוטע : מ"ה פ"ה כלאים
מקדש. וכו'40)זה ואמר בכרם ירק "הרואה מ"ו: שם

אסור". - מאתים הוסיף אם אלקטנו, כרבי 41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ"דֿה, פ"ז כלאים במס' שמעון ורבי יוסי
רבינו  בו וחזר (כסףֿמשנה). א. פג, ביבמות כמותם הלכה
ולא  כר"י הלכה שאין שם המשנה' ב'פירוש שכתב ממה
עיון. וצריך הכ"א, שחיטה מהל' בפ"ב ועי' כר"ש.

בשדה 42) חיטים לזרוע מותר זרעים שבכלאי [אףֿעלֿפי
תזרע  לא "שדך שנאמר חבירו, של שעורים שדה בצד שלו
- הט"ז) פ"ג (למעלה אחר של שדה ולא שדך כלאים",
הכרם  ותבואת שנאמר חבירו, כרם גם נתרבה הכרם בכלאי
גם  הם כאן ה'ירושלמי' דברי זה, ולפי שם). ('ירושלמי'
נאסר  לדבריהם גם ולפיכך שמעון, ורבי יוסי דרבי אליבא
שאין  הסברא, מן הוא חבירו, תבואת נאסרה שלא ומה גפנו.
כן]. כתב לא שם והרע"ב שלו. שאינו דבר אוסר אדם

ה"ג.43) פ"ז שם רבי 44)'ירושלמי' דברי - שם משנה,
שם  המשנה' ב'פירוש שכתב ממה רבינו בו וחזר עקיבא.

עקיבא. כרבי הלכה ודוקא 45)שאין הפקר. שהכל
ורדב"ז). (ר"ש ונאסרו הפקר, אינם העצים אבל הפירות,

.ËÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰46‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜Â B¯·Á Ì¯Îa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a ¯eÒ‡ ‰‡B¯‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰ - Ì¯k‰ ÏÚa ÔÓiƒ̃¿»«««∆∆»»¿«≈»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

שדה 46) ירקות שקיים הבית "בעל פ"ג: בתוספתא הוא כן
: (כלומר מקום מכל אחר אדם, לכל ואסור לו אסור בכרם,
לו  אסור בכרם, שדה ירקות שקיים השדה) בעל שאינו אחר

ראב"ד). ועי' (רדב"ז, אדם" לכל ששוויה 47)ומותר
(רדב"ז). דאיסורא חתיכא אנפשיה

.ÈÒp‡‰48Ú¯fL49eÚwzL Ì‡ :B¯·Á Ì¯Îa ÌÈ‡Ïk »«»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈ƒƒ¿«¿
ÌÈÏÚa‰50Lc˜ ‰Ê È¯‰ - eL‡È˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¿»¬¬≈∆ƒ≈

‰¯Bz‰ ÔÓ51Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ eÚwzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ«»¿ƒ…ƒ¿«¿«¿»ƒ««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Lc˜Ó BÈ‡ - eL‡È˙pL52. ∆ƒ¿»¬≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

מ"ו.49)הגזלן.48) פ"ז לומר,50)כלאים רוצה
אותו  לאנוס הרוצה האנס מפחד הכרם בעל משיתחבא

שם). המשנה' בעליה 51)('פירוש שם ונשתקע הואיל
נתייאשו  שוודאי האנס, של היא הרי ממנה, הראשונה
שנשתקעו  מאחר התורה מן מועיל זה ויאוש ממנה, הבעלים

רבי 52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב'ירושלמי' הוא כן
נגזל? קרקע ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע שאין אףֿעלֿפי לא: רבי אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע".

(כסףֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰¯˜ÚL Áe¯‰53˙B¯‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È - ‰‡e·z‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô˜lÒ57.eLc˜˙ ‡ÏÂ ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿…ƒ¿«¿

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

mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מ"ז.53) תבואה 55)ענפים.54)שם בין גדר יעשה
הענפים  את יחתוך כלומר "יגדור", אחר: ונוסח לגפנים.
וכן  מיד, יסירם כלומר, "יגרור", נוסח: ועוד (כסףֿמשנה).

המשנה'. ב'פירוש רבינו מאתים 56)כתב יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.·ÈÚ¯fL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk - Ì¯k‰59Ú¯f‰ ¯ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«
„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»

Ô¯ÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ - ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ¯˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆

¯ˆB˜Â ˙Áa Lw·Ó63Ú¯f‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««
ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65e¯Ò‡ÈÂ Lc˜È ‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈»¿

.Ì‰ÈL¿≈∆

על 58) נאסר ולא הבעלים, נשתקעו בשלא ומדובר מ"ו. שם
האנס. לבעלים.59)ידי הכרם יהא 60)והניח שלא

(רא"ש). כלאים מועד 61)מקיים של בחולו "שהקצירה
צורך  וזהו המשנה'). ('פירוש מכריח" לצורך אלא אסורה,
אינו, ממש (מקיים כלאים כמקיים נראה יהא שלא מכריח
המועד  בחול מלאכה איסור מחמת אלא אינה שמניעתו כיון

ישראל'). ו'תפארת ראשונה' 'משנה עד 62)– במשנה:
זהו  אם ששת, ורב הונא רב נחלקו וב'ירושלמי' שליש,
ופסק  הפירות, של שוויים שליש או הפועלים בשכר שליש
שהוא  שם, בפירושו רבינו וכתב (כסףֿמשנה). לקולא רבינו
ארבעה. להם יתן פשיטים, שלשה שכרם שאם מלגיו, שליש

 ֿ בבבא שליש,וראה עד מצוה הידור בענין - ב ט, קמא
מלבר. או מלגיו שליש אם בזה הוא 63)שהסתפקו כן

המועד". לאחר אפילו והולך כדרכו "קוצר שם: במשנה
יט).64) ס"ק רצו סי' ליו"ד בביאורו (הגר"א באונס שלא
האנס.65) שיצא לאחר מאתים שהוסיף

.‚È‰‡e·z È˙ÓÈ‡Ó66˜¯È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ
eLÈ¯LiMÓ68Ô·l‰ ÏBÙk eOÚiMÓ - ÌÈ·Ú .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»

- Ì¯k‰ ˙‡e·˙e Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆
‰Ê Ú¯fiL „Ú70‰Ê ‰È‰ÈÂ71‰‡e·z72‰‡e·z Ï·‡ . «∆ƒ»«∆¿ƒ¿∆∆¿»¬»¿»

ÔÈ‡ - Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·ÚÂ dk¯ˆ Ïk ‰L·iL∆»¿»»»¿»«¬»ƒ∆»¿»»¿»≈»
˙BLc˜˙Ó73‡·e dk¯ˆ Ïk ‰L·iL ‰‡e·z ?„ˆÈk] . ƒ¿«¿≈«¿»∆»¿»»»¿»»

Ú¯ÊÂ Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·Ú ÔÎÂ ,dÎB˙a ÔÙb ÚËÂ¿»«∆∆¿»¿≈¬»ƒ∆»¿»»¿»¿»«
¯eÒ‡ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôcˆa ˜¯È B‡ ‰‡e·z74ÔÈ‡ - ¿»»»¿ƒ»««ƒ∆∆»≈»

.[˙BLc˜˙Óƒ¿«¿

מ"ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק נאמר שם
לירק. וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח לפי שם הוא כן

משעת  =משמע ) הזרע "כתיב א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע ) המלאה וכתיב השרשה),
- [מאתים] הוסיף ובא זרוע בהשרשה מעיקרו זרוע כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף לא שם.69)אין, כלאים,
הירק.70) או שתצמיח,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ"ב להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע, המלאה תקדש פן הכתוב

ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע, ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע, ב'ירושלמי' הוא כן
משה'. ה'פני פירוש לפי ה"ה, סוף

.„ÈÌ¯k75‡l‡ Ô·l‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈ·Ú eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
¯Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡e·z B‡ ˜¯È BÎB˙a Ú¯ÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈ¯L‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
Ú¯f‰ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79¯zÓ - ¯Òa‰ Ï·‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»

Ú¯f‰ ¯˜Ú Ì‡Â81- Ô·l‰ ÏBÙk ÌÈ·Ú‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰82Ô·l‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»

‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙ - eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…
.ÔÈ¯zÓ - eOÚ«¬À»ƒ

ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ"ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ"ח:
חייבין  שבוע, שני בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
הרי  שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ"
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס"ק שם הגר"א ביאור אףֿעלֿפי 77)ועי' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב"ד, בהנאה אף

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב'שנות ברדב"ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
טו, ממנחות רבינו דברי שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור

מותר",81)ב. "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו
מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡e·z Ôcˆa Ú¯ÊÂ Ô·l‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈ·Ú¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
‰Ê È¯‰ - LÈ¯LiL Ì„˜ Ú¯f‰ ËwÏÂ ,˙B˜¯È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆

¯zÓ84‰‡‰a85.¯eÒ‡ - LÈ¯L‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי מ"ז: פ"ז כלאים
הי"ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה

 ֿ כסף ועי' באכילה, גם ומתיר חולק (והראב"ד מיד נאסר
"מאימתי  שם המשנה מלשון רבינו, דברי [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי הנראה, איסור (משמע מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב"ז]. ועי' בהשרשה, צורך

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
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שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא בקיומו,
שם). ורש"י סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -

עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה ֿ 26)ראה (כסף נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח: פ"ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ"א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È¯‰ -31e¯Ò‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡e·z‰ B‡ ˜¯i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ34Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯f‰‰‡e·z ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
¯ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏM·È ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙Ù¯O¿≈»»

ה"א.29) פ"ז להלן המבואר כשיעור להרחיק וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב), (למעלה יאשיה רבי כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסףֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ"י לחםֿמשנה ועי' פ"ח. סוף להלן

ובוודאי 31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסףֿמשנה). אלו משניות על חולק יאשיה רבי אין
בצד  ירק או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי
ראשית  פרק בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס"ג. רצו סי' יו"ד בשו"ע א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים
יותץ". - חדש הכרם, כלאי של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב:

מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ"ד: כלאים תוספתא
כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי על
מ"ז), פ"ז (כלאים ר"ש ועיין ופירותיה". היא אסורה
אותם  אלא נאסרו שלא עיקרן) ד"ה (כה. פסחים ו'תוספות'

הכלאים. זריעת אחר שגדלו שם.38)עצים

.ÁÌi˜Ó‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡39‰‡¯L ÔÂÈk , ∆»«≈«¿∆»«¿«≈≈»∆»»
ÌÈ‡Ïk40ÔÈ‡Â .Lc˜ ‰Ê È¯‰ ÌÁÈp‰Â BÓ¯Îa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L ¯·c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜ - B¯·Á ÏL B˙‡e·z Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡e·z ÏÚ B¯·Á ÔÙb CkÒ .‰‡e·z‰ ‰Lc˜˙43- ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
B¯·Á ÔÙb CkÒ .B¯·Á ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡e·z Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈

,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï - B¯·Á ˙‡e·z ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆
BÓ¯k Ú¯Bf‰44Lc˜ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי 39) מקיים, או בכרם ירק "הנוטע : מ"ה פ"ה כלאים
מקדש. וכו'40)זה ואמר בכרם ירק "הרואה מ"ו: שם

אסור". - מאתים הוסיף אם אלקטנו, כרבי 41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ"דֿה, פ"ז כלאים במס' שמעון ורבי יוסי
רבינו  בו וחזר (כסףֿמשנה). א. פג, ביבמות כמותם הלכה
ולא  כר"י הלכה שאין שם המשנה' ב'פירוש שכתב ממה
עיון. וצריך הכ"א, שחיטה מהל' בפ"ב ועי' כר"ש.

בשדה 42) חיטים לזרוע מותר זרעים שבכלאי [אףֿעלֿפי
תזרע  לא "שדך שנאמר חבירו, של שעורים שדה בצד שלו
- הט"ז) פ"ג (למעלה אחר של שדה ולא שדך כלאים",
הכרם  ותבואת שנאמר חבירו, כרם גם נתרבה הכרם בכלאי
גם  הם כאן ה'ירושלמי' דברי זה, ולפי שם). ('ירושלמי'
נאסר  לדבריהם גם ולפיכך שמעון, ורבי יוסי דרבי אליבא
שאין  הסברא, מן הוא חבירו, תבואת נאסרה שלא ומה גפנו.
כן]. כתב לא שם והרע"ב שלו. שאינו דבר אוסר אדם

ה"ג.43) פ"ז שם רבי 44)'ירושלמי' דברי - שם משנה,
שם  המשנה' ב'פירוש שכתב ממה רבינו בו וחזר עקיבא.

עקיבא. כרבי הלכה ודוקא 45)שאין הפקר. שהכל
ורדב"ז). (ר"ש ונאסרו הפקר, אינם העצים אבל הפירות,

.ËÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰46‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜Â B¯·Á Ì¯Îa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a ¯eÒ‡ ‰‡B¯‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰ - Ì¯k‰ ÏÚa ÔÓiƒ̃¿»«««∆∆»»¿«≈»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

שדה 46) ירקות שקיים הבית "בעל פ"ג: בתוספתא הוא כן
: (כלומר מקום מכל אחר אדם, לכל ואסור לו אסור בכרם,
לו  אסור בכרם, שדה ירקות שקיים השדה) בעל שאינו אחר

ראב"ד). ועי' (רדב"ז, אדם" לכל ששוויה 47)ומותר
(רדב"ז). דאיסורא חתיכא אנפשיה

.ÈÒp‡‰48Ú¯fL49eÚwzL Ì‡ :B¯·Á Ì¯Îa ÌÈ‡Ïk »«»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈ƒƒ¿«¿
ÌÈÏÚa‰50Lc˜ ‰Ê È¯‰ - eL‡È˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¿»¬¬≈∆ƒ≈

‰¯Bz‰ ÔÓ51Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ eÚwzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ«»¿ƒ…ƒ¿«¿«¿»ƒ««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Lc˜Ó BÈ‡ - eL‡È˙pL52. ∆ƒ¿»¬≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

מ"ו.49)הגזלן.48) פ"ז לומר,50)כלאים רוצה
אותו  לאנוס הרוצה האנס מפחד הכרם בעל משיתחבא

שם). המשנה' בעליה 51)('פירוש שם ונשתקע הואיל
נתייאשו  שוודאי האנס, של היא הרי ממנה, הראשונה
שנשתקעו  מאחר התורה מן מועיל זה ויאוש ממנה, הבעלים

רבי 52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב'ירושלמי' הוא כן
נגזל? קרקע ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע שאין אףֿעלֿפי לא: רבי אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע".

(כסףֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰¯˜ÚL Áe¯‰53˙B¯‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È - ‰‡e·z‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô˜lÒ57.eLc˜˙ ‡ÏÂ ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿…ƒ¿«¿
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מ"ז.53) תבואה 55)ענפים.54)שם בין גדר יעשה
הענפים  את יחתוך כלומר "יגדור", אחר: ונוסח לגפנים.
וכן  מיד, יסירם כלומר, "יגרור", נוסח: ועוד (כסףֿמשנה).

המשנה'. ב'פירוש רבינו מאתים 56)כתב יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.·ÈÚ¯fL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk - Ì¯k‰59Ú¯f‰ ¯ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«
„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»

Ô¯ÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ - ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ¯˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆

¯ˆB˜Â ˙Áa Lw·Ó63Ú¯f‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««
ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65e¯Ò‡ÈÂ Lc˜È ‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈»¿

.Ì‰ÈL¿≈∆

על 58) נאסר ולא הבעלים, נשתקעו בשלא ומדובר מ"ו. שם
האנס. לבעלים.59)ידי הכרם יהא 60)והניח שלא

(רא"ש). כלאים מועד 61)מקיים של בחולו "שהקצירה
צורך  וזהו המשנה'). ('פירוש מכריח" לצורך אלא אסורה,
אינו, ממש (מקיים כלאים כמקיים נראה יהא שלא מכריח
המועד  בחול מלאכה איסור מחמת אלא אינה שמניעתו כיון

ישראל'). ו'תפארת ראשונה' 'משנה עד 62)– במשנה:
זהו  אם ששת, ורב הונא רב נחלקו וב'ירושלמי' שליש,
ופסק  הפירות, של שוויים שליש או הפועלים בשכר שליש
שהוא  שם, בפירושו רבינו וכתב (כסףֿמשנה). לקולא רבינו
ארבעה. להם יתן פשיטים, שלשה שכרם שאם מלגיו, שליש

 ֿ בבבא שליש,וראה עד מצוה הידור בענין - ב ט, קמא
מלבר. או מלגיו שליש אם בזה הוא 63)שהסתפקו כן

המועד". לאחר אפילו והולך כדרכו "קוצר שם: במשנה
יט).64) ס"ק רצו סי' ליו"ד בביאורו (הגר"א באונס שלא
האנס.65) שיצא לאחר מאתים שהוסיף

.‚È‰‡e·z È˙ÓÈ‡Ó66˜¯È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ
eLÈ¯LiMÓ68Ô·l‰ ÏBÙk eOÚiMÓ - ÌÈ·Ú .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»

- Ì¯k‰ ˙‡e·˙e Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆
‰Ê Ú¯fiL „Ú70‰Ê ‰È‰ÈÂ71‰‡e·z72‰‡e·z Ï·‡ . «∆ƒ»«∆¿ƒ¿∆∆¿»¬»¿»

ÔÈ‡ - Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·ÚÂ dk¯ˆ Ïk ‰L·iL∆»¿»»»¿»«¬»ƒ∆»¿»»¿»≈»
˙BLc˜˙Ó73‡·e dk¯ˆ Ïk ‰L·iL ‰‡e·z ?„ˆÈk] . ƒ¿«¿≈«¿»∆»¿»»»¿»»

Ú¯ÊÂ Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·Ú ÔÎÂ ,dÎB˙a ÔÙb ÚËÂ¿»«∆∆¿»¿≈¬»ƒ∆»¿»»¿»¿»«
¯eÒ‡ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôcˆa ˜¯È B‡ ‰‡e·z74ÔÈ‡ - ¿»»»¿ƒ»««ƒ∆∆»≈»

.[˙BLc˜˙Óƒ¿«¿

מ"ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק נאמר שם
לירק. וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח לפי שם הוא כן

משעת  =משמע ) הזרע "כתיב א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע ) המלאה וכתיב השרשה),
- [מאתים] הוסיף ובא זרוע בהשרשה מעיקרו זרוע כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף לא שם.69)אין, כלאים,
הירק.70) או שתצמיח,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ"ב להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע, המלאה תקדש פן הכתוב

ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע, ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע, ב'ירושלמי' הוא כן
משה'. ה'פני פירוש לפי ה"ה, סוף

.„ÈÌ¯k75‡l‡ Ô·l‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈ·Ú eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
¯Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡e·z B‡ ˜¯È BÎB˙a Ú¯ÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈ¯L‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
Ú¯f‰ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79¯zÓ - ¯Òa‰ Ï·‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»

Ú¯f‰ ¯˜Ú Ì‡Â81- Ô·l‰ ÏBÙk ÌÈ·Ú‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰82Ô·l‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»

‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙ - eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…
.ÔÈ¯zÓ - eOÚ«¬À»ƒ

ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ"ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ"ח:
חייבין  שבוע, שני בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
הרי  שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ"
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס"ק שם הגר"א ביאור אףֿעלֿפי 77)ועי' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב"ד, בהנאה אף

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב'שנות ברדב"ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
טו, ממנחות רבינו דברי שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור

מותר",81)ב. "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו
מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡e·z Ôcˆa Ú¯ÊÂ Ô·l‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈ·Ú¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
‰Ê È¯‰ - LÈ¯LiL Ì„˜ Ú¯f‰ ËwÏÂ ,˙B˜¯È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆

¯zÓ84‰‡‰a85.¯eÒ‡ - LÈ¯L‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי מ"ז: פ"ז כלאים
הי"ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה

 ֿ כסף ועי' באכילה, גם ומתיר חולק (והראב"ד מיד נאסר
"מאימתי  שם המשנה מלשון רבינו, דברי [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי הנראה, איסור (משמע מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב"ז]. ועי' בהשרשה, צורך

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
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·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««
˙ec¯Ó92·e˜ ıÈˆÚ Ï·‡ .93ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆

שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ"ב. שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף שם.87)בתחילת כתב כן

(כסףֿמשנה). בצדה לזרוע מותר - לגמרי יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי ולא כרבנן מ"ח, שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב בעציץ שהרי
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב שלא ומכיון (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) לענין רבינו כתב וכן חכמים. דברי על העובר ככל
ה"ב). פ"א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח הוא אם
שם.

.ÊÈÌ¯ka ¯·BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚ¯Ê epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏ·f‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ Ú¯BÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰¯BÊ98Ô·Ï ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Áe¯‰ ez¯ÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:¯Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - eÁÓˆÂ ,Ì¯ka ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

Ú¯Ê ‡Ï ‰ÊÂ - Ú¯Êz ¯L‡100¯˜ÚÏ ·iÁÂ .101;‰‡¯iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe¯‰ ez¯ÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚ¯f‰ ‰‡B¯Â103.Ú¯BÊk ‰Ê È¯‰ - Ì¯kÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È - ÌÈ·OÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰L¯ÁÓa104·È·‡ eOÚpL105- ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
¯eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k ·È·‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È¯‰ - Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
Û¯Oz107eÙ¯OÈ el‡ È¯‰ - ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ"ז.95) פ"ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט) כב, (דברים כיֿתצא פ' ב'ספרי' אבל "זורה",
זרע.99)"הזורע". או שם.100)תבואה 'ספרי'

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף
ה"ח). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב'ירושלמי'
ולא  "ינפץ" שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
המשנה  עלֿפי ב'ירושלמי' אמרו כדלהלן, "תשרף", אמרו
זמן  וכל ישרוף" לשרוף, שדרכו "את לג:) (תמורה

לשריפה. ראויה אינה - לחה כלאי 107)שהתבואה כדין
ה  (למעלה בשריפה שהם מיד הכרם, נאסרת [והיא "ז).

א: כה, בפסחים שאמרו כמו הי"ג) (למעלה כשתשריש
- מקודם שנזרעו הגפנים אבל בהשרשה". - מעיקרו "זרוע
בפסחים  כמבואר מאתיים, הוסיפו אם אלא אסורים אינם

כג]. הלכה להלן וראה הגפנים 108)שם, הוסיפו [אם
כנ"ל]. מאתים,

.ÁÈÌ¯Îa ‰‡B¯‰109Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ·OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰·Ï BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL ¯·c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»
ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰ ·¯ ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ

·¯Úa Ì¯Îa110‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw· ÌÈˆB¯L , ¿∆∆«¬»∆ƒ«ƒƒ¿«≈∆¬≈∆
Lc˜111. ƒ≈

אליעזר.109) כרבי ולא כחכמים מ"ח, "שכן 110)שם
קמד:). (שבת בכרם" קוצים מקיימים בערביא

למעלה 111) (ראה ירק ממין הם שקוצים לומר [וצריך
למעלה  ראה מקדש, אינו הרי גינה מזרעוני הוא שאם ה"א),

יט]. הלכה ולהלן ו, והלכה ה"ג

.ËÈÒe¯‡‰112ÒBÒÈw‰Â113CÏn‰ ˙pLBLÂ114¯‡Le »≈¿«ƒ¿«««∆∆¿»
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ115Ì¯ka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ -116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Ò¯w‰Â118ÔÙb ¯ÓˆÂ119˙B˜¯È ÈÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ì¯ka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ì¯ka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
È¯ˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚ¯Ê ÔÈÓ -122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
ÌÈw‰123„¯e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ - «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»

.Ì¯ka ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«∆∆

סוסנבר 112) ערב בלשון שקורים עשב "והוא שם, משנה
המשנה). (פירוש מינטא" ובלע"ז העלין, רחב ונענע,

(שם).113) קוריולה ובלע"ז ללבב, נקרא 114)בערבי
(שם). רושילא ובלע"ז נעמן, אל שם.115)שקיאק משנה,

וה"ו.116) ה"ג למעלה כרבי 117)ראה ולא כחכמים שם,
גרס  לא מוגה שבספר כתב משנה' וה'כסף טרפון.
כמבואר  ולוף קנבוס הוא כלאים עיקר שהרי "הקנבוס",
נראה  המשנה, בפירוש רבינו מדברי אבל בה"ג. למעלה
- קנבוס פירש: מ"ה בפ"ב שהרי הן, קנבוס מיני ששני
קנב, נקרא "הקנבוס כתב: מ"ח ובפ"ה כרויא, ערבי בלשון

קנבוש". (בראשית 118)ובלע"ז בתורה האמור דרדר הוא
עלֿידי  ונאכל (רע"ב). לך" תצמיח ודרדר "וקוץ יח) ג,

שם). ורש"י לד. (ביצה ערב 119)תיקון בלשון נקרא
צמר  אף אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ז בכלאים קוטון,
משמע  שם ב'ירושלמי' אולם מקדש", ואינו אסור גפן
בכרם, מקדש גפן שצמר וסוברים עליו, חולקים שחכמים
ד"ה  ה"ב שם הפנים' 'מראה (ראה כמותם רבינו ופסק

ב'ירושלמי'120)אמר). להגיה צריך (וכן פ"ג תוספתא
משה'). ב'פני ראה ה"ז, פ"ה שם 121)שם בתוספתא

כלאים  הן הרי זרעים מיני המצרי "ופול להיפך: מפורש
אחרת  נוסחא היתה רבינו שלפני ונראה רדב"ז). (עי' בכרם"

שם. כפשוטה' ב'תוספתא ראה [מכאן 122)בתוספתא,
אסורים  הנאכלים שזרעים ה"ג למעלה שכתב שמה נראה,
אין  - משנה') ה'כסף בשם שם שכתבנו מה (ראה מדבריהם
פול  גם שהרי מקדש, אינו אבל זריעה, איסור אלא זה

הנאכלים]. מהזרעים הוא ויש 123)המצרי שם, תוספתא
אמרו  - ב לד, שבעירובין ואףֿעלֿפי לבהמה. מאכל בהם
שכל  התוספתא, על רבינו סמך - כירק דינם רכים ,שקנים
ראה  כלאים, לגבי אילן זה הרי מעיקרו, עלים מוציא שאינו

(רדב"ז). הסמוכה בהלכה שושנת 124)להלן זה אין

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

mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב'תוספתא  וראה (רדב"ז). זרעים ממין שהיא (לעיל), המלך
-125)כפשוטה'. פירותיו על ברכה ולענין האטד. עץ

ס"ב. רג סי' או"ח בשו"ע ראה

.ÎÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊB¯wÚÓ ÔÈ126‰Ê È¯‰ - ∆«¿»»«ƒ»ƒ≈ƒ»¬≈∆
ÛÏv‰Â .ÔÏÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏÚ ‡ÈˆBÓ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯È»»¿…∆≈ƒ»ƒ¬≈∆ƒ»¿«»»

¯·c ÏÎÏ ÔÏÈ‡ -127. ƒ»¿»»»

שם.126) ו'ירושלמי' תוספתא שרשיו. כדעת 127)מן
שני  מעשר מהל' פ"א להלן וראה לו.) (ברכות הלל בית

ה"ז.

.‡ÎÌ¯Îa ˜¯È ‰‡B¯‰128BÏ ÚÈb‡Lk :¯Ó‡Â129 »∆»»¿∆∆¿»«¿∆«ƒ«
¯zÓ - epËwÏ‡130ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÂ BÏ ÚÈb‰ .131:¯Ó‡Â ¬«¿∆À»ƒƒ«¿»«≈»»¿»«

„Á‡ ÛÈÒB‰L „Ú ‰‰L Ì‡ ,epËwÏ‡ BÏ ¯ÊÁ‡Lk¿∆∆¡…¬«¿∆ƒ»»«∆ƒ∆»
.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

מ"ו.128) פ"ה אותו 129)כלאים מללקוט נתייאש ולא
נאסר 130)ולעקרו. ולא כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר

ד"ה  ב: בבאֿבתרא ('תוספות' ברצונו שהיא זריעה כמו אלא
יז. הלכה למעלה וראה מללקטו 131)נתייאש). ונתייאש

בכרם. כלאים מקיים הוא הרי הראשונה, בהזדמנות

.·ÎÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B¯ ?‰Ê ¯eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡e·z ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜¯È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ¯‡Mz ‡lL „Ú L·ÈiL EÓˆÚa Úb‰ .L·ÈÈƒ«««¿«¿¿∆ƒ««∆…ƒ»≈≈»
ÈˆÁ BÏ ÚÈb‰MÓ ı¯‡a ‰‰zL Ì‡ ,‰ÚL ‰‡Óa¿≈»»»ƒƒ¿«»»»∆ƒ∆ƒƒ«¬ƒ
˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;¯Ò‡Ï ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰ È¯‰ - ‰ÚL»»¬≈ƒ¿»«ƒ∆¡…¿ƒ»»»

.¯zÓ - ‰ÚL ÈˆÁÓ≈¬ƒ»»À»

המשנה.132) בפירוש כתב וכן ה"ה. שם ה'ירושלמי' לפי

.‚Î·e˜ ıÈˆÚa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡133CB˙a ˜¯È Ba Úe¯fL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı¯‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ì¯k‰«∆∆¿ƒƒƒ«««∆∆¿ƒ¿«»»»»∆

.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓ „Á‡ ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ∆»ƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

תוך 133) הכרם, באויר אתו ועובר בידו מחזיקו כלומר,
והנה  ה"ב. פ"ז כלאים 'ירושלמי' ראה טפחים, עשרה
הוסיף  אם בכרם, נקוב עציץ "המעביר מ"ח): (שם במשנה
הגפן". תחת שיניחנו עד מתקדש אין אבל אסור, מאתים
הוסיף  אם "ושאמר רבינו: כתב שם, המשנה ובפירוש

תנ  על - אסור (היינו במאתים בגמרא אותו וזכרו אי,
ובלבד  שאמרו והוא כפשוטה') 'תוספתא – הנ"ל התוספתא
"אסור" מפרש שרבינו הרי הגפן". תחת שיניחהו
אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב'ירושלמי' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע, אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ"ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי באויר מונח שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ"ח

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב פא,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
B¯eq‡a ¯wÚ‰137ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰»ƒ»»»

ב.134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא שאם
איסור. גידולי הם אחרֿכך הגידולים 136)שצמחו כלומר,

הכרם  שכלאי ואחד מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם
בהם. אחרֿכך 137)בטלים שצמחו שהגידולים משמע

שמן  כיון שהגידולים כתב שם בנדרים הר"ן אבל מותרים.
כמוהו. הם הרי יוצאין, הם פ"י 138)העיקר להלן ראה

הכ"א. ויובל שמיטה מהל' ובפ"ד הט"ז, שני מעשר מהל'

ה'תשע"ו  ב' אדר ח' שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד
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·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««
˙ec¯Ó92·e˜ ıÈˆÚ Ï·‡ .93ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆

שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ"ב. שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף שם.87)בתחילת כתב כן

(כסףֿמשנה). בצדה לזרוע מותר - לגמרי יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי ולא כרבנן מ"ח, שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב בעציץ שהרי
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב שלא ומכיון (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) לענין רבינו כתב וכן חכמים. דברי על העובר ככל
ה"ב). פ"א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח הוא אם
שם.

.ÊÈÌ¯ka ¯·BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚ¯Ê epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏ·f‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ Ú¯BÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰¯BÊ98Ô·Ï ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Áe¯‰ ez¯ÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:¯Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - eÁÓˆÂ ,Ì¯ka ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

Ú¯Ê ‡Ï ‰ÊÂ - Ú¯Êz ¯L‡100¯˜ÚÏ ·iÁÂ .101;‰‡¯iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe¯‰ ez¯ÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚ¯f‰ ‰‡B¯Â103.Ú¯BÊk ‰Ê È¯‰ - Ì¯kÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È - ÌÈ·OÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰L¯ÁÓa104·È·‡ eOÚpL105- ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
¯eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k ·È·‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È¯‰ - Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
Û¯Oz107eÙ¯OÈ el‡ È¯‰ - ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ"ז.95) פ"ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט) כב, (דברים כיֿתצא פ' ב'ספרי' אבל "זורה",
זרע.99)"הזורע". או שם.100)תבואה 'ספרי'

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף
ה"ח). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב'ירושלמי'
ולא  "ינפץ" שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
המשנה  עלֿפי ב'ירושלמי' אמרו כדלהלן, "תשרף", אמרו
זמן  וכל ישרוף" לשרוף, שדרכו "את לג:) (תמורה

לשריפה. ראויה אינה - לחה כלאי 107)שהתבואה כדין
ה  (למעלה בשריפה שהם מיד הכרם, נאסרת [והיא "ז).

א: כה, בפסחים שאמרו כמו הי"ג) (למעלה כשתשריש
- מקודם שנזרעו הגפנים אבל בהשרשה". - מעיקרו "זרוע
בפסחים  כמבואר מאתיים, הוסיפו אם אלא אסורים אינם

כג]. הלכה להלן וראה הגפנים 108)שם, הוסיפו [אם
כנ"ל]. מאתים,

.ÁÈÌ¯Îa ‰‡B¯‰109Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ·OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰·Ï BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL ¯·c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»
ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰ ·¯ ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ

·¯Úa Ì¯Îa110‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw· ÌÈˆB¯L , ¿∆∆«¬»∆ƒ«ƒƒ¿«≈∆¬≈∆
Lc˜111. ƒ≈

אליעזר.109) כרבי ולא כחכמים מ"ח, "שכן 110)שם
קמד:). (שבת בכרם" קוצים מקיימים בערביא

למעלה 111) (ראה ירק ממין הם שקוצים לומר [וצריך
למעלה  ראה מקדש, אינו הרי גינה מזרעוני הוא שאם ה"א),

יט]. הלכה ולהלן ו, והלכה ה"ג

.ËÈÒe¯‡‰112ÒBÒÈw‰Â113CÏn‰ ˙pLBLÂ114¯‡Le »≈¿«ƒ¿«««∆∆¿»
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ115Ì¯ka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ -116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Ò¯w‰Â118ÔÙb ¯ÓˆÂ119˙B˜¯È ÈÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ì¯ka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ì¯ka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
È¯ˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚ¯Ê ÔÈÓ -122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
ÌÈw‰123„¯e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ - «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»

.Ì¯ka ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«∆∆

סוסנבר 112) ערב בלשון שקורים עשב "והוא שם, משנה
המשנה). (פירוש מינטא" ובלע"ז העלין, רחב ונענע,

(שם).113) קוריולה ובלע"ז ללבב, נקרא 114)בערבי
(שם). רושילא ובלע"ז נעמן, אל שם.115)שקיאק משנה,

וה"ו.116) ה"ג למעלה כרבי 117)ראה ולא כחכמים שם,
גרס  לא מוגה שבספר כתב משנה' וה'כסף טרפון.
כמבואר  ולוף קנבוס הוא כלאים עיקר שהרי "הקנבוס",
נראה  המשנה, בפירוש רבינו מדברי אבל בה"ג. למעלה
- קנבוס פירש: מ"ה בפ"ב שהרי הן, קנבוס מיני ששני
קנב, נקרא "הקנבוס כתב: מ"ח ובפ"ה כרויא, ערבי בלשון

קנבוש". (בראשית 118)ובלע"ז בתורה האמור דרדר הוא
עלֿידי  ונאכל (רע"ב). לך" תצמיח ודרדר "וקוץ יח) ג,

שם). ורש"י לד. (ביצה ערב 119)תיקון בלשון נקרא
צמר  אף אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ז בכלאים קוטון,
משמע  שם ב'ירושלמי' אולם מקדש", ואינו אסור גפן
בכרם, מקדש גפן שצמר וסוברים עליו, חולקים שחכמים
ד"ה  ה"ב שם הפנים' 'מראה (ראה כמותם רבינו ופסק

ב'ירושלמי'120)אמר). להגיה צריך (וכן פ"ג תוספתא
משה'). ב'פני ראה ה"ז, פ"ה שם 121)שם בתוספתא

כלאים  הן הרי זרעים מיני המצרי "ופול להיפך: מפורש
אחרת  נוסחא היתה רבינו שלפני ונראה רדב"ז). (עי' בכרם"

שם. כפשוטה' ב'תוספתא ראה [מכאן 122)בתוספתא,
אסורים  הנאכלים שזרעים ה"ג למעלה שכתב שמה נראה,
אין  - משנה') ה'כסף בשם שם שכתבנו מה (ראה מדבריהם
פול  גם שהרי מקדש, אינו אבל זריעה, איסור אלא זה

הנאכלים]. מהזרעים הוא ויש 123)המצרי שם, תוספתא
אמרו  - ב לד, שבעירובין ואףֿעלֿפי לבהמה. מאכל בהם
שכל  התוספתא, על רבינו סמך - כירק דינם רכים ,שקנים
ראה  כלאים, לגבי אילן זה הרי מעיקרו, עלים מוציא שאינו

(רדב"ז). הסמוכה בהלכה שושנת 124)להלן זה אין

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

mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב'תוספתא  וראה (רדב"ז). זרעים ממין שהיא (לעיל), המלך
-125)כפשוטה'. פירותיו על ברכה ולענין האטד. עץ

ס"ב. רג סי' או"ח בשו"ע ראה

.ÎÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊB¯wÚÓ ÔÈ126‰Ê È¯‰ - ∆«¿»»«ƒ»ƒ≈ƒ»¬≈∆
ÛÏv‰Â .ÔÏÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏÚ ‡ÈˆBÓ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯È»»¿…∆≈ƒ»ƒ¬≈∆ƒ»¿«»»

¯·c ÏÎÏ ÔÏÈ‡ -127. ƒ»¿»»»

שם.126) ו'ירושלמי' תוספתא שרשיו. כדעת 127)מן
שני  מעשר מהל' פ"א להלן וראה לו.) (ברכות הלל בית

ה"ז.

.‡ÎÌ¯Îa ˜¯È ‰‡B¯‰128BÏ ÚÈb‡Lk :¯Ó‡Â129 »∆»»¿∆∆¿»«¿∆«ƒ«
¯zÓ - epËwÏ‡130ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÂ BÏ ÚÈb‰ .131:¯Ó‡Â ¬«¿∆À»ƒƒ«¿»«≈»»¿»«

„Á‡ ÛÈÒB‰L „Ú ‰‰L Ì‡ ,epËwÏ‡ BÏ ¯ÊÁ‡Lk¿∆∆¡…¬«¿∆ƒ»»«∆ƒ∆»
.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

מ"ו.128) פ"ה אותו 129)כלאים מללקוט נתייאש ולא
נאסר 130)ולעקרו. ולא כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר

ד"ה  ב: בבאֿבתרא ('תוספות' ברצונו שהיא זריעה כמו אלא
יז. הלכה למעלה וראה מללקטו 131)נתייאש). ונתייאש

בכרם. כלאים מקיים הוא הרי הראשונה, בהזדמנות

.·ÎÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B¯ ?‰Ê ¯eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡e·z ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜¯È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ¯‡Mz ‡lL „Ú L·ÈiL EÓˆÚa Úb‰ .L·ÈÈƒ«««¿«¿¿∆ƒ««∆…ƒ»≈≈»
ÈˆÁ BÏ ÚÈb‰MÓ ı¯‡a ‰‰zL Ì‡ ,‰ÚL ‰‡Óa¿≈»»»ƒƒ¿«»»»∆ƒ∆ƒƒ«¬ƒ
˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;¯Ò‡Ï ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰ È¯‰ - ‰ÚL»»¬≈ƒ¿»«ƒ∆¡…¿ƒ»»»

.¯zÓ - ‰ÚL ÈˆÁÓ≈¬ƒ»»À»

המשנה.132) בפירוש כתב וכן ה"ה. שם ה'ירושלמי' לפי

.‚Î·e˜ ıÈˆÚa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡133CB˙a ˜¯È Ba Úe¯fL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı¯‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ì¯k‰«∆∆¿ƒƒƒ«««∆∆¿ƒ¿«»»»»∆

.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓ „Á‡ ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ∆»ƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

תוך 133) הכרם, באויר אתו ועובר בידו מחזיקו כלומר,
והנה  ה"ב. פ"ז כלאים 'ירושלמי' ראה טפחים, עשרה
הוסיף  אם בכרם, נקוב עציץ "המעביר מ"ח): (שם במשנה
הגפן". תחת שיניחנו עד מתקדש אין אבל אסור, מאתים
הוסיף  אם "ושאמר רבינו: כתב שם, המשנה ובפירוש

תנ  על - אסור (היינו במאתים בגמרא אותו וזכרו אי,
ובלבד  שאמרו והוא כפשוטה') 'תוספתא – הנ"ל התוספתא
"אסור" מפרש שרבינו הרי הגפן". תחת שיניחהו
אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב'ירושלמי' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע, אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ"ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי באויר מונח שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ"ח

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב פא,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
B¯eq‡a ¯wÚ‰137ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰»ƒ»»»

ב.134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא שאם
איסור. גידולי הם אחרֿכך הגידולים 136)שצמחו כלומר,

הכרם  שכלאי ואחד מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם
בהם. אחרֿכך 137)בטלים שצמחו שהגידולים משמע

שמן  כיון שהגידולים כתב שם בנדרים הר"ן אבל מותרים.
כמוהו. הם הרי יוצאין, הם פ"י 138)העיקר להלן ראה

הכ"א. ויובל שמיטה מהל' ובפ"ד הט"ז, שני מעשר מהל'

ה'תשע"ו  ב' אדר ח' שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד
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ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ì¯k ÏL ‰¯eM‰ Ïk C¯‡a ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ú¯f‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Ú¯f‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa Ú¯Ê Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

·Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È¯‰ - Ôk Ì¯k‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
גזרו  לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק רבינו
בין  חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף
מן  אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר'
זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה
"ילדה  יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא
על  אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב שאז

.‰- Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰¯OÚ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ Ú¯BÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡L ;Ì¯kÏ ·B¯˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»

Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ Ì¯kÏ12.ÌÈÚ¯Ê Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ
˙‡ Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡e·z B‡ ˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰L¯ÁÓa ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ CÙB‰ - ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck ¯Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ L¯LÓ - ÌÈÚ¯Ê da Ú¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
ı˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ Ú¯BÊ Ck ¯Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CeÓÒ14¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı¯‡a ¯‡Lp‰ ˙‡ L¯LÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני פחותה 14)התלעה שילדה פי על [ואף

וראה  מקדש, זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח
היינו  מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח, פחות עד שקצץ כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈ¯·n‰15CB˙a dÎÈ¯·‰ elÙ‡ ,ı¯‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰L·iL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

O¯Á16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ¯ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«

b ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dabÚ¯ÊÏ ¯zÓe ,da «»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«
dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך,
הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט:17)מתכת בתרא בבבא ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ¯·‰18dab ÏÚ ¯ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡¯ ÔÙb‰ ¯wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c19Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡¯20Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁ¯nL BÓk ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.¯‡a˙iL BÓk ,‰Î¯·‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
מפני  אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה
זמורה.20) רק שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡¯ Ì‰È¯wÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈ¯·n‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó22el‡ È¯‰ - ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ¯‡LÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ¯·‰24.˙BÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿
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של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי  לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»

˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«
ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ

.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן

אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע יבאר

באמצעו  החרב כרם זנב. יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק.

.‡Ú¯ÊÏ ‡a‰2Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯Ó - Ì¯k‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .Ú¯BÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó -5‰¯eL ‰˙È‰ .Ú¯BÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰¯eM‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Óe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ì¯k ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙B¯eL ÈzL eÈ‰ .Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È¯‰ - ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck ¯Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì¯k∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.Ú¯ÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ"ד א משנה פ"ו (פ"ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח. בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי כלומר, הכרם". עבודת כדי שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח שכל הכרם, סביב

ג.4) הלכה פ"ח להלן וראה שם, ובפ"ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ"ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.·ÌÈÙb LÏL ?‰¯eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.¯˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙B¯eM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ
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קלה mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ì¯k ÏL ‰¯eM‰ Ïk C¯‡a ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ú¯f‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Ú¯f‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa Ú¯Ê Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

·Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È¯‰ - Ôk Ì¯k‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
גזרו  לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק רבינו
בין  חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף
מן  אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר'
זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה
"ילדה  יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא
על  אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב שאז

.‰- Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰¯OÚ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ Ú¯BÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡L ;Ì¯kÏ ·B¯˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»

Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ Ì¯kÏ12.ÌÈÚ¯Ê Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ
˙‡ Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡e·z B‡ ˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰L¯ÁÓa ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ CÙB‰ - ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck ¯Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ L¯LÓ - ÌÈÚ¯Ê da Ú¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
ı˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ Ú¯BÊ Ck ¯Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CeÓÒ14¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı¯‡a ¯‡Lp‰ ˙‡ L¯LÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני פחותה 14)התלעה שילדה פי על [ואף

וראה  מקדש, זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח
היינו  מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח, פחות עד שקצץ כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈ¯·n‰15CB˙a dÎÈ¯·‰ elÙ‡ ,ı¯‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰L·iL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

O¯Á16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ¯ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«

b ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dabÚ¯ÊÏ ¯zÓe ,da «»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«
dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך,
הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט:17)מתכת בתרא בבבא ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ¯·‰18dab ÏÚ ¯ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡¯ ÔÙb‰ ¯wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c19Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡¯20Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁ¯nL BÓk ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.¯‡a˙iL BÓk ,‰Î¯·‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
מפני  אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה
זמורה.20) רק שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡¯ Ì‰È¯wÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈ¯·n‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó22el‡ È¯‰ - ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ¯‡LÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ¯·‰24.˙BÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿
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של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי  לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»

˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«
ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ

.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן

אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע יבאר

באמצעו  החרב כרם זנב. יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק.

.‡Ú¯ÊÏ ‡a‰2Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯Ó - Ì¯k‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .Ú¯BÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó -5‰¯eL ‰˙È‰ .Ú¯BÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰¯eM‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Óe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ì¯k ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙B¯eL ÈzL eÈ‰ .Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È¯‰ - ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck ¯Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì¯k∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.Ú¯ÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ"ד א משנה פ"ו (פ"ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח. בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי כלומר, הכרם". עבודת כדי שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח שכל הכרם, סביב

ג.4) הלכה פ"ח להלן וראה שם, ובפ"ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ"ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.·ÌÈÙb LÏL ?‰¯eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.¯˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙B¯eM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ
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ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ì¯k ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏc·Ók el‡ È¯‰ - «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁ¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯Óe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי והן שלש", כנגד
שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסףֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב, יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב' ('תוספות זנב יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב.9)בכלאים משנה ופ"ה ח משנה פ"ד שם
(כסףֿמשנה).10) ו הלכה פ"ד שם שאפילו 11)ירושלמי

"כרם  ואומרים שם) (פ"ה שמעון ר' על החולקים חכמים
כרם" זה] [הרי אמות מארבע פחות פחות על נטוע שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי לא, שורות בשתי אבל ג),
('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,

שם). יוםֿטוב'

.‚˙B¯eL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ,Ì¯k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ

ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙B¯eL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈ·e ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙B¯eM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי. כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי בין אמות שמונה שאין באופן
בשנותֿאליה  ועיין ב. הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו

שאם 14) שורות, בשתי ב בהלכה שכתב מה על מוסב זה
כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה

כמותם  פסק שרב מפני שמעון ור' מאיר כר' ט, משנה פ"ד
תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ח. משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓ¯k ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ¯‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Óe ,BÎB˙a18.„·Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰¯eMÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - BÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓ¯k‰ ¯‡Lk ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯Îk Ì¯k‰ ‰Ê ÏL ˙B¯eM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜Á¯Ó ÔÚË ‰lÁzÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי מקור
גדול  "כרם ב: הלכה סוף פ"ז בירושלמי שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק משמע - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,

אומרים  ויש נד). ס"ק רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי  "אמר ו הלכה פ"ד בירושלמי שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„O·e ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰¯eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰·B¯˜ dc‚k ˙Á‡ ‰¯eL B¯·Á¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ

ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ „ÈÁi‰ C¯c Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22¯„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È¯‰ - ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙BÙ¯ËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ì¯k Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆
‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב וכן (הראב"ד). אמות משמונה
כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ג להלן אבל ההלכה.
וצ"ע. אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק הגדר שאין
טו. הלכה פ"ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי

כמו  מהן אמות ארבע וירחיק כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואףֿעלֿפי שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰¯eLÂ ı¯‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÚË26:‰‚¯„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»
ÌÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ı¯‡‰ ÔÓ ‰‚¯„n‰ ‰‰B·b Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ27.ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב, משנה פ"ו שם אליעזר כרבי
ה.27)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו למעלה ראה

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
·Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -30CÈ¯ˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯‰ÏÔÚË Ì‡ Ï·‡ .Áe¯ ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰¯eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ì¯k ÌÈ‡ - ‰iL ‰¯eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó34.Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ"ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט. הלכה להלן וראה יוםֿטוב'). ('תוספות ישראל בארץ

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.Á·¯ÁL Ì¯k35ÏÎÏ ÌÈÙb ¯OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,·Ê ‰‡ˆBÈ38È¯‰ - ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê39.BlÎa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ"ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי היינו

(כסףֿמשנה). אֿב שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ì¯k40:·a¯ÚÓ ‡l‡ ˙B¯eL ˙B¯eL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ì¯k ‰Ê È¯‰ - ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆
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‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ì¯k BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.Ú¯BÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב (הרדב"ז
מסתבר  יותר אבל זֿח, הלכות שלמעלה זנב, יוצאת ואחת
 ֿ שאףֿעל שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה
שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע

הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,
צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
 ֿ ועלֿאחתֿכמה שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
לתוספתא  מציין והכסףֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ"ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב ארבעה שרחב לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ"ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק. רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע זקוק אינו

.ÂËdB·‚ ‡e‰L ¯„b60ıÈ¯Á ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜¯ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ì¯k ÚhÏ ¯zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61B¯·ÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜¯i‰Â Ì¯k‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.¯„‚k¿»≈

לכלאי 60) והואֿהדין זרעים, כלאי לענין ח, משנה פ"ב שם
ד.61)הכרם. משנה פ"ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי, כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני" למשה הלכה

.ÊË¯OÚ „Ú ı¯ÙpL ˜¯ÈÂ Ì¯k ÔÈa ÏÈc·n‰ ¯„b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡63¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ ;¯zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

¯eÒ‡ ‰ˆ¯t‰ „‚k - ¯OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ

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



קלז mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ì¯k ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏc·Ók el‡ È¯‰ - «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁ¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯Óe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי והן שלש", כנגד
שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסףֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב, יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב' ('תוספות זנב יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב.9)בכלאים משנה ופ"ה ח משנה פ"ד שם
(כסףֿמשנה).10) ו הלכה פ"ד שם שאפילו 11)ירושלמי

"כרם  ואומרים שם) (פ"ה שמעון ר' על החולקים חכמים
כרם" זה] [הרי אמות מארבע פחות פחות על נטוע שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי לא, שורות בשתי אבל ג),
('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,

שם). יוםֿטוב'

.‚˙B¯eL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ,Ì¯k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ

ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙B¯eL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈ·e ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙B¯eM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי. כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי בין אמות שמונה שאין באופן
בשנותֿאליה  ועיין ב. הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו

שאם 14) שורות, בשתי ב בהלכה שכתב מה על מוסב זה
כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה

כמותם  פסק שרב מפני שמעון ור' מאיר כר' ט, משנה פ"ד
תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ח. משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓ¯k ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ¯‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Óe ,BÎB˙a18.„·Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰¯eMÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - BÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓ¯k‰ ¯‡Lk ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯Îk Ì¯k‰ ‰Ê ÏL ˙B¯eM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜Á¯Ó ÔÚË ‰lÁzÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי מקור
גדול  "כרם ב: הלכה סוף פ"ז בירושלמי שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק משמע - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,

אומרים  ויש נד). ס"ק רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי  "אמר ו הלכה פ"ד בירושלמי שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„O·e ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰¯eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰·B¯˜ dc‚k ˙Á‡ ‰¯eL B¯·Á¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ

ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ „ÈÁi‰ C¯c Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22¯„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È¯‰ - ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙BÙ¯ËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ì¯k Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆
‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב וכן (הראב"ד). אמות משמונה
כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ג להלן אבל ההלכה.
וצ"ע. אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק הגדר שאין
טו. הלכה פ"ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי

כמו  מהן אמות ארבע וירחיק כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואףֿעלֿפי שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰¯eLÂ ı¯‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÚË26:‰‚¯„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»
ÌÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ı¯‡‰ ÔÓ ‰‚¯„n‰ ‰‰B·b Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ27.ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב, משנה פ"ו שם אליעזר כרבי
ה.27)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו למעלה ראה

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
·Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -30CÈ¯ˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯‰ÏÔÚË Ì‡ Ï·‡ .Áe¯ ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰¯eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ì¯k ÌÈ‡ - ‰iL ‰¯eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó34.Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ"ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט. הלכה להלן וראה יוםֿטוב'). ('תוספות ישראל בארץ

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.Á·¯ÁL Ì¯k35ÏÎÏ ÌÈÙb ¯OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,·Ê ‰‡ˆBÈ38È¯‰ - ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê39.BlÎa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ"ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי היינו

(כסףֿמשנה). אֿב שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ì¯k40:·a¯ÚÓ ‡l‡ ˙B¯eL ˙B¯eL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ì¯k ‰Ê È¯‰ - ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆
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‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ì¯k BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.Ú¯BÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב (הרדב"ז
מסתבר  יותר אבל זֿח, הלכות שלמעלה זנב, יוצאת ואחת
 ֿ שאףֿעל שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה
שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו

.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע

הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,
צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
 ֿ ועלֿאחתֿכמה שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
לתוספתא  מציין והכסףֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ"ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב ארבעה שרחב לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ"ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק. רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע זקוק אינו

.ÂËdB·‚ ‡e‰L ¯„b60ıÈ¯Á ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜¯ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ì¯k ÚhÏ ¯zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61B¯·ÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜¯i‰Â Ì¯k‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.¯„‚k¿»≈

לכלאי 60) והואֿהדין זרעים, כלאי לענין ח, משנה פ"ב שם
ד.61)הכרם. משנה פ"ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי, כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני" למשה הלכה

.ÊË¯OÚ „Ú ı¯ÙpL ˜¯ÈÂ Ì¯k ÔÈa ÏÈc·n‰ ¯„b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡63¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ ;¯zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

¯eÒ‡ ‰ˆ¯t‰ „‚k - ¯OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
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˙Ba¯ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ù .¯eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»
ıe¯tk „ÓBÚ‰66k ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -;‰ˆ¯t ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»

Ïk „‚k Ú¯ÊÈ ‡Ï - „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»
ÌÈˆe¯t‰ ˙BÓB˜n‰67.¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה

.ÊÈÌ¯k‰ ˙vÁÓ68‰ˆ¯ÙpL69BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'¯„b'71‰ˆ¯ÙÂ d¯„b .72'¯„b' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È¯‰ - d¯„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק. קמא בבבא והובאה פ"ג, כלאים תוספתא
ב. זרוע 69)בתרא ירק היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק, שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי באחריותו, וחייב הברייתא, סוף
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק אחד
פ"ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ"ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי קידש, לא
ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה

דגרמי. דינא בקונטרס כלאים 71)רמב"ן יהיה שלא
שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו

יודע אינו אולי אחרי 74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף אם
אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודעֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי אחר, של ובירק אחד
אבל  באחריותו", "וחייב בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו
פ"ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק בכרם מדבר והוא ח) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰¯˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰¯˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;¯Á‡‰ „va ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈

‰¯˜z Èt È¯‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „¯È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe¯˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79¯eÒ‡ -80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח. לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י הבית כל שקירה
(ואףֿעלֿפי 80) שם). (רש"י הרחיק אלאֿאםֿכן לזרוע,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב) יד, (דברים בו
סוף  פ"א ערלה (ירושלמי בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב) הלכה
והכל  הארץ", "ושבתה ב) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט יש מ"כרמך" שגם הרי תזמור", לא וכרמך תזרע

(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י), הלכה מעשרות מהלכות פ"א

מדרבנן.

.ËÈ¯ˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83- Ú¯Ê Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰84ÔÈ¯zÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙Ïc·Ók ‡È‰ È¯‰ - «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙Ïc·Ó ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי 83)לרחבה

ארבע  שהרחיק ואףֿעלֿפי הגדולה. לגבי בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י הוא אחד כפתח וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,
שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי מושכת הקטנה שאין

הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח ואין אצלה, הגדולה
כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה

ושוה 87)להלן. מבחוץ נראה הוא הגדולה ולגבי
שבת  מהלכות ובפ"ז ט: שם עיין כלחי. ונידון מבפנים,

כב. הלכה

.ÎÌ¯ka ¯·BÚ ‡e‰L ıÈ¯Á88‰¯OÚ ˜ÓÚ89·Á¯Â »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»
LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa¯‡90- BÙBÒ „ÚÂ Ì¯k‰ L‡¯Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«

ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈ·k ‰‡¯ ‰Ê È¯‰91Ú¯ÊÏ ¯zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«
BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „·Ï·e ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿

e¯‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È¯‰ - ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«
‰¯OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ì¯k‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»

dÎB˙a Ú¯ÊÏ BÏ ¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ‰·Á¯e94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»
˙Á¯wa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰¯OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»

ג.88) משנה פ"ה עצמו.89)כלאים בפני רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ אחרת.91)פתוח רשות - והחריץ
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ"ו ח, הלכה פ"ה למעלה
משלש 93)כב. מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי החריץ מקום כלומר,

מעיקרי 96) שמרחיק באמצעיתו, שחרב ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע, אמות ארבע הגפנים

.‡ÎÌ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈaL ÏÈ·L¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ·¯ÁL97‰n‡ ‰¯OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;¯˙Bn‰ ˙‡Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï - Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב, משנה פ"ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי  הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני בין יב) הלכה
מאמצעו  שחרב הכרם כדין דינו הכרמים, שני בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך
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.·ÎÌ¯kaL ‰¯ÓBL98‰·Á¯e ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜¯È dL‡¯a Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Úa¯‡99‡lL „·Ï·e ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚È¯O‰ eÈ‰È100˜¯È ‰‡¯È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ì¯k‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Úa¯Óa101‰l‚Ú ‰¯ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;102- ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

¯ÙÚ ‰ÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡¯ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ"ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

 ֿ ואףֿעל "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה

שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
ארבע  שמרחיק בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע, אמות

(כסףֿמשנה). ארבעה ורחב עשרה עמוק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין.
בהמה  וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚È¯O‰ È¯‰Â ,Ô˙i¯·k eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ı¯‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
‰‰B·‚ ‰Î·O BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .Ì¯k∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚È¯O‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈ¯Ú ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
B‡ ‰hÓ Ô‰Ó ‰OÚL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈw‰ Ì˙B‡Â¿»«»ƒ¿«≈»∆∆»»≈∆ƒ»
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˙Ba¯ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ù .¯eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»
ıe¯tk „ÓBÚ‰66k ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -;‰ˆ¯t ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»

Ïk „‚k Ú¯ÊÈ ‡Ï - „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»
ÌÈˆe¯t‰ ˙BÓB˜n‰67.¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה

.ÊÈÌ¯k‰ ˙vÁÓ68‰ˆ¯ÙpL69BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'¯„b'71‰ˆ¯ÙÂ d¯„b .72'¯„b' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È¯‰ - d¯„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק. קמא בבבא והובאה פ"ג, כלאים תוספתא
ב. זרוע 69)בתרא ירק היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק, שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי באחריותו, וחייב הברייתא, סוף
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק אחד
פ"ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ"ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי קידש, לא
ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה

דגרמי. דינא בקונטרס כלאים 71)רמב"ן יהיה שלא
שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו

יודע אינו אולי אחרי 74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף אם
אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודעֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי אחר, של ובירק אחד
אבל  באחריותו", "וחייב בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו
פ"ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק בכרם מדבר והוא ח) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰¯˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰¯˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;¯Á‡‰ „va ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈

‰¯˜z Èt È¯‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „¯È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe¯˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79¯eÒ‡ -80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח. לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י הבית כל שקירה
(ואףֿעלֿפי 80) שם). (רש"י הרחיק אלאֿאםֿכן לזרוע,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב) יד, (דברים בו
סוף  פ"א ערלה (ירושלמי בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב) הלכה
והכל  הארץ", "ושבתה ב) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט יש מ"כרמך" שגם הרי תזמור", לא וכרמך תזרע

(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י), הלכה מעשרות מהלכות פ"א

מדרבנן.

.ËÈ¯ˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83- Ú¯Ê Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰84ÔÈ¯zÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙Ïc·Ók ‡È‰ È¯‰ - «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙Ïc·Ó ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי 83)לרחבה

ארבע  שהרחיק ואףֿעלֿפי הגדולה. לגבי בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י הוא אחד כפתח וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,
שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי מושכת הקטנה שאין

הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח ואין אצלה, הגדולה
כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה

ושוה 87)להלן. מבחוץ נראה הוא הגדולה ולגבי
שבת  מהלכות ובפ"ז ט: שם עיין כלחי. ונידון מבפנים,

כב. הלכה

.ÎÌ¯ka ¯·BÚ ‡e‰L ıÈ¯Á88‰¯OÚ ˜ÓÚ89·Á¯Â »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»
LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa¯‡90- BÙBÒ „ÚÂ Ì¯k‰ L‡¯Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«

ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈ·k ‰‡¯ ‰Ê È¯‰91Ú¯ÊÏ ¯zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«
BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „·Ï·e ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿

e¯‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È¯‰ - ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«
‰¯OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ì¯k‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»

dÎB˙a Ú¯ÊÏ BÏ ¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ‰·Á¯e94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»
˙Á¯wa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰¯OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»

ג.88) משנה פ"ה עצמו.89)כלאים בפני רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ אחרת.91)פתוח רשות - והחריץ
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ"ו ח, הלכה פ"ה למעלה
משלש 93)כב. מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים
שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי החריץ מקום כלומר,

מעיקרי 96) שמרחיק באמצעיתו, שחרב ככרם שהוא
יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע, אמות ארבע הגפנים

.‡ÎÌ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈaL ÏÈ·L¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ·¯ÁL97‰n‡ ‰¯OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;¯˙Bn‰ ˙‡Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï - Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב, משנה פ"ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי  הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני בין יב) הלכה
מאמצעו  שחרב הכרם כדין דינו הכרמים, שני בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך
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.·ÎÌ¯kaL ‰¯ÓBL98‰·Á¯e ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜¯È dL‡¯a Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Úa¯‡99‡lL „·Ï·e ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚È¯O‰ eÈ‰È100˜¯È ‰‡¯È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ì¯k‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Úa¯Óa101‰l‚Ú ‰¯ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;102- ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

¯ÙÚ ‰ÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡¯ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ"ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

 ֿ ואףֿעל "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿

בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה

שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
ארבע  שמרחיק בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע, אמות

(כסףֿמשנה). ארבעה ורחב עשרה עמוק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין.
בהמה  וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚È¯O‰ È¯‰Â ,Ô˙i¯·k eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ı¯‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
‰‰B·‚ ‰Î·O BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .Ì¯k∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚È¯O‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈ¯Ú ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
B‡ ‰hÓ Ô‰Ó ‰OÚL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈw‰ Ì˙B‡Â¿»«»ƒ¿«≈»∆∆»»≈∆ƒ»
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ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰Î·O¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ
˙B¯ÈÙÈt‡2.ÒÈ¯Úa LÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי"ב.2) פ"ו למעלה ראה

.·˙Á‡ ‰¯eL ÚËBp‰3¯˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯OÚ dB·b Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒ¯ÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯OÚ ˜ÓÚ ıÈ¯Á „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa¯‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÒÈ¯Ú ÔÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ì¯k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯nL C¯„k ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ"א.3) פ"ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואףֿעלֿפי
(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו כרם , אינה
וצריך  ככרם, הן הרי עריס, עשויות כשהן ה"א), פ"ז

אמות. ארבע להרחיק

.‚¯„b‰ ¯wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒ¯ÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰¯eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ - Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈ¯Ú‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa¯‡6È¯wÚ ÔÈ·e Ú¯f‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,Ú¯BÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
- ÌÈÙb‰ „vÓ Ú¯ÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó7˜BÁ¯ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈ¯Ú ÏÎa ÔÈ„ BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי כלומר,
אמרו  מקום שבכל ואףֿעלֿפי הגפנים). מצד (שלא ולחוץ
למעלה  (ראה הוא מפסיק טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב'ירושלמי' הגפנים (בין אמות שתי שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי אלא אסור אינו
(כסףֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב המשנה ובפירוש חולק, והראב"ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב"ד, מעיקרי השטח שכל
להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי בכלל, והכותל הכותל, ועד

צדדיו. מכל אמות ארבע

.„¯„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck ¯Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.ÒÈ¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÒ¯ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,¯„b‰ ‰OÚ Ck ¯Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ

¯„b‰ Ò¯‰9ÒÈ¯Ú Ô‡k ÔÈ‡ - ıÈ¯Á‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰¯eM‰ Ïk È¯‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ"ו לגמרי,9)ירושלמי נהרס דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי רחבו, או גבהו נתמעט אם אפילו אלא

של 10)(רדב"ז). שורות שתי כשהיו [ומדובר מ"ו. פ"ו
שכנגדו, השני מצד שורות ושתי גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי כלומר
אריח  גבי על ולבינה לבינה גבי על כאריח נטועות והיו
הוא  שהרי ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס ורק ה"ט), פ"ז (למעלה מעורבב כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק
המרחק, ה"ב). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות

ותשע  אמות =שתי ) 2,9 השורות: שתי בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני המרחק כן ואם מאמה), עשיריות
) 4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי מאמה), מאה חלקי וששה אמות =ארבע
אמה  חומשי ושני אמה היא ברבוע אמה שכל הידוע
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס). שהואֿהדין ופשוט כרם, בענין ב הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי ותשע,
) 0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט"ו פ"ג למעלה ראה באמה, עשיריות =שתי
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק הגדר). של לעובי
49/120 הגפנים גוף הקודם). (כבצד 0,6 השני: שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים

שבשני צ  הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם יור!!!
שאין  ואףֿעלֿפי אחד, לכרם מצטרף הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב) (למעלה אמות מארבע פחות אינו
הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי באמצע, גדר
אחד  וחלק אמות שמונה של מרחק ויש הצדדים, שבשני
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס
עוד  בשיעור הוסיפו העריס ומחמת שם), (למעלה בלבד

מששים]. אחד חלק

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba e¯izLÂ BÚˆÓ‡ ·¯ÁL ÒÈ¯Ú»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ¯„b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ ¯„b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡¯˜p‰ e‰Ê - Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È¯‰ - ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó13Ú¯BÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙Áz Ú¯ÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿

עריס.11) כל 12)קטעי "ועוד המשנה: בפירוש כתב  כן
מששים  חלק שהוא הנוסף זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב'ירושלמי' אבל טפח". עשירית והוא באמה, חלק
מפורש  וכן טפח", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ"ד: בתוספתא

משנה'. ב'כסף וראה טפח), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי  נדון בעצמו הדין וזה רביעי, פרק בסוף שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס, לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק לאחר ביניהם לזרוע לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאףֿעלֿפי  ולחוץ. הגפנים לעיקרי בסמוך ובין הגדר
פ"ז  (למעלה ריוח אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח די העריס בפסקי - הי"א)

הי"ב.15) בפ"ו למעלה
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.Â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ Ú¯ÊÈ16‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ¯Ê Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰ML17¯„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
¯ÊÁ - ¯„b‰ ‰·e ¯ÊÁ .ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈ¯Ú ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú È˜Òt e¯ÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ"ג פ"ז שם
עריס". פסקי מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי'

ה"ד. למעלה וראה עריס", פסקי ולא עריס כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי'

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ Ò¯ÚÂ ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ

dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»
iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»

„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«

Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«
‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ

.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

ÔÈ¯zÓ39ÔÙb‰ ÈL¯L eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .¯˜ÚÈ - ‰‡e·z‰Â Ì¯k‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa¯‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡e·z‰ ÈL¯L»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי"א.38) פ"ו ה"ו):39)למעלה פ"ה (שם 'ירושלמי'
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע
ד"ה  (כה. פסחים ב'תוספות' וראה ה"ז. פ"ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ"ד): בתוספתא
יוצאין  ירק). =מין ) פיאה שרשי שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס"ק רצו סי' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי הרדב"ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי אבל כגפן, הם

.·È- ÌÈ‡ÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯eÚM‰Â ˙B˜Á¯‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
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ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰Î·O¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ
˙B¯ÈÙÈt‡2.ÒÈ¯Úa LÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי"ב.2) פ"ו למעלה ראה

.·˙Á‡ ‰¯eL ÚËBp‰3¯˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯OÚ dB·b Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒ¯ÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯OÚ ˜ÓÚ ıÈ¯Á „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa¯‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÒÈ¯Ú ÔÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ì¯k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯nL C¯„k ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ"א.3) פ"ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואףֿעלֿפי
(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו כרם , אינה
וצריך  ככרם, הן הרי עריס, עשויות כשהן ה"א), פ"ז

אמות. ארבע להרחיק

.‚¯„b‰ ¯wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒ¯ÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰¯eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ - Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈ¯Ú‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa¯‡6È¯wÚ ÔÈ·e Ú¯f‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,Ú¯BÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
- ÌÈÙb‰ „vÓ Ú¯ÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó7˜BÁ¯ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈ¯Ú ÏÎa ÔÈ„ BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי כלומר,
אמרו  מקום שבכל ואףֿעלֿפי הגפנים). מצד (שלא ולחוץ
למעלה  (ראה הוא מפסיק טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב'ירושלמי' הגפנים (בין אמות שתי שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי אלא אסור אינו
(כסףֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב המשנה ובפירוש חולק, והראב"ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב"ד, מעיקרי השטח שכל
להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי בכלל, והכותל הכותל, ועד

צדדיו. מכל אמות ארבע

.„¯„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck ¯Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.ÒÈ¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÒ¯ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,¯„b‰ ‰OÚ Ck ¯Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ

¯„b‰ Ò¯‰9ÒÈ¯Ú Ô‡k ÔÈ‡ - ıÈ¯Á‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ
.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰¯eM‰ Ïk È¯‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ"ו לגמרי,9)ירושלמי נהרס דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי רחבו, או גבהו נתמעט אם אפילו אלא

של 10)(רדב"ז). שורות שתי כשהיו [ומדובר מ"ו. פ"ו
שכנגדו, השני מצד שורות ושתי גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי כלומר
אריח  גבי על ולבינה לבינה גבי על כאריח נטועות והיו
הוא  שהרי ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס ורק ה"ט), פ"ז (למעלה מעורבב כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק
המרחק, ה"ב). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות

ותשע  אמות =שתי ) 2,9 השורות: שתי בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני המרחק כן ואם מאמה), עשיריות
) 4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי מאמה), מאה חלקי וששה אמות =ארבע
אמה  חומשי ושני אמה היא ברבוע אמה שכל הידוע
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס). שהואֿהדין ופשוט כרם, בענין ב הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי ותשע,
) 0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט"ו פ"ג למעלה ראה באמה, עשיריות =שתי
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק הגדר). של לעובי
49/120 הגפנים גוף הקודם). (כבצד 0,6 השני: שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים

שבשני צ  הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם יור!!!
שאין  ואףֿעלֿפי אחד, לכרם מצטרף הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב) (למעלה אמות מארבע פחות אינו
הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי באמצע, גדר
אחד  וחלק אמות שמונה של מרחק ויש הצדדים, שבשני
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס
עוד  בשיעור הוסיפו העריס ומחמת שם), (למעלה בלבד

מששים]. אחד חלק

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba e¯izLÂ BÚˆÓ‡ ·¯ÁL ÒÈ¯Ú»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ¯„b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ ¯„b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡¯˜p‰ e‰Ê - Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È¯‰ - ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó13Ú¯BÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙Áz Ú¯ÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿

עריס.11) כל 12)קטעי "ועוד המשנה: בפירוש כתב  כן
מששים  חלק שהוא הנוסף זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב'ירושלמי' אבל טפח". עשירית והוא באמה, חלק
מפורש  וכן טפח", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ"ד: בתוספתא

משנה'. ב'כסף וראה טפח), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי  נדון בעצמו הדין וזה רביעי, פרק בסוף שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס, לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק לאחר ביניהם לזרוע לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאףֿעלֿפי  ולחוץ. הגפנים לעיקרי בסמוך ובין הגדר
פ"ז  (למעלה ריוח אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח די העריס בפסקי - הי"א)

הי"ב.15) בפ"ו למעלה
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mi`lk zekld - mirxf xtq - 'a xc` 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ Ú¯ÊÈ16‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ¯Ê Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰ML17¯„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
¯ÊÁ - ¯„b‰ ‰·e ¯ÊÁ .ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈ¯Ú ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú È˜Òt e¯ÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ"ג פ"ז שם
עריס". פסקי מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי'

ה"ד. למעלה וראה עריס", פסקי ולא עריס כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי'

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ Ò¯ÚÂ ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ

dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»
iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»

„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«

Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«
‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ

.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

ÔÈ¯zÓ39ÔÙb‰ ÈL¯L eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿
eÈ‰ .¯˜ÚÈ - ‰‡e·z‰Â Ì¯k‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa¯‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡e·z‰ ÈL¯L»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי"א.38) פ"ו ה"ו):39)למעלה פ"ה (שם 'ירושלמי'
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע
ד"ה  (כה. פסחים ב'תוספות' וראה ה"ז. פ"ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ"ד): בתוספתא
יוצאין  ירק). =מין ) פיאה שרשי שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס"ק רצו סי' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי הרדב"ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי אבל כגפן, הם

.·È- ÌÈ‡ÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯eÚM‰Â ˙B˜Á¯‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
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ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈
¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב ב, כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק השוחק כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי"ז וראה סחק). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע וביניהן בכרם שורות שתי היו
פ"ז  למעלה ראה כרם, זה הרי שוחקות, שאינן אףֿעלֿפי

שם. שבת ובהל' ה"ב,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡ - ˜¯i‰ B‡ ‰‡e·z‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

‡È¯eÒa46Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«
b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ì¯k‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»

ÌÚ ‰‡e·z B‡ ˜¯È ÈÈÓ ÈL Ú¯ÊÏ ‡l‡ ı¯‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ
„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯Á‰49¯Ó‡ Ì‡Â .50È¯Î ˜BÈ˙Ï51Ú¯ÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«

BÏ52È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ
Ï‡¯OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ"ה למעלה וראה א. לט, קידושין
מדרבנן. רק או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,

ה"ד  תרומות מהל' פ"א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ"ב ביכורים ולענין והט"ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ"ה מפני 48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי
ה"ה  בפ"א למעלה כמפורש לארץ, בחוצה אף אסורה
רבינו  שדעת הי"א, פ"ב למעלה [ראה (כסףֿמשנה).

אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון
אף  בזה גזרו ה"ב), פ"א (למעלה מלקות חייב הוא ישראל

לארץ. א.50)בחוצה קלט, לתינוק 51)שבת אבל
להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי"ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ"א למעלה (ראה לישראל
(כסףֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌ¯k‰ „ˆa ˜¯i‰ Ú¯ÊÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
¯eÒ‡ ÌL Úe¯f‰ ˜¯i‰ B˙B‡ È¯‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡¯iL ‡e‰Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - B˜ÙÒ Ï·‡ ;¯ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ, בחוצה אין זריעה שאיסור שאףֿעלֿפי
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב אינו ישראל בארץ שאף
שם) פ"ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ, בחוצה אסור -
והיינו  לארץ, בחוצה אף אסור לוקט, ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסףֿמשנה). (ראה מ"ט,55)שם פ"ג (ערלה במשנה
לארץ: בחוצה ערלה לגבי שנינו לח:) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט". יראנו שלא "ובלבד

= ) ילקוט שלא ובלבד הגוי) כלומר = ) ולוקט יורד לארץ
יודן, רבי "אמר ה"ז): (שם ב'ירושלמי' אבל ביד", הישראל)
(צ"ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"
א. לט, בקידושין וראה לוקט". יראנו שלא ובלבד ולוקח,

יאֿיב.56) הלכות פ"י

ה'תשע"ו  ב' אדר ט' ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פרדות 1) וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי  בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב

המוקדשין.

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰·˜ ÏÚ ¯ÎÊ ·Èk¯n‰2‰Ó‰·a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚ·e ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È¯‰ - ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï EzÓ‰a :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

B¯·Á ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï·‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא
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מין 9) להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.·‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל
טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון

היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך
(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה

באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.‰¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ

„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו
רבינו  פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק
[אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע
אין  שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק, לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰¯B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -35‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
Ú¯Bf‰ B‡ L¯BÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô·‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ - ÂcÁÈ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï·‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,¯eËt - »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
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ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈
¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב ב, כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק השוחק כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי"ז וראה סחק). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע וביניהן בכרם שורות שתי היו
פ"ז  למעלה ראה כרם, זה הרי שוחקות, שאינן אףֿעלֿפי

שם. שבת ובהל' ה"ב,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡ - ˜¯i‰ B‡ ‰‡e·z‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

‡È¯eÒa46Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«
b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ì¯k‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»

ÌÚ ‰‡e·z B‡ ˜¯È ÈÈÓ ÈL Ú¯ÊÏ ‡l‡ ı¯‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ
„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯Á‰49¯Ó‡ Ì‡Â .50È¯Î ˜BÈ˙Ï51Ú¯ÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«

BÏ52È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ
Ï‡¯OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ"ה למעלה וראה א. לט, קידושין
מדרבנן. רק או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,

ה"ד  תרומות מהל' פ"א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ"ב ביכורים ולענין והט"ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ"ה מפני 48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי
ה"ה  בפ"א למעלה כמפורש לארץ, בחוצה אף אסורה
רבינו  שדעת הי"א, פ"ב למעלה [ראה (כסףֿמשנה).

אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון
אף  בזה גזרו ה"ב), פ"א (למעלה מלקות חייב הוא ישראל

לארץ. א.50)בחוצה קלט, לתינוק 51)שבת אבל
להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי"ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ"א למעלה (ראה לישראל
(כסףֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌ¯k‰ „ˆa ˜¯i‰ Ú¯ÊÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
¯eÒ‡ ÌL Úe¯f‰ ˜¯i‰ B˙B‡ È¯‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡¯iL ‡e‰Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - B˜ÙÒ Ï·‡ ;¯ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ, בחוצה אין זריעה שאיסור שאףֿעלֿפי
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב אינו ישראל בארץ שאף
שם) פ"ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ, בחוצה אסור -
והיינו  לארץ, בחוצה אף אסור לוקט, ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסףֿמשנה). (ראה מ"ט,55)שם פ"ג (ערלה במשנה
לארץ: בחוצה ערלה לגבי שנינו לח:) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט". יראנו שלא "ובלבד

= ) ילקוט שלא ובלבד הגוי) כלומר = ) ולוקט יורד לארץ
יודן, רבי "אמר ה"ז): (שם ב'ירושלמי' אבל ביד", הישראל)
(צ"ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"
א. לט, בקידושין וראה לוקט". יראנו שלא ובלבד ולוקח,

יאֿיב.56) הלכות פ"י

ה'תשע"ו  ב' אדר ט' ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פרדות 1) וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי  בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב

המוקדשין.

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰·˜ ÏÚ ¯ÎÊ ·Èk¯n‰2‰Ó‰·a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚ·e ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È¯‰ - ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï EzÓ‰a :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

B¯·Á ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï·‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא
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מין 9) להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.·‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל
טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון

היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך
(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה

באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.‰¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ

„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו
רבינו  פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק
[אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע
אין  שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק, לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰¯B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -35‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
Ú¯Bf‰ B‡ L¯BÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô·‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ - ÂcÁÈ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï·‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,¯eËt - »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
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"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב
ופרד  לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין כי 36)נוהגת פרשת בספרי

את  לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש , "לא תצא:
מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש

לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי 38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה
לאו  שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי

רש"י:39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
¯ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ

‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ ¯eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,O·k‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»
·ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁ‰ ÌÚ È·ˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈

ÏÏÎa ‰iÁL ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ - Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«
‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .˙B¯eÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈
„Á‡k Ô‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
¯eÒ‡Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44¯eËt - ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה

"עוף". כאן שם 43)השמיט קמא בבבא אמרו שהרי
שגם  משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי  מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם
לנו  אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין

חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר
טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.Ë·LBi‰ - ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙·ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
·LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙Ó¯B‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL - ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk - „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰··e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ ¯BM‰ ÌÚ L¯BÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa :¯Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.¯BLÂ Ì„‡a B‡ ¯BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï -…¿»»«¬¿»»¿

.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk ·e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰·k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .„Á‡k ÔÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BLa L¯BÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ
¯eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÚÈa¯n‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י כתב וכן
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי
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.‡¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ ¯eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,¯˙BÈa C¯ ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.·ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ d¯Óˆ - ÊÚ ˙a ÏÁ¯9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰ ¯eÒ‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡¯Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

¯eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ ¯Óv‰ ¯aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚa11¯Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙ¯hL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„·Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ -15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙ¯Ë .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚¯‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'

יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה
לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
הירושלמי  להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י

ז). עמ' ז"ל אותם,16)להרמב"ם וטווה ערבם [כלומר,
כסףֿמשנה]. ועיין אותם, שע לא שם 17)אבל הוא כן

שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח: משנה
(ואףֿעלֿפי  ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי או שוע או =) מהם אחד ל
שבלי  לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a ¯Ùz18Ô¯Ùz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa ¯Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa ¯Óˆ „‚a ¯ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa ¯Óˆ ÈËeÁ ¯L˜ B‡ ,¯Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎ¯Îe23¯L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a ¯Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ¯‰L24ÚˆÓ‡a25¯Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
¯Óˆ :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - Ô¯L˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ - ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.¯Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב וכאן טווי, ודין שוע דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי, כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד  כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
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"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב
ופרד  לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין כי 36)נוהגת פרשת בספרי

את  לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש , "לא תצא:
מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש

לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי 38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה
לאו  שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי

רש"י:39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
¯ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ

‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ ¯eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,O·k‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»
·ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁ‰ ÌÚ È·ˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈

ÏÏÎa ‰iÁL ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ - Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«
‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .˙B¯eÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈
„Á‡k Ô‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
¯eÒ‡Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44¯eËt - ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה

"עוף". כאן שם 43)השמיט קמא בבבא אמרו שהרי
שגם  משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי  מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם
לנו  אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין

חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר
טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.Ë·LBi‰ - ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙·ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
·LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙Ó¯B‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL - ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk - „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰··e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ ¯BM‰ ÌÚ L¯BÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa :¯Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.¯BLÂ Ì„‡a B‡ ¯BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï -…¿»»«¬¿»»¿

.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk ·e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰·k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .„Á‡k ÔÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BLa L¯BÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ
¯eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÚÈa¯n‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י כתב וכן
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי
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.‡¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ ¯eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,¯˙BÈa C¯ ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.·ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ d¯Óˆ - ÊÚ ˙a ÏÁ¯9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰ ¯eÒ‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡¯Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

¯eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ ¯Óv‰ ¯aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚa11¯Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙ¯hL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„·Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ -15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙ¯Ë .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚¯‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'

יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה
לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
הירושלמי  להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י

ז). עמ' ז"ל אותם,16)להרמב"ם וטווה ערבם [כלומר,
כסףֿמשנה]. ועיין אותם, שע לא שם 17)אבל הוא כן

שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח: משנה
(ואףֿעלֿפי  ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי או שוע או =) מהם אחד ל
שבלי  לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a ¯Ùz18Ô¯Ùz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa ¯Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa ¯Óˆ „‚a ¯ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa ¯Óˆ ÈËeÁ ¯L˜ B‡ ,¯Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎ¯Îe23¯L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a ¯Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ¯‰L24ÚˆÓ‡a25¯Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
¯Óˆ :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - Ô¯L˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ - ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.¯Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב וכאן טווי, ודין שוע דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי, כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד  כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
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נוז. אינו הצמר שהרי כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי שוע, הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח) משנה (פ"ט ואריג" טווי אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי  "לבדים טווי. היינו (שם - שועים" שהם מפני ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע. היינו - ט) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור
סק"א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי -

של 19) סרט יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע" שהרצועה אףֿעלֿפי כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי מה 20)להלן (ולפי פ"ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק י: משנה שם
רבינו  כתב וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט.25)של משנה שם
שם.26) תצא פ' ספרי

.„C¯ˆ‰ È¯‰L ?‰¯Bz ÏL el‡ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ·e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙L¯ÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „·Ïa ÔÈ¯eL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk ¯eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
¯·c ‰¯Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב) כב, (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף בספרי כמפורש שזורים, [והם לט. מנחות
שוע]. ד" סא: נדה תוספות שלח,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚·a ¯Óˆ ÏL31¯Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.¯eÒ‡ -»

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב? החוט יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב כשהאיסור אלא ברוב ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע"י ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט.
הוא, חשוב שחוט מפני בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס"ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ¯ ¯Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ33ÔÙ¯hL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰ÊÈÂË Ô‰34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ¯‰35‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÁ¯ ¯Óˆk Ïk‰ È¯‰ - »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈

ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36- ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ
˙¯eˆ Ïk‰ ˙¯evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ B·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb ¯Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

¯Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ"ט (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט שכל באופן
של  חוט עירב אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב
בהם  עירב ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב שהחוט אסור, - פשתן חוטי
וראה  פ"ה, התוספתא בשם בכס"מ הוא וכן ההלכה, בסוף

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט חוט
ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,

יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב וחוט חוט כל אלא
ראה  בטל, אינו - צמר חוט ואילו גמלים, וצמר רחלים

למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈO·k‰ ˙B¯BÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ - ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎ¯ÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È¯‰L ,Ba e¯ÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.ÈÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡È¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
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ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»
.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.·ÈÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש
לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב
מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ

.Ô‰È¯BÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ"לא ד:) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסףֿמשנה יח מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב"פסיק ואףֿעלֿפי כט:).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי

זו". אף זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚·a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È¯‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב.73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡¯Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰¯OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ¯·‰Ï79‰˜BÏ - Ôk L·Ï Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆
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נוז. אינו הצמר שהרי כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי שוע, הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח) משנה (פ"ט ואריג" טווי אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי  "לבדים טווי. היינו (שם - שועים" שהם מפני ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע. היינו - ט) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור
סק"א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי -

של 19) סרט יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע" שהרצועה אףֿעלֿפי כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי מה 20)להלן (ולפי פ"ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק י: משנה שם
רבינו  כתב וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט.25)של משנה שם
שם.26) תצא פ' ספרי

.„C¯ˆ‰ È¯‰L ?‰¯Bz ÏL el‡ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ·e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙L¯ÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „·Ïa ÔÈ¯eL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk ¯eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
¯·c ‰¯Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב) כב, (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף בספרי כמפורש שזורים, [והם לט. מנחות
שוע]. ד" סא: נדה תוספות שלח,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚·a ¯Óˆ ÏL31¯Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.¯eÒ‡ -»

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב? החוט יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב כשהאיסור אלא ברוב ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע"י ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט.
הוא, חשוב שחוט מפני בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס"ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ¯ ¯Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ33ÔÙ¯hL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰ÊÈÂË Ô‰34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ¯‰35‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÁ¯ ¯Óˆk Ïk‰ È¯‰ - »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈

ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36- ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ
˙¯eˆ Ïk‰ ˙¯evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ B·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb ¯Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

¯Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ"ט (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט שכל באופן
של  חוט עירב אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב
בהם  עירב ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב שהחוט אסור, - פשתן חוטי
וראה  פ"ה, התוספתא בשם בכס"מ הוא וכן ההלכה, בסוף

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט חוט
ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,

יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב וחוט חוט כל אלא
ראה  בטל, אינו - צמר חוט ואילו גמלים, וצמר רחלים

למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈO·k‰ ˙B¯BÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ - ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎ¯ÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È¯‰L ,Ba e¯ÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.ÈÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡È¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
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ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»
.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.·ÈÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש
לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב
מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ

.Ô‰È¯BÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ"לא ד:) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסףֿמשנה יח מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב"פסיק ואףֿעלֿפי כט:).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי

זו". אף זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚·a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È¯‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב.73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡¯Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰¯OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ¯·‰Ï79‰˜BÏ - Ôk L·Ï Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆
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לכלאים".76) עראי "אין ב: משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב "דאי שם) (יבמות שאמרו [ואףֿעלֿפי

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי ואפילו
ועיין  א, הלכה פ"ט כלאים בירושלמי הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני  כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסףֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב
את  להבריח כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי גם והלא המכס,

שאינם 79) לפי המכס, בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס מקבלים
אסור  הרי קצבה, לו שיש במוכס שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ"ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואףֿעלֿפי הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום

.ËÈC¯c Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë·‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚·e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï·‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ¯¯ˆÏ Ô‰lL „È ˙È·a ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ·˙83ËeË¯ÓÒe ,84B‡ ‰iË¯ ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
C¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B B¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯zÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף תחבושת.85)וירושלמי מיני

.Î¯BÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈ·e·f‰ ÁÈ¯Ù‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ C¯c88. ∆∆ƒ¿»

(כסףֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי" "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי, שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י
קשה. דבר שהוא משום ריב"א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏ·Á ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ - Ôlk Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .B„È ÏÚ ÔÎ¯BkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ Ôk¯ÎÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.·ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91¯ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜¯w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰¯Bz92ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ - »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎ¯Î Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È¯‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ"ט (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי בדפוס
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי שבדפוס הנוסחא לפי

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספריֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי  והלכה אלעזר, ורבי חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
בהם  נחלקו לא הגוף, על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף
שם), ברע"ב (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי חכמים,

וברדב"ז. קורקוס בר"י וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒ·Bk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈc¯b‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ¯ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa ¯Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ ·eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„Î¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה
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שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.ÊÎ¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח ֿ 122)פרק בכסף ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה

.ÁÎ¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי כ. שם

אהבה, בר אדא רב של במעשה (84 עמ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע אינו שחבירו מכיון קורע,
רבינו  בפירושי וראה ו), סימן בגדים כלאי הלכות פ"ט

.[23 הערה ב עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי  בשוק. אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי לרב", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב"ז). (כסףֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני נדחה והלאו האבידה, להשיב

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב "דמעיקרא שם: ופירש"י
וכן  הקרובים". על נכתב שלא כשם נכתב, מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני", ואלֿתעשה שב פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב"שב אלא אינו הפסח הקרבת
[אבל  זאת. השמיט ורבינו ועשה". ב"קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי עיון צריך
למה  פסח, עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב"קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק נלמד פסח) קרבן ביטול (מבלי

שם]. שם.134)רש"י ברכות

.Ï‰˜BÏ - Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk L·Bl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
Le·Ï136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡¯ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,B¯ÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e¯˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ e¯Ó‡Â Ba e¯˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰‡¯˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba Le·Ï ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e¯˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב "מחוי כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסףֿמשנה). ואפוקי" עיולי איקא פעם 138)דרב ובכל
(פירושי  מלונדריש אליהו [ורבינו (כסףֿמשנה). בו התרו
שלא  אףֿעלֿפי כתב: ג) עמ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
 ֿ אלאֿאם חייב אינו וללבוש לפשוט כדי שבשהה אףֿעלֿפי
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה
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לכלאים".76) עראי "אין ב: משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב "דאי שם) (יבמות שאמרו [ואףֿעלֿפי

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי ואפילו
ועיין  א, הלכה פ"ט כלאים בירושלמי הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני  כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסףֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב
את  להבריח כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי גם והלא המכס,

שאינם 79) לפי המכס, בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס מקבלים
אסור  הרי קצבה, לו שיש במוכס שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ"ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואףֿעלֿפי הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום

.ËÈC¯c Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë·‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚·e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï·‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ¯¯ˆÏ Ô‰lL „È ˙È·a ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ·˙83ËeË¯ÓÒe ,84B‡ ‰iË¯ ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
C¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B B¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯zÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף תחבושת.85)וירושלמי מיני

.Î¯BÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈ·e·f‰ ÁÈ¯Ù‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ C¯c88. ∆∆ƒ¿»

(כסףֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי" "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי, שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י
קשה. דבר שהוא משום ריב"א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏ·Á ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ - Ôlk Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .B„È ÏÚ ÔÎ¯BkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ Ôk¯ÎÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.·ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91¯ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜¯w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰¯Bz92ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ - »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎ¯Î Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È¯‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ"ט (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי בדפוס
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי שבדפוס הנוסחא לפי

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספריֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי  והלכה אלעזר, ורבי חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
בהם  נחלקו לא הגוף, על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף
שם), ברע"ב (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי חכמים,

וברדב"ז. קורקוס בר"י וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒ·Bk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈc¯b‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ¯ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa ¯Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ ·eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„Î¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה
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שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.ÊÎ¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח ֿ 122)פרק בכסף ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה

.ÁÎ¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי כ. שם

אהבה, בר אדא רב של במעשה (84 עמ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע אינו שחבירו מכיון קורע,
רבינו  בפירושי וראה ו), סימן בגדים כלאי הלכות פ"ט

.[23 הערה ב עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי  בשוק. אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי לרב", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב"ז). (כסףֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני נדחה והלאו האבידה, להשיב

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב "דמעיקרא שם: ופירש"י
וכן  הקרובים". על נכתב שלא כשם נכתב, מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני", ואלֿתעשה שב פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב"שב אלא אינו הפסח הקרבת
[אבל  זאת. השמיט ורבינו ועשה". ב"קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי עיון צריך
למה  פסח, עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב"קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק נלמד פסח) קרבן ביטול (מבלי

שם]. שם.134)רש"י ברכות

.Ï‰˜BÏ - Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk L·Bl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
Le·Ï136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡¯ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,B¯ÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e¯˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ e¯Ó‡Â Ba e¯˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰‡¯˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba Le·Ï ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e¯˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב "מחוי כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסףֿמשנה). ואפוקי" עיולי איקא פעם 138)דרב ובכל
(פירושי  מלונדריש אליהו [ורבינו (כסףֿמשנה). בו התרו
שלא  אףֿעלֿפי כתב: ג) עמ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
 ֿ אלאֿאם חייב אינו וללבוש לפשוט כדי שבשהה אףֿעלֿפי
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה
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כולו. פשט שלא אףֿעלֿפי חייב, - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי  רב אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב
לפשוט  כדי שהה אפילו אלא ולובש, פושט דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב לפיכך רבינו. פסק וכן חייב, וללבוש

פשוט". פשוט לו עשה 141)"אמרו שלא ואףֿעלֿפי
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב"א כתב וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט שאינו שמה כט) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי בו, להתכסות

.‡ÏL·Bl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk B¯·Á ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ L·Bl‰ - „ÈÊÓ142ÌeMÓ ¯·BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ143L·Bl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰ - „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.¯eËt L·Bl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אףֿעלֿפי
לו  שמזמין למלביש, כמסייע שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסףֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסףֿמשנה). קרי תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק מכות בתוספתא רבינו דברי [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ' מנדל צוקר
כצ"ל) - (חייב מזיד שהמלביש אףֿעלֿפי הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב מזיד ומיטמא)
כתביֿיד  (ע"פ הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".
אליהו  ר' בפירושי ראה ראשון), ודפוס ווינה עהרפורט

.[65 הערה ד עמ' מלונדריש

.·Ï·lL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë·‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ - Lc˜na elÙ‡ ,‰„B·Ú¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ Ba e¯z‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסףֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ"ח 146)כלאים ראה

אֿב. הלכות המקדש כלי מהלכות

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL (· .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…

‡lL (Â .Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê .Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ì¯k‰ Ë¯t∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (·È .ÌÈiÚÏ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב עוד אין - לקצור שהתחיל לפני אבל ה"א), פ"א

זק"ש). ניסן להרב מלך' פני פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה מ"א: פ"ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע, מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט"ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי"ב. פ"ב להלן וראה כג:). שבת (רש"י 'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי' א. קלז, חולין ה"ב; פ"א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ"א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ"ד להלן רבינו שפסק וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי בשם השולחן' ('פאת

.·˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t8Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È¯‰ - «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ"א: פ"ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב'ירושלמי'
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב אינו התורה שמן מ"ד) פ"א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ"ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי' עי' במחובר.
הט"ו. פ"ב להלן ועי' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב
חובתו  ידי יוצא אינו הפאה ואסף עבר שכבר שכיון

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` 'h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הלכות  פ"ב להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב"עזיבה"
מלך'). פני ('אור המצוות'10)טוֿטז ב'ספר כתב כן

א  תעזוב יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,
לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק
שם  כתב וכן אותם". תעזוב ולגר לעני אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי לעשה, ניתק זה "ולאו רי: לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע, כל
במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב ולגר לעני

מן 11) מפריש "ואף שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי
כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב" בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי
העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ"תעזוב"

חייבת. היא ואף אפויה, לפת עיסה

.‚¯Èˆw‰ Ïk „·‡13Ô˙pL Ì„˜ Û¯O B‡ ¯ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל  אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב: שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב'ספר כתב וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט"ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב. בפי"ח שם ועוד שם. ובכסףֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„¯ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï - ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,¯Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈
¯·Ú .ËwÏ˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«

‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B - ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ17¯Á‡ eÙ¯O B‡ e„·‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ - ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆

פ"ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב.16)כשמקבץ למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט קכא). ('עשה' המצוות' ב'ספר כתב כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈ·Ú‰ ÔÓ Ë¯ÙpL Ë¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
Ë¯Ùe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
¯nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È¯‰ - B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe ¯·Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ - ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ - Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני רבינו: כתב הי"ד, פ"ה להלן
- כאן שכתב אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני 'אור (ועי' דוקא ב'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע, ריד): (לאֿתעשה המצוות'
עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה
ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי - שנשרפו או לגמרי החיטים אותן שאבדו
כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט שהפרט לפי הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב לפי
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב ולגר לעני יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט ובלקט
תלקט, לא כרמך ופרט תעולל, לא וכרמך תלקט, לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב ולגר לעני
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב
על  ולמדו ל'עשה', שניתק לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב ולגר "לעני שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈ¯ÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È¯‰ - d¯ˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·za ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»

Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21¯‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :¯Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈ¯Á‡22˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כיֿתצא פרשת וב'ספרי' מ"ז. פ"ו פאה
ר"ש  עי' ב'ירושלמי', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות

מ"ו. פ"ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי [נראה
בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ"ב ולהלן מ"ד, (פ"א
ד"ה  - ב ב, בקידושין הרשב"א דעת כן ואין בה. חייב אינו
וב'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי' והגרע"א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני "אחריך, ב: קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌ¯ka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa¯‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡e·za25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»
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כולו. פשט שלא אףֿעלֿפי חייב, - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי  רב אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב
לפשוט  כדי שהה אפילו אלא ולובש, פושט דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב לפיכך רבינו. פסק וכן חייב, וללבוש

פשוט". פשוט לו עשה 141)"אמרו שלא ואףֿעלֿפי
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב"א כתב וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט שאינו שמה כט) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי בו, להתכסות

.‡ÏL·Bl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk B¯·Á ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ L·Bl‰ - „ÈÊÓ142ÌeMÓ ¯·BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ143L·Bl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰ - „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.¯eËt L·Bl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אףֿעלֿפי
לו  שמזמין למלביש, כמסייע שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסףֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסףֿמשנה). קרי תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק מכות בתוספתא רבינו דברי [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ' מנדל צוקר
כצ"ל) - (חייב מזיד שהמלביש אףֿעלֿפי הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב מזיד ומיטמא)
כתביֿיד  (ע"פ הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".
אליהו  ר' בפירושי ראה ראשון), ודפוס ווינה עהרפורט

.[65 הערה ד עמ' מלונדריש

.·Ï·lL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë·‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ - Lc˜na elÙ‡ ,‰„B·Ú¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ Ba e¯z‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסףֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ"ח 146)כלאים ראה

אֿב. הלכות המקדש כלי מהלכות

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL (· .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…

‡lL (Â .Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê .Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ì¯k‰ Ë¯t∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (·È .ÌÈiÚÏ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב עוד אין - לקצור שהתחיל לפני אבל ה"א), פ"א

זק"ש). ניסן להרב מלך' פני פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה מ"א: פ"ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע, מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט"ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי"ב. פ"ב להלן וראה כג:). שבת (רש"י 'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי' א. קלז, חולין ה"ב; פ"א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ"א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ"ד להלן רבינו שפסק וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי בשם השולחן' ('פאת

.·˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t8Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È¯‰ - «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ"א: פ"ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב'ירושלמי'
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב אינו התורה שמן מ"ד) פ"א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ"ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי' עי' במחובר.
הט"ו. פ"ב להלן ועי' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב
חובתו  ידי יוצא אינו הפאה ואסף עבר שכבר שכיון
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הלכות  פ"ב להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב"עזיבה"
מלך'). פני ('אור המצוות'10)טוֿטז ב'ספר כתב כן

א  תעזוב יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,
לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק
שם  כתב וכן אותם". תעזוב ולגר לעני אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי לעשה, ניתק זה "ולאו רי: לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע, כל
במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב ולגר לעני

מן 11) מפריש "ואף שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי
כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב" בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי
העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ"תעזוב"

חייבת. היא ואף אפויה, לפת עיסה

.‚¯Èˆw‰ Ïk „·‡13Ô˙pL Ì„˜ Û¯O B‡ ¯ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל  אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב: שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב'ספר כתב וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט"ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב. בפי"ח שם ועוד שם. ובכסףֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„¯ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï - ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,¯Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈
¯·Ú .ËwÏ˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«

‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B - ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ17¯Á‡ eÙ¯O B‡ e„·‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ - ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆

פ"ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב.16)כשמקבץ למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט קכא). ('עשה' המצוות' ב'ספר כתב כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈ·Ú‰ ÔÓ Ë¯ÙpL Ë¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
Ë¯Ùe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
¯nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È¯‰ - B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe ¯·Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ - ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ - Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני רבינו: כתב הי"ד, פ"ה להלן
- כאן שכתב אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני 'אור (ועי' דוקא ב'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע, ריד): (לאֿתעשה המצוות'
עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה
ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי - שנשרפו או לגמרי החיטים אותן שאבדו
כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט שהפרט לפי הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב לפי
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב ולגר לעני יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט ובלקט
תלקט, לא כרמך ופרט תעולל, לא וכרמך תלקט, לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב ולגר לעני
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב
על  ולמדו ל'עשה', שניתק לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב ולגר "לעני שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈ¯ÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È¯‰ - d¯ˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·za ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»

Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21¯‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :¯Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈ¯Á‡22˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כיֿתצא פרשת וב'ספרי' מ"ז. פ"ו פאה
ר"ש  עי' ב'ירושלמי', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות

מ"ו. פ"ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי [נראה
בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ"ב ולהלן מ"ד, (פ"א
ד"ה  - ב ב, בקידושין הרשב"א דעת כן ואין בה. חייב אינו
וב'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי' והגרע"א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני "אחריך, ב: קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌ¯ka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa¯‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡e·za25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»
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פ"ב.24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי"ש הי"ז. פ"ד להלן כמבואר עוללות,

וב'תוספות'26) עוללות. ולא פרט ולא לקט לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אףֿעלֿפי שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף ולא כתף לא בו

זו?". ב'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙·BË Ô‰a ÔÈ‡ - »«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÌÈÏÚaÏ28ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»

ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»
B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי לכל לתתם שהרי 29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב" אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט"ו). תרומות מהל' (פי"ב שירצה מי לכל שנותנן

לעני 30) תלקט, לא קצירך "ולקט כב) כג, (ויקרא שנאמר
לעני  תלקט "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב ולגר
הלקט  מן ללקט לו אסור העני שגם שלו", על עני להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk31¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .33ÈÂl‰ ‡·e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב".31) ולגר ('פאת 32)"לעני תושב גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני", "במעשר כתבֿיד אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ"ד קדושים פ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי ביד ממחין "אין ב: נט, גיטין משנה,

שלום". דרכי מפני ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
עד  חכו : להם לומר יכול שהרי שלום, דרכי כאן אין
זרה  עבודה מהל' בפ"י [וראה (רדב"ז). ישראל עניי שיבואו

ה"ה].

.ÈÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‡ ·ÊÚz'‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙ «¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע "לוי ב: קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט, למישקל עניים הוו ולא רש"י) -
ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר לעני ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי: לעטלפים.
מפני  - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב, ממדבר

דטבלה". תרומה שאני תרומה, "והרי 39)הפסד שם:

אוסרים  (אינם טבלי דלא וקיבה) ולחיים זרוע = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני הבהמה כל
מתנות  שאני כהן, הפסד מפני ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡¯OÈ ı¯‡a45L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆

‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓÊ47È¯eaˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈
ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆

.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ"א.40) פ"ח להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך 
"לעני  משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי ואףֿעלֿפי שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב
שם, בפאה ה'ירושלמי' כדעת פסק - מהלקט נתייאשו
יוחאי  בן שמעון רבי של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר "לעני

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
 ֿ (בבא לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי וגם לקוטי", בתר "לקוטי שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב'פירוש משנה' ב'כסף עי' עליו, חולק

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט פרט להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף שהרי פאה, למעט בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי"ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ. בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי הארץ, על שכח
הי"ב. להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע, ממלת גזור
ישראל) בארץ =) הצבי בארץ שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי"ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף ממטרות הוא מרֿחשון י"ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי ליישב משנה' ב'כסף שכתב

ב. ו, א. הי"ב.48)ו, להלן ראה

.·ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ

ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk ¯z‰ ¯·kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»
,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈

ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»
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זמן 49) "כל : מ"ב פ"ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ"ח פאה 'ירושלמי'

.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰54.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯ÓB‡ ·e˙k‰ È¯‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡¯Óba L¯t˙ ¯·Îe .E„O· E¯Èˆ˜ ¯ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡¯ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק מפורש שהרי ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב:55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסףֿמשנה. ועי' בחו"ל", הכא בארץ, "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»

¯eÚL56.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»
‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‡L ,¯˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Ú¯f‰ ˙k¯aƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È¯‰ - ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a¯‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ Ú¯Ê Ì‡Â .ÛÈÒBÓ -61È¯‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈
ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Î¯a‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ - C¯a˙ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ«

¯ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ - ‰‡t‰62˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â . «≈»ƒƒ»»¿≈¿∆∆…
¯eÚL63. ƒ

שם.56) וחולין מ"א, פ"א מ"ב.57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי שם:

בוי"ו; ענוה שיקרא מי "יש שם: בפיה"מ וכתב הענוה,
מעט". או רב זרע אם הארץ שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב: המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי זאת, השמיט

רב. בזרע בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי'
לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו

עושה". - פאה הי"א) פ"ב להלן ראה לקצור, שהתחיל
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ועל 1) במקדש, היו ממונים עשר שחמשה רבינו יבאר בו
ממונים. היו מה

.‡Lc˜na eÈ‰ ÔÈpÓÓ ¯OÚ ‰MÓÁ2ÌÈpÓÓ ÔÎÂ , ¬ƒ»»»¿Àƒ»«ƒ¿»¿≈¿«ƒ
‰pÓÓ el‡ ÌÈ¯·„ ¯OÚ ‰MÓÁÓ ¯·c Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ¿»«»»»≈¬ƒ»»»¿»ƒ≈¿À∆

ÌÈpÓf‰ ÏÚ (‡ :Ô‰ el‡Â .„Á‡3˙ÏÈÚ ÏÚ (· . ∆»¿≈≈««¿«ƒ«¿ƒ«
ÌÈ¯ÚL4ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚ (‚ .5ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚ („ .6(‰ . ¿»ƒ««¿ƒ««¿¿ƒ

¯ÈL ÈÏk ¯‡L ÌÚ ÏˆÏv‰ ÏÚ7˙BÒÈt‰ ÏÚ (Â .8(Ê . ««ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ««¿»
ÌÈpw‰ ÏÚ9˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ (Á .10ÌÈÎÒp‰ ÏÚ (Ë .11. ««ƒƒ««»««¿»ƒ

ÔÈÏBÁ‰ ÏÚ (È12ÌÈn‰ ÏÚ (‡È .13‰OÚÓ ÏÚ (·È . ««ƒ«««ƒ««¬≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ14˙¯Ëw‰ ‰OÚÓ ÏÚ (‚È .15ÏÚ („È . ∆∆«»ƒ««¬≈«¿…∆«

˙Î¯t‰ ‰OÚÓ16‰p‰Î È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ (ÂË .17. «¬≈«»…∆««¬≈ƒ¿≈¿À»

א.2) משנה ה פרק הנזכר 3)שקלים כרוז גביני הוא
ב. בהלכה להלן מבואר ותפקידו שם, "בן 4)במשנה שם:

ג. בהלכה מבואר ותפקידו שערים", נעילת על גבר
הגמרא 5) מסקנת לפי פירושו וכן הפקיע". על בבי "בן שם:

מבואר  תפקידו וכסףֿמשנה). ראב"ד (ועיין כג. ביומא
ד. תפקידו 6)בהלכה השיר". על לוי בן "הוגרוס שם:

ה. בהלכה הצלצל".7)מבואר על ארזה "בן שם:
בשיר  לפתוח ללויים סימן היה הצלצל, על וכשהקיש
ומוספין  תמידין מהלכות פ"ו להלן וראה ישראל. (תפארת

ז. הלכה להלן ועיין ז). שמואל 8)הלכה בן "מתתיה שם:
ח. בהלכה להלן ויבואר הפייסות". "פתחיה 9)על שם:

ט. בהלכה להלן מבואר תפקידו הקינים". שם:10)על
להלן  מבואר תפקידו החותמות". על פנחס בן "יוחנן

י. מבואר 11)בהלכה תפקידו הנסכים". על "אחיה שם:
יב. בהלכה מעיים".12)להלן חולי על אחיה "בן שם:

יד. בהלכה להלן מבואר חופר 13)תפקידו "נחוניא שם:
טו. בהלכה להלן מבואר תפקידו "בית 14)שיחין". שם:

שם. להלן מבואר תפקידו הפנים". לחם מעשה על גרמו
מבואר 15) תפקידו הקטורת". מעשה על אבטינס "בית שם:

שם. מבואר 16)להלן תפקידו הפרוכת". על "אלעזר שם:

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



קנג miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - 'a xc` 'h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פ"ב.24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי"ש הי"ז. פ"ד להלן כמבואר עוללות,

וב'תוספות'26) עוללות. ולא פרט ולא לקט לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אףֿעלֿפי שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף ולא כתף לא בו

זו?". ב'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙·BË Ô‰a ÔÈ‡ - »«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÌÈÏÚaÏ28ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»

ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»
B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי לכל לתתם שהרי 29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב" אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט"ו). תרומות מהל' (פי"ב שירצה מי לכל שנותנן

לעני 30) תלקט, לא קצירך "ולקט כב) כג, (ויקרא שנאמר
לעני  תלקט "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב ולגר
הלקט  מן ללקט לו אסור העני שגם שלו", על עני להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk31¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .33ÈÂl‰ ‡·e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב".31) ולגר ('פאת 32)"לעני תושב גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני", "במעשר כתבֿיד אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ"ד קדושים פ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי ביד ממחין "אין ב: נט, גיטין משנה,

שלום". דרכי מפני ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
עד  חכו : להם לומר יכול שהרי שלום, דרכי כאן אין
זרה  עבודה מהל' בפ"י [וראה (רדב"ז). ישראל עניי שיבואו

ה"ה].

.ÈÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‡ ·ÊÚz'‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙ «¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע "לוי ב: קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט, למישקל עניים הוו ולא רש"י) -
ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר לעני ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי: לעטלפים.
מפני  - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב, ממדבר

דטבלה". תרומה שאני תרומה, "והרי 39)הפסד שם:

אוסרים  (אינם טבלי דלא וקיבה) ולחיים זרוע = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני הבהמה כל
מתנות  שאני כהן, הפסד מפני ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡¯OÈ ı¯‡a45L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆

‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓÊ47È¯eaˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈
ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆

.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ"א.40) פ"ח להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך 
"לעני  משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי ואףֿעלֿפי שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב
שם, בפאה ה'ירושלמי' כדעת פסק - מהלקט נתייאשו
יוחאי  בן שמעון רבי של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר "לעני

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
 ֿ (בבא לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי וגם לקוטי", בתר "לקוטי שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב'פירוש משנה' ב'כסף עי' עליו, חולק

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט פרט להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף שהרי פאה, למעט בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי"ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ. בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי הארץ, על שכח
הי"ב. להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע, ממלת גזור
ישראל) בארץ =) הצבי בארץ שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי"ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף ממטרות הוא מרֿחשון י"ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי ליישב משנה' ב'כסף שכתב

ב. ו, א. הי"ב.48)ו, להלן ראה

.·ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ

ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk ¯z‰ ¯·kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»
,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈

ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»
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זמן 49) "כל : מ"ב פ"ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ"ח פאה 'ירושלמי'

.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰54.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯ÓB‡ ·e˙k‰ È¯‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡¯Óba L¯t˙ ¯·Îe .E„O· E¯Èˆ˜ ¯ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡¯ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק מפורש שהרי ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב:55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסףֿמשנה. ועי' בחו"ל", הכא בארץ, "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»

¯eÚL56.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»
‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ

Ì‡L ,¯˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Ú¯f‰ ˙k¯aƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È¯‰ - ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a¯‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ Ú¯Ê Ì‡Â .ÛÈÒBÓ -61È¯‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈
ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Î¯a‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ - C¯a˙ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ«

¯ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ - ‰‡t‰62˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â . «≈»ƒƒ»»¿≈¿∆∆…
¯eÚL63. ƒ

שם.56) וחולין מ"א, פ"א מ"ב.57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי שם:

בוי"ו; ענוה שיקרא מי "יש שם: בפיה"מ וכתב הענוה,
מעט". או רב זרע אם הארץ שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב: המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי זאת, השמיט

רב. בזרע בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי'
לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו

עושה". - פאה הי"א) פ"ב להלן ראה לקצור, שהתחיל
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ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

ועל 1) במקדש, היו ממונים עשר שחמשה רבינו יבאר בו
ממונים. היו מה

.‡Lc˜na eÈ‰ ÔÈpÓÓ ¯OÚ ‰MÓÁ2ÌÈpÓÓ ÔÎÂ , ¬ƒ»»»¿Àƒ»«ƒ¿»¿≈¿«ƒ
‰pÓÓ el‡ ÌÈ¯·„ ¯OÚ ‰MÓÁÓ ¯·c Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ¿»«»»»≈¬ƒ»»»¿»ƒ≈¿À∆

ÌÈpÓf‰ ÏÚ (‡ :Ô‰ el‡Â .„Á‡3˙ÏÈÚ ÏÚ (· . ∆»¿≈≈««¿«ƒ«¿ƒ«
ÌÈ¯ÚL4ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚ (‚ .5ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚ („ .6(‰ . ¿»ƒ««¿ƒ««¿¿ƒ

¯ÈL ÈÏk ¯‡L ÌÚ ÏˆÏv‰ ÏÚ7˙BÒÈt‰ ÏÚ (Â .8(Ê . ««ƒ¿»ƒ¿»¿≈ƒ««¿»
ÌÈpw‰ ÏÚ9˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ (Á .10ÌÈÎÒp‰ ÏÚ (Ë .11. ««ƒƒ««»««¿»ƒ

ÔÈÏBÁ‰ ÏÚ (È12ÌÈn‰ ÏÚ (‡È .13‰OÚÓ ÏÚ (·È . ««ƒ«««ƒ««¬≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ14˙¯Ëw‰ ‰OÚÓ ÏÚ (‚È .15ÏÚ („È . ∆∆«»ƒ««¬≈«¿…∆«

˙Î¯t‰ ‰OÚÓ16‰p‰Î È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ (ÂË .17. «¬≈«»…∆««¬≈ƒ¿≈¿À»

א.2) משנה ה פרק הנזכר 3)שקלים כרוז גביני הוא
ב. בהלכה להלן מבואר ותפקידו שם, "בן 4)במשנה שם:

ג. בהלכה מבואר ותפקידו שערים", נעילת על גבר
הגמרא 5) מסקנת לפי פירושו וכן הפקיע". על בבי "בן שם:

מבואר  תפקידו וכסףֿמשנה). ראב"ד (ועיין כג. ביומא
ד. תפקידו 6)בהלכה השיר". על לוי בן "הוגרוס שם:

ה. בהלכה הצלצל".7)מבואר על ארזה "בן שם:
בשיר  לפתוח ללויים סימן היה הצלצל, על וכשהקיש
ומוספין  תמידין מהלכות פ"ו להלן וראה ישראל. (תפארת

ז. הלכה להלן ועיין ז). שמואל 8)הלכה בן "מתתיה שם:
ח. בהלכה להלן ויבואר הפייסות". "פתחיה 9)על שם:

ט. בהלכה להלן מבואר תפקידו הקינים". שם:10)על
להלן  מבואר תפקידו החותמות". על פנחס בן "יוחנן

י. מבואר 11)בהלכה תפקידו הנסכים". על "אחיה שם:
יב. בהלכה מעיים".12)להלן חולי על אחיה "בן שם:

יד. בהלכה להלן מבואר חופר 13)תפקידו "נחוניא שם:
טו. בהלכה להלן מבואר תפקידו "בית 14)שיחין". שם:

שם. להלן מבואר תפקידו הפנים". לחם מעשה על גרמו
מבואר 15) תפקידו הקטורת". מעשה על אבטינס "בית שם:

שם. מבואר 16)להלן תפקידו הפרוכת". על "אלעזר שם:
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טז. בהלכה תפקידו 17)להלן המלביש". "ופנחס שם:
כ. בהלכה להלן מבואר

.·ÌÈL‡ B„È ˙Áz - el‡ ÌÈpÓnÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿Àƒ≈««»¬»ƒ
e‰L ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÎ‰Ï È„k ,‰a¯‰‰ÈÏÚ ‰pÓÓ ‡18‰Ê . «¿≈¿≈¿»ƒ«¿»»∆¿À∆»∆»∆

.ÌÈpÓf‰ ˙‡ ÌÈ¯nLÓ ÂÈL‡Â ‡e‰ - ÌÈpÓf‰ ÏÚL∆««¿«ƒ«¬»»¿«¿ƒ∆«¿«ƒ
ÂÈL‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÈ¯ÎÓ Ôa¯w‰ ˙Ú ÚÈbiL ÔÂÈk≈»∆«ƒ«≈«»¿»«¿ƒ∆»≈¬»»

‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k e„ÓÚ :¯ÓB‡Â B˙eL¯a19ÌiÂÏe , ƒ¿¿≈ƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ
ÔÎecÏ20‡B·È BÏB˜ ÚÓMiL ÔÂÈÎÂ .„ÓÚnÏ Ï‡¯OÈÂ , «»¿ƒ¿»≈««¬»¿≈»∆ƒ»«»

.BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«¿

אחרים.18) אנשים על ממונים שהיו ממונים, נקראו כן שעל
כ:19) יומא ובבלי א, הלכה פ"ה שקלים ירושלמי
שירה,20) לומר הדוכן על לעמוד הלויים שזמן אףֿעלֿפי

תמידין  מהלכות בפ"ו כמבואר היין, ניסוך בשעת הוא
עומדים  היו זאת בכל התמיד, בגמר והוא ה, הלכה ומוספין

שלמה). (יריעות הכהנים עם בשוה

.‚ÂÈt ÏÚÂ ÔÈÏÚB ÂÈt ÏÚ - ÌÈ¯ÚL ˙ÏÈÚ ÏÚL ‰Ê∆∆«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÁ˙Bt21˙ÁÈ˙ÙÏ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ÔÈÚ˜Bz‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯ÚM‰22Lc˜na ÔÈÚ˜Bz ÌBÈ ÏÎ·e .B˙eL¯a ‡l‡ «¿»ƒ∆»ƒ¿¿»¿ƒ«ƒ¿»
‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :ÌÈ¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙BÚÈ˜z LÏL»¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

הוסיף 21) ורבינו שערים", נעילת "על שם: שקלים במשנה
הרא"ש  שם פירשו וכן שערים, פתיחת על גם ממונה שהיה
 ֿ [ואף בבוקר". ולפותחם (בערב) שערים "לנעול והרע"ב:
הנעילה  רבינו הקדים – לנעילה קודמת שהפתיחה עלֿפי
קדמה  לעת, מעת ובכל ליום. קודם שהלילה לפי לפתיחה,
שהדגישו  וכמו שלאחריו, בבוקר לפתיחה בלילה הנעילה

שלמה). ביריעות ועיין והרע"ב, נג:22)הרא"ש סוכה
במשנה.

.„˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡ ‡e‰ - ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚL ‰Ê23 ∆∆««¿ƒƒ«««ƒ
ÌiÂÏ‰ ÏÚ ·aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«

B˙eÒk ˙‡ Û¯BOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ - B¯ÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ"ח 23) למעלה וראה ב). משנה פ"א (מדות הבית הר שר
י. הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף מסבב, היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט ותוס' א, משנה פ"ה שקלים ברע"ב (ועיין

כסותו.25) את לשרוף גם רשאי כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯¯Ba ‡e‰ - ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯¯BLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Ba¯w‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈ¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30¯ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡¯ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ -ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡¯ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡ - ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈

ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ
ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „·Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

על 26) ממונה הצלצל שעל שזה רבינו כתב ז, הלכה להלן
(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי המשוררים כל

במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע כלומר,
תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,

ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי
אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי את מנסכין ש"כשהיו

ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ"ו להלן וראה שם). (רש"י בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף,

בפני  שבת [המוסף] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני ראשֿחודש [מוסף] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף? מוסף כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי ובמועדיכם]
אמר, אשי רב שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי. וכתוב יו"ד], [חסר חדשכם כתוב
 ֿ וראש (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני ראשון, שקרב שבת, של מוסף על תקיעות תשע
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ"ט להלן כמבואר תדיר,

ב].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL ·¯Úa34˙‡ ÏÈË·‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc·‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚¯·e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««
ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙¯ÊÚ ¯ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL38¯ÚL ‡¯˜ ‰nÏÂ .¯Bw ¯ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««
ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙¯ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÏÚ ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ .ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ«
.B˙eL¯·e ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ - ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒƒ¿

Ô‰ ˙B¯ˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ41. ¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

(34 ֿ שאףֿעל וֿז, עמ' "זמנים" בספרי [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים פי

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
שכתוב  סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
בשביל  היו והתקיעות רש"י) – ליעקב משפטיך יורו בהם
ראשונה  שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים. העם
התריסין  נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם לבטל
והטמין  המסלק סילק שלישית, תקיעה החנויות. וננעלו

הוא  וכן הנרות. את והדליקו החמין את בדברי המטמין
יא. הלכה שבת מהלכות פ"ה היינו 36)רבינו במשנה. שם

פת  להדביק כדי או קטן דג לצלות כדי ש"שוהה אחר
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע ומריע תוקע בתנור,

שזהו 37) רש"י ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)
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בכסףֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר
למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע "כיון נד. בסוכה נראה וכן

מן 39) ממלא "היה מח. שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם
והריע  תקעו המים, לשער הגיעו (רש"י השילוח, ותקעו" ו

נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם
 ֿ מערב ממלא שהיה אלא מח: לעיל כדתנן מערבֿשבת,
כאן  המים מילוי כן, ואם (רש"י). זהב]" של [חבית שבת
רוקח). (מעשה החבית מן אלא השילוח מן אינו

רש"י 41) ופירש מזבח". גבי על "ושלש שם: במשנה
הערבה  את וזוקפין מה. לעיל כדתנן הערבה, את כשזוקפין
כתב, ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו ותקעו המזבח בצידי
גבי  על המים שמנסכין בשעה היתה הערבה שזקיפת

המוריה). (הר רבינו לדעת לומר יש וכן המזבח,

.ÊÌÈ¯¯BLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰ - ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ¯ÈL ÈÏk Èt ÏÚ42BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e¯‡aL43. ∆≈«¿

נא:42) שעוזרים.43)שם

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰ - ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa¯‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·e44.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ¯‡·‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.44) הלכה פ"ג למעלה

.Ë¯kÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰ - ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙Ba¯wÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz45,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡È·È - ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Ba¯w‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ .BÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ ÔBaLÁ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈpw‰ eÏÊe‰ Ì‡Â .¯ÚM‰ BnÚ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«««¿ƒ¿«ƒƒ
BÓk ˜ÈtÒÓ - e¯˜e‰ Ì‡Â ,ÏBf‰ ¯ÚLk ˜ÈtÒÓ -«¿ƒ¿«««¿ƒ¿«¿ƒ¿

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „iL ;BnÚ e˜ÒtL46Ô˜ ÔÎÂ . ∆»¿ƒ∆«∆¿≈«»∆¿»¿≈≈
¯Á‡ Ô˙B - ·¯˜iL Ì„˜ ÏÒÙpL B‡ ÏeÒt ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«≈

ÂÈzÁz47. «¿»

ג.45) הלכה ד להלן 46)פרק ראה ויולדת, וזבה זב כגון
ג. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"ד 47)פ"א בשקלים

הלשכה, את משערין יום לשלשים "אחת שנינו: ט, משנה
ששם  ואףֿעלֿפי וכו'. לסתות" לספק עליו המקבל כל
רבינו  סובר – יג) הלכה להלן (ראה נסכים בענין המדובר

(כסףֿמשנה). לקינים הואֿהדין כי

.È˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL ‰Ê48ÌÈÎÒp‰ ÈÓc Ïa˜nL ‡e‰ - ∆∆««»∆¿«≈¿≈«¿»ƒ
Ì‰Ï Ô˙BÂ ÌÈÎÒ È·iÁnÓÏÚL ‰ÊÂ .˙BÓ˙BÁ ƒ¿À¿≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆∆«

ÌÈÎÒp‰ ¯ÎBnL ‡e‰ - ÌÈÎÒp‰49. «¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

הפסולות 48) הקינין "ועל שנינו: ז, משנה פ"ז בשקלים
הקינין  את המספק אומר יוסי ר' צבור, משל באות שיהו

 ֿ שהתנא מפני יוסי, כר' רבינו ופסק הפסולות". את מספק
ור' יוסי ר' מו:) (עירובין אמרו וכבר שמעון, ר' הוא קמא

(כסףֿמשנה). יוסי כר' הלכה - פ"ה 49)שמעון בשקלים
יוחנן  אצל לו הולך נסכים, מבקש שהוא "מי ד: משנה
ממנו  ומקבל מעות לו נותן החותמות, על ממונה שהוא

חותם".

.‡È„Á‡‰ :Lc˜na eÈ‰ ˙BÓ˙BÁ ‰Úa¯‡ ?„ˆÈk≈««¿»»»»«ƒ¿»»∆»
Ï‚Ú ÂÈÏÚ ·e˙k50¯ÎÊ ÂÈÏÚ ·e˙k ÈM‰Â .51. »»»≈∆¿«≈ƒ»»»»»

È„b ÂÈÏÚ ·e˙k ÈLÈÏM‰Â52ÂÈÏÚ ·e˙k ÈÚÈ·¯‰Â . ¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒƒ»»»
‡ËBÁ53. ≈

ונותן 50) הנסכים, על ממונה שהוא אחיה אצל לו "בא שם:
נסכים". ממנו ומקבל חותם שור,51)לו לנסכי סימן הוא

יין  ההין וחצי שמן ההין חצי סולת, עשרונים שלשה שהם:
שם). –52)(משנה אייל שתרגום איל, לנסכי סימן הוא

שמן  ההין שלישית סולת, עשרונים שני והם דיכרא.
יין. ההין שהם:53)ושלישית הכבש, לנסכי סימן הוא

יין. ההין ורביעית שמן ההין רביעית סולת, אחד עשרון

.·ÈÈÓ Ïk54ÈÓc Ô˙B Lc˜nÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL »ƒ∆»ƒ»¿¿»«ƒ¿»≈¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»∆«¿À∆««»¿≈
Ú¯ˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .BlL ˙Ba¯w‰ ÔÈÓk ˙BÓ˙BÁ»¿ƒ¿««»¿»∆¿ƒ»»¿…»

¯ÈLÚ55.‡ËBÁ ÂÈÏÚ ·e˙kL „Á‡ Ì˙BÁ BÏ Ô˙B - »ƒ≈»∆»∆»»»≈
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ B„ÈaL ˙BÓ˙BÁa CÏB‰ ‰l‰Â¿«»≈«»∆¿»»∆«¿À∆«
BÓÎe ˙BÓ˙BÁ‰ ÔÈÓk ÌÈÎÒ BÏ Ô˙BÂ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««»¿
˙‡ ‡ÈˆBÓ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÌÈ‡a ·¯ÚÏÂ .Ô‰a ·e˙kL∆»»∆¿»∆∆»ƒ∆≈∆∆ƒ∆
˙BÚn‰ e¯È˙B‰ Ì‡ .˙BÚÓ Ôc‚k Ïa˜Óe ˙BÓ˙BÁ‰«»¿«≈¿∆¿»»ƒƒ«»

Lc˜‰Ï e¯È˙B‰ -56‰Ê ÌlLÈ - ˙BÚn‰ e˙Át Ì‡Â , ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬«»¿«≈∆
„·‡L ÈÓ .B˙ÈaÓ ˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL57- BÓ˙BÁ ∆««»ƒ≈ƒ∆»«»

È„k ¯˙È ˙BÚn· e‡ˆÓ Ì‡ .·¯Ú‰ „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ«»∆∆ƒ»¿«»»≈¿≈
ÔÚBhL Ì˙BÁ58ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ˙B - »∆≈¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

ÌBi‰ Ïk ÌLÂ .BÏ59ÈtÓ ,Ì˙BÁ‰ ÏÚ ·e˙k ¿≈»«»««»ƒ¿≈
e¯˜eiL „Ú BÏˆ‡ Ì˙BÁ‰ ‡‰LÈ ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…«¿∆«»∆¿«∆¿

ÌÈÎÒp‰60. «¿»ƒ

שם).54) (משנה עשיר מצורע של בהמות שלש לנסכי סימן
לזה, (נוסף שמן לוגין ותשעה סולת עשרונים שלשה והם:
ושלש  יין רביעית ושלש ובהונות), תנוך למתן שמן אחד לוג
ו). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ב שמן רביעיות
שאירעו" מה אירעו שבעוונותיו לפי חוטא, המצורע "ונקרא
דברים  שבעה "על טז. בערכין הוא וכן המשניות), (פירוש
שם). והרע"ב (הרא"ש וכו' הרע" לשון על באים, נגעים

שם.55) בשקלים מביא 56)משנה שאינו עני, מצורע אבל
כבש, נסכי אלא מביא אינו כא) יד, (ויקרא אחד כבש אלא
(כסףֿמשנה). שם תנאֿקמא כדעת "גדי", וחותמו

הן 57) מעותיו כי לטעון יכול אינו החותמות על והממונה
(משנה  העליונה על הקדש שיד הקדש, במעות שנתערבו

ה.58)שם). משנה מעות 59)שם נמצאו אם כלומר,
זה  שטוען חותם כשיעור ושיעורם החותמות. מכדי יתירות

לו. ובספרים 60)שנאבד היום". "ושם שם: בשקלים
כי  ויתכן היום". כל "ושם רבינו: כנוסחת שם אחרים
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טז. בהלכה תפקידו 17)להלן המלביש". "ופנחס שם:
כ. בהלכה להלן מבואר

.·ÌÈL‡ B„È ˙Áz - el‡ ÌÈpÓnÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿Àƒ≈««»¬»ƒ
e‰L ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÎ‰Ï È„k ,‰a¯‰‰ÈÏÚ ‰pÓÓ ‡18‰Ê . «¿≈¿≈¿»ƒ«¿»»∆¿À∆»∆»∆

.ÌÈpÓf‰ ˙‡ ÌÈ¯nLÓ ÂÈL‡Â ‡e‰ - ÌÈpÓf‰ ÏÚL∆««¿«ƒ«¬»»¿«¿ƒ∆«¿«ƒ
ÂÈL‡Ó „Á‡ B‡ ‡e‰ ÊÈ¯ÎÓ Ôa¯w‰ ˙Ú ÚÈbiL ÔÂÈk≈»∆«ƒ«≈«»¿»«¿ƒ∆»≈¬»»

‰„B·ÚÏ ÌÈ‰k e„ÓÚ :¯ÓB‡Â B˙eL¯a19ÌiÂÏe , ƒ¿¿≈ƒ¿…¬ƒ»¬»¿ƒƒ
ÔÎecÏ20‡B·È BÏB˜ ÚÓMiL ÔÂÈÎÂ .„ÓÚnÏ Ï‡¯OÈÂ , «»¿ƒ¿»≈««¬»¿≈»∆ƒ»«»

.BzÎ‡ÏÓÏ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿«¿

אחרים.18) אנשים על ממונים שהיו ממונים, נקראו כן שעל
כ:19) יומא ובבלי א, הלכה פ"ה שקלים ירושלמי
שירה,20) לומר הדוכן על לעמוד הלויים שזמן אףֿעלֿפי

תמידין  מהלכות בפ"ו כמבואר היין, ניסוך בשעת הוא
עומדים  היו זאת בכל התמיד, בגמר והוא ה, הלכה ומוספין

שלמה). (יריעות הכהנים עם בשוה

.‚ÂÈt ÏÚÂ ÔÈÏÚB ÂÈt ÏÚ - ÌÈ¯ÚL ˙ÏÈÚ ÏÚL ‰Ê∆∆«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÁ˙Bt21˙ÁÈ˙ÙÏ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ÔÈÚ˜Bz‰ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯ÚM‰22Lc˜na ÔÈÚ˜Bz ÌBÈ ÏÎ·e .B˙eL¯a ‡l‡ «¿»ƒ∆»ƒ¿¿»¿ƒ«ƒ¿»
‰Úe¯z ‰ÚÈ˜z :ÌÈ¯ÚM‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˙BÚÈ˜z LÏL»¿ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

הוסיף 21) ורבינו שערים", נעילת "על שם: שקלים במשנה
הרא"ש  שם פירשו וכן שערים, פתיחת על גם ממונה שהיה
 ֿ [ואף בבוקר". ולפותחם (בערב) שערים "לנעול והרע"ב:
הנעילה  רבינו הקדים – לנעילה קודמת שהפתיחה עלֿפי
קדמה  לעת, מעת ובכל ליום. קודם שהלילה לפי לפתיחה,
שהדגישו  וכמו שלאחריו, בבוקר לפתיחה בלילה הנעילה

שלמה). ביריעות ועיין והרע"ב, נג:22)הרא"ש סוכה
במשנה.

.„˙Èa‰ ¯‰ LÈ‡ ‡e‰ - ÌÈ¯ÓBM‰ ÏÚL ‰Ê23 ∆∆««¿ƒƒ«««ƒ
ÌiÂÏ‰ ÏÚ ·aÒnL24ÏÚ ÔLÈL ÈÓ ÏÎÂ ,‰ÏÈÏ ÏÎa ∆¿«≈««¿ƒƒ¿»«¿»¿»ƒ∆»≈«

B˙eÒk ˙‡ Û¯BOÂ BÏ˜Óa B˙B‡ ‰˜ÏÓ - B¯ÓLÓ25. ƒ¿»«¿∆¿«¿¿≈∆¿

פ"ח 23) למעלה וראה ב). משנה פ"א (מדות הבית הר שר
י. הלכה הבחירה בית הכהנים 24)מהלכות שעל משמע

בשלשה  שומרים היו הכהנים שגם אף מסבב, היה לא
הם  זריזים שהכהנים מפני ד), הלכה שם (למעלה מקומות
שם). יו"ט ותוס' א, משנה פ"ה שקלים ברע"ב (ועיין

כסותו.25) את לשרוף גם רשאי כלומר,

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯¯Ba ‡e‰ - ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿¿ƒ≈¿»
,‰ta ‰¯ÈL ¯ÓBÏ ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚL ÌÈ¯¯BLÓ‰«¿¿ƒ∆¿ƒ««»«ƒ»«∆

˙Ba¯w‰ ÏÚ ÔÈÚ˜Bz ÂÈt ÏÚÂ26ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ .27 ¿«ƒ¿ƒ««»¿»≈¬ƒ
‰ÚÈ˜z ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡Ó Lc˜na28LÏL :ÌBÈ ÏÎa29 «ƒ¿»≈««¿∆¿ƒ¿ƒ»¿»»

ÌÈ¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ30¯ÁL ÏL „ÈÓ˙Ï ÚL˙Â ,31ÚL˙Â , ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆««¿≈«
ÛÒeÓ Ôa¯˜ Ba LiL ÌBÈÂ .ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Ï¿»ƒ∆≈»«¿«ƒ¿∆≈»¿«»
L„Á L‡¯ ÏÁ Ì‡Â .ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÏÚ ÚLz ÔÈÙÈÒBÓ -ƒƒ≈««»¿«»¿ƒ»……∆
‰M‰ L‡¯ ÏÁL B‡ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ·BË ÌBÈ B‡ƒ¿¿«»∆»…«»»

ÔÈÙÒeÓ ‰LÏL ÌL LiL ˙aLa ˙BÈ‰Ï32ÔÈ‡ - ƒ¿¿«»∆≈»¿»»ƒ≈

ÔÈÚ˜Bz ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÛÒeÓe ÛÒeÓ ÏÎÏ ÔÈÚ˜Bz¿ƒ¿»»»ƒ¿≈«¿∆»¿ƒ
ÔÈÙÒen‰ ÏÎÏ „·Ïa ÚLz33. ≈«ƒ¿«¿»«»ƒ

על 26) ממונה הצלצל שעל שזה רבינו כתב ז, הלכה להלן
(יריעו"ש). עיון וצריך שיר, בכלי המשוררים כל

במשנה.27) שם תר"ת 28)סוכה פעמים תשע כלומר,
תקיעה). תרועה, ותקיעה,29)(=תקיעה, תרועה תקיעה,

ג. הלכה למעלה העזרה.30)כמבואר שערי
אומרים 31) הלויים התמיד, נסכי את מנסכין ש"כשהיו

ותוקעין  בו מפסיקין שהיו בשיר היו פרקים ושלשה בשיר,
מהלכות  פ"ו להלן וראה שם). (רש"י בחצוצרות" הכהנים

ז. הלכה ומוספין קרבנות 32)תמידין שלשה כלומר,
וראשֿהשנה. ראשֿחודש שבת, בשביל בסוכה 33)מוסף,

בפני  שבת [המוסף] על שתוקעין כשם "יכול בברייתא: נה.
תוקעין  יהיו כך עצמו, בפני ראשֿחודש [מוסף] ועל עצמו,
שמחתכם  [וביום תלמודֿלומר ומוסף? מוסף כל על
כל  הוקשו [ותקעתם], חדשיכם ובראשי ובמועדיכם]
אמר, אשי רב שוות]. [שתקיעותיהם לזה זה כולם החדשים
חודש  ואיזה ובראשי. וכתוב יו"ד], [חסר חדשכם כתוב
 ֿ וראש (=ראשֿחודש ראשֿהשנה זה ראשין, שני לו שיש
שתוקעים  [ומסתבר הוא". חד חדשכם רחמנא ואמר השנה)
שהוא  מפני ראשון, שקרב שבת, של מוסף על תקיעות תשע
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות פ"ט להלן כמבואר תדיר,

ב].

.ÂLL ÔÈÙÈÒBÓ ˙aL ·¯Úa34˙‡ ÏÈË·‰Ï LÏL : ¿∆∆«»ƒƒ≈»¿«¿ƒ∆
‰Î‡Ïn‰ ÔÓ ÌÚ‰35L„˜ ÔÈa ÏÈc·‰Ï LÏLÂ , »»ƒ«¿»»¿»¿«¿ƒ≈…∆

ÏÁÏ36¯ÚL ˙ÁÈ˙ÙÏ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ Ï‚¯·e . ¿…»∆∆ƒƒ»ƒ¿ƒ«««
ÔBzÁz‰37˙ÁÈ˙ÙÏ LÏLÂ ,ÌÈL ˙¯ÊÚ ¯ÚL ‡e‰Â , ««¿¿««∆¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ÔBÈÏÚ‰ ¯ÚL38¯ÚL ‡¯˜ ‰nÏÂ .¯Bw ¯ÚL ‡e‰ , ««»∆¿««ƒ»¿»»ƒ¿»««
ÊÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙÏ ?ÔBÈÏÚÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ .ÌÈL ˙¯ ∆¿¿ƒ∆¿«¿»≈∆¿«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌÈn‰ ÈelÓÏ LÏL39ÌÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .‚Áa ÔÈÎqnL »¿ƒ««ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿≈¿ƒ
˙aLa ÌÈn‰ ÈelÓÏ40ÁaÊn‰ Èab ÏÚ LÏL ÔÈÚ˜B˙Â . ¿ƒ««ƒ¿«»¿¿ƒ»««≈«ƒ¿≈«

ÏÚ ÌÈÚ˜BzL ÌÈÚ˜Bz‰ ÏÎÂ .ÌÈn‰ ÔÈÎqnL ‰ÚLa¿»»∆¿«¿ƒ««ƒ¿»«¿ƒ∆¿ƒ«
.B˙eL¯·e ÌÈ¯¯BLÓ‰ ÏÚL ‰Ê „È ˙ÁzÓ - ˙Ba¯w‰«»¿»ƒ«««∆∆««¿¿ƒƒ¿

Ô‰ ˙B¯ˆBˆÁa ˙BÚÈ˜z‰ el‡ ÏÎÂ41. ¿»≈«¿ƒ«¬¿≈

(34 ֿ שאףֿעל וֿז, עמ' "זמנים" בספרי [וראה במשנה. שם
אלא  אינו אלו תקיעות של עיקרן – בגבולין גם שתוקעים פי

שכהנים 35)במקדש]. קיד: בשבת ועיין במשנה. שם
שכתוב  סימן, צריכים ואין בכל, הם (בקיאים הם זריזים
בשביל  היו והתקיעות רש"י) – ליעקב משפטיך יורו בהם
ראשונה  שתקיעה מבואר לה: ובשבת שבירושלים. העם
התריסין  נסתלקו שנייה, תקיעה שבשדות. העם לבטל
והטמין  המסלק סילק שלישית, תקיעה החנויות. וננעלו

הוא  וכן הנרות. את והדליקו החמין את בדברי המטמין
יא. הלכה שבת מהלכות פ"ה היינו 36)רבינו במשנה. שם

פת  להדביק כדי או קטן דג לצלות כדי ש"שוהה אחר
שם). שבת (הלכות ושובת" ותוקע ומריע תוקע בתנור,

שזהו 37) רש"י ופירש התחתון". לשער "שלש שם: בסוכה
(=לעזרת  לעזרה "הגיעו נא:) (שם במשנה ששנינו מה
את  פתחו שאז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו נשים)
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בכסףֿמשנה]. ועיין להלן, וראה במשנה:38)השער, שם
ששנינו  מה שזהו רש"י ופירש העליון". לשער "שלש
קרא  וכו' העליון בשער הכהנים שני "ועמדו (שם) במשנה
השער, פתחו אז מפרש [ורבינו ותקעו". והריעו תקעו הגבר
למעלה"]. שערים לפתיחת דתקע "כיון נד. בסוכה נראה וכן

מן 39) ממלא "היה מח. שם ששנינו מה וזהו במשנה. שם
והריע  תקעו המים, לשער הגיעו (רש"י השילוח, ותקעו" ו

נתמלאו 40)שם). "שכבר רבא של מימרא נד. שם
 ֿ מערב ממלא שהיה אלא מח: לעיל כדתנן מערבֿשבת,
כאן  המים מילוי כן, ואם (רש"י). זהב]" של [חבית שבת
רוקח). (מעשה החבית מן אלא השילוח מן אינו

רש"י 41) ופירש מזבח". גבי על "ושלש שם: במשנה
הערבה  את וזוקפין מה. לעיל כדתנן הערבה, את כשזוקפין
כתב, ה"ג ד"ה נד. ושם ותקעו, הריעו ותקעו המזבח בצידי
גבי  על המים שמנסכין בשעה היתה הערבה שזקיפת

המוריה). (הר רבינו לדעת לומר יש וכן המזבח,

.ÊÌÈ¯¯BLÓ‰ Ïk „ÈÓÚn‰ ‡e‰ - ÏˆÏv‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««ƒ¿»««¬ƒ»«¿¿ƒ
ÔÈ„ÚBqL ¯ÈL ÈÏk Èt ÏÚ42BÓk ,ÌiÂÏ‰ ÌÚ «ƒ¿≈ƒ∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿
e¯‡aL43. ∆≈«¿

נא:42) שעוזרים.43)שם

.ÁÏÎa ÌÈ‰k‰ ÔÈa ÒÈÙÓ ‡e‰ - ˙BÒÈt‰ ÏÚL ‰Ê∆∆««¿»≈ƒ≈«…¬ƒ¿»
‰ÎfL BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‰È‰iL „Ú ,ÌBÈ«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒ∆¿«¿∆»»
.ÌBÈ ÏÎa ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ ÌÈÓÚt Úa¯‡Â .ÒÈta da»««ƒ¿«¿«¿»ƒ»¿ƒƒ¿»

ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰·e44.ÔÈÒÈÙÓ eÈ‰ „ˆÈk ¯‡·‡ ¿ƒ¿¿ƒƒ¬»≈≈«»¿ƒƒ

ג.44) הלכה פ"ג למעלה

.Ë¯kÓiL BnÚ ÔÈ˜ÒBtL ‡e‰ - ÌÈpw‰ ÏÚL ‰pÓÓ‰«¿À∆∆««ƒƒ∆¿ƒƒ∆ƒ¿…
·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÚÏÒa CÎÂ Ck ˙Ba¯wÏ ÌÈpw‰«ƒƒ«»¿»»»»¿∆«¿»ƒ∆«»

‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz45,Lc˜nÏ Ì‰ÈÓ„ ‡È·È - ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿»
‰OBÚÂ ,˙Ba¯w‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈpw‰ Ô˙B ‰pÓÓ‰ ‰ÊÂ¿∆«¿À∆≈«ƒƒ¿«¬≈«»¿»¿∆
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ .BÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ ÔBaLÁ∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
ÌÈpw‰ eÏÊe‰ Ì‡Â .¯ÚM‰ BnÚ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«««¿ƒ¿«ƒƒ
BÓk ˜ÈtÒÓ - e¯˜e‰ Ì‡Â ,ÏBf‰ ¯ÚLk ˜ÈtÒÓ -«¿ƒ¿«««¿ƒ¿«¿ƒ¿

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „iL ;BnÚ e˜ÒtL46Ô˜ ÔÎÂ . ∆»¿ƒ∆«∆¿≈«»∆¿»¿≈≈
¯Á‡ Ô˙B - ·¯˜iL Ì„˜ ÏÒÙpL B‡ ÏeÒt ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»∆ƒ¿«…∆∆ƒ¿«≈«≈

ÂÈzÁz47. «¿»

ג.45) הלכה ד להלן 46)פרק ראה ויולדת, וזבה זב כגון
ג. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"ד 47)פ"א בשקלים

הלשכה, את משערין יום לשלשים "אחת שנינו: ט, משנה
ששם  ואףֿעלֿפי וכו'. לסתות" לספק עליו המקבל כל
רבינו  סובר – יג) הלכה להלן (ראה נסכים בענין המדובר

(כסףֿמשנה). לקינים הואֿהדין כי

.È˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL ‰Ê48ÌÈÎÒp‰ ÈÓc Ïa˜nL ‡e‰ - ∆∆««»∆¿«≈¿≈«¿»ƒ
Ì‰Ï Ô˙BÂ ÌÈÎÒ È·iÁnÓÏÚL ‰ÊÂ .˙BÓ˙BÁ ƒ¿À¿≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆∆«

ÌÈÎÒp‰ ¯ÎBnL ‡e‰ - ÌÈÎÒp‰49. «¿»ƒ∆≈«¿»ƒ

הפסולות 48) הקינין "ועל שנינו: ז, משנה פ"ז בשקלים
הקינין  את המספק אומר יוסי ר' צבור, משל באות שיהו

 ֿ שהתנא מפני יוסי, כר' רבינו ופסק הפסולות". את מספק
ור' יוסי ר' מו:) (עירובין אמרו וכבר שמעון, ר' הוא קמא

(כסףֿמשנה). יוסי כר' הלכה - פ"ה 49)שמעון בשקלים
יוחנן  אצל לו הולך נסכים, מבקש שהוא "מי ד: משנה
ממנו  ומקבל מעות לו נותן החותמות, על ממונה שהוא

חותם".

.‡È„Á‡‰ :Lc˜na eÈ‰ ˙BÓ˙BÁ ‰Úa¯‡ ?„ˆÈk≈««¿»»»»«ƒ¿»»∆»
Ï‚Ú ÂÈÏÚ ·e˙k50¯ÎÊ ÂÈÏÚ ·e˙k ÈM‰Â .51. »»»≈∆¿«≈ƒ»»»»»

È„b ÂÈÏÚ ·e˙k ÈLÈÏM‰Â52ÂÈÏÚ ·e˙k ÈÚÈ·¯‰Â . ¿«¿ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿ƒƒ»»»
‡ËBÁ53. ≈

ונותן 50) הנסכים, על ממונה שהוא אחיה אצל לו "בא שם:
נסכים". ממנו ומקבל חותם שור,51)לו לנסכי סימן הוא

יין  ההין וחצי שמן ההין חצי סולת, עשרונים שלשה שהם:
שם). –52)(משנה אייל שתרגום איל, לנסכי סימן הוא

שמן  ההין שלישית סולת, עשרונים שני והם דיכרא.
יין. ההין שהם:53)ושלישית הכבש, לנסכי סימן הוא

יין. ההין ורביעית שמן ההין רביעית סולת, אחד עשרון

.·ÈÈÓ Ïk54ÈÓc Ô˙B Lc˜nÏ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL »ƒ∆»ƒ»¿¿»«ƒ¿»≈¿≈
BÏ Ô˙BÂ ,˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ»∆«¿À∆««»¿≈
Ú¯ˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .BlL ˙Ba¯w‰ ÔÈÓk ˙BÓ˙BÁ»¿ƒ¿««»¿»∆¿ƒ»»¿…»

¯ÈLÚ55.‡ËBÁ ÂÈÏÚ ·e˙kL „Á‡ Ì˙BÁ BÏ Ô˙B - »ƒ≈»∆»∆»»»≈
ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰ÊÏ B„ÈaL ˙BÓ˙BÁa CÏB‰ ‰l‰Â¿«»≈«»∆¿»»∆«¿À∆«
BÓÎe ˙BÓ˙BÁ‰ ÔÈÓk ÌÈÎÒ BÏ Ô˙BÂ ,ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««»¿
˙‡ ‡ÈˆBÓ ,‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÌÈ‡a ·¯ÚÏÂ .Ô‰a ·e˙kL∆»»∆¿»∆∆»ƒ∆≈∆∆ƒ∆
˙BÚn‰ e¯È˙B‰ Ì‡ .˙BÚÓ Ôc‚k Ïa˜Óe ˙BÓ˙BÁ‰«»¿«≈¿∆¿»»ƒƒ«»

Lc˜‰Ï e¯È˙B‰ -56‰Ê ÌlLÈ - ˙BÚn‰ e˙Át Ì‡Â , ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬«»¿«≈∆
„·‡L ÈÓ .B˙ÈaÓ ˙BÓ˙BÁ‰ ÏÚL57- BÓ˙BÁ ∆««»ƒ≈ƒ∆»«»

È„k ¯˙È ˙BÚn· e‡ˆÓ Ì‡ .·¯Ú‰ „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ«¿ƒƒ«»∆∆ƒ»¿«»»≈¿≈
ÔÚBhL Ì˙BÁ58ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,BÏ ÔÈ˙B - »∆≈¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ

ÌBi‰ Ïk ÌLÂ .BÏ59ÈtÓ ,Ì˙BÁ‰ ÏÚ ·e˙k ¿≈»«»««»ƒ¿≈
e¯˜eiL „Ú BÏˆ‡ Ì˙BÁ‰ ‡‰LÈ ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…«¿∆«»∆¿«∆¿

ÌÈÎÒp‰60. «¿»ƒ

שם).54) (משנה עשיר מצורע של בהמות שלש לנסכי סימן
לזה, (נוסף שמן לוגין ותשעה סולת עשרונים שלשה והם:
ושלש  יין רביעית ושלש ובהונות), תנוך למתן שמן אחד לוג
ו). הלכה הקרבנות מעשה מהלכות (פ"ב שמן רביעיות
שאירעו" מה אירעו שבעוונותיו לפי חוטא, המצורע "ונקרא
דברים  שבעה "על טז. בערכין הוא וכן המשניות), (פירוש
שם). והרע"ב (הרא"ש וכו' הרע" לשון על באים, נגעים

שם.55) בשקלים מביא 56)משנה שאינו עני, מצורע אבל
כבש, נסכי אלא מביא אינו כא) יד, (ויקרא אחד כבש אלא
(כסףֿמשנה). שם תנאֿקמא כדעת "גדי", וחותמו

הן 57) מעותיו כי לטעון יכול אינו החותמות על והממונה
(משנה  העליונה על הקדש שיד הקדש, במעות שנתערבו

ה.58)שם). משנה מעות 59)שם נמצאו אם כלומר,
זה  שטוען חותם כשיעור ושיעורם החותמות. מכדי יתירות

לו. ובספרים 60)שנאבד היום". "ושם שם: בשקלים
כי  ויתכן היום". כל "ושם רבינו: כנוסחת שם אחרים
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כתוב  שהיה שם, בירושלמי שאמרו מה עלֿפי היא, הכוונה
ושם  החודש ושם השבת, שם בשבת, ימים כמה היום, שם
מה  כל כלומר, רבינו, שכתב היום" כל "שם והיינו המשמר.
שם: הרא"ש (ובפירוש המוריה). (הר יום לאותו ששייך

רבינו). בדברי גם כן להיות צריך ואולי יום", כל "ושם

.‚ÈÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ61ÔÈi‰ ¯ÚL ÔÈ˜ÒBt ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ««««ƒ
˙Ïq‰Â62ÌÈÎÒ e¯˜e‰ Ì‡ .ÌÈÎÒp‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌÚ ¿«…∆ƒ«¿À∆««¿»ƒƒ¿¿»ƒ

˜tÒÓ - eÏÊe‰ Ì‡Â ,BnÚ e˜ÒtL BÓk Ô‰Ï ˜tÒÓ -¿«≈»∆¿∆»¿ƒ¿ƒ¿¿«≈
Lc˜‰‰ ¯kzOnL ¯ÎO‰Â .ÏBf‰ ¯ÚMk Ô‰Ï»∆««««¿«»»∆ƒ¿«≈«∆¿≈
ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎÒ ¯˙BÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ÌÈ¯ÚLaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»«¿»ƒ¿¿ƒ

ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ˙BÏBÚ Ba63ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈˆi˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈«ƒ¿≈«¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«
ÛBÚ ˙BÏBÚa64ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,65. ¿∆≈¿»¿¿«ƒ

השני.61) הפירוש לפי המשניות בפירוש הוא כן
ט.62) הלכה למעלה וראה ט. משנה פ"ד שקלים
כמו 63) בסולת, נבלל שהשמן לפי "שמן", רבינו כתב לא

א). משנה פ"ה שם יוםֿטוב (תוספות בשמן" בלול שנאמר:
מותר 64) אומר, עקיבא "רבי ד: משנה פ"ד [בשקלים

חנניה  רבי שרת. לכלי נסכים ומותר המזבח, לקיץ התרומה
ומותר  המזבח, לקיץ נסכים מותר אומר: הכהנים סגן
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב שרת". לכלי התרומה
הלכה  סוף שם (=ירושלמי אומרת זה בכל ההלכה  "ופסק
פסק  ולכן עולות". שיקריבו המותרות על ביתֿדין תנאי ג)
לוקחים  התרומה שמותר ט, הלכה שקלים מהלכות בפ"ד
כר' ולא עקיבא כר' לא הלכה אין ואםֿכן המזבח, קיץ בה
שם  שקלים בהלכות רבינו פסק ומה הכהנים. סגן חנניה
במותר  דין זה אין – שרת לכלי נסכים שמותר ב, הלכה
כאן, שכתב וכמו המזבח, לקיץ הולך הוא שוודאי הנסכים,
הנסכים" ממותר שיבואו ש"מצוותם שרת בכלי דין זהו אלא
קו: בכתובות כברייתא פסק ובזה שם. רבינו שדקדק כמו
נסכים". ממותר באין שרת, וכלי ולבונה הזהב ש"מזבח
על  ביתֿדין ש"תנאי הנ"ל, בירושלמי שאמרו שמכיון אלא
שכלי  שאמרו שמה עלֿכרחנו עולות", שיקריבו המותרות
לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב וצריך בטל, והמזבח ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח, לקיץ
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי יביאו –
ב, הלכה שם בירושלמי ומראהֿהפנים כסףֿמשנה ועיין

יוסף). בר חייה רבי בתוספות 65)ד"ה ועיין יב: שבועות
ואין. ד"ה שם

.„ÈÌÈ‰k‰66‰tˆ¯‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz67‰a¯‰ ¯Oa ÔÈÏÎB‡Â ,68ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa69ÔÈÏBÁ Ì‰ - ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓa¯w·Ó ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡t¯Óe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

פרק 66) (תו"כ עוף מביאין הציבור ואין עוף, מביא היחיד
ו). פרשתא א.67)ז הלכה פ"ה שקלים ירושלמי

שיהיה 68) צריך המקדש, מעבודת בעבודה העוסק ש"כל

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ"ה הרצפה" על עומד
שם.69) בירושלמי הוא כן

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙B¯Ba ¯ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ70 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯Ba‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰È·LBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLe¯Èa71. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â72Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈

˙¯Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk73, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆
.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כתונת 70) בגדים: בארבעה אלא לעבוד להם אסור "כי
(פירוש  יותר" ולא פחות לא ואבנט, ומצנפת ומכנסים
"אלא  ליתא שם, [בירושלמי א). משנה פ"ה שם המשניות
מים", "ושותין שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק
וגם  בגדים, הרבה להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ

מים]. שותים שהיו ידע 71)מה "והוה שם: בירושלמי
מוציא  סלע (=איזה מיא מקורר כיף דין האי יודע) (=והיה
(=חמימות), שרברוביה ביה אית כיף דין והאי קרים), מים
מגעת)". חמימותו היכן (עד מטיא שרברובתיה היכן ועד

חופר 72) שהיה פירש, קכא:) ויבמות נ. קמא (בבבא רש"י
המשנה  בפירוש ורבינו בדרכים. רגלים לעולי בורות
בישוב  לעם מים "ממציא שהיה כתב: שם) (שקלים

כאן. שכתב מה וכעין שם.73)ובמדבר". שקלים

.ÊË˙BÎB¯t‰ È‚¯B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Î¯t‰ ÏÚL ‰Ê74 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈ¯ÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B¯‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎB¯t ÈzLe75ÔÈa ÏÈc·‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰76ÔÈÏeÙk ˙Î¯t‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆
.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»

ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰77dÈ·Ú ‰È‰ ÁÙËÂ .78. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈ¯È ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ÏÚÂ79dk¯‡ .˙‚¯‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈ¯OÚ d·Á¯Â ,‰n‡ ÌÈÚa¯‡80. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75)שם.74) שקלים וירושלמי שקלים 76)משנה
היו  הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי ה. משנה פ"ח

כט:). בתמיד (הרא"ש שנה בכל חדשות ראה 77)עושים
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ד שקלים 78)למעלה

עא: ויומא שם.79)שם שבעים 80)שקלים : היינו
נוסחאות  ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים" ושתים

רבינו. שכתב כמו "נירין", שם:

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯OÚ LÏLe81:Ú·L ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈ·e BÈa ¯È·cÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰82. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

ארבעים 81) וגבהו אמה, עשרים קודשֿהקדשים שרוחב
שם). בשקלים יוםֿטוב (תוספות רב 82)אמה של מימרא

נד. ביומא

.ÁÈ˙Î¯t83‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL84ÔÈÏÈaËÓ - »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡85dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»
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LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ86‰‡Óh‰ ·‡a ˙‡ÓËpLÂ .87- ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ88ÁËBLÂÔÈ89ÏÈÁa d˙B‡90, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»
‡aËˆ‡‰ ·b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL -91‰‡¯iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆

ÌÚ‰92.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(83 ֿ קודש בית עליית לבין ההיכל עליית בין להבדיל
שם). (רש"י משלושֿעשרה 84)הקדשים אחת כלומר,

ד). משנה שם שקלים (תויו"ט הנ"ל היינו 85)פרוכות
(פ"ז  כלים שיטמאו חכמים עליהם שגזרו טמאים משקין
כשלא  והמדובר אֿב). הלכות הטומאות אבות מהלכות
מקבלת  אינה שהרי טומאה, מקבלת אינה שאז תלויה, היתה
ופ"י  יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש מפני אלא טומאה
אסורה  מקדש של ופרוכת יד), הלכה כלאים מהלכות
המדובר  אלא – מפני) ד"ה שם תוספות (עיין בהנאה
ברגלים  שהרי בגד, תורת עליה יש ואז מונחת, כשהיתה
היא  והרי הבאים, אדם בני בשביל בעזרות אותה תולים
בשם  שם שלמה (מלאכת טומאה שמקבלים אדם כמשמשי

סולימן). צורך 86)הר"ר ואין שבעזרה, ביםֿשלֿשלמה
שם). ישראל (תפארת מדרבנן 87)להוציאה שטומאה

אבות  מהלכות בפי"ב ראה שמש, הערב צריכה אינה
ו. הלכה בהם.88)הטומאות וכיוצא בנבילה או בשרץ

לטומאה 89) ראשון שהוא בגד למקדש להכניס אסור שהרי
יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות פ"ג כדי 90)(להלן

לעזרה.91)לנגבה. גג 92)חוץ "על שם: במשנה
הבית  הר של שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא"
למעלה  ומסוככות שם, לישב באיצטבאות מוקפת היתה

ד). משנה פ"ד סוכה (הרע"ב הגשמים מפני

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe93e‡È·È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק העומד גם כלומר,
העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים

ישראל). (תפארת לו סמוך

.Î˙Î‰a ˜ÒBÚ ‰p‰k È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰Ê∆«¿À∆««¬≈ƒ¿≈¿À»≈«¬»«
Ô˙‚È¯‡·e ÏB„b Ô‰k È„‚·e ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚a94, ƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒƒ¿≈…≈»«¬ƒ»»
Lc˜na BÏ ‰˙È‰ ‰kLÏÂ .Ïk‰ ‰OÚ B„È ˙ÁzÓe95. ƒ««»«¬∆«…¿ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

כו:94) בחגיגה פ"ה 95)משנה (שקלים שלפנינו במשנה
שהיה  רבינו, ומפרשה המלבוש". על "ופנחס א) משנה
נוסחאות  לפי ברם אריגתם. ועל המלבושים הכנת על ממונה
פעולת  על ממונה היה – המלביש" "ופנחס אחרות:
המשנה  ובפירוש בהשגה. הראב"ד דעת וזוהי ההלבשה,
בהר  ועיין העשייה, את וגם ההלבשה את גם רבינו כלל שם,

ד.96)המוריה. משנה פ"א מדות

ה'תשע"ו  ב' אדר ד' ב' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) אם דינם ומה היו, בגדים מיני ששלשה בו יתבארו

משוחקים. או מטושטשים

.‡,ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a :ÌÈÈÓ ‰LÏL ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»¿»ƒƒƒ¿≈…≈∆¿
‰Úa¯‡ Ì‰ ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a .Ô·Ï È„‚·e ,·‰Ê È„‚·eƒ¿≈»»ƒ¿≈»»ƒ¿≈…≈∆¿≈«¿»»
ÔzÚa¯‡Â .Ë·‡Â ,˙Úa‚Óe ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈÏk≈ƒÀ…∆ƒ¿»«ƒƒ¿««¿«¿≈¿«¿«¿»
Bc·Ï Ë·‡‰Â .‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈ·Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈¿«

.¯Óˆa Ìe˜»̄¿∆∆

.·:ÌÈÏk ‰ÓL Ì‰Â ,ÏB„b Ô‰k È„‚a Ô‰ ·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»≈ƒ¿≈…≈»¿≈¿…»≈ƒ
.ıÈˆÂ ,ÔLÁÂ ,„BÙ‡Â ,ÏÈÚÓe ,Ô‰k Ïk ÏL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»…≈¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ
‰ÓB„ ‡e‰Â ,‡e‰ Ì˜B¯ ‰OÚÓ ÏB„b Ô‰k ÏL BË·‡Â¿«¿≈∆…≈»«¬≈≈¿∆
‰¯eÓ‡‰ ˙ÙˆÓe .ËBÈ„‰ Ô‰k Ë·‡Ï ÂÈOÚÓa¿«¬»¿«¿≈…≈∆¿ƒ¿∆∆»¬»
Ô‰kL ‡l‡ ,ÂÈ·a ‰¯eÓ‡‰ ˙Úa‚n‰ ‡È‰ Ô¯‰‡a¿«¬…ƒ«ƒ¿««»¬»¿»»∆»∆…≈
ÔÈÙBˆ ÂÈ·e ,¯·M‰ ÏÚ ÛÙBlL ÈÓk da ÛBˆ ÏB„b»≈»¿ƒ∆≈««∆∆»»¿ƒ

.˙Úa‚Ó ˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ,Ú·BÎk da»¿«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿««

.‚Ô‰k Ô‰a LnLnL ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Ì‰ Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»≈«¿»»≈ƒ∆¿«≈»∆…≈
,Ë·‡Â ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒÀ…∆ƒ¿»«ƒ¿«¿≈
Óe ,‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈ·Ï ÔzÚa¯‡Â .˙ÙˆÓeÔ ƒ¿∆∆¿«¿«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
Ô‰ÎÏ BÏ eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙Bzk ÈzLe .Ì‰ Bc·Ï ÔzLt‰«ƒ¿»¿«≈¿≈À√¬≈»¿…≈
ÔÈa ˙Á‡Â ,¯ÁMa dL·BÏ ˙Á‡ :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒ««¿»«««¿««≈
Ì‡Â .Lc˜‰ ÏMÓ ‰Ó ÌÈLÏLa Ì‰ÈzLe .ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆ƒ∆∆¿≈¿ƒ
˙ÙÒBz‰ LÈc˜Óe .BlMÓ ÛÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ»̄»¿ƒƒƒ∆«¿ƒ«∆∆

.˙zk‰ da ‰OBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆»«À…∆

.„ÌÈ‡ ,ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
„B·ÎÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈÏB„b‰ È„‚a C¯„k ,ÌÈLlLÓe¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»
¯˙È ÔÈk¯‡ B‡ ÔÈÚ¯˜Ó B‡ ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙¯‡Ù˙Ïe¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ¬Àƒ»≈
Ë·‡a Ô˜lqL B‡ B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈ¯ˆ˜ B‡ B˙cÓ ÏÚ«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»∆ƒ¿»»«¿≈
eÈ‰L B‡ ÔÈ˜ÁLÓ eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ¿»«¬»¿»»¿À»ƒ∆»
- „·ÚÂ B˙cÓk eOÚpL „Ú Ë·‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk¯‡¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«∆«¬¿ƒ»¿»«

.‰¯LÎ B˙„B·Ú¬»¿≈»

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â Ô˙B‡»¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ
ÔÈÊBb - eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚·e .ÌÈL„Á L·BÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
BÈ‡ - ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „·BÚL Ô·Ï È„‚·e .Ô˙B‡»ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈
ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „·BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»
Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :¯Ó‡pL ;ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈

.‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»

.ÂeÈ‰ - Ì‰ÈË·‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙ÁÓOa Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ¿«
eÈ‰ - eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ .‰·‡BM‰ ˙Èa≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ∆»»

.„ÈÓz ˙¯BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

.Ê.¯eaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk»ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
¯eavÏ B¯ÒBÓ - ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a ·c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ
Ô¯ÒnL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÂ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .¯zÓeÀ»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»∆¿»»
¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk Û‡ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ¯eavÏ „ÈÁÈ»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»»¿¿«ƒ
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קנז ycwnd ilk zekld - dcear xtq - 'a xc` 'b '` mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כתוב  שהיה שם, בירושלמי שאמרו מה עלֿפי היא, הכוונה
ושם  החודש ושם השבת, שם בשבת, ימים כמה היום, שם
מה  כל כלומר, רבינו, שכתב היום" כל "שם והיינו המשמר.
שם: הרא"ש (ובפירוש המוריה). (הר יום לאותו ששייך

רבינו). בדברי גם כן להיות צריך ואולי יום", כל "ושם

.‚ÈÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ61ÔÈi‰ ¯ÚL ÔÈ˜ÒBt ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ««««ƒ
˙Ïq‰Â62ÌÈÎÒ e¯˜e‰ Ì‡ .ÌÈÎÒp‰ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ÌÚ ¿«…∆ƒ«¿À∆««¿»ƒƒ¿¿»ƒ

˜tÒÓ - eÏÊe‰ Ì‡Â ,BnÚ e˜ÒtL BÓk Ô‰Ï ˜tÒÓ -¿«≈»∆¿∆»¿ƒ¿ƒ¿¿«≈
Lc˜‰‰ ¯kzOnL ¯ÎO‰Â .ÏBf‰ ¯ÚMk Ô‰Ï»∆««««¿«»»∆ƒ¿«≈«∆¿≈
ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈÎÒ ¯˙BÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ÌÈ¯ÚLaƒ¿»ƒ≈«ƒ¿»«¿»ƒ¿¿ƒ

ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ˙BÏBÚ Ba63ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈˆi˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈«ƒ¿≈«¿≈¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈«
ÛBÚ ˙BÏBÚa64ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,65. ¿∆≈¿»¿¿«ƒ

השני.61) הפירוש לפי המשניות בפירוש הוא כן
ט.62) הלכה למעלה וראה ט. משנה פ"ד שקלים
כמו 63) בסולת, נבלל שהשמן לפי "שמן", רבינו כתב לא

א). משנה פ"ה שם יוםֿטוב (תוספות בשמן" בלול שנאמר:
מותר 64) אומר, עקיבא "רבי ד: משנה פ"ד [בשקלים

חנניה  רבי שרת. לכלי נסכים ומותר המזבח, לקיץ התרומה
ומותר  המזבח, לקיץ נסכים מותר אומר: הכהנים סגן
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב שרת". לכלי התרומה
הלכה  סוף שם (=ירושלמי אומרת זה בכל ההלכה  "ופסק
פסק  ולכן עולות". שיקריבו המותרות על ביתֿדין תנאי ג)
לוקחים  התרומה שמותר ט, הלכה שקלים מהלכות בפ"ד
כר' ולא עקיבא כר' לא הלכה אין ואםֿכן המזבח, קיץ בה
שם  שקלים בהלכות רבינו פסק ומה הכהנים. סגן חנניה
במותר  דין זה אין – שרת לכלי נסכים שמותר ב, הלכה
כאן, שכתב וכמו המזבח, לקיץ הולך הוא שוודאי הנסכים,
הנסכים" ממותר שיבואו ש"מצוותם שרת בכלי דין זהו אלא
קו: בכתובות כברייתא פסק ובזה שם. רבינו שדקדק כמו
נסכים". ממותר באין שרת, וכלי ולבונה הזהב ש"מזבח
על  ביתֿדין ש"תנאי הנ"ל, בירושלמי שאמרו שמכיון אלא
שכלי  שאמרו שמה עלֿכרחנו עולות", שיקריבו המותרות
לכתחילה, למצוה אלא זה אין נסכים, ממותר באים שרת
להם  היו שלא (=כגון נסכים מותר להם היה לא "אם אבל
עולות  להקריב וצריך בטל, והמזבח ונדבות, נדרים הרבה
שרת) לכלי נסכים ממותר להם שאין ונמצא המזבח, לקיץ
שם). רבינו (מלשון הלשכה" מתרומת שרת) (כלי יביאו –
ב, הלכה שם בירושלמי ומראהֿהפנים כסףֿמשנה ועיין

יוסף). בר חייה רבי בתוספות 65)ד"ה ועיין יב: שבועות
ואין. ד"ה שם

.„ÈÌÈ‰k‰66‰tˆ¯‰ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ô‰L ÈtÓ , «…¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ«»ƒ¿»
„ÈÓz67‰a¯‰ ¯Oa ÔÈÏÎB‡Â ,68ÌÈ„‚a Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â , »ƒ¿¿ƒ»»«¿≈¿≈¬≈∆¿»ƒ

„Á‡ ˜eÏÁ ‡l‡ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa69ÔÈÏBÁ Ì‰ - ƒ¿«»¬»∆»»∆»≈ƒ
ÚÓ CÎÈÙÏ .Ô‰ÈÚÓa¯w·Ó ‰È‰iL ,„Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓ ƒ¿≈∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿À∆∆»∆ƒ¿∆¿«≈

‡e‰ „ÈÓz Ô‰a ˜ÒBÚÂ ,Ô‰È‡eÏÁz Ïk ‡t¯Óe Ô˙B‡»¿«≈»«¬≈∆¿≈»∆»ƒ
.B„È ˙ÁzL ÂÈL‡Â«¬»»∆««»

פרק 66) (תו"כ עוף מביאין הציבור ואין עוף, מביא היחיד
ו). פרשתא א.67)ז הלכה פ"ה שקלים ירושלמי

שיהיה 68) צריך המקדש, מעבודת בעבודה העוסק ש"כל

יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות (פ"ה הרצפה" על עומד
שם.69) בירושלמי הוא כן

.ÂËÔÈÁÈLÂ ˙B¯Ba ¯ÙBÁ ˙BÈ‰Ï „Á‡ ÔÈpÓÓ ÔÎÂ70 ¿≈¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈa¯ ÏL ˙B¯Ba‰ Ôw˙Óe¿«≈«∆«ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿ƒ

ÌÈÏ‚¯‰ ÈÏBÚ ÏÎÏe ‰È·LBiÓ „Á‡ ÏÎÏ ÌÈÏLe¯Èa71. ƒ»«ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿»≈»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â72Ôw˙Ó ‡e‰Â , ¿∆»¿À∆«»À»≈∆∆«»ƒ¿¿«≈

˙¯Ëw‰ Èn‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ „Á‡Â .BzÎ‡ÏÓ Ïk73, »¿«¿¿∆»¿À∆«»À»≈«¿…∆
.dzÎ‡ÏÓ Ôw˙Ó ‡e‰Â¿¿«≈¿«¿»

כתונת 70) בגדים: בארבעה אלא לעבוד להם אסור "כי
(פירוש  יותר" ולא פחות לא ואבנט, ומצנפת ומכנסים
"אלא  ליתא שם, [בירושלמי א). משנה פ"ה שם המשניות
מים", "ושותין שם: אמרו זה ובמקום אחד". חלוק
וגם  בגדים, הרבה להם היו שלא זה גם הביא שם ובפיה"מ

מים]. שותים שהיו ידע 71)מה "והוה שם: בירושלמי
מוציא  סלע (=איזה מיא מקורר כיף דין האי יודע) (=והיה
(=חמימות), שרברוביה ביה אית כיף דין והאי קרים), מים
מגעת)". חמימותו היכן (עד מטיא שרברובתיה היכן ועד

חופר 72) שהיה פירש, קכא:) ויבמות נ. קמא (בבבא רש"י
המשנה  בפירוש ורבינו בדרכים. רגלים לעולי בורות
בישוב  לעם מים "ממציא שהיה כתב: שם) (שקלים

כאן. שכתב מה וכעין שם.73)ובמדבר". שקלים

.ÊË˙BÎB¯t‰ È‚¯B‡ Ïk ÏÚ ‰pÓÓ ˙Î¯t‰ ÏÚL ‰Ê74 ∆∆««»…∆¿À∆«»¿≈«»
.ÌÈ¯ÚMÏÂ ÏÎÈ‰Ï ˙BÎeÓ eÈ‰iL Ô‰a ÔÈÓ˜B¯‰Â¿»¿ƒ»∆∆ƒ¿»«≈»¿«¿»ƒ

‰L ÏÎa ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙BÎB¯t ÈzLe75ÔÈa ÏÈc·‰Ï ¿≈»»ƒ¿»»»¿«¿ƒ≈
ÌÈL„w‰ L„˜Ï L„w‰76ÔÈÏeÙk ˙Î¯t‰ ÈËeÁÂ . «…∆¿…∆«√»ƒ¿≈«»…∆¿ƒ

˙ÏÎ˙e LL :da eÈ‰ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡Â .‰ML ‰MLƒ»ƒ»¿«¿»»ƒƒ»»≈¿≈∆
.‰ML ÏeÙk Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ¿»∆»≈∆»ƒ»

ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ È¯‰77dÈ·Ú ‰È‰ ÁÙËÂ .78. ¬≈«¿»»¿∆¿ƒƒ¿∆«»»»¿»
ÔÈ¯È ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ÏÚÂ79dk¯‡ .˙‚¯‡ ‰˙È‰ ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»∆¡∆∆»¿»

‰n‡ ÌÈ¯OÚ d·Á¯Â ,‰n‡ ÌÈÚa¯‡80. «¿»ƒ«»¿»¿»∆¿ƒ«»

שם.75)שם.74) שקלים וירושלמי שקלים 76)משנה
היו  הקטורת, עשן מחמת משחירות שהיו לפי ה. משנה פ"ח

כט:). בתמיד (הרא"ש שנה בכל חדשות ראה 77)עושים
ב. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ד שקלים 78)למעלה

עא: ויומא שם.79)שם שבעים 80)שקלים : היינו
נוסחאות  ובכמה שם. שבשקלים (=חוטים) נימים" ושתים

רבינו. שכתב כמו "נירין", שם:

.ÊÈÈL Lc˜Óa eÈ‰ ˙BÎB¯t ‰¯OÚ LÏLe81:Ú·L ¿∆¿≈»»¿ƒ¿»≈ƒ∆«
,ÌÏe‡‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â ,‰¯ÊÚ‰ È¯ÚL ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»«¬≈»¬»»¿«««∆«»»
ÔÈ·e BÈa ¯È·cÏ ÌÈzLe ,ÏÎÈ‰‰ Á˙t ÏÚ ˙Á‡Â¿«««∆««≈»¿«ƒ«¿ƒ≈≈

‰iÏÚa Ôc‚k ÌÈzLe ,L„w‰82. «…∆¿«ƒ¿∆¿»»¬ƒ»

ארבעים 81) וגבהו אמה, עשרים קודשֿהקדשים שרוחב
שם). בשקלים יוםֿטוב (תוספות רב 82)אמה של מימרא

נד. ביומא

.ÁÈ˙Î¯t83‰‡Óh‰ „ÏÂa ˙‡ÓËpL84ÔÈÏÈaËÓ - »…∆∆ƒ¿»ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ
ÌÈÙa d˙B‡85dÈ‡L ÈÙÏ ,„iÓ d˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe »ƒ¿ƒ«¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ∆≈»
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LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ86‰‡Óh‰ ·‡a ˙‡ÓËpLÂ .87- ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿∆ƒ¿»¿««À¿»
ıeÁaÓ d˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ88ÁËBLÂÔÈ89ÏÈÁa d˙B‡90, «¿ƒƒ»ƒ«¿¿ƒ»«≈

‰L„Á ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓL ·¯Ú‰ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆¡≈∆∆¿ƒ»¿»¬»»
‡aËˆ‡‰ ·b ÏÚ d˙B‡ ÔÈÁËBL -91‰‡¯iL È„k , ¿ƒ»««»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿∆

ÌÚ‰92.‰‡ ‡È‰L dzÎ‡ÏÓ ˙‡ »»∆¿«¿»∆ƒ»»

(83 ֿ קודש בית עליית לבין ההיכל עליית בין להבדיל
שם). (רש"י משלושֿעשרה 84)הקדשים אחת כלומר,

ד). משנה שם שקלים (תויו"ט הנ"ל היינו 85)פרוכות
(פ"ז  כלים שיטמאו חכמים עליהם שגזרו טמאים משקין
כשלא  והמדובר אֿב). הלכות הטומאות אבות מהלכות
מקבלת  אינה שהרי טומאה, מקבלת אינה שאז תלויה, היתה
ופ"י  יד: (ביצה כנגדו מתחמם שהשמש מפני אלא טומאה
אסורה  מקדש של ופרוכת יד), הלכה כלאים מהלכות
המדובר  אלא – מפני) ד"ה שם תוספות (עיין בהנאה
ברגלים  שהרי בגד, תורת עליה יש ואז מונחת, כשהיתה
היא  והרי הבאים, אדם בני בשביל בעזרות אותה תולים
בשם  שם שלמה (מלאכת טומאה שמקבלים אדם כמשמשי

סולימן). צורך 86)הר"ר ואין שבעזרה, ביםֿשלֿשלמה
שם). ישראל (תפארת מדרבנן 87)להוציאה שטומאה

אבות  מהלכות בפי"ב ראה שמש, הערב צריכה אינה
ו. הלכה בהם.88)הטומאות וכיוצא בנבילה או בשרץ

לטומאה 89) ראשון שהוא בגד למקדש להכניס אסור שהרי
יז). הלכה המקדש ביאת מהלכות פ"ג כדי 90)(להלן

לעזרה.91)לנגבה. גג 92)חוץ "על שם: במשנה
הבית  הר של שהרחבה משנהֿלמלך). (ועיין האיצטבא"
למעלה  ומסוככות שם, לישב באיצטבאות מוקפת היתה

ד). משנה פ"ד סוכה (הרע"ב הגשמים מפני

.ËÈÌÈiL Ì‰Ï eÈ‰ Lc˜na eÈ‰L ÌÈÏk‰ ÏÎÂ¿»«≈ƒ∆»«ƒ¿»»»∆¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe93e‡È·È - ÌÈBL‡¯‰ e‡ÓhÈ Ì‡L , ¿ƒƒ∆ƒƒ»¿»ƒƒ»ƒ

.Ì‰ÈzÁz ÌÈiM‰«¿ƒƒ«¿≈∆

היו 93) ואילו אותו. יראה מרחוק העומד גם כלומר,
העומדים  אלא יפיו לראות יכלו לא בחיל, אותו שוטחים

ישראל). (תפארת לו סמוך

.Î˙Î‰a ˜ÒBÚ ‰p‰k È„‚a ‰OÚÓ ÏÚ ‰pÓÓ‰ ‰Ê∆«¿À∆««¬≈ƒ¿≈¿À»≈«¬»«
Ô˙‚È¯‡·e ÏB„b Ô‰k È„‚·e ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚a94, ƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒƒ¿≈…≈»«¬ƒ»»
Lc˜na BÏ ‰˙È‰ ‰kLÏÂ .Ïk‰ ‰OÚ B„È ˙ÁzÓe95. ƒ««»«¬∆«…¿ƒ¿»»¿»«ƒ¿»

כו:94) בחגיגה פ"ה 95)משנה (שקלים שלפנינו במשנה
שהיה  רבינו, ומפרשה המלבוש". על "ופנחס א) משנה
נוסחאות  לפי ברם אריגתם. ועל המלבושים הכנת על ממונה
פעולת  על ממונה היה – המלביש" "ופנחס אחרות:
המשנה  ובפירוש בהשגה. הראב"ד דעת וזוהי ההלבשה,
בהר  ועיין העשייה, את וגם ההלבשה את גם רבינו כלל שם,

ד.96)המוריה. משנה פ"א מדות

ה'תשע"ו  ב' אדר ד' ב' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
היו 1) אם דינם ומה היו, בגדים מיני ששלשה בו יתבארו

משוחקים. או מטושטשים

.‡,ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a :ÌÈÈÓ ‰LÏL ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»¿»ƒƒƒ¿≈…≈∆¿
‰Úa¯‡ Ì‰ ËBÈ„‰ Ô‰k È„‚a .Ô·Ï È„‚·e ,·‰Ê È„‚·eƒ¿≈»»ƒ¿≈»»ƒ¿≈…≈∆¿≈«¿»»
ÔzÚa¯‡Â .Ë·‡Â ,˙Úa‚Óe ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈÏk≈ƒÀ…∆ƒ¿»«ƒƒ¿««¿«¿≈¿«¿«¿»
Bc·Ï Ë·‡‰Â .‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈ·Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈¿«

.¯Óˆa Ìe˜»̄¿∆∆

.·:ÌÈÏk ‰ÓL Ì‰Â ,ÏB„b Ô‰k È„‚a Ô‰ ·‰Ê È„‚aƒ¿≈»»≈ƒ¿≈…≈»¿≈¿…»≈ƒ
.ıÈˆÂ ,ÔLÁÂ ,„BÙ‡Â ,ÏÈÚÓe ,Ô‰k Ïk ÏL ‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»…≈¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ
‰ÓB„ ‡e‰Â ,‡e‰ Ì˜B¯ ‰OÚÓ ÏB„b Ô‰k ÏL BË·‡Â¿«¿≈∆…≈»«¬≈≈¿∆
‰¯eÓ‡‰ ˙ÙˆÓe .ËBÈ„‰ Ô‰k Ë·‡Ï ÂÈOÚÓa¿«¬»¿«¿≈…≈∆¿ƒ¿∆∆»¬»
Ô‰kL ‡l‡ ,ÂÈ·a ‰¯eÓ‡‰ ˙Úa‚n‰ ‡È‰ Ô¯‰‡a¿«¬…ƒ«ƒ¿««»¬»¿»»∆»∆…≈
ÔÈÙBˆ ÂÈ·e ,¯·M‰ ÏÚ ÛÙBlL ÈÓk da ÛBˆ ÏB„b»≈»¿ƒ∆≈««∆∆»»¿ƒ

.˙Úa‚Ó ˙‡¯˜ CÎÈÙÏe ,Ú·BÎk da»¿«¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿««

.‚Ô‰k Ô‰a LnLnL ÌÈÏk ‰Úa¯‡ Ì‰ Ô·Ï È„‚aƒ¿≈»»≈«¿»»≈ƒ∆¿«≈»∆…≈
,Ë·‡Â ,ÌÈÒÎÓe ,˙zk :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒÀ…∆ƒ¿»«ƒ¿«¿≈
Óe ,‰ML ÏeÙk ÔËeÁÂ ,ÌÈ·Ï ÔzÚa¯‡Â .˙ÙˆÓeÔ ƒ¿∆∆¿«¿«¿»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
Ô‰ÎÏ BÏ eÈ‰ ˙B¯Á‡ ˙Bzk ÈzLe .Ì‰ Bc·Ï ÔzLt‰«ƒ¿»¿«≈¿≈À√¬≈»¿…≈
ÔÈa ˙Á‡Â ,¯ÁMa dL·BÏ ˙Á‡ :ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏB„b»¿«ƒƒ««¿»«««¿««≈
Ì‡Â .Lc˜‰ ÏMÓ ‰Ó ÌÈLÏLa Ì‰ÈzLe .ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»∆ƒ∆∆¿≈¿ƒ
˙ÙÒBz‰ LÈc˜Óe .BlMÓ ÛÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ»̄»¿ƒƒƒ∆«¿ƒ«∆∆

.˙zk‰ da ‰OBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆»«À…∆

.„ÌÈ‡ ,ÌÈL„Á eÈ‰iL Ô˙ÂˆÓ ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»ƒ¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»ƒ
„B·ÎÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈÏB„b‰ È„‚a C¯„k ,ÌÈLlLÓe¿À»ƒ¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¡«¿»
¯˙È ÔÈk¯‡ B‡ ÔÈÚ¯˜Ó B‡ ÔÈLËLËÓ eÈ‰ .˙¯‡Ù˙Ïe¿ƒ¿»∆»¿À¿»ƒ¿…»ƒ¬Àƒ»≈
Ë·‡a Ô˜lqL B‡ B˙cnÓ ˙eÁt ÌÈ¯ˆ˜ B‡ B˙cÓ ÏÚ«ƒ»¿»ƒ»ƒƒ»∆ƒ¿»»«¿≈
eÈ‰L B‡ ÔÈ˜ÁLÓ eÈ‰ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ¿»«¬»¿»»¿À»ƒ∆»
- „·ÚÂ B˙cÓk eOÚpL „Ú Ë·‡a Ô˜lÒÂ ÌÈk¯‡¬Àƒ¿ƒ¿»»«¿≈«∆«¬¿ƒ»¿»«

.‰¯LÎ B˙„B·Ú¬»¿≈»

.‰ÔÈaÏÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡Bˆ eOÚpL ‰p‰k È„‚aÓ „‚a Ïk»∆∆ƒƒ¿≈¿À»∆«¬ƒ≈¿«¿ƒ
˙BÏÈ˙tÏ ÔÁÈpÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈÒaÎÓ ÔÈ‡Â Ô˙B‡»¿≈¿«¿ƒ»∆»«ƒ»«¿ƒ
ÔÈÊBb - eÏaL ÏB„b Ô‰k È„‚·e .ÌÈL„Á L·BÏÂ¿≈¬»ƒƒ¿≈…≈»∆»¿ƒ
BÈ‡ - ÌBv‰ ÌBÈa Ì‰a „·BÚL Ô·Ï È„‚·e .Ô˙B‡»ƒ¿≈»»∆≈»∆¿«≈
ÌB˜Óa ÔÈÊ‚ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ‰iL ÌÚt Ì‰a „·BÚ≈»∆««¿ƒ»¿»∆»ƒ¿»ƒ¿»
Ì‰Â .ÌL ÌÁÈp‰Â :¯Ó‡pL ;ÌL Ì˙B‡ ËLÙiL∆ƒ¿…»»∆∆¡«¿ƒƒ»»¿≈

.‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»

.ÂeÈ‰ - Ì‰ÈË·‡Â eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ÈÒÎÓƒ¿¿≈…¬ƒ∆¿ƒ∆»¿«¿¿≈∆»
˙ÁÓOa Lc˜na Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Óe ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚƒ≈∆¿ƒ«¿ƒƒ»∆«ƒ¿»¿ƒ¿«
eÈ‰ - eÏaL ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k ˙B˙ÎÂ .‰·‡BM‰ ˙Èa≈«≈»¿»¿…¬ƒ∆¿ƒ∆»»

.„ÈÓz ˙¯BÓÏ ˙BÏÈ˙t Ô‰Ó ÔÈOBÚƒ≈∆¿ƒƒ¿«»ƒ

.Ê.¯eaˆ ÏMÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡ ÌÈ‰k‰ È„‚a Ïk»ƒ¿≈«…¬ƒ≈»»ƒ∆»ƒ∆ƒ
¯eavÏ B¯ÒBÓ - ‰p‰Î È„‚aÓ „‚a ·c˙‰L „ÈÁÈÂ¿»ƒ∆ƒ¿«≈∆∆ƒƒ¿≈¿À»¿«ƒ
Ô¯ÒnL ‰Î¯Ún‰ ÈˆÚÂ ˙¯M‰ ÈÏk Ïk ÔÎÂ .¯zÓeÀ»¿≈»¿≈«»≈«¬≈««¬»»∆¿»»
¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk Û‡ .ÔÈ¯Lk Ô‰ È¯‰ - ¯eavÏ „ÈÁÈ»ƒ«ƒ¬≈≈¿≈ƒ«»»¿¿«ƒ
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„·Ï·e ,ÌÈ¯Lk - BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆¿≈ƒƒ¿«
.¯eavÏ Ì¯ÒÓiL∆ƒ¿¿≈«ƒ

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»
ÁÈp‰Ï Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .˙Ba«̄¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«
ÌLÂ ,¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ ·e˙k ¯ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
- Ô‰lL ˙aMa ‰„B·ÚÏ ¯ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

.ËÈÙÏ ?¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ eOÚ ‰ÓÏÂ¿»»»«¿»»«¿»ƒ¿»¿ƒ
ÔBlÁa ÌÈÒÎn‰ Ïk ‡l‡ .ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏk‰ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿«≈ƒ¿…»ƒ∆»»«ƒ¿»«ƒ¿«
ÔBlÁa ÌÈË·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈÒÎÓ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡∆»¿»»»ƒ¿»«ƒ¿≈»«¿≈ƒ¿«
ÔBlÁa Ôlk ˙BÙˆn‰ ÔÎÂ .Ë·‡ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡∆»¿»»»«¿≈¿≈«ƒ¿»À»¿«

.„Á‡ ÔBlÁa Ôlk ˙Bzk‰Â ,„Á‡∆»¿«À√À»¿«∆»

.ÈB‡ ‰ÏÈla BlL ‰kLla ·‰Ê È„‚a ÁÈpÓ ÏB„b Ô‰k…≈»«ƒ«ƒ¿≈»»«ƒ¿»∆««¿»
.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Úa¿≈∆≈≈ƒ«ƒ¿»

.‡ÈÌBÈa ÌL·BÏ CÎÈÙÏ .Ô‰a ˙B‰Ï ¯zÓ ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»À»≈»»∆¿ƒ»¿»¿
,Ë·‡‰ ÔÓ ıeÁ ;‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL elÙ‡Â B˙„B·Ú¬»«¬ƒ∆…ƒ¿«¬»ƒ»«¿≈
‡l‡ BL·ÏÏ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡ ,ÊËÚL ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆««¿≈»¿…≈∆¿¿»¿∆»

.‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»

.·ÈÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈL·BÏ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡≈«…¬ƒ¿ƒ»¬»∆»∆∆ƒ¿ƒ
.„·Ïaƒ¿«

.‚ÈÓ‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ‡e‰ - '„a' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯ ¿»»∆∆¡««»≈«
- ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎ˙e .ıea‰ ‡e‰Â ÌÈzLt‰«ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»¬»¿»»
ÔÓ Ce˙t ‡e‰L ,ÌÈÓL ÌˆÚk Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡È‰ƒ«∆∆«»«¿∆∆»«ƒ∆»ƒ
˙ÚÏB˙Â ,Ì„‡ Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÔÓb¯‡‰ .ÏÁk‰«…«»«¿»»«∆∆«»«»…¿««

.˙ÚÏB˙a Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÈM‰«»ƒ«∆∆«»«¿««

.„È'¯ÊLÓ LL' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»≈≈»¿»
¯Ó‡pL ÌB˜Óe .‰ML ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆«»ƒ»»∆∆¡«
ÔÓ ‰ÂˆÓe ;¯Lk - Bc·Ï „Á‡ ËeÁ ‰È‰ Ì‡ ,'„a'«ƒ»»∆»¿«»≈ƒ¿»ƒ
Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Óe .‰ML ÏeÙk ‰È‰iL ¯Á·n‰«À¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»∆∆¡«
.‰ÓL ÏeÙk ÔËeÁ ‰È‰iL CÈ¯ˆ - „·Ïa '¯ÊLÓ'»¿»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»»¿…»

.ÂË‡e‰ - 'Ì˜¯ ‰OÚÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»«¬≈…≈
„Á‡ „vÓ ˙B‡¯ ‰‚È¯‡a ˙BOÚp‰ ˙B¯ev‰ ‰ÈÈ‰zL∆ƒ¿∆»«««¬»¬ƒ»ƒ¿ƒ«∆»
‰¯ev‰ ‰È‰zL ‡e‰ '·LÁ ‰OÚÓ'e .‚È¯‡‰ ÈÙaƒ¿≈»»ƒ«¬≈…≈∆ƒ¿∆«»

.¯BÁ‡Â ÌÈt ÔÈ„„ˆ ÈMÓ ˙È‡¯ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

.ÊËÔ‰k ÏL ÔÈa ,˙zk‰ ?ÌÈ„‚a‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿»ƒ«À…∆≈∆…≈
‡È‰L ,‰˙È‰ ˙ˆaLÓ - ËBÈ„‰ Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b»≈∆…≈∆¿¿À∆∆»¿»∆ƒ
C¯„k ,˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È¯‡a ÌÈza ÌÈza»ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆

dlL „È ˙È·e .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚¯B‡‰ ÔÈOBÚL∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»
˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯aÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚¯‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆

.‰¯ÈÙ˙aƒ¿ƒ»

.ÊÈ˙Èa C¯‡Â .·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú - ˙zk‰ C¯‡…∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
.„i‰ ·Á¯k - BaÁ¯Â .B„È Òt „Ú - dlL „È»∆»««»¿»¿¿…««»

.ÁÈÔ‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa ,ÌÈÒÎn‰«ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎ¯È „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,·l‰ ÔÓ ·B¯˜ ¯eah‰‡e‰L ,C¯i‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
·˜p‰ ˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ ÌÈˆLe .‰aÎ¯‡‰»«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈«∆∆

.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙Èa ‡ÏÂ¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

.ËÈLL Bk¯‡ - ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
,˙BÚaˆ‡ LÏL BÓk BaÁ¯ - Ë·‡‰Â .˙Bn‡ ‰¯OÚ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»∆¿»
ÏÚ C¯k B¯ÈÊÁÓe BÙÈwÓ ,‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk¯‡Â¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ∆∆«
‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ôlk ‰p‰k È„‚·e .C¯k Èab«≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈ƒ»«¬≈
.‚¯‡ ‰OÚÓ :¯Ó‡pL ;‚¯B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ««∆»«¬≈≈∆∆¡««¬≈…≈

ה'תשע"ו  ב' אדר ה' ג' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פי 1) הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד יבאר

המעיל.

.‡·Á¯ ·‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B·˙k Ì‡Â4e‰e·˙k ÌÈÓÚÙe .¯Lk - ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
על  "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי  רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
בהגהה  שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).
בירושלמי  הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי 5)שתי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו
כתוב  והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה

אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.·ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ¯ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈ¯Á‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa ·e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆
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epnÓ ‰hÓÏ10¯L˜ ‰È‰iL È„k ,·˜Ï ·˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»
.Û¯Ú‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט".6) אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו

צריך  כתב ובכל חותם" פתוחי "מכתב ל) לט, (שמות
להן  מסביב ולא האותיות בגוף הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח היה שאם
לחוץ. בולטות להיות לאותיות מעכב דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב"ד לדעת אחד . בפתיל שדי

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11¯OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È¯‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e¯‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C¯„k ,‰hÓÏ „Ú ÔB¯b‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔB¯b‰ Ïk „‚k ‡l‡ ¯aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰Â .„·Ïa16‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
C¯c ÔÚ¯Bw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ú¯wÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב) לט, (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי "והיה לב) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י: ופירש אורג" מעשה סביב לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט. ואפשר שם) (שמות הרמב"ן כתב כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו עב:) (יומא
במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי לראות ויש
אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כב) ולט, לא כח,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן כתב כן
ורמון  זהב פעמון ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר

שוליים. שני לו שהיו הרי המעיל", שולי לעיין 16)על יש
המעיל. פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה
דינו  מפיו חוץ המעיל שכל שכתב, שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל

שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו עב. ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע". לא

כהונה  חייב ולא בבגדי המעיל שבפי נראה המעיל, בפי
כהונה  בגדי שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף מלקות
(זבחים  שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא
שלש  על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.)
אחרים  כהונה בגדי ואילו יקרע", לא שנאמר משום ומכבסו,
אסור  שבמעיל הרי צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ קורע
בגדי  בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף לקרוע

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה,

.„ÔÈÓ Ïk ,ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ‡È·Óe≈ƒ¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ»ƒ

ÂÈÏeLa ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,‰BÓL ¯eÊL ÔzLÏMÓƒ¿»¿»»¿»¿ƒ∆∆¡«¿»
'¯ÊLÓ'18ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÌÈÏeM‰ ÈËeÁ e‡ˆÓ .19. »¿»ƒ¿¿≈««ƒ«¿»»¿∆¿ƒ

Ô‰Èt eÁ˙Ù ‡lL ÌÈBn¯ ÔÈÓk Ô˙B‡ ‰OBÚÂ20‰ÏB˙Â , ¿∆»¿ƒƒƒ∆…»¿ƒ∆¿∆
Ì‰·e ,ÌÈ‚eÊ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ‡È·Óe .ÏÈÚna Ô˙B‡»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆

ÌÈÏBaÚ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL21·‰Ê Ïk‰ ,22Ba ‰ÏB˙Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…»»¿∆
ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLÂ ‰Ê Ûk ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¿≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
„Á‡k Ì‰ÈL ÔÈa ÈeÏz‰ ÏBaÚ‰ ÌÚ ‚Bf‰Â .‰Ê Ûk23 »»∆¿«ƒ»ƒ¿«»≈¿≈∆¿∆»

ÔBÓÚt ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÂÈÏeL eÈ‰iL „Ú .ÔBÓÚt ‡¯˜ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«¬
ÔBn¯Â ÔBÓÚt ÔBn¯Â24. ¿ƒ«¬¿ƒ

כפול 18) חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח פרק (למעלה שלושה 19)שמונה" הם שהרי

שמונה". כפול אחד וכל ש"דרך 20)מינים, פח: זבחים
מאליהן  מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים

החיצונות". אגוזים קליפי שעושים שתלוי 21)כדרך מה
לקשקש. לג)22)בתוכן כח, (שמות בפסוק הוא כן
זהב". "בתוך 23)"ופעמוני כה) לט, (שם שנאמר ומה

הרימונים  בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
"בין  שכתב ומה שם), בזבחים (רש"י ביניהם אלא עצמם),
שני  בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י דלא זהו שניהם"

כמספר 24)רימונים". הרימונים מספר היה זה ולפי
אות  כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן  הפעמונים

רימונין. [72=] ובע"ב זוגין [72=] בע"ב אמרי רבנן ו):

.‰‰f‰,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ˙‚È¯‡aL · «»»∆«¬ƒ«»≈¿«∆»»«»
¯B‰Ë ·‰Ê „Á‡ ËeÁ Á˜BÏ :e‰OÚÓ ‡e‰ ‰Îk25 »»«¬≈≈«∆»»»»

‰Ú·M‰ ÏÙBÎÂ ˙ÏÎz ÏL ÔÈËeÁ ‰ML ÌÚ B˙BÂ¿¿ƒƒ»ƒ∆¿≈∆¿≈«ƒ¿»
‰ML ÌÚ ·‰Ê ËeÁ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ .˙Á‡k ÔÈËeÁƒ¿««¿≈∆»»ƒƒ»
,ÈL ˙ÚÏBz ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ ,ÔÓb¯‡ ÏL∆«¿»»¿∆»ƒƒ»∆««»ƒ
‰Úa¯‡ e‡ˆÓ .ÌÈzLt ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ¿∆»ƒƒ»∆ƒ¿ƒƒ¿¿«¿»»
.ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÌÈËeÁ‰ Ïk e‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÈËeÁ≈»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿…»¿∆¿ƒ
CB˙a ˙BOÚÏ ¯ÓB‚Â ·‰f‰ ÈÁt ˙‡ eÚw¯ÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«≈«»»¿≈«¬¿
CB˙·e ÈM‰ ˙ÚÏBz CB˙·e ÔÓb¯‡‰ CB˙·e ˙ÏÎz‰«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿

.ÔÎB˙a ÏeÙk ·‰f‰ ËeÁL ,„nÏÓ - LM‰«≈¿«≈∆«»»»¿»

מזוקק.25) זהב

.ÂÔÓ ·LBÁ ‰OÚÓ „‚a ‚¯B‡ ?ÔLÁ‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«∆≈∆∆«¬≈≈ƒ
ÏÚ LM‰Â ÈM‰ ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰Â ·‰f‰«»»¿«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿«≈«
‰n‡ Bk¯‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL¿…»¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿»¿«»
˙¯Ê ÏÚ ˙¯Ê ‡ˆÓ .ÌÈLÏ BÏÙBÎÂ ,˙¯Ê BaÁ¯Â¿»¿∆∆¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»∆∆«∆∆
ÌÈL¯ÙÓ‰ Ô·‡ ÏL ÌÈ¯eË ‰Úa¯‡ Ba Ú·B˜Â .Úa¯Ó¿À»¿≈««¿»»ƒ∆∆∆«¿…»ƒ

Úa¯Ó Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,‰¯Bza26,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓe «»»∆∆≈∆¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Óe ‰hÓÏÓ BÙÈwnL27. ∆«ƒƒ¿«»≈«¿«»

למלך).26) (משנה זה לדין מקור נמצא דעת 27)לא כן
ממלאות  שהאבנים שם "שעל שכתב: יז) כח, (שמות רש"י
בלשון  אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות

מלואים".

.Ê.Ì˙B„ÏB˙k ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿¿»
'Ô·e‡¯' Ì„‡‰ ÏÚ ·˙Bk ‡ˆÓÂ28- ‰ÙLÈ ÏÚÂ , ¿ƒ¿»≈«»…∆¿≈¿«»¿≈
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„·Ï·e ,ÌÈ¯Lk - BlMÓ „ÈÁÈ Ô˙B‡ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»»ƒƒ∆¿≈ƒƒ¿«
.¯eavÏ Ì¯ÒÓiL∆ƒ¿¿≈«ƒ

.Á˙BˆÏÁÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ eÈ‰ ÌÈËBÈ„‰ ÌÈ‰k È„‚aƒ¿≈…¬ƒ∆¿ƒ»ƒ≈∆«¬»
ÁÈp‰Ï Lc˜na eÈ‰ ÔBlÁ ÌÈÚL˙Â ‰MLÂ .˙Ba«̄¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿»¿«ƒ«
ÌLÂ ,¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ ,ÌÈ„‚a‰ Ô‰a»∆«¿»ƒ«¿»»«¿»ƒ¿»¿≈
.˙BÓe˙Ò ÔlÎÂ ,ÂÈ˙BBlÁ ÏÚ ·e˙k ¯ÓLÓ Ïk»ƒ¿»»««»¿À»¿
- Ô‰lL ˙aMa ‰„B·ÚÏ ¯ÓLÓ ÈL‡ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿«¿≈ƒ¿»»¬»««»∆»∆
;ÌÈÏk‰ ÔÈÏËBÂ Ô˙aL ÈÓÈ Ïk Ô‰È˙BBlÁ ÔÈÁ˙Bt¿ƒ«≈∆»¿≈««»¿¿ƒ«≈ƒ
.ÔÓ˙BÒÂ Ô‰È˙BBlÁÏ ÌÈ„‚a‰ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‡ˆiLÎe¿∆»¿«¬ƒƒ«¿»ƒ¿«≈∆¿¿»

.ËÈÙÏ ?¯ÓLÓ ÏÎÏ ˙BBlÁ ‰Úa¯‡ eOÚ ‰ÓÏÂ¿»»»«¿»»«¿»ƒ¿»¿ƒ
ÔBlÁa ÌÈÒÎn‰ Ïk ‡l‡ .ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏk‰ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿«≈ƒ¿…»ƒ∆»»«ƒ¿»«ƒ¿«
ÔBlÁa ÌÈË·‡‰ ÔÎÂ .ÌÈÒÎÓ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡∆»¿»»»ƒ¿»«ƒ¿≈»«¿≈ƒ¿«
ÔBlÁa Ôlk ˙BÙˆn‰ ÔÎÂ .Ë·‡ ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ ,„Á‡∆»¿»»»«¿≈¿≈«ƒ¿»À»¿«

.„Á‡ ÔBlÁa Ôlk ˙Bzk‰Â ,„Á‡∆»¿«À√À»¿«∆»

.ÈB‡ ‰ÏÈla BlL ‰kLla ·‰Ê È„‚a ÁÈpÓ ÏB„b Ô‰k…≈»«ƒ«ƒ¿≈»»«ƒ¿»∆««¿»
.Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL ˙Úa¿≈∆≈≈ƒ«ƒ¿»

.‡ÈÌBÈa ÌL·BÏ CÎÈÙÏ .Ô‰a ˙B‰Ï ¯zÓ ‰p‰k È„‚aƒ¿≈¿À»À»≈»»∆¿ƒ»¿»¿
,Ë·‡‰ ÔÓ ıeÁ ;‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL elÙ‡Â B˙„B·Ú¬»«¬ƒ∆…ƒ¿«¬»ƒ»«¿≈
‡l‡ BL·ÏÏ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡ ,ÊËÚL ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆««¿≈»¿…≈∆¿¿»¿∆»

.‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»

.·ÈÌÈzLÙe ¯Óˆ ‡l‡ ‰„B·ÚÏ ÔÈL·BÏ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡≈«…¬ƒ¿ƒ»¬»∆»∆∆ƒ¿ƒ
.„·Ïaƒ¿«

.‚ÈÓ‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ‡e‰ - '„a' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯ ¿»»∆∆¡««»≈«
- ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ˙ÏÎ˙e .ıea‰ ‡e‰Â ÌÈzLt‰«ƒ¿ƒ¿«¿≈∆»¬»¿»»
ÔÓ Ce˙t ‡e‰L ,ÌÈÓL ÌˆÚk Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡È‰ƒ«∆∆«»«¿∆∆»«ƒ∆»ƒ
˙ÚÏB˙Â ,Ì„‡ Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÔÓb¯‡‰ .ÏÁk‰«…«»«¿»»«∆∆«»«»…¿««

.˙ÚÏB˙a Úe·v‰ ¯Óv‰ ‡e‰ ÈM‰«»ƒ«∆∆«»«¿««

.„È'¯ÊLÓ LL' B‡ 'LL' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»≈≈»¿»
¯Ó‡pL ÌB˜Óe .‰ML ÏeÙk ËeÁ‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆«»ƒ»»∆∆¡«
ÔÓ ‰ÂˆÓe ;¯Lk - Bc·Ï „Á‡ ËeÁ ‰È‰ Ì‡ ,'„a'«ƒ»»∆»¿«»≈ƒ¿»ƒ
Ba ¯Ó‡pL ÌB˜Óe .‰ML ÏeÙk ‰È‰iL ¯Á·n‰«À¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»∆∆¡«
.‰ÓL ÏeÙk ÔËeÁ ‰È‰iL CÈ¯ˆ - „·Ïa '¯ÊLÓ'»¿»ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿∆»»¿…»

.ÂË‡e‰ - 'Ì˜¯ ‰OÚÓ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»«¬≈…≈
„Á‡ „vÓ ˙B‡¯ ‰‚È¯‡a ˙BOÚp‰ ˙B¯ev‰ ‰ÈÈ‰zL∆ƒ¿∆»«««¬»¬ƒ»ƒ¿ƒ«∆»
‰¯ev‰ ‰È‰zL ‡e‰ '·LÁ ‰OÚÓ'e .‚È¯‡‰ ÈÙaƒ¿≈»»ƒ«¬≈…≈∆ƒ¿∆«»

.¯BÁ‡Â ÌÈt ÔÈ„„ˆ ÈMÓ ˙È‡¯ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿»

.ÊËÔ‰k ÏL ÔÈa ,˙zk‰ ?ÌÈ„‚a‰ ‰OÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈«¿»ƒ«À…∆≈∆…≈
‡È‰L ,‰˙È‰ ˙ˆaLÓ - ËBÈ„‰ Ô‰k ÏL ÔÈa ÏB„b»≈∆…≈∆¿¿À∆∆»¿»∆ƒ
C¯„k ,˙BÒBk‰ ˙Èa BÓk ,d˙‚È¯‡a ÌÈza ÌÈza»ƒ»ƒ«¬ƒ»»¿≈«¿∆∆

dlL „È ˙È·e .ÌÈLw‰ ÌÈ„‚aa ÔÈ‚¯B‡‰ ÔÈOBÚL∆ƒ»¿ƒ«¿»ƒ«»ƒ≈»∆»
˙zk‰ Ûeb ÌÚ B˙B‡ ÔÈ¯aÁÓe ,BÓˆÚ ÈÙa ‚¯‡∆¡»ƒ¿≈«¿¿«¿ƒƒ«À…∆

.‰¯ÈÙ˙aƒ¿ƒ»

.ÊÈ˙Èa C¯‡Â .·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ „Ú - ˙zk‰ C¯‡…∆«À…∆«¿«¿»ƒ∆»≈¿…∆≈
.„i‰ ·Á¯k - BaÁ¯Â .B„È Òt „Ú - dlL „È»∆»««»¿»¿¿…««»

.ÁÈÔ‰k ÏL ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÏL ÔÈa ,ÌÈÒÎn‰«ƒ¿»«ƒ≈∆…≈»≈∆…≈
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ;ÌÈÎ¯È „Ú ÌÈ˙nÓ Ì‰ ,ËBÈ„‰∆¿≈ƒ»¿«ƒ«¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ

„Ú ,·l‰ ÔÓ ·B¯˜ ¯eah‰‡e‰L ,C¯i‰ ÛBÒ ««»ƒ«≈««»≈∆
·˜p‰ ˙Èa ‡Ï Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï LÈ ÌÈˆLe .‰aÎ¯‡‰»«¿À»¿»ƒ≈»∆¿≈»∆…≈«∆∆

.ÒÈk ÔÈÓk ÔÈÙwÓ ‡l‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙Èa ‡ÏÂ¿…≈»∆¿»∆»À»ƒ¿ƒƒ

.ËÈLL Bk¯‡ - ËBÈ„‰ B‡ ÏB„b Ô‰k ÏL ˙Ùˆn‰«ƒ¿∆∆∆…≈»∆¿»¿≈
,˙BÚaˆ‡ LÏL BÓk BaÁ¯ - Ë·‡‰Â .˙Bn‡ ‰¯OÚ∆¿≈«¿»«¿≈»¿¿»∆¿»
ÏÚ C¯k B¯ÈÊÁÓe BÙÈwÓ ,‰n‡ ÌÈLÏLe ÌÈzL Bk¯‡Â¿»¿¿«ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ∆∆«
‰OÚÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - Ôlk ‰p‰k È„‚·e .C¯k Èab«≈∆∆ƒ¿≈¿À»À»≈ƒ»«¬≈
.‚¯‡ ‰OÚÓ :¯Ó‡pL ;‚¯B‡ ‰OÚÓ ‡l‡ ,ËÁÓ««∆»«¬≈≈∆∆¡««¬≈…≈

ה'תשע"ו  ב' אדר ה' ג' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פי 1) הקורע ודין המעיל, ומעשה הציץ מעשה כיצד יבאר

המעיל.

.‡·Á¯ ·‰Ê ÏL ÒË ‰OBÚ ?ıÈv‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«ƒ∆«∆»»»»
˙BÚaˆ‡ ÈzL2ÈL ÂÈÏÚ ·˙BÎÂ ,ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÛÈwÓe ¿≈∆¿»«ƒ≈…∆¿…∆¿≈»»¿≈

‰ÏÚÓÏÓ ''‰Ï' ,‰hÓlÓ 'L„˜' .'‰Ï L„˜ :ÔÈËÈL3. ƒƒ…∆«…∆ƒ¿«»«ƒ¿«¿»
˙Á‡ ‰ËÈLa B·˙k Ì‡Â4e‰e·˙k ÌÈÓÚÙe .¯Lk - ¿ƒ¿»¿ƒ»««»≈¿»ƒ¿»

˙Á‡ ‰ËÈLa5. ¿ƒ»««

דיבור 2) (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
תורה  בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל
אלא  זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה - כלל" מדה
על  "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן
שתי  רחב מצח וסתם מצחו. כשיעור רחבו שיהיה - מצחו"

שם 3)אצבעות. בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
בהגהה  שם (עיין הלוי רבו בשם שם רש"י כתב וכן
בסוכה  (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון).
בירושלמי  הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:)
דיבור  שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל
בתחילת  קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה שאין
עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה

התיבות.4) יוסי 5)שתי ב"ר אליעזר ר' של כעדותו
כתוב  והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה

אחת. בשיטה לה' קדש עליו

.·ÂÈÙa ˙BËÏBa ˙Bi˙B‡‰Â6˙‡ ¯ÙBÁ [?„ˆÈk] . ¿»ƒ¿¿»»≈«≈∆
ÂÈ¯Á‡Ó ˙Bi˙B‡‰7‰ÂÚM‰ ÏÚ ˜a„Ó ‡e‰Â8„Ú »ƒ≈«¬»¿¿À»«««¬»«

ÂÈ˙Bˆ˜ ÈzLa ·e˜ ‡e‰Â .ËÏBaL9˙ÏÎz ÏÈ˙Ùe , ∆≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈∆
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ycwnd ilk zekld - dcear xtq - 'a xc` 'd 'b mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

epnÓ ‰hÓÏ10¯L˜ ‰È‰iL È„k ,·˜Ï ·˜pÓ ÒÎ ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»
.Û¯Ú‰ „‚k ÏÈ˙ta«¿ƒ¿∆∆»…∆

בולט".6) אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא כ. גיטין
נאמר 7) שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו

צריך  כתב ובכל חותם" פתוחי "מכתב ל) לט, (שמות
להן  מסביב ולא האותיות בגוף הכתיבה פעולת שיעשה

מאליהן. יוצאות שהן דבר 8)באופן על מונח היה שאם
לחוץ. בולטות להיות לאותיות מעכב דבר אותו היה קשה,

הפתיל.9) את הנקבים ידי על סובר 10)להעביר רבינו
נקב  עוד בו היה צריך הראב"ד לדעת אחד . בפתיל שדי

המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע,

.‚ÏÎz Blk ÏÈÚn‰˙11¯OÚ ÌÈL ÔÈÏeÙk ÂÈËeÁÂ ,12, «¿ƒÀ¿≈∆¿»¿ƒ¿≈»»
B˙‚È¯‡ ˙ÏÈÁ˙a ‚e¯‡ ÂÈÙe13„È ˙Èa BÏ ÔÈ‡Â .14‡l‡ , ƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈≈»∆»

ÌÈÙk ÈzLÏ ˜ÏÁ15C¯„k ,‰hÓÏ „Ú ÔB¯b‰ ÛBqÓ ∆¡»ƒ¿≈¿»«ƒƒ«»«¿«»¿∆∆
ÔB¯b‰ Ïk „‚k ‡l‡ ¯aÁÓ BÈ‡Â ,ÌÈÏÈÚn‰ Ïk»«¿ƒƒ¿≈¿À»∆»¿∆∆»«»

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰Â .„·Ïa16‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ƒ¿«¿«≈«ƒ«¿ƒ∆∆∆¡«…
C¯c ÔÚ¯Bw‰L ,‰p‰k È„‚a ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ú¯wÈƒ»≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿À»∆«¿»∆∆

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰17. «¿»»∆

כליל 11) - האפוד מעיל את "ויעש כב) לט, (שם שנאמר
מעיל 12)תכלת". את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר

מה  מפרוכת, תכלת תכלת ולמדים תכלת", כליל - האפוד
דהיינו  גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף ששה להלן

שפה 13)שניים. בתוכו ראשו פי "והיה לב) (שם, שנאמר
בית  פתיחת רש"י: ופירש אורג" מעשה סביב לפיו יהיה
ולא  אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר

שבאיזו 14)במחט. ואפשר שם) (שמות הרמב"ן כתב כן
הגמרא  מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא
מעשה  אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו עב:) (יומא
במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט
(שם  במעיל אלא נאמר לא אורג" "מעשה כי לראות ויש
אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כב) ולט, לא כח,
לו  היה שלא כרחנו על כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי

יד. ממה 15)בית ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן כתב כן
ורמון  זהב פעמון ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר

שוליים. שני לו שהיו הרי המעיל", שולי לעיין 16)על יש
המעיל. פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה
דינו  מפיו חוץ המעיל שכל שכתב, שם חינוך במנחת ועיין
השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל

שנאמר 17) לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו עב. ביומא
אלא  השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע". לא

כהונה  חייב ולא בבגדי המעיל שבפי נראה המעיל, בפי
כהונה  בגדי שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף מלקות
(זבחים  שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא
שלש  על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.)
אחרים  כהונה בגדי ואילו יקרע", לא שנאמר משום ומכבסו,
אסור  שבמעיל הרי צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ קורע
בגדי  בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף לקרוע

מותר. להשחתה מכווין אינו אם כהונה,

.„ÔÈÓ Ïk ,ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ‡È·Óe≈ƒ¿≈∆¿«¿»»¿««»ƒ»ƒ

ÂÈÏeLa ¯Ó‡pL ÈÙÏ ,‰BÓL ¯eÊL ÔzLÏMÓƒ¿»¿»»¿»¿ƒ∆∆¡«¿»
'¯ÊLÓ'18ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ ÌÈÏeM‰ ÈËeÁ e‡ˆÓ .19. »¿»ƒ¿¿≈««ƒ«¿»»¿∆¿ƒ

Ô‰Èt eÁ˙Ù ‡lL ÌÈBn¯ ÔÈÓk Ô˙B‡ ‰OBÚÂ20‰ÏB˙Â , ¿∆»¿ƒƒƒ∆…»¿ƒ∆¿∆
Ì‰·e ,ÌÈ‚eÊ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL ‡È·Óe .ÏÈÚna Ô˙B‡»«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆

ÌÈÏBaÚ ÌÈÚ·LÂ ÌÈL21·‰Ê Ïk‰ ,22Ba ‰ÏB˙Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«…»»¿∆
ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLÂ ‰Ê Ûk ÈÏeLa ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒ¿≈»»∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
„Á‡k Ì‰ÈL ÔÈa ÈeÏz‰ ÏBaÚ‰ ÌÚ ‚Bf‰Â .‰Ê Ûk23 »»∆¿«ƒ»ƒ¿«»≈¿≈∆¿∆»

ÔBÓÚt ÂÈ„„ˆ ÈMÓ ÂÈÏeL eÈ‰iL „Ú .ÔBÓÚt ‡¯˜ƒ¿»«¬«∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»»«¬
ÔBn¯Â ÔBÓÚt ÔBn¯Â24. ¿ƒ«¬¿ƒ

כפול 18) חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר "ומקום
יד). הלכה ח פרק (למעלה שלושה 19)שמונה" הם שהרי

שמונה". כפול אחד וכל ש"דרך 20)מינים, פח: זבחים
מאליהן  מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רימונים

החיצונות". אגוזים קליפי שעושים שתלוי 21)כדרך מה
לקשקש. לג)22)בתוכן כח, (שמות בפסוק הוא כן
זהב". "בתוך 23)"ופעמוני כה) לט, (שם שנאמר ומה

הרימונים  בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים",
"בין  שכתב ומה שם), בזבחים (רש"י ביניהם אלא עצמם),
שני  בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י דלא זהו שניהם"

כמספר 24)רימונים". הרימונים מספר היה זה ולפי
אות  כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן  הפעמונים

רימונין. [72=] ובע"ב זוגין [72=] בע"ב אמרי רבנן ו):

.‰‰f‰,‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ˙‚È¯‡aL · «»»∆«¬ƒ«»≈¿«∆»»«»
¯B‰Ë ·‰Ê „Á‡ ËeÁ Á˜BÏ :e‰OÚÓ ‡e‰ ‰Îk25 »»«¬≈≈«∆»»»»

‰Ú·M‰ ÏÙBÎÂ ˙ÏÎz ÏL ÔÈËeÁ ‰ML ÌÚ B˙BÂ¿¿ƒƒ»ƒ∆¿≈∆¿≈«ƒ¿»
‰ML ÌÚ ·‰Ê ËeÁ ‰OBÚ ‡e‰ ÔÎÂ .˙Á‡k ÔÈËeÁƒ¿««¿≈∆»»ƒƒ»
,ÈL ˙ÚÏBz ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ ,ÔÓb¯‡ ÏL∆«¿»»¿∆»ƒƒ»∆««»ƒ
‰Úa¯‡ e‡ˆÓ .ÌÈzLt ÏL ‰ML ÌÚ „Á‡ ËeÁÂ¿∆»ƒƒ»∆ƒ¿ƒƒ¿¿«¿»»
.ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÌÈËeÁ‰ Ïk e‡ˆÓÂ ,·‰Ê ÈËeÁ≈»»¿ƒ¿¿»«ƒ¿…»¿∆¿ƒ
CB˙a ˙BOÚÏ ¯ÓB‚Â ·‰f‰ ÈÁt ˙‡ eÚw¯ÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«≈«»»¿≈«¬¿
CB˙·e ÈM‰ ˙ÚÏBz CB˙·e ÔÓb¯‡‰ CB˙·e ˙ÏÎz‰«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿

.ÔÎB˙a ÏeÙk ·‰f‰ ËeÁL ,„nÏÓ - LM‰«≈¿«≈∆«»»»¿»

מזוקק.25) זהב

.ÂÔÓ ·LBÁ ‰OÚÓ „‚a ‚¯B‡ ?ÔLÁ‰ ‰OÚÓ „ˆÈk≈««¬≈«∆≈∆∆«¬≈≈ƒ
ÏÚ LM‰Â ÈM‰ ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡‰Â ˙ÏÎz‰Â ·‰f‰«»»¿«¿≈∆¿»«¿»»¿«««»ƒ¿«≈«
‰n‡ Bk¯‡ ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈËeÁ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL¿…»¿∆¿ƒƒ¿∆≈«¿»¿«»
˙¯Ê ÏÚ ˙¯Ê ‡ˆÓ .ÌÈLÏ BÏÙBÎÂ ,˙¯Ê BaÁ¯Â¿»¿∆∆¿¿ƒ¿«ƒƒ¿»∆∆«∆∆
ÌÈL¯ÙÓ‰ Ô·‡ ÏL ÌÈ¯eË ‰Úa¯‡ Ba Ú·B˜Â .Úa¯Ó¿À»¿≈««¿»»ƒ∆∆∆«¿…»ƒ

Úa¯Ó Ô‰Ó Ô·‡ Ïk ,‰¯Bza26,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓe «»»∆∆≈∆¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
ÂÈ˙BÁe¯ Úa¯‡Óe ‰hÓÏÓ BÙÈwnL27. ∆«ƒƒ¿«»≈«¿«»

למלך).26) (משנה זה לדין מקור נמצא דעת 27)לא כן
ממלאות  שהאבנים שם "שעל שכתב: יז) כח, (שמות רש"י
בלשון  אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות

מלואים".

.Ê.Ì˙B„ÏB˙k ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿¿»
'Ô·e‡¯' Ì„‡‰ ÏÚ ·˙Bk ‡ˆÓÂ28- ‰ÙLÈ ÏÚÂ , ¿ƒ¿»≈«»…∆¿≈¿«»¿≈
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·˙BÎÂ .'ÔÈÓÈa'29Ì‰¯·‡' Ô·e‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÁza ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»¿«¿»≈¿≈«¿»»
'dÈ ÈË·L' ÔÈÓÈaÓ ‰hÓÏ ·˙BÎÂ ,'·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ30, ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»

˙Bi˙B‡‰ Ïk eÈ‰iL È„k31ÌL ˙BÈeˆÓ32. ¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿»

היה 28) אודם "על תצוה): פרשת (סוף רבה במדרש הוא כן
כתוב  היה פטדה על ראובן, ויעקב יצחק אברהם כתוב
כתוב  היה נופך על כו', לוי כתוב היה ברקת על שמעון,
כתוב  היה יהלום על יששכר, כתוב היה ספיר על יהודה,
כתוב  היה שבו על דן, כתוב היה לשם על וכו', זבולן
כתוב  היה תרשיש על וכו', גד כתוב היה אחלמה על נפתלי,
בנימין  כתוב היה ישפה על יוסף, כתוב היה שוהם על אשר,

ישורון". היה 29)שבטי שבשמיר מבואר מח: בסוטה
למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב,

ישורון".30) "שבטי שם: ובמדרש שם של 31)ובגמרא
ביתא. בשמות32)האלפא חסרות כי היו השבטים

וטי"ת. קו"ף צדי, האותיות:

.Á˙BÚaË Úa¯‡ ÔLÁ ÏL ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‰OBÚÂ¿∆««¿«»ƒ∆∆«¿««¿
‰Ï˙ ÔLÁ‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa Ô˙BÂ .·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈««»∆«¿»∆«∆ƒ¿∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,·‰f‰ ˙B˙B·Ú ÈzL ,Ô‰a33;˙B¯L¯L »∆¿≈¬«»»¿≈«ƒ¿»ƒ«¿¿
ÌÈcc‰ „‚k Ô‰L ,‰hÓ ÏL ˙BÚaË ÈzLa Ô˙BÂ34, ¿≈ƒ¿≈«»∆«»∆≈¿∆∆««ƒ

.˙ÏÎz ÈÏÈ˙t ÈL¿≈¿ƒ≈¿≈∆

"והיו 34)בתורה.33) ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
הלב, על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב על

סופדים". שדים כנגד שנאמר

.ËÛ˙kÓ Ì„‡ ÏL Bab ·Á¯k BaÁ¯ - „BÙ‡‰»≈»¿¿…««∆»»ƒ»≈
„Ú ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈ„i‰ ÈÏÈv‡ „‚kÓ Bk¯‡Â ,Û˙ÎÏ¿»≈¿»¿ƒ¿∆∆«ƒ≈«»«ƒ≈¬»«
epnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙B„È ÈzL BÓk BÏ LÈÂ .ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿≈¿¿≈»¿ƒ∆

‚È¯‡a35Ì‰Â ,Ì‰a B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁL ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ »»ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆¿≈
˙ÏÎz ·‰Ê ‚e¯‡ Ïk‰Â .„BÙ‡‰ ·LÁ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆»≈¿«…»»»¿≈∆
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÏÚ LLÂ ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ»≈«¿…»¿∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ¯ÙB˙Â .ÔLÁ‰ ‰OÚÓk ,ÔÈËeÁ36,˙BÙ˙k ÈzL ƒ¿«¬≈«∆¿≈»»¿≈¿≈
Û˙k Ïk ÏÚ Ú·B˜Â .Ô‰k‰ ˙BÙ˙k ÏÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«…≈¿≈««»»≈

Úa¯Ó Ì‰L Ô·‡ Û˙ÎÂ37,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓ ¿»≈∆∆…«¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
‰ML ,ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÈzL ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««¿≈»¬»ƒ¿«¿»ƒƒ»
.Ì˙B„ÏB˙k ,BÊ Ô·‡ ÏÚ ‰MLÂ BÊ Ô·‡ ÏÚ«∆∆¿ƒ»«∆∆¿¿»
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ e‡ˆÓÂ ,'ÛÒB‰È' ÛÒBÈ ÌL ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈
CÎÂ .BÊ Ô·‡a ˙B‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚÂ ,BÊ Ô·‡a ˙B‡¿∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿∆∆¿»

ÔÈ·e˙k eÈ‰38: »¿ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י פירש "שתי 36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י שהרי אפשר, אי ממש מרובע
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שכתב  ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני

Ô·e‡¿̄≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

¯Î˘OÈƒ»»ÔÏe·Ê¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»¯L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ
- Ô·e‡¯ da ·e˙kL Ô·‡‰ÂÔ·‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆

‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ - ÔBÚÓL da ·e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡¯a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ·‰Ê ˙B˙B·Ú¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙B¯L¯L«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙B·Ú‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙B¯L¯M‰ ˙‡ ÔÈ„È¯BÓe ,„BÙ‡‰ ·LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜¯ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ - Ïe˜Ï˜ C¯c Ô¯eaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח).39) שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק לשון
(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא

מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È - ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ L·BlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
„BÙ‡‰ ·LÁÂ .ÂÈ¯Á‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ ¯eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„¯BÈ ·‰Ê ˙B˙B·Ú ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»
.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒk¯Ó ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈
˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿

.·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆

ה'תשע"ו  ב' אדר ו' ד' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר
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.‡ÌÈÒÎn‰ L·BÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈ·Ï ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ B¯eahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ¯‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ¯‚BÁ Ck ¯Á‡Â .˙zk‰ L·BÏ Ck ¯Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë·‡‰3„Ú C¯k ÏÚ C¯k BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.¯LB˜Â ¯ÓBbL∆≈¿≈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק אףֿעלֿפי
בד, רש"י) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי ילבש, קודש בד
 ֿ תלמוד למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי הדיוט) בכהן ג ו, (שם לומר
בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע, –
בד  "ומכנסי ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח: בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י). – המפרק כנגד

.·- ÚÊia e¯bÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa L¯ÙÓ Ë·‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb¯˙Â ÌÈ‡È·p‰5Ôe¯ÒÈ ÔB‰È··Ï ÏÚ :6Ck ¯Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

Ú·Bk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י  דוקא,6)ביחזקאל  לאו  הלב על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י וכן ללב. סמוך אלא
הלב. על ולא הלב כנגד ידיהם אצילי ובכהן 7)כנגד

כתב  ולא במצנפת", "צונף רק כתב ג, הלכה להלן גדול,
ב. הלכה פ"ח למעלה וראה כובע". "כמין

.‚Ë·‡a ¯‚BÁL ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ L·BÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
„BÙ‡‰ ·LÁa ¯‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ - ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck ¯Á‡Â .„BÙ‡a B¯‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ ¯LB˜Â10‰È‰ B¯ÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡¯11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆

כסדר 8) באבנט, וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
שיש  ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים לבישת
כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט שהחגירה אומרים
ט) כט, (שמות שנאמר מה לקיים בכדי גדולה, כהונה בגדי
צריכה  באבנט שהחגירה ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח, (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן

ה  על אותו משה וילבש "ויקרב נאמר: ואחרֿכך וגו', מעיל
הכהן  שחגירת הרי אבנט", אותם ויחגור וגו' אהרן בני את
בניו. את להלביש שהתחיל לפני היתה באבנט, הגדול
לטיב  נדרש ובניו, אהרן אבנט אותם וחגרת הקודם והפסוק
כהן  של ואבנטו גדול כהן של שאבנטו לאמר, האבנט
ה"א. פ"ח למעלה ראה כלאים, ששניהם שוים, הדיוט

באבנט 9) אותו "ויחגור שם). (ויקרא בתורה הסדר כן
אותו  ויחגור האפוד את עליו ויתן המעיל את אותו וילבש
וגו' החושן את עליו וישם בו, לו ויאפוד האפוד בחשב
ציץ  את וגו' המצנפת על וישם וגו' המצנפת את וישם

למעלה 10)הזהב". הציץ של הקשר היה הראש מאחורי
הציץ  מן למעלה המצנפת היתה לפניו אבל המצנפת, מן
(שמות  שנאמר מה רבינו פירש כן כי [ויתכן רוקח). (מעשה
שם]. רש"י ועיין המצנפת", על "והיה לז): כח,

יט.11) זבחים

.„el‡ ÌÈ„‚a ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ12Ô‰k‰ ˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿«¬≈«¬¿»ƒ≈¿ƒ¿«…≈
ÂÈa ˙‡Â ,L„˜ È„‚· ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰a „·BÚ≈»∆∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆¿∆»»
˙BÁÙa LnML ÏB„b Ô‰ÎÂ .˙zk ÌzLaÏ‰Â ·È¯˜z«¿ƒ¿ƒ¿«¿»À√…¿…≈»∆ƒ≈¿»

ÌÈ„‚a ‰ÓMÓ13˙BÁÙa LnML ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,el‡ ƒ¿…»¿»ƒ≈…≈∆¿∆ƒ≈¿»
ÌÈ„‚a ‰Úa¯‡Ó14,ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ≈«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ
‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ15ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,16¯Êk , «¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿»

Ì‰Ï ‰˙È‰Â Ë·‡ Ì˙‡ z¯‚ÁÂ :¯Ó‡pL .LnML∆ƒ≈∆∆¡«¿»«¿»…»«¿≈¿»¿»»∆
ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ô˙p‰k - Ô‰ÈÏÚ Ì‰È„‚aL ÔÓÊa ;‰p‰k¿À»ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¬≈∆¿À»»¬≈∆≈
Ì‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙p‰k ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Ô‰È„‚aƒ¿≈∆¬≈∆≈¿À»»¬≈∆∆»¬≈≈

˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Êk17. ¿»ƒ¿∆¡«¿«»«»≈»

הלבישה 12) למצוות הכנה אלא אינה הבגדים עשיית
(עשה  המצוות בספר רבינו מדברי נראה וכן בהם, והעבודה
מ). עמוד לעם, המצוות (ספר י בכלל שם ועיין לג),

יח.13) פג:14)שם טו:15)סנהדרין זבחים
פג:16) פג. שם:17)סנהדרין

.‰ÏÒBÙe ‰˙ÈÓ ·iÁ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ‰L ÌLk¿≈∆«¿À»¿»ƒ«»ƒ»≈
ÌÈ„‚a ¯˙i‰ Ck ,‰„B·Ú‰18ÈzL L·lL ÔB‚k . »¬»»«»≈¿»ƒ¿∆»«¿≈

˙Bzk19L·lL ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÌÈË·‡ ÈL B‡ À√¿≈«¿≈ƒ…≈∆¿∆»«
·iÁÂ ,‰„B·Ú‰ ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ - „·ÚÂ ÏB„b Ô‰k È„‚aƒ¿≈…≈»¿»«¬≈∆¿«≈»¬»¿«»

‰˙ÈÓ20È„Èa.ÌÈÓL ƒ»ƒ≈»«ƒ

א,18) (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו יח. בזבחים הוא כן
"הכהנים  – הנתחים" את הכהן אהרן בני "וערכו ח):
נתלית  שהכהונה להם, הראוים בבגדים (=היינו בכיהונן
גדולה  כהונה בגדי שלבש הדיוט לכהן מכאן רש"י), – בהם
של  ילבש שלא "בד, יח: שם ועוד פסולה". עבודתו ועבד,

שם). (רש"י ילבש לבדו משמע, שבד עמהן". כן 19)חול
(7 513 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"א מנחות בתוספתא הוא
(זבחים  רש"י דעת אבל יג. הלכה פ"י עירובין ובירושלמי
הוא  הרי בעולם, בגד שום עליהם הוסיף אם שאפילו יח.)
יח: שם שאמרו ממה ללמוד יש וכן בגדים. יתור בכלל
א: הלכה ב פרק צו פ' בספרא הוא וכן למעלה). (הובא
בגדי  עמהם ילבש אבל קודש, בגדי עמהם ילבש לא "יכול

בשרו". על ילבש בד ומכנסי תלמודֿלומר שכיון 20)חול,
(ראה  מיתה שחייב ששמש כזר הוא הרי כהן, שאינו

למעלה).

.ÂÌL·Ïe B¯Oa ÏÚ :‰p‰k È„‚·a ¯Ó‡21,„nÏÓ - ∆¡«¿ƒ¿≈¿À»«¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ„‚aÏ B¯Oa ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡lL22elÙ‡ . ∆…ƒ¿∆»»≈≈¿»«¿»ƒ¬ƒ

‡ÓÈ23¯ÙÚ B‡ ˙Á‡24‰˙Ó ‰pk B‡25ÔÈa ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ»««»»ƒ»≈»ƒ»¿»≈
CÎÈÙÏ .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ ‰ˆÈˆÁ BÊ È¯‰ - „‚aÏ ¯Oa»»«∆∆¬≈¬ƒ»«¬»¿»¿ƒ»
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·˙BÎÂ .'ÔÈÓÈa'29Ì‰¯·‡' Ô·e‡¯Ó ‰ÏÚÓÏ ‰lÁza ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒ»¿«¿»≈¿≈«¿»»
'dÈ ÈË·L' ÔÈÓÈaÓ ‰hÓÏ ·˙BÎÂ ,'·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ30, ƒ¿»¿«¬…¿≈¿«»ƒƒ¿»ƒƒ¿≈»

˙Bi˙B‡‰ Ïk eÈ‰iL È„k31ÌL ˙BÈeˆÓ32. ¿≈∆ƒ¿»»ƒ¿»

היה 28) אודם "על תצוה): פרשת (סוף רבה במדרש הוא כן
כתוב  היה פטדה על ראובן, ויעקב יצחק אברהם כתוב
כתוב  היה נופך על כו', לוי כתוב היה ברקת על שמעון,
כתוב  היה יהלום על יששכר, כתוב היה ספיר על יהודה,
כתוב  היה שבו על דן, כתוב היה לשם על וכו', זבולן
כתוב  היה תרשיש על וכו', גד כתוב היה אחלמה על נפתלי,
בנימין  כתוב היה ישפה על יוסף, כתוב היה שוהם על אשר,

ישורון". היה 29)שבטי שבשמיר מבואר מח: בסוטה
למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב,

ישורון".30) "שבטי שם: ובמדרש שם של 31)ובגמרא
ביתא. בשמות32)האלפא חסרות כי היו השבטים

וטי"ת. קו"ף צדי, האותיות:

.Á˙BÚaË Úa¯‡ ÔLÁ ÏL ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ ‰OBÚÂ¿∆««¿«»ƒ∆∆«¿««¿
‰Ï˙ ÔLÁ‰L ,‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa Ô˙BÂ .·‰Ê»»¿≈ƒ¿≈««»∆«¿»∆«∆ƒ¿∆

ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,·‰f‰ ˙B˙B·Ú ÈzL ,Ô‰a33;˙B¯L¯L »∆¿≈¬«»»¿≈«ƒ¿»ƒ«¿¿
ÌÈcc‰ „‚k Ô‰L ,‰hÓ ÏL ˙BÚaË ÈzLa Ô˙BÂ34, ¿≈ƒ¿≈«»∆«»∆≈¿∆∆««ƒ

.˙ÏÎz ÈÏÈ˙t ÈL¿≈¿ƒ≈¿≈∆

"והיו 34)בתורה.33) ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
הלב, על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב על

סופדים". שדים כנגד שנאמר

.ËÛ˙kÓ Ì„‡ ÏL Bab ·Á¯k BaÁ¯ - „BÙ‡‰»≈»¿¿…««∆»»ƒ»≈
„Ú ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈ„i‰ ÈÏÈv‡ „‚kÓ Bk¯‡Â ,Û˙ÎÏ¿»≈¿»¿ƒ¿∆∆«ƒ≈«»«ƒ≈¬»«
epnÓ ˙B‡ˆBÈ ˙B„È ÈzL BÓk BÏ LÈÂ .ÌÈÏ‚¯‰»«¿«ƒ¿≈¿¿≈»¿ƒ∆

‚È¯‡a35Ì‰Â ,Ì‰a B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁL ,Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ »»ƒ¿»¿»∆¿ƒ»∆¿≈
˙ÏÎz ·‰Ê ‚e¯‡ Ïk‰Â .„BÙ‡‰ ·LÁ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈∆»≈¿«…»»»¿≈∆
ÌÈ¯OÚÂ ‰ÓL ÏÚ LLÂ ÈL ˙ÚÏB˙Â ÔÓb¯‡Â¿«¿»»¿««»ƒ»≈«¿…»¿∆¿ƒ

ÂÈÏÚ ¯ÙB˙Â .ÔLÁ‰ ‰OÚÓk ,ÔÈËeÁ36,˙BÙ˙k ÈzL ƒ¿«¬≈«∆¿≈»»¿≈¿≈
Û˙k Ïk ÏÚ Ú·B˜Â .Ô‰k‰ ˙BÙ˙k ÏÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿«ƒ¿«…≈¿≈««»»≈

Úa¯Ó Ì‰L Ô·‡ Û˙ÎÂ37,·‰Ê ÏL ˙È·a ÚwLÓ ¿»≈∆∆…«¿À»¿À»¿«ƒ∆»»
‰ML ,ÌÈË·M‰ ˙BÓL ÌÈ·‡‰ ÈzL ÏÚ ÁzÙÓe¿«≈««¿≈»¬»ƒ¿«¿»ƒƒ»
.Ì˙B„ÏB˙k ,BÊ Ô·‡ ÏÚ ‰MLÂ BÊ Ô·‡ ÏÚ«∆∆¿ƒ»«∆∆¿¿»
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ e‡ˆÓÂ ,'ÛÒB‰È' ÛÒBÈ ÌL ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ≈≈¿≈¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿»≈
CÎÂ .BÊ Ô·‡a ˙B‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚÂ ,BÊ Ô·‡a ˙B‡¿∆∆¿∆¿ƒ¿»≈¿∆∆¿»

ÔÈ·e˙k eÈ‰38: »¿ƒ

עליו 35) אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו
מתוכו  ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו

שם. רש"י פירש "שתי 36)וכן ז) (שם, שנאמר כמו
שאינם  הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות
פירש  וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארוגים להיות צריכים

שם. שמות 37)רש"י שהרי אפשר, אי ממש מרובע
ספר). (קרית רחבו על יותר ארכו כן ואם עליו, השבטים

סדר 38) היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שכתב  ז פרק יומא המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם.
היו  איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון
שרק  נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות

הזה. הסדר היה האפוד באבני

Ô·e‡¿̄≈ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂÏ≈ƒ‰„e‰È¿»

¯Î˘OÈƒ»»ÔÏe·Ê¿À

ÈÏzÙ«¿»ƒÔc»

„b»¯L‡»≈

ÛÒB‰È¿≈ÔÓÈaƒ¿»ƒ
- Ô·e‡¯ da ·e˙kL Ô·‡‰ÂÔ·‡‰Â ,˙ÈÓÈ‰ BÙ˙k ÏÚ ¿»∆∆∆»»¿≈«¿≈«¿»ƒ¿»∆∆

‰OBÚÂ .˙ÈÏ‡ÓO‰ BÙ˙k ÏÚ - ÔBÚÓL da ·e˙kL∆»»ƒ¿«¿≈«¿»ƒ¿∆
,Û˙k‰ L‡¯a ‰ÏÚÓÏÓ ˙Á‡ :˙BÚaË ÈzL Û˙k ÏÎa¿»»≈¿≈«»««ƒ¿«¿»¿…«»≈
ÈzL Ô˙BÂ .·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Û˙kÏ ‰hÓlÓ ˙Á‡Â¿««ƒ¿«»«»≈¿«¿»ƒ«≈∆¿≈¿≈
ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â ,‰ÏÚÓlL ˙BÚaË ÈzLa ·‰Ê ˙B˙B·Ú¬»»ƒ¿≈«»∆¿«¿»¿≈«ƒ¿»ƒ

.˙B¯L¯L«¿¿

.ÈÔLÁ ÏL ˙B˙B·Ú‰ ˙Bˆ˜ ÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¿ƒ¿»¬∆∆
ÈL ÒÈÎÓe ,„BÙ‡‰ ˙BÙ˙Îa ‰ÏÚÓ ÏL ˙BÚaha««»∆«¿»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈
ÏL ˙BÚah‰ ÈzLa ÔLÁ‰ ÈÏeLaL ˙ÏÎz‰ ÈÏÈ˙t¿ƒ≈«¿≈∆∆¿≈«∆ƒ¿≈««»∆
˙B¯L¯M‰ ˙‡ ÔÈ„È¯BÓe ,„BÙ‡‰ ·LÁÓ ‰ÏÚÓ«¿»≈≈∆»≈ƒƒ∆««¿¿
ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ˙BÚaËaL∆¿«¿ƒ¿»≈««¿«∆

ÁfÈ ‡ÏÂ ‰Êa ‰Ê e˜a„iL È„k ,˙BBÈÏÚ‰39ÔLÁ‰ »∆¿¿≈∆ƒ¿¿∆»∆¿…ƒ««∆
˜¯ÙÓe „BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ ÁÈfn‰ ÏÎÂ .„BÙ‡‰ ÏÚÓ≈«»≈¿»««ƒ«∆≈«»≈¿»≈

‰˜BÏ - Ïe˜Ï˜ C¯c Ô¯eaÁ40. ƒ»∆∆ƒ¿∆

כח).39) שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק לשון
(40- לתקן אבל קלקול". "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא

מותר.

.‡ÈÔLÁ‰ ‰È‰È - ÔLÁ‰ ÌÚ „BÙ‡‰ L·BlLk ‡ˆÓƒ¿»¿∆≈»≈ƒ«∆ƒ¿∆«∆
„BÙ‡‰ ·LÁÂ .ÂÈ¯Á‡Ó „BÙ‡‰Â ,‰ÂLa BaÏ ÏÚ«ƒ¿»∆¿»≈≈«¬»¿≈∆»≈
ÏÚ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙k ÈzLe .ÔLÁ‰ ˙Áz BaÏ ÏÚ ¯eL»̃«ƒ«««∆¿≈ƒ¿»≈«
ÂÈÙ˙k ÏÚÓ ˙B„¯BÈ ·‰Ê ˙B˙B·Ú ÈzLe .ÂÈÙ˙k ÈzL¿≈¿≈»¿≈¬»»¿≈«¿≈»
.ÔLÁ‰ ˙BÚaË „Ú „BÙ‡‰ ˙BÙ˙kÓ Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»ƒƒ¿»≈««¿«∆
È˙MÓ ÂÈ„È ÈÏÈv‡ ˙ÁzÓ ÔÈÒk¯Ó ˙ÏÎz ÈËeÁ ÈLe¿≈≈¿≈∆¿À»ƒƒ«««ƒ≈»»ƒ¿≈
˙BÙ˙k ˙BÚaË ÈzL „Ú ˙BBzÁz‰ ÔLÁ‰ ˙BÚaË«¿«∆««¿«¿≈«¿ƒ¿

.·LÁ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ,˙BBzÁz‰ „BÙ‡‰»≈««¿∆≈¿«¿»ƒ«≈∆

ה'תשע"ו  ב' אדר ו' ד' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר
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.‡ÌÈÒÎn‰ L·BÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈ·Ï ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ B¯eahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ¯‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ¯‚BÁ Ck ¯Á‡Â .˙zk‰ L·BÏ Ck ¯Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë·‡‰3„Ú C¯k ÏÚ C¯k BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.¯LB˜Â ¯ÓBbL∆≈¿≈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק אףֿעלֿפי
בד, רש"י) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי ילבש, קודש בד
 ֿ תלמוד למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי הדיוט) בכהן ג ו, (שם לומר
בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע, –
בד  "ומכנסי ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח: בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י). – המפרק כנגד

.·- ÚÊia e¯bÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa L¯ÙÓ Ë·‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb¯˙Â ÌÈ‡È·p‰5Ôe¯ÒÈ ÔB‰È··Ï ÏÚ :6Ck ¯Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

Ú·Bk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י  דוקא,6)ביחזקאל  לאו  הלב על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י וכן ללב. סמוך אלא
הלב. על ולא הלב כנגד ידיהם אצילי ובכהן 7)כנגד

כתב  ולא במצנפת", "צונף רק כתב ג, הלכה להלן גדול,
ב. הלכה פ"ח למעלה וראה כובע". "כמין

.‚Ë·‡a ¯‚BÁL ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ L·BÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
„BÙ‡‰ ·LÁa ¯‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ - ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck ¯Á‡Â .„BÙ‡a B¯‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ ¯LB˜Â10‰È‰ B¯ÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡¯11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆

כסדר 8) באבנט, וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
שיש  ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים לבישת
כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט שהחגירה אומרים
ט) כט, (שמות שנאמר מה לקיים בכדי גדולה, כהונה בגדי
צריכה  באבנט שהחגירה ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח, (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן

ה  על אותו משה וילבש "ויקרב נאמר: ואחרֿכך וגו', מעיל
הכהן  שחגירת הרי אבנט", אותם ויחגור וגו' אהרן בני את
בניו. את להלביש שהתחיל לפני היתה באבנט, הגדול
לטיב  נדרש ובניו, אהרן אבנט אותם וחגרת הקודם והפסוק
כהן  של ואבנטו גדול כהן של שאבנטו לאמר, האבנט
ה"א. פ"ח למעלה ראה כלאים, ששניהם שוים, הדיוט

באבנט 9) אותו "ויחגור שם). (ויקרא בתורה הסדר כן
אותו  ויחגור האפוד את עליו ויתן המעיל את אותו וילבש
וגו' החושן את עליו וישם בו, לו ויאפוד האפוד בחשב
ציץ  את וגו' המצנפת על וישם וגו' המצנפת את וישם

למעלה 10)הזהב". הציץ של הקשר היה הראש מאחורי
הציץ  מן למעלה המצנפת היתה לפניו אבל המצנפת, מן
(שמות  שנאמר מה רבינו פירש כן כי [ויתכן רוקח). (מעשה
שם]. רש"י ועיין המצנפת", על "והיה לז): כח,

יט.11) זבחים

.„el‡ ÌÈ„‚a ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ12Ô‰k‰ ˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿«¬≈«¬¿»ƒ≈¿ƒ¿«…≈
ÂÈa ˙‡Â ,L„˜ È„‚· ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰a „·BÚ≈»∆∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆¿∆»»
˙BÁÙa LnML ÏB„b Ô‰ÎÂ .˙zk ÌzLaÏ‰Â ·È¯˜z«¿ƒ¿ƒ¿«¿»À√…¿…≈»∆ƒ≈¿»

ÌÈ„‚a ‰ÓMÓ13˙BÁÙa LnML ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,el‡ ƒ¿…»¿»ƒ≈…≈∆¿∆ƒ≈¿»
ÌÈ„‚a ‰Úa¯‡Ó14,ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ≈«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ
‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ15ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,16¯Êk , «¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿»

Ì‰Ï ‰˙È‰Â Ë·‡ Ì˙‡ z¯‚ÁÂ :¯Ó‡pL .LnML∆ƒ≈∆∆¡«¿»«¿»…»«¿≈¿»¿»»∆
ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ô˙p‰k - Ô‰ÈÏÚ Ì‰È„‚aL ÔÓÊa ;‰p‰k¿À»ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¬≈∆¿À»»¬≈∆≈
Ì‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙p‰k ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Ô‰È„‚aƒ¿≈∆¬≈∆≈¿À»»¬≈∆∆»¬≈≈

˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Êk17. ¿»ƒ¿∆¡«¿«»«»≈»

הלבישה 12) למצוות הכנה אלא אינה הבגדים עשיית
(עשה  המצוות בספר רבינו מדברי נראה וכן בהם, והעבודה
מ). עמוד לעם, המצוות (ספר י בכלל שם ועיין לג),

יח.13) פג:14)שם טו:15)סנהדרין זבחים
פג:16) פג. שם:17)סנהדרין

.‰ÏÒBÙe ‰˙ÈÓ ·iÁ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ‰L ÌLk¿≈∆«¿À»¿»ƒ«»ƒ»≈
ÌÈ„‚a ¯˙i‰ Ck ,‰„B·Ú‰18ÈzL L·lL ÔB‚k . »¬»»«»≈¿»ƒ¿∆»«¿≈

˙Bzk19L·lL ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÌÈË·‡ ÈL B‡ À√¿≈«¿≈ƒ…≈∆¿∆»«
·iÁÂ ,‰„B·Ú‰ ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ - „·ÚÂ ÏB„b Ô‰k È„‚aƒ¿≈…≈»¿»«¬≈∆¿«≈»¬»¿«»

‰˙ÈÓ20È„Èa.ÌÈÓL ƒ»ƒ≈»«ƒ

א,18) (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו יח. בזבחים הוא כן
"הכהנים  – הנתחים" את הכהן אהרן בני "וערכו ח):
נתלית  שהכהונה להם, הראוים בבגדים (=היינו בכיהונן
גדולה  כהונה בגדי שלבש הדיוט לכהן מכאן רש"י), – בהם
של  ילבש שלא "בד, יח: שם ועוד פסולה". עבודתו ועבד,

שם). (רש"י ילבש לבדו משמע, שבד עמהן". כן 19)חול
(7 513 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"א מנחות בתוספתא הוא
(זבחים  רש"י דעת אבל יג. הלכה פ"י עירובין ובירושלמי
הוא  הרי בעולם, בגד שום עליהם הוסיף אם שאפילו יח.)
יח: שם שאמרו ממה ללמוד יש וכן בגדים. יתור בכלל
א: הלכה ב פרק צו פ' בספרא הוא וכן למעלה). (הובא
בגדי  עמהם ילבש אבל קודש, בגדי עמהם ילבש לא "יכול

בשרו". על ילבש בד ומכנסי תלמודֿלומר שכיון 20)חול,
(ראה  מיתה שחייב ששמש כזר הוא הרי כהן, שאינו

למעלה).

.ÂÌL·Ïe B¯Oa ÏÚ :‰p‰k È„‚·a ¯Ó‡21,„nÏÓ - ∆¡«¿ƒ¿≈¿À»«¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ„‚aÏ B¯Oa ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡lL22elÙ‡ . ∆…ƒ¿∆»»≈≈¿»«¿»ƒ¬ƒ

‡ÓÈ23¯ÙÚ B‡ ˙Á‡24‰˙Ó ‰pk B‡25ÔÈa ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ»««»»ƒ»≈»ƒ»¿»≈
CÎÈÙÏ .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ ‰ˆÈˆÁ BÊ È¯‰ - „‚aÏ ¯Oa»»«∆∆¬≈¬ƒ»«¬»¿»¿ƒ»
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È¯‰L ,„È ÏL ÔÈlÙ˙a „·ÚÏ ÏBÎÈ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»«¬…ƒ¿ƒƒ∆»∆¬≈
˙ˆˆBÁ26‰ˆ¯ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ L‡¯ ÏL Ï·‡ . ∆∆¬»∆…≈»∆∆¿ƒ»»

ÁÈpÓ - ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÁÈp‰Ï27. ¿«ƒ»ƒ¿«»¬»«ƒ«

וכ"ה 21) ג). ו, (ויקרא בשרו" על "ילבש שצ"ל: נראה
[ואולי  המוריה. בהר וראה ה"ג) (שם ובספרא יט. בזבחים
אנשיל  הרב – ד טז, שם ולבשם", (וגו') בשרו "על צ"ל

חוצץ,22)כ"ץ]. לבשרו בגד שדוקא ומשמע שם. זבחים
רבינו  דקדק וכן פסולת, חציצה אין לבגד בגד בין אבל
ז. בהלכה להלן הוא וכן לבגד", בשר "בין זו בהלכה להלן
בשרו", על מ"ילבש למדנו החציצה שפסול משום והיינו
בית  (שו"ת לבשר הבגד שבין בחציצה המדובר שכל הרי
(עירובין  בירושלמי [אבל שלמה). ויריעות סי"ג ח"א הלוי
בין  ולא בגד, לבין בינו יחוץ "שלא מפורש יג) הלכה פ"י

לבגד"]. מגודלת,23)בגד ובנימא הבגד. מן תלוש חוט
ז. הלכה להלן שם 24)ראה להלן וראה ממש. בו שיש

דק. אבק להלן 25)בדין ראה חיה, ובכינה שם. זבחים
לבגד.26)שם. בשר וגם 27)בין חציצה. כאן שאין

(כסףֿמשנה  בגד שאינם לפי כאן, אין בגדים יתור משום
שם). רש"י בשם

.Ê¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ28˜·‡ ‰È‰È ‡lL ,L·BlL ‰ÚLa29 ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»»∆≈∆…ƒ¿∆»»
.ÌÈiÁa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰pk ‡ÏÂ ,B¯O·Ï B„‚a ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»¿…ƒ»««ƒ∆ƒ««ƒ
,B„‚·Ï B¯Oa ÔÈa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Áe¯‰ Òkz ‡lLÂ¿∆…ƒ»≈»«ƒ¿«»¬»≈¿»¿ƒ¿
˙Áz B„È ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .ÂÈÏÚÓ „‚a‰ ˜Á¯˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«∆∆≈»»¿…«¿ƒ»««

„‚a‰ ÔÓ B¯ÚO ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˜ÈÁÏ B˜eÏÁ30‰È‰È ‡ÏÂ . ¬«≈¿…≈≈¿»ƒ«∆∆¿…ƒ¿∆
˙ÏcÏ„Ó ‡ÓÈ „‚aa31el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . «∆∆ƒ»¿À¿∆∆¿ƒ»»»∆»ƒ»≈

.‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»

חוצצים 28) הם אם יט.) (זבחים בגמרא נסתפקו אלו בכל
שלכתחילה  רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא לא, או
לפסול  כח בנו שאין כשירה, עבודתו עבד אם אבל יזהר,
לחשוש  שיש מספק, אחר קרבן להביא ולחייבו העבודה
ויתנה, אחר קרבן יביא לומר: ואין לעזרה. חולין שיביא
איֿאפשר  ציבור וקרבנות ואשמות שבחטאות מאחר

(כסףֿמשנה). בזה חילקו לא ולפיכך דק 29)להתנות,
עפר. בדין ו הלכה למעלה וראה ממש. בו ואין

שערו 30) מהו? בבגדו, שערו "יצא שאלו: שם [בגמרא
מבגדו, שערו "יצא גרס שרבינו ונראה לאו". או דמי כגופו
שערו"). מהו "מבגדו המלים נשמטו מינכן (ובכ"י מהו"
שיהא  צריך כן ואם כגופו, שער רבינו: לדעת ופירושו
לאו  דילמא או הבגד, ידי על מכוסה שגופו כשם מכוסה,

מגולה]. והוא יצא אם לנו איכפת ולא תלושה 31)כגופו,
לבגד. קצת ומחוברת קצת,

.Á„‚a B¯Oa ÏÚ C¯k32ÔB‚k ,ÌÈ„‚a ÌB˜Óa ‡lL »««¿»∆∆∆…ƒ¿¿»ƒ¿
LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B·˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎ¯kL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈

ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»
ÏÒBt ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa „‚a ·eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈

.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ C¯ÎÏ ¯zÓ - …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„·BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36¯eÒ‡ -37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„B·Ú ˙ÚLa ÈÏkÏ B¯Oa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואףֿעלֿפי
– הסממנים ישחוק שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל

שם). (רש"י גזרו לא בגמי.36)במקדש שמהדקה כגון
שם).37) (רש"י חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ÈL ˙È·a eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áe¯a ¯a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe¯ ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסףֿמשנה). השני הבית בימי שהחושן 39)לאפוד

ב. הלכה פ"ח למעלה ראה הבגדים, משמונה היו והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB¯‡‰41Ô‰k‰ È¯Á‡Ï ÂÈt ,ÂÈ¯Á‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ¯ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì¯ ÏB˜a44BaÏa ¯‰¯‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe¯ „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡¯Óa Ba ‰‡B¯Â ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ L·BÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡e·p‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ
˙BËÏBaL48B·ÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ

.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי פירש שם ורש"י הארון. כלפי שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי  פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי פניו "השואל,
אורים  כלפי פניו שהנשאל, רש"י פירוש ולפי שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני כלפי השואל פני – ותומים
השואל  שפני לומר הוכרח הארון, כלפי הנשאל שפני

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י הוא לפני 45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע" לא וקולה נעות שפתיה רק לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח, עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק והצלח". עלה
הלכה  סוף פ"ז שם בירושלמי אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע", היה "הקול ג:
שם  בבבלי יוחנן ר' (שגם שם השני התנא דעת לפי אבל
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שמע  ולא בולט" ש"הכתב רבינו) פסק וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.·È„Á‡k ÌÈ¯·„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„·Ïa ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ -50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆

ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙È·Ï B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL .Ba ¯eav‰ C¯vL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê - ‡e‰ ;¯ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê - Ï‡¯OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La ¯eav‰ C¯vL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡ - ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי 52)שם
שם). (רש"י נאמר אתו 53)ליהושע ישראל בני שכל מי

שם). (רש"י אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם
בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי

.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È· È¯·„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï - „a „BÙ‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
¯Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡È·p‰ Ï‡eÓL È¯‰L ;B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ¯‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ ¯e‚Á ¯Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰¯LzL Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡È·p‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
ÏB„b Ô‰k ˙ÏÚÓÏ ‰Ê ÚÈb‰ Èk ÚÈ„B‰Ï ,L„w‰ Áe¯««…∆¿ƒ«ƒƒƒ«∆¿«¬«…≈»

L.L„w‰ Áe¯a ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ Èt ÏÚ ¯a„n∆¿«≈«ƒ»≈¿«∆¿««…∆

מה 56) על ב, הלכה י פרק סנהדרין בירושלמי הוא כן
הוא  ויפגע האדומי דואג "ויסוב יח) כב, (שמואלֿא שנאמר
אפוד  נושא איש וחמשה שמונים ההוא ביום וימת בכהנים
גדולים  כהנים שני ממנין אין חייה, ר' תני כן "לא – בד"

גדולים". כהנים להיות ראויין שכולן מלמד אלא כאחת,

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

ה'תשע"ו  ב' אדר ז' ה' יום

-dcearxtq
WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨

,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
Úe¯t Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (· .Lc˜nÏ ¯BkL Ô‰k ÒkÈƒ»≈…≈ƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈¿«
‡lL („ .ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (‚ .L‡…̄∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ∆…
ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰ .ÏÎÈ‰Ï ˙Ú ÏÎa Ô‰k ÒkÈƒ»≈…≈¿»≈«≈»∆…≈≈…≈ƒ
ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â .‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿«»¬»¿«≈«¿≈ƒƒ
ÒkÈ ‡lL (Á .Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Ê .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…ƒ»≈
‡lL (È .‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë .˙Èa‰ ¯‰Ï ‡ÓË»≈¿«««ƒ∆…¿«≈»≈∆…
.ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È .ÌBÈ Ïe·Ë LnLÈ¿«≈¿¿«≈»≈»»¿«¿»
‡lL (‚È .ÁaÊnÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL (·È∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«∆…
.¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È .ÌeÓ ÏÚa „·ÚÏ«¬…««∆…«¬…««≈

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË∆…«¬…»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מן 1) יכנס לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר

משקים  משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח
המשכרים.

.‡BÏ ¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‰˙L Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k Ïk»…≈«»≈»¬»ƒ»»«ƒ»
- „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»«
:¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,‰ÏeÒt B˙„B·Ú¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
˙Á‡ ˙·a ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ‡e‰Â .e˙Ó˙ ‡ÏÂ¿…»À¿∆»»¿ƒƒ«ƒ«¿«««
˙BÁt ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ÔÈiÓƒ«ƒ∆»¿»»«¿»ƒ¬»ƒ»»»
d‚ÊÓ B‡ ,da ˜ÈÒÙ‰Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó≈¿ƒƒ«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»
¯˙È elÙ‡ ÌÈÚa¯‡ CB˙a BzbÓ ÔÈÈ ‰˙ML B‡ ,ÌÈÓa¿«ƒ∆»»«ƒƒƒ¿«¿»ƒ¬ƒ»≈
¯˙È ‰˙L .‰„B·Ú ÏlÁÓ BÈ‡Â ,¯eËt - ˙ÈÚÈ·¯Ó≈¿ƒƒ»¿≈¿«≈¬»»»»≈
ÏÚ Û‡Â ‚eÊÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·¯Ó≈¿ƒƒƒ««ƒ««ƒ∆»»»¿««
ÏÒBÙe ,‰˙ÈÓ ·iÁ - ËÚÓ ËÚÓ ‰˙LÂ ˜ÈÒÙ‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿«¿««»ƒ»≈

.‰„B·Ú‰»¬»

.·¯eÒ‡ - ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ¯BkL ‰È‰»»ƒƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ»
Î Ì‡Â .Lc˜nÏ Òk‰Ï¯‡MÓ ¯BkL ‡e‰Â „·ÚÂ Ò ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»«¿ƒƒ¿»

- ‰Ï·c‰ ÔÓ B‡ ·ÏÁ‰ ÔÓ elÙ‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒƒ∆»»ƒ«¿≈»
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L .‰¯Lk B˙„B·ÚÂ ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«¬»¿≈»∆≈«»ƒƒ»
‰„B·Ú ÏlÁÓ ÔÈ‡Â ,‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡∆»«««ƒƒ¿«¬»¿≈¿«≈¬»

.ÔÈi‰ ÔÓ ¯BkL ‡l‡∆»ƒƒ««ƒ

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙e¯ÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈
‰˙L B‡ ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk ˙B¯B‰Ï¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ»»
:¯Ó‡pL .‰¯BÈ Ï‡ - ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ·ÏÁ»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆∆∆¡«
‡e‰L ¯·„a ‰¯B‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ ˙¯B‰Ïe¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»∆
ÔB‚k .¯zÓ - ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»«∆≈¿«¿ƒÀ»¿
Ìc‰Â ,¯B‰Ë Úc¯Ùv‰Â ,‡ÓË ı¯M‰L ‰¯B‰L∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»¿«»

.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯eÒ‡»¿«≈»∆

.„˙BÎÏ‰ elÙ‡Â ,‰¯Bz „nÏÏ ¯BkMÏ ¯zÓeÀ»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
Úe·˜ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL¯„Óeƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡¯B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï - ‰‡¯B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

.‰,‡e‰L Ïk ÌÈÓ da ‰È‰Â „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰˙L»»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»∆
ÔÈi‰ ¯·Ú ¯·k - ÏÈÓ È„k CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«««ƒ
elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ .„·ÚÏ ¯zÓeÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ¬ƒ
‡l‡ .B˙e¯ÎLa ÔÈÙÈÒBÓ C¯c‰ B‡ ËÚÓ ˙L - ‚eÊÓ»≈«¿««∆∆ƒƒ¿ƒ¿∆»
ÌeL B˙e¯ÎMÓ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ˙e¯ÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒƒ¿

.ÌÏBÚaL ¯·c»»∆»»

.Â‡Ï Ï·‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈ¯zÓ ¯ÓLÓ ÈL‡«¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»…
ÔÈ‡L ¯ÓLÓ ÏL ˙B·‡ Èza ¯‡L elÙ‡Â .ÔzaL ÈÓÈaƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆ƒ¿»∆≈
˙Èa ÈL‡ ÏÚ ‰„B·Ú‰ „aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„B·Ú¬»»«∆»ƒ¿«»¬»««¿≈≈

¯ÓLÓ ÈL‡Ó ÌÈ¯Á‡Ï eÎ¯ËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ·‡Ôz »∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿»
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È¯‰L ,„È ÏL ÔÈlÙ˙a „·ÚÏ ÏBÎÈ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»«¬…ƒ¿ƒƒ∆»∆¬≈
˙ˆˆBÁ26‰ˆ¯ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ L‡¯ ÏL Ï·‡ . ∆∆¬»∆…≈»∆∆¿ƒ»»

ÁÈpÓ - ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÁÈp‰Ï27. ¿«ƒ»ƒ¿«»¬»«ƒ«

וכ"ה 21) ג). ו, (ויקרא בשרו" על "ילבש שצ"ל: נראה
[ואולי  המוריה. בהר וראה ה"ג) (שם ובספרא יט. בזבחים
אנשיל  הרב – ד טז, שם ולבשם", (וגו') בשרו "על צ"ל

חוצץ,22)כ"ץ]. לבשרו בגד שדוקא ומשמע שם. זבחים
רבינו  דקדק וכן פסולת, חציצה אין לבגד בגד בין אבל
ז. בהלכה להלן הוא וכן לבגד", בשר "בין זו בהלכה להלן
בשרו", על מ"ילבש למדנו החציצה שפסול משום והיינו
בית  (שו"ת לבשר הבגד שבין בחציצה המדובר שכל הרי
(עירובין  בירושלמי [אבל שלמה). ויריעות סי"ג ח"א הלוי
בין  ולא בגד, לבין בינו יחוץ "שלא מפורש יג) הלכה פ"י

לבגד"]. מגודלת,23)בגד ובנימא הבגד. מן תלוש חוט
ז. הלכה להלן שם 24)ראה להלן וראה ממש. בו שיש

דק. אבק להלן 25)בדין ראה חיה, ובכינה שם. זבחים
לבגד.26)שם. בשר וגם 27)בין חציצה. כאן שאין

(כסףֿמשנה  בגד שאינם לפי כאן, אין בגדים יתור משום
שם). רש"י בשם

.Ê¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ28˜·‡ ‰È‰È ‡lL ,L·BlL ‰ÚLa29 ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»»∆≈∆…ƒ¿∆»»
.ÌÈiÁa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰pk ‡ÏÂ ,B¯O·Ï B„‚a ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»¿…ƒ»««ƒ∆ƒ««ƒ
,B„‚·Ï B¯Oa ÔÈa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Áe¯‰ Òkz ‡lLÂ¿∆…ƒ»≈»«ƒ¿«»¬»≈¿»¿ƒ¿
˙Áz B„È ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .ÂÈÏÚÓ „‚a‰ ˜Á¯˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«∆∆≈»»¿…«¿ƒ»««

„‚a‰ ÔÓ B¯ÚO ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˜ÈÁÏ B˜eÏÁ30‰È‰È ‡ÏÂ . ¬«≈¿…≈≈¿»ƒ«∆∆¿…ƒ¿∆
˙ÏcÏ„Ó ‡ÓÈ „‚aa31el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . «∆∆ƒ»¿À¿∆∆¿ƒ»»»∆»ƒ»≈

.‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»

חוצצים 28) הם אם יט.) (זבחים בגמרא נסתפקו אלו בכל
שלכתחילה  רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא לא, או
לפסול  כח בנו שאין כשירה, עבודתו עבד אם אבל יזהר,
לחשוש  שיש מספק, אחר קרבן להביא ולחייבו העבודה
ויתנה, אחר קרבן יביא לומר: ואין לעזרה. חולין שיביא
איֿאפשר  ציבור וקרבנות ואשמות שבחטאות מאחר

(כסףֿמשנה). בזה חילקו לא ולפיכך דק 29)להתנות,
עפר. בדין ו הלכה למעלה וראה ממש. בו ואין

שערו 30) מהו? בבגדו, שערו "יצא שאלו: שם [בגמרא
מבגדו, שערו "יצא גרס שרבינו ונראה לאו". או דמי כגופו
שערו"). מהו "מבגדו המלים נשמטו מינכן (ובכ"י מהו"
שיהא  צריך כן ואם כגופו, שער רבינו: לדעת ופירושו
לאו  דילמא או הבגד, ידי על מכוסה שגופו כשם מכוסה,

מגולה]. והוא יצא אם לנו איכפת ולא תלושה 31)כגופו,
לבגד. קצת ומחוברת קצת,

.Á„‚a B¯Oa ÏÚ C¯k32ÔB‚k ,ÌÈ„‚a ÌB˜Óa ‡lL »««¿»∆∆∆…ƒ¿¿»ƒ¿
LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B·˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎ¯kL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈

ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»
ÏÒBt ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa „‚a ·eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈

.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ C¯ÎÏ ¯zÓ - …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„·BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36¯eÒ‡ -37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„B·Ú ˙ÚLa ÈÏkÏ B¯Oa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואףֿעלֿפי
– הסממנים ישחוק שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל

שם). (רש"י גזרו לא בגמי.36)במקדש שמהדקה כגון
שם).37) (רש"י חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ÈL ˙È·a eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áe¯a ¯a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe¯ ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסףֿמשנה). השני הבית בימי שהחושן 39)לאפוד

ב. הלכה פ"ח למעלה ראה הבגדים, משמונה היו והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB¯‡‰41Ô‰k‰ È¯Á‡Ï ÂÈt ,ÂÈ¯Á‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ¯ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì¯ ÏB˜a44BaÏa ¯‰¯‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe¯ „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡¯Óa Ba ‰‡B¯Â ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ L·BÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡e·p‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ
˙BËÏBaL48B·ÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ

.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי פירש שם ורש"י הארון. כלפי שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי  פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי פניו "השואל,
אורים  כלפי פניו שהנשאל, רש"י פירוש ולפי שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני כלפי השואל פני – ותומים
השואל  שפני לומר הוכרח הארון, כלפי הנשאל שפני

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י הוא לפני 45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע" לא וקולה נעות שפתיה רק לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח, עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק והצלח". עלה
הלכה  סוף פ"ז שם בירושלמי אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע", היה "הקול ג:
שם  בבבלי יוחנן ר' (שגם שם השני התנא דעת לפי אבל
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שמע  ולא בולט" ש"הכתב רבינו) פסק וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.·È„Á‡k ÌÈ¯·„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„·Ïa ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ -50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆

ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙È·Ï B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL .Ba ¯eav‰ C¯vL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê - ‡e‰ ;¯ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê - Ï‡¯OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La ¯eav‰ C¯vL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡ - ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי 52)שם
שם). (רש"י נאמר אתו 53)ליהושע ישראל בני שכל מי

שם). (רש"י אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם
בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי

.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È· È¯·„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï - „a „BÙ‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
¯Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡È·p‰ Ï‡eÓL È¯‰L ;B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ¯‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ ¯e‚Á ¯Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰¯LzL Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡È·p‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
ÏB„b Ô‰k ˙ÏÚÓÏ ‰Ê ÚÈb‰ Èk ÚÈ„B‰Ï ,L„w‰ Áe¯««…∆¿ƒ«ƒƒƒ«∆¿«¬«…≈»

L.L„w‰ Áe¯a ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ Èt ÏÚ ¯a„n∆¿«≈«ƒ»≈¿«∆¿««…∆

מה 56) על ב, הלכה י פרק סנהדרין בירושלמי הוא כן
הוא  ויפגע האדומי דואג "ויסוב יח) כב, (שמואלֿא שנאמר
אפוד  נושא איש וחמשה שמונים ההוא ביום וימת בכהנים
גדולים  כהנים שני ממנין אין חייה, ר' תני כן "לא – בד"

גדולים". כהנים להיות ראויין שכולן מלמד אלא כאחת,

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

ה'תשע"ו  ב' אדר ז' ה' יום

-dcearxtq
WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨

,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
‡lL (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…
Úe¯t Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (· .Lc˜nÏ ¯BkL Ô‰k ÒkÈƒ»≈…≈ƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈¿«
‡lL („ .ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (‚ .L‡…̄∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ∆…
ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰ .ÏÎÈ‰Ï ˙Ú ÏÎa Ô‰k ÒkÈƒ»≈…≈¿»≈«≈»∆…≈≈…≈ƒ
ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â .‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ¿«»¬»¿«≈«¿≈ƒƒ
ÒkÈ ‡lL (Á .Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Ê .Lc˜n‰«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…ƒ»≈
‡lL (È .‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë .˙Èa‰ ¯‰Ï ‡ÓË»≈¿«««ƒ∆…¿«≈»≈∆…
.ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È .ÌBÈ Ïe·Ë LnLÈ¿«≈¿¿«≈»≈»»¿«¿»
‡lL (‚È .ÁaÊnÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL (·È∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«∆…
.¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È .ÌeÓ ÏÚa „·ÚÏ«¬…««∆…«¬…««≈

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË∆…«¬…»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מן 1) יכנס לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר

משקים  משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח
המשכרים.

.‡BÏ ¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‰˙L Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k Ïk»…≈«»≈»¬»ƒ»»«ƒ»
- „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»«
:¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,‰ÏeÒt B˙„B·Ú¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
˙Á‡ ˙·a ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ‡e‰Â .e˙Ó˙ ‡ÏÂ¿…»À¿∆»»¿ƒƒ«ƒ«¿«««
˙BÁt ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ÔÈiÓƒ«ƒ∆»¿»»«¿»ƒ¬»ƒ»»»
d‚ÊÓ B‡ ,da ˜ÈÒÙ‰Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó≈¿ƒƒ«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»
¯˙È elÙ‡ ÌÈÚa¯‡ CB˙a BzbÓ ÔÈÈ ‰˙ML B‡ ,ÌÈÓa¿«ƒ∆»»«ƒƒƒ¿«¿»ƒ¬ƒ»≈
¯˙È ‰˙L .‰„B·Ú ÏlÁÓ BÈ‡Â ,¯eËt - ˙ÈÚÈ·¯Ó≈¿ƒƒ»¿≈¿«≈¬»»»»≈
ÏÚ Û‡Â ‚eÊÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·¯Ó≈¿ƒƒƒ««ƒ««ƒ∆»»»¿««
ÏÒBÙe ,‰˙ÈÓ ·iÁ - ËÚÓ ËÚÓ ‰˙LÂ ˜ÈÒÙ‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿«¿««»ƒ»≈

.‰„B·Ú‰»¬»

.·¯eÒ‡ - ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ¯BkL ‰È‰»»ƒƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ»
Î Ì‡Â .Lc˜nÏ Òk‰Ï¯‡MÓ ¯BkL ‡e‰Â „·ÚÂ Ò ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»«¿ƒƒ¿»

- ‰Ï·c‰ ÔÓ B‡ ·ÏÁ‰ ÔÓ elÙ‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒƒ∆»»ƒ«¿≈»
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L .‰¯Lk B˙„B·ÚÂ ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«¬»¿≈»∆≈«»ƒƒ»
‰„B·Ú ÏlÁÓ ÔÈ‡Â ,‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡∆»«««ƒƒ¿«¬»¿≈¿«≈¬»

.ÔÈi‰ ÔÓ ¯BkL ‡l‡∆»ƒƒ««ƒ

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙e¯ÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈
‰˙L B‡ ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk ˙B¯B‰Ï¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ»»
:¯Ó‡pL .‰¯BÈ Ï‡ - ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ·ÏÁ»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆∆∆¡«
‡e‰L ¯·„a ‰¯B‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ ˙¯B‰Ïe¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»∆
ÔB‚k .¯zÓ - ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»«∆≈¿«¿ƒÀ»¿
Ìc‰Â ,¯B‰Ë Úc¯Ùv‰Â ,‡ÓË ı¯M‰L ‰¯B‰L∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»¿«»

.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯eÒ‡»¿«≈»∆

.„˙BÎÏ‰ elÙ‡Â ,‰¯Bz „nÏÏ ¯BkMÏ ¯zÓeÀ»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
Úe·˜ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL¯„Óeƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡¯B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï - ‰‡¯B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

.‰,‡e‰L Ïk ÌÈÓ da ‰È‰Â „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰˙L»»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»∆
ÔÈi‰ ¯·Ú ¯·k - ÏÈÓ È„k CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«««ƒ
elÙ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ .„·ÚÏ ¯zÓeÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ¬ƒ
‡l‡ .B˙e¯ÎLa ÔÈÙÈÒBÓ C¯c‰ B‡ ËÚÓ ˙L - ‚eÊÓ»≈«¿««∆∆ƒƒ¿ƒ¿∆»
ÌeL B˙e¯ÎMÓ ¯‡MÈ ‡lL „Ú ˙e¯ÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒƒ¿

.ÌÏBÚaL ¯·c»»∆»»

.Â‡Ï Ï·‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ ˙BzLÏ ÔÈ¯zÓ ¯ÓLÓ ÈL‡«¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»…
ÔÈ‡L ¯ÓLÓ ÏL ˙B·‡ Èza ¯‡L elÙ‡Â .ÔzaL ÈÓÈaƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆ƒ¿»∆≈
˙Èa ÈL‡ ÏÚ ‰„B·Ú‰ „aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„B·Ú¬»»«∆»ƒ¿«»¬»««¿≈≈

¯ÓLÓ ÈL‡Ó ÌÈ¯Á‡Ï eÎ¯ËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ·‡Ôz »∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ≈«¿≈ƒ¿«¿»
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ÌÈ¯eÒ‡ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ¿«¿»¿«¿≈≈»∆«¬ƒ
‰ÏÈla ‰zLÈ ‡nL ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏƒ¿≈«≈««¿»∆»ƒ¿∆««¿»

.ÂÈÏÚÓ BÈÈ ¯Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„B·ÚÏ ÌÈkLÈÂ¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈≈»»

.Ê˙Èa ‰Ê È‡Óe ‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆≈
‰„B·Úa ÌÈÚe·˜ ÂÈ˙B·‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ·‡»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ - [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ·‡ ˙Èa ¯ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆
ÔÈ„·BÚ Bz¯ÓLnL ˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ -»ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈc‰ - ÂÈ˙B·‡ ˙Èa ‡ÏÂ Bz¯ÓLÓ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈¬»«ƒ
B˙wz Ï·‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡L Ô˙B≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»«»»
ÏBÎÈ BÈ‡L ,„ÈÓz ˙BzLÏ ¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â ,B˙Ï˜Ï«̃¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

.Bz¯ÓLÓ·e BlL ·‡ ˙È·a Ú·wiL „Ú „·ÚÏ«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆¿ƒ¿«¿

.ÁÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - B¯ÚO Ï„bL Ô‰k…≈∆»«¿»»¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«
,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»««»ƒ»ƒ≈»«ƒ
,Ô‰k Ïk ezLÈ ‡Ï ÔÈÈÂ :¯Ó‡pL .„·ÚL ¯BkLk¿ƒ∆»«∆∆¡«¿«ƒ…ƒ¿»…≈
ÔÈÈ ÈÈe˙M ‰Ó - eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe eÁl‚È ‡Ï ÌL‡¯Â¿…»…¿«≈∆«…¿«≈«¿≈«ƒ

.‰˙ÈÓa Ú¯t ÈÏc‚Ó Û‡ ,‰˙ÈÓa¿ƒ»«¿À¿≈∆«¿ƒ»

.ËÈt ÏÚ Û‡ .‰„B·Ú ÔÈÏlÁÓ L‡¯‰ ÈÚe¯t ÔÈ‡Â¿≈¿≈»…¿«¿ƒ¬»««ƒ
.‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰˙ÈÓa ‡e‰L∆¿ƒ»¬»¿≈»

.È˙ÚLa ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«…¬ƒÀ¿»ƒ«««ƒ∆»ƒ¿«
‡l‡ Ú¯t Ïc‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ Ck ,Lc˜nÏ ‰‡Èaƒ»«ƒ¿»»≈¬ƒ¿«≈∆«∆»
Ô‰Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Lc˜nÏ ‰‡Èa ˙ÚLaƒ¿«ƒ»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿…≈
Ú¯˜ÏÂ Ú¯t Ïc‚Ï ¯eÒ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰∆¿¬»…≈»»¿«≈∆«¿ƒ¿…«
¯Ó‡ CÎÏe .Lc˜na ‡e‰ „ÈÓz È¯‰L ,ÌÏBÚÏ ÂÈ„‚a¿»»¿»∆¬≈»ƒ«ƒ¿»¿»∆¡«

.Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯ ˙‡ :Ba∆……ƒ¿»¿»»…ƒ¿…

.‡È¯Ó‡pL ,¯ÈÊk .ÌBÈ ÌÈLÏL ?Ú¯t Ïec‚ ‡e‰ ‰nk«»ƒ∆«¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :Ba«≈∆«¿«…¿≈¿ƒ¿»
Ál‚Ó - „·BÚ‰ ËBÈ„‰ Ô‰k ,CÎÈÙÏ .ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ¿ƒ»…≈∆¿»≈¿«≈«

.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ

.·ÈÈ„k ,ÔzaLa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡Â¿«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈¿«≈¿««»¿≈
ÔÈÁl‚Ó ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ô‰Lk Ôz¯ÓLÓÏ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒ¿«¿»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ

.eÏÚiL Ì„˜ ÔÈÒaÎÓe ÔÈˆÁB¯Â¿¬ƒ¿«¿ƒ…∆∆«¬

.‚ÈÁl‚Ï ¯zÓ - Ï‚¯‰ CB˙a Bz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿«¿¿»∆∆À»¿«≈«
Ál‚Ó BÈ‡ - Ï‚¯‰ ·¯Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï·‡ .Ï‚¯a»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈¿«≈«

.Ï‚¯‰ ·¯Úa ‡l‡∆»¿∆∆»∆∆

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡¯ ÈÚe¯t ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe¯˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÓ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚·e eÚ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…
·iÁ - ÌÈ„‚a Úe¯˜ ‡e‰Â „·Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰¯Lk B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

.dÏlÁƒ¿»

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
¯‡MÓ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»
C¯„k ÌÈ„‚a Úe¯˜ B‡ ,L‡¯ Úe¯t B‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆
‰„B·Ú „·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»
ÒÎÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«
‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Îk ÏeÓ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLaƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…

.ÒkÈƒ»≈

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈
ÔÈa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk .‡e‰ „Á‡ ÌMÓƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ≈
.‰˜BÏ - ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú¯˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»∆

.‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡ÈˆÈa „·Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Úe¯˜ B‡ Ïee C¯c L‡¯ Úe¯t B‡ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ¿«
„B·k ‰Ê ÔÈ‡L ;‰¯‰Ê‡· BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆»
Ï·‡ .ÏeÓ Ba ÒkiL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡¯BÓe»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»¬»
‰È‰ ‡ÏÂ ˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú B¯ÚO Ï„bL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…»»
.Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïee C¯„∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

ה'תשע"ו  ב' אדר ח' ו' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ÌÈ¯etk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„B·ÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.·ÌÈ‰k‰ Ïk e¯‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡·È Ï‡Â :¯Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…

L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ·7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê - ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈
¯È‰Ê‰Ï - ˙Î¯tÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע

המצוות 6) (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום
סח). תעשה הקדש 7)לא "אל להיות: שצריך [נראה

פני  "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']
של  דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת".
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לפרוכת]. מבפנים הבית מיתה.8)כל ולא מלקות לחייב
ר'9) וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו

לפרוכת  ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה
פני  ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים

במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת

.‚ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k10˙BÓÈ ¯‡La …≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒƒ¿»¿
‰M‰11k ÔÈa ,ÏB„b Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰ «»»≈…≈∆¿≈…≈»…≈»

- ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿«ƒƒ∆…ƒ¿«»¬»
‰nÎÂ .˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿…»¿«»
BÓk ,Úa¯‡ ?ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÌLÏ ÒÎ ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»¿»¿«ƒƒ«¿«¿
‰˙ÈÓ ·iÁ - ˙ÈLÈÓÁ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¬ƒƒ«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12. ƒ≈»«ƒ

הארון.10) ליד "ואל 11)כלומר, ח): הלכה (שם בספרא
ימות  שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא

יום 12)השנה". זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא
עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים"
שיש  פי על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע
לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת

.„ÌÈL„w‰ L„˜Ï ıeÁ L„wÏ ÒÎp‰Â13‡lL ¿«ƒ¿»«…∆¿…∆«√»ƒ∆…
˙BÂÁzL‰Ï B‡ ‰„B·ÚÏ14- ÏB„b ÔÈa ËBÈ„‰ ÔÈa , «¬»¿ƒ¿«¬≈∆¿≈»

˙¯tk‰ Èt Ï‡ :¯Ó‡pL .‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡Â ,‰˜BÏ15 ∆¿≈«»ƒ»∆∆¡«∆¿≈««…∆
¯‡L ÏÚÂ ,‰˙ÈÓa ÌÈL„w‰ L„˜ ÏÚ - ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»«…∆«√»ƒ¿ƒ»¿«¿»

.‰˜BÏÂ Â‡Ïa ˙Èa‰««ƒ¿«¿∆

הרי 13) הארון אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל שלא 14)הוא כלומר,

בכלל  שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות,
היא. "אל 15)עבודה הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון

ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית
ליד  היינו הכפורת, פני על אלא מיתה חייב שאינו יהודה,

הארון.

.‰- „·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿«
ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÔÈa .‰˙ÈÓ ·iÁ16:¯Ó‡pL . «»ƒ»≈…≈»≈…≈∆¿∆∆¡«

‡Ï ,¯ÓBÏk .e˙Óz Ôt e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓeƒ∆«…∆≈…≈¿∆»À¿«…
‰¯Ê‚ ÈtÓ ÌÈÙeÁ„e ÌÈÏ‰·Ó e‡ˆ˙Â ‰„B·Ú eÁÈpz«ƒ¬»¿≈¿¿…»ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈»
‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :ÏB„b Ô‰Îa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ .BÊ¿≈∆∆∆¡«¿…≈»ƒ«ƒ¿»…≈≈
ÁÈpÈ ‡lL ,„·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡l‡ BÈ‡ -≈∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿«∆…«ƒ«

.‡ˆÈÂ B˙„B·Ú¬»¿≈≈

(16 ֿ מב הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא
ולא  יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מג):
ובניו  אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל
הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו
רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד
פי  על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף שהכוונה
אינו  וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר
בשמן  נמשח הוא רק לדורות שהרי גדול, בכהן אלא
נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה.
בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו על

ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף אלא
שנאמר  כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני בו שנמשחו
וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות
משנה  (כסף עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה
פרשת  סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן בשם

צו).

.ÂBÊ ‰¯‰Ê‡ ˙L ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡17?ÏB„b Ô‰Îa ƒ≈ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿»»¿…≈»
˙nL ÚÓLÂ B˙„B·Úa Lc˜na ‰È‰L ËBÈ„‰ Ô‰kL∆…≈∆¿∆»»«ƒ¿»«¬»¿»«∆≈
È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏB ≈∆«»¿ƒ¿«≈»»««ƒ∆≈

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ18;ÔB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,„·BÚ BÈ‡ - ≈ƒ«ƒ¿»≈≈ƒ¿≈∆≈
ÔÈa ,B˙„B·Ú ÏlÁ - ‰¯Bz ÏL ÔB‡ ‡e‰Â „·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆»ƒ≈¬»≈
„·BÚ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ .¯eaˆ Ôa¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ Ôa¯˜a¿»¿«»ƒ≈¿»¿«ƒ¬»…≈»≈

ÔB‡ ‡e‰Lk19‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :¯Ó‡pL , ¿∆≈∆∆¡«ƒ«ƒ¿»…≈≈¿…
da ˜ÒBÚ ‰È‰L ‰„B·Ú „·ÚÈÂ ·LÈ ,¯ÓBÏk .ÏlÁÈ20 ¿«≈¿«≈≈¿«¬…¬»∆»»≈»

.˙ÏlÁ˙Ó dÈ‡Â¿≈»ƒ¿«∆∆

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת 18)של כלומר,
אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה
משנה). (כסף לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה
שהיו  אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: של 19)כהנים
עבודתו. מחלל אינו דרבנן אונן אבל כלשון 20)תורה

גדול  כהן (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:) (יומא הברייתא
ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות -
אבל  בה, עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי

אסור. - בעבודה להתחיל

.ÊÌ‡ :¯ÓÁÂ ÏwÓ ?‰ÏeÒt ÔB‡‰ ˙„B·ÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬«»≈¿»ƒ«»…∆ƒ
,ÔB‡ ;ÏlÁ - „·Ú Ì‡ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ,ÌeÓ ÏÚa««∆≈¿»»ƒƒ»«ƒ≈≈
È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜a ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»¿»»ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒ

ÏlÁiL ‡e‰ ÔÈc - epnÓ21. ƒ∆ƒ∆¿«≈

"ומן 21) מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
אחר  "הא - יב) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא לא המקדש

חילל". יצא שלא

.Á¯eÒ‡ - ÔB‡ „·BÚ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…≈»≈≈»
ÏÎ‡Ï22¯Ó‡pL ;ÌÈL„˜a23ÈzÏÎ‡Â :24ÌBi‰ ˙‡hÁ ∆¡…¿»»ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»«

·¯Úa ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ ÔÎÂ .ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰25ÔB‡ . «ƒ«¿≈≈¿»¿≈≈≈∆¡…»∆∆≈
‰˜BÏ BÈ‡ - „·ÚL26ÌÈL„˜a ÚbÏ ¯zÓe .27ÏÚ Û‡ ∆»«≈∆À»ƒ«¿»»ƒ««

‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;Ï·Ë ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני פי 25)אכלתי על [שאף צט. צח: זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה
כשהוא  - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן

בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום
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קסה ycwnd z`ia zekld - dcear xtq - 'a xc` 'g 'e mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
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ÌÈ¯eÒ‡ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ¿«¿»¿«¿≈≈»∆«¬ƒ
‰ÏÈla ‰zLÈ ‡nL ;‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏƒ¿≈«≈««¿»∆»ƒ¿∆««¿»

.ÂÈÏÚÓ BÈÈ ¯Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„B·ÚÏ ÌÈkLÈÂ¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈≈»»

.Ê˙Èa ‰Ê È‡Óe ‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆≈
‰„B·Úa ÌÈÚe·˜ ÂÈ˙B·‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ·‡»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ - [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ·‡ ˙Èa ¯ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆
ÔÈ„·BÚ Bz¯ÓLnL ˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ -»ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈc‰ - ÂÈ˙B·‡ ˙Èa ‡ÏÂ Bz¯ÓLÓ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈¬»«ƒ
B˙wz Ï·‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡L Ô˙B≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»«»»
ÏBÎÈ BÈ‡L ,„ÈÓz ˙BzLÏ ¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â ,B˙Ï˜Ï«̃¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

.Bz¯ÓLÓ·e BlL ·‡ ˙È·a Ú·wiL „Ú „·ÚÏ«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆¿ƒ¿«¿

.ÁÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - B¯ÚO Ï„bL Ô‰k…≈∆»«¿»»¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«
,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»««»ƒ»ƒ≈»«ƒ
,Ô‰k Ïk ezLÈ ‡Ï ÔÈÈÂ :¯Ó‡pL .„·ÚL ¯BkLk¿ƒ∆»«∆∆¡«¿«ƒ…ƒ¿»…≈
ÔÈÈ ÈÈe˙M ‰Ó - eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe eÁl‚È ‡Ï ÌL‡¯Â¿…»…¿«≈∆«…¿«≈«¿≈«ƒ

.‰˙ÈÓa Ú¯t ÈÏc‚Ó Û‡ ,‰˙ÈÓa¿ƒ»«¿À¿≈∆«¿ƒ»

.ËÈt ÏÚ Û‡ .‰„B·Ú ÔÈÏlÁÓ L‡¯‰ ÈÚe¯t ÔÈ‡Â¿≈¿≈»…¿«¿ƒ¬»««ƒ
.‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰˙ÈÓa ‡e‰L∆¿ƒ»¬»¿≈»

.È˙ÚLa ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«…¬ƒÀ¿»ƒ«««ƒ∆»ƒ¿«
‡l‡ Ú¯t Ïc‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ Ck ,Lc˜nÏ ‰‡Èaƒ»«ƒ¿»»≈¬ƒ¿«≈∆«∆»
Ô‰Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Lc˜nÏ ‰‡Èa ˙ÚLaƒ¿«ƒ»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿…≈
Ú¯˜ÏÂ Ú¯t Ïc‚Ï ¯eÒ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰∆¿¬»…≈»»¿«≈∆«¿ƒ¿…«
¯Ó‡ CÎÏe .Lc˜na ‡e‰ „ÈÓz È¯‰L ,ÌÏBÚÏ ÂÈ„‚a¿»»¿»∆¬≈»ƒ«ƒ¿»¿»∆¡«

.Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯ ˙‡ :Ba∆……ƒ¿»¿»»…ƒ¿…

.‡È¯Ó‡pL ,¯ÈÊk .ÌBÈ ÌÈLÏL ?Ú¯t Ïec‚ ‡e‰ ‰nk«»ƒ∆«¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :Ba«≈∆«¿«…¿≈¿ƒ¿»
Ál‚Ó - „·BÚ‰ ËBÈ„‰ Ô‰k ,CÎÈÙÏ .ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒ¿ƒ»…≈∆¿»≈¿«≈«

.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ

.·ÈÈ„k ,ÔzaLa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÓLÓ ÈL‡Â¿«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈¿«≈¿««»¿≈
ÔÈÁl‚Ó ‡l‡ ,ÔÈÏeÓ Ô‰Lk Ôz¯ÓLÓÏ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒ¿«¿»¿∆≈¿À»ƒ∆»¿«¿ƒ

.eÏÚiL Ì„˜ ÔÈÒaÎÓe ÔÈˆÁB¯Â¿¬ƒ¿«¿ƒ…∆∆«¬

.‚ÈÁl‚Ï ¯zÓ - Ï‚¯‰ CB˙a Bz¯ÓLÓ ‰ÓÏML ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿«¿¿»∆∆À»¿«≈«
Ál‚Ó BÈ‡ - Ï‚¯‰ ·¯Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï·‡ .Ï‚¯a»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈¿«≈«

.Ï‚¯‰ ·¯Úa ‡l‡∆»¿∆∆»∆∆

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡¯ ÈÚe¯t ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe¯˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÓ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚·e eÚ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈL‡¯ :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…
·iÁ - ÌÈ„‚a Úe¯˜ ‡e‰Â „·Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰¯Lk B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

.dÏlÁƒ¿»

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
¯‡MÓ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»
C¯„k ÌÈ„‚a Úe¯˜ B‡ ,L‡¯ Úe¯t B‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆
‰„B·Ú „·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»
ÒÎÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«
‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Îk ÏeÓ ‰„B·Ú‰ ˙ÚLaƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…

.ÒkÈƒ»≈

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈
ÔÈa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk .‡e‰ „Á‡ ÌMÓƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ≈
.‰˜BÏ - ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú¯˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»∆

.‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡ÈˆÈa „·Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆
Úe¯˜ B‡ Ïee C¯c L‡¯ Úe¯t B‡ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ¿«
„B·k ‰Ê ÔÈ‡L ;‰¯‰Ê‡· BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆»
Ï·‡ .ÏeÓ Ba ÒkiL LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡¯BÓe»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»¬»
‰È‰ ‡ÏÂ ˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú B¯ÚO Ï„bL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…»»
.Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïee C¯„∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

ה'תשע"ו  ב' אדר ח' ו' יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים,

.‡ÌBiÓ ‡l‡ ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎ ÏB„b Ô‰k ÔÈ‡≈…≈»ƒ¿»¿…∆«√»ƒ∆»ƒ
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ÌÈ¯etk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆

ÌBÈ ÏÎa ‰„B·ÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.·ÌÈ‰k‰ Ïk e¯‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡·È Ï‡Â :¯Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…

L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ·7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê - ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈
¯È‰Ê‰Ï - ˙Î¯tÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע

המצוות 6) (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום
סח). תעשה הקדש 7)לא "אל להיות: שצריך [נראה

פני  "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']
של  דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת".
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לפרוכת]. מבפנים הבית מיתה.8)כל ולא מלקות לחייב
ר'9) וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו

לפרוכת  ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה
פני  ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים

במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת

.‚ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k10˙BÓÈ ¯‡La …≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒƒ¿»¿
‰M‰11k ÔÈa ,ÏB„b Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰ «»»≈…≈∆¿≈…≈»…≈»

- ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa BÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿«ƒƒ∆…ƒ¿«»¬»
‰nÎÂ .˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿…»¿«»
BÓk ,Úa¯‡ ?ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÌLÏ ÒÎ ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»¿»¿«ƒƒ«¿«¿
‰˙ÈÓ ·iÁ - ˙ÈLÈÓÁ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¬ƒƒ«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12. ƒ≈»«ƒ

הארון.10) ליד "ואל 11)כלומר, ח): הלכה (שם בספרא
ימות  שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא

יום 12)השנה". זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא
עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים"
שיש  פי על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע
לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת

.„ÌÈL„w‰ L„˜Ï ıeÁ L„wÏ ÒÎp‰Â13‡lL ¿«ƒ¿»«…∆¿…∆«√»ƒ∆…
˙BÂÁzL‰Ï B‡ ‰„B·ÚÏ14- ÏB„b ÔÈa ËBÈ„‰ ÔÈa , «¬»¿ƒ¿«¬≈∆¿≈»

˙¯tk‰ Èt Ï‡ :¯Ó‡pL .‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡Â ,‰˜BÏ15 ∆¿≈«»ƒ»∆∆¡«∆¿≈««…∆
¯‡L ÏÚÂ ,‰˙ÈÓa ÌÈL„w‰ L„˜ ÏÚ - ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»«…∆«√»ƒ¿ƒ»¿«¿»

.‰˜BÏÂ Â‡Ïa ˙Èa‰««ƒ¿«¿∆

הרי 13) הארון אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל שלא 14)הוא כלומר,

בכלל  שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות,
היא. "אל 15)עבודה הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון

ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית
ליד  היינו הכפורת, פני על אלא מיתה חייב שאינו יהודה,

הארון.

.‰- „·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿«
ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÔÈa .‰˙ÈÓ ·iÁ16:¯Ó‡pL . «»ƒ»≈…≈»≈…≈∆¿∆∆¡«

‡Ï ,¯ÓBÏk .e˙Óz Ôt e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓeƒ∆«…∆≈…≈¿∆»À¿«…
‰¯Ê‚ ÈtÓ ÌÈÙeÁ„e ÌÈÏ‰·Ó e‡ˆ˙Â ‰„B·Ú eÁÈpz«ƒ¬»¿≈¿¿…»ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈»
‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :ÏB„b Ô‰Îa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ .BÊ¿≈∆∆∆¡«¿…≈»ƒ«ƒ¿»…≈≈
ÁÈpÈ ‡lL ,„·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡l‡ BÈ‡ -≈∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿«∆…«ƒ«

.‡ˆÈÂ B˙„B·Ú¬»¿≈≈

(16 ֿ מב הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא
ולא  יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מג):
ובניו  אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל
הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו
רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד
פי  על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף שהכוונה
אינו  וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר
בשמן  נמשח הוא רק לדורות שהרי גדול, בכהן אלא
נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה.
בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו על

ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף אלא
שנאמר  כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני בו שנמשחו
וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות
משנה  (כסף עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה
פרשת  סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן בשם

צו).

.ÂBÊ ‰¯‰Ê‡ ˙L ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡17?ÏB„b Ô‰Îa ƒ≈ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿»»¿…≈»
˙nL ÚÓLÂ B˙„B·Úa Lc˜na ‰È‰L ËBÈ„‰ Ô‰kL∆…≈∆¿∆»»«ƒ¿»«¬»¿»«∆≈
È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏB ≈∆«»¿ƒ¿«≈»»««ƒ∆≈

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ18;ÔB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,„·BÚ BÈ‡ - ≈ƒ«ƒ¿»≈≈ƒ¿≈∆≈
ÔÈa ,B˙„B·Ú ÏlÁ - ‰¯Bz ÏL ÔB‡ ‡e‰Â „·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆»ƒ≈¬»≈
„·BÚ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ .¯eaˆ Ôa¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ Ôa¯˜a¿»¿«»ƒ≈¿»¿«ƒ¬»…≈»≈

ÔB‡ ‡e‰Lk19‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :¯Ó‡pL , ¿∆≈∆∆¡«ƒ«ƒ¿»…≈≈¿…
da ˜ÒBÚ ‰È‰L ‰„B·Ú „·ÚÈÂ ·LÈ ,¯ÓBÏk .ÏlÁÈ20 ¿«≈¿«≈≈¿«¬…¬»∆»»≈»

.˙ÏlÁ˙Ó dÈ‡Â¿≈»ƒ¿«∆∆

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת 18)של כלומר,
אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה
משנה). (כסף לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה
שהיו  אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: של 19)כהנים
עבודתו. מחלל אינו דרבנן אונן אבל כלשון 20)תורה

גדול  כהן (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:) (יומא הברייתא
ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות -
אבל  בה, עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי

אסור. - בעבודה להתחיל

.ÊÌ‡ :¯ÓÁÂ ÏwÓ ?‰ÏeÒt ÔB‡‰ ˙„B·ÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬«»≈¿»ƒ«»…∆ƒ
,ÔB‡ ;ÏlÁ - „·Ú Ì‡ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ,ÌeÓ ÏÚa««∆≈¿»»ƒƒ»«ƒ≈≈
È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜a ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»¿»»ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒ

ÏlÁiL ‡e‰ ÔÈc - epnÓ21. ƒ∆ƒ∆¿«≈

"ומן 21) מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
אחר  "הא - יב) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא לא המקדש

חילל". יצא שלא

.Á¯eÒ‡ - ÔB‡ „·BÚ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…≈»≈≈»
ÏÎ‡Ï22¯Ó‡pL ;ÌÈL„˜a23ÈzÏÎ‡Â :24ÌBi‰ ˙‡hÁ ∆¡…¿»»ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»«

·¯Úa ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ ÔÎÂ .ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰25ÔB‡ . «ƒ«¿≈≈¿»¿≈≈≈∆¡…»∆∆≈
‰˜BÏ BÈ‡ - „·ÚL26ÌÈL„˜a ÚbÏ ¯zÓe .27ÏÚ Û‡ ∆»«≈∆À»ƒ«¿»»ƒ««

‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;Ï·Ë ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני פי 25)אכלתי על [שאף צט. צח: זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה
כשהוא  - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן

בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום
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יצא  "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין צח:27)ז. שם
מהלכות  י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע".

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני

שם). הטומאות

.ËÌÈ·B¯w‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L29- „·Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰¯Bz ÔÈc ÔB‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
È¯·cÓÌÈ¯ÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי 31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי. שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰¯e·w‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰¯e·w‰ ÌBÈ Ïk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï B¯·˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
Ï·BËÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .·¯ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ - ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â Ï·BË CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï·‡ .·¯ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„·Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

·¯ÚÏ35.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
הרי  מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰Ú·L Ïk ÂÈ˙Ba¯˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï·‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰B·Ï B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡È·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba¯˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï·‡ .‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ -40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

- ÂÈÏÚ e·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ¯41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא
הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,

י"א  פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם
שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים

שלמים  זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי

להקרבה". נשלח 39)ראוי שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום
פשוט  זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי
שאינו  לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא
לו  שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. משלח

קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס
(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי  על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן -

יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו שלא 41)יחידי, שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.·ÈB· ‡ˆBiÎÂ ı¯L ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ Ï¯Ú‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ı¯L ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
iL BÓk ,ÁÒt Ï¯Ú‰˙Ó ‡ÓË Ï·‡ .¯‡a˙46ÔÈ‡ - ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó47¯‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח קרבן מהלכות
משלחין 43) וטמא ערל הזבחים "בכל סב. בפסחים

כב: בזבחים הוא וכן שוחטין 44)קרבנותיהם". שאין
לאכול. שראוי מי על אלא טבל.45)אותו שלא זמן כל

ט,46) (במדבר בפסח שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים
לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש יֿיא)
בערב  להיות שלו שביעי חל אם ואפילו וגו'", השני בחודש
בלילה  לאכול ראוי שהוא טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח
קרבן  מהלכות ו בפרק כמפורש עליו, וזורקין שוחטין אין

אחר. לקרבן הדין והוא שם. נחלקו 47)פסח שם בזבחים
אין  דרום לזקני שגם שם, ואמרו דרום, וזקני לקיש ריש בזה
- המחמיר לקיש לריש כן ואם לכתחילה, עליו שוחטין

משנה). (כסף בדיעבד אפילו הזאות 48)פסול אחר היינו
למעלה. ראה שלו, השמיני וביום וטבילה,
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ה'תשע"ו  ב' אדר ט' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושכל 1) המקדש, מן טמאים לשלח המצוה בו תתבאר

ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰ Ïk ÁlLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2, ƒ¿«¬≈¿«≈«»«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ :¯Ó‡pL3·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk4ÏÎÂ ∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…

LÙÏ ‡ÓË5. »≈»»∆

לא.2) עשה המצוות , ספר היו:3)ראה  מחנות שלש 
פ"ז  למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה
במחנה  המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה בית מהלכות

ה). הערה ב הלכה (להלן סו:4)שכינה פסחים ראה
למחנה", מחוץ אל "ויצא א כג, בדברים זו מצוה ונכפלה
מצותֿעשה". "זו שם) (דברים תצא בספרי ואמרו

מת.5) טמא כלומר,

.·‰ÈÎL ‰ÁÓ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ ‰Án‰ ‰Ê6, ∆««¬∆»»»«¬≈¿ƒ»
ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Á˙tÓ ‡e‰L7È‡ ÚÓBL .8, ∆ƒ∆«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

„Á‡ ÌB˜Óa ÔzLÏL ˙Ó ‡ÓËe ·f‰Â Ú¯ˆn‰L9. ∆«¿…»¿«»¿≈≈¿»¿»¿»∆»
‰ÁnÏ ıeÁÓ ,·LÈ „„a :Ú¯ˆÓa ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ¿…»»»≈≈ƒ««¬∆

Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ‰Ê - B·LBÓ10ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ ‡e‰L , »∆«¬≈ƒ¿»≈∆ƒ∆«¿»«ƒ
ÌÈÙÏÂ11Ú¯ˆn ‰Ó .12‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL ,13¯eÓÁ , ¿ƒ¿ƒ«¿…»∆À¿»¬»»

B¯·Á ÁelMÓ BÁelL14,‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL Ïk Û‡ ; ƒƒƒ«¬≈«…∆À¿»¬»
˙‡ ÔÈÁlLÓ CÎÈÙÏ .B¯·Á ÁelMÓ BÁelL ¯eÓÁ»ƒƒƒ«¬≈¿ƒ»¿«¿ƒ∆

˙BÁÓ LÏLÏ ıeÁ Ú¯ˆn‰15ıeÁ ‡e‰L , «¿…»¿»«¬∆
ÌÈÏLe¯ÈÏ16‰‡È·a ‡nËÓ ‡e‰L ÈtÓ ,17ÔÈ‡M ‰Ó ƒ»«ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»«∆≈

‡nËÓ ·f‰18. «»¿«≈

המצוות 6) ובספר סח. ופסחים נשא, פרשת בתחלת ספרי
ולשון  וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם):
אזהרה  המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא (פ' ספרי
זה  ציווי נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים
לא  אשר איש בך יהיה כי יתעלה אמרו והוא אחר, בלשון
כג, (דברים למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה
שכינה". מחנה למחנה", "מחוץ באמרו כאן רצה יא).

מחנות:7) שלש במדבר שהיו "כשם כי המקדש, שבבית
בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה
מפתח  ישראל, מחנה – הבית הר פתח ועד ירושלים מפתח
ניקנור  משערי לויה, מחנה – ניקנור שערי ועד הבית הר
פ"א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים
בית  בהלכות למעלה וראה .(10 570 עמ' צוקרמנדל הוצאת
ח. משנה א פרק כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה

זב 8) וכל צרוע כל המחנה מן "וישלחו של הנ"ל מהפסוק
שם. בספרי זה וכל לנפש", טמא משולחים 9)וכל כלומר,

בלבד. שכינה "בדד 10)ממחנה של המשמעות זוהי כי
משנה). (כסף במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב",

שם.11) שם.12)תוספתא נשא פ' שהרי 13)ספרי
ההלכה. סוף להלן ראה בביאה, בו 14)מטמא רק שהרי

ישראל. ממחנה גם משולח שהוא פ'15)שמענו ספרא
יד. הלכה יב פרק כלים 16)תזריע ממסכת בפ"א ראה

וראה  חומה. המוקפות מעיירות גם משולח הוא כי ז, משנה

הלכה  ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה
בימי 17)ח. בין לבית, בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי

אשר  כל נטמא לבית נכנס כיצד? הסגר, בימי בין החלט
יב, הלכה צרעת טומאת מהלכות י פרק (להלן וכו'" בבית

ד). משנה פ"א בכלים גם בביאה 18)וראה מטמא שאין
מהלכות  ובפ"א ג, הלכה (להלן ובמושב במשכב אלא
"מאי  אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב משכב טומאת
בתשמיש  ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע, חומריה
בזה  שכתב מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות ועיין המטה".

כאן. המוריה בהר

.‚ÈzLÏ ıeÁ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê ÔÈÁlLÓe¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡e‰L ,˙BÁÓ19ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ÈtÓ , «¬∆¿«««ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ

Ô·‡‰ ˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBn‰Â ·kLn‰20ÔÈ‡M ‰Ó «ƒ¿»¿«»¬ƒƒ««»∆∆«∆≈
‡nËÓ ˙n‰21. «≈¿«≈

טו,19) הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה ראה
ח. משנה א פרק רבינו 20)ובכלים זאת וביאר בספרי. שם

"היו  שאם ה, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפ"ו
למרכב  או למשכב העשוי הכלי מן למעלה גדולות אבנים
המרכב  או המשכב נטמא מלמעלה, האבנים על הזב ונישא

טומאה". אב נראה 21)ונעשה וכן סט: בנדה הוא כן
פג: בשבת

.„¯‰Ï Òk‰Ï ¯zÓ - BÓˆÚ ˙n‰ elÙ‡ ,˙Ó ‡ÓË¿≈≈¬ƒ«≈«¿À»¿ƒ»≈¿«
˙Èa‰22BnÚ ÛÒBÈ ˙BÓˆÚ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡««ƒ«∆∆«¿≈ƒ

.‰iÂÏ‰ ‰ÁÓa BnÚ -ƒ¿«¬≈«¿ƒ»

א,22) פרק קמא בבא כלים בתוספתא היא זו הלכה כל
כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה

.‰ÏÈÁ‰23È‡ÓËe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ epnÓ ÔÈÁlLÓ - «≈¿«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿≈≈
˙Bc ÈÏÚB·e ˙Ó24ÌBÈ Ïe·Ë Ï·‡ ;25,ÌLÏ ÒÎ ≈¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

Ï·Ë ¯·kL26. ∆¿»»«

כי 23) ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה ראה
עשרה  גובהו סביב מקיף סורג הבית) (=מהר ממנו "לפנים
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים,

וכל 24) טז. הלכה ז פרק שם למעלה הוא וכן שם. כלים
מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה
פרק  ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת עד לויה מחנה זה שכל

ח. משנה כלים ממסכת שמשו.25)א העריב ולא שטבל
משלחים26) נשים מעזרת שרק שם במשנה נראה אותו.כן

מן  יום טבול נרחיק "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב וכן
כבר  יום שטבול לפי מת, טמא שהרחקנו (מה) כמו החיל
שם. ספרי וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר,

.ÂÌBÈ Ïe·Ë epnÓ ÔÈÁlLÓ - ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ27Ï·‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ‡Ï28·È¯Ú‰ ÌÈ¯etk ¯qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29È¯·cÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ Ïe·Ë ¯eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע וזבה, זב הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
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יצא  "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין צח:27)ז. שם
מהלכות  י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע".

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני

שם). הטומאות

.ËÌÈ·B¯w‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L29- „·Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰¯Bz ÔÈc ÔB‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
È¯·cÓÌÈ¯ÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי 31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי. שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰¯e·w‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰¯e·w‰ ÌBÈ Ïk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï B¯·˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
Ï·BËÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .·¯ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ - ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â Ï·BË CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï·‡ .·¯ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…
BÏÈÏa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„·Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

·¯ÚÏ35.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
הרי  מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰Ú·L Ïk ÂÈ˙Ba¯˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï·‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰B·Ï B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡È·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba¯˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï·‡ .‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ -40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

- ÂÈÏÚ e·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ¯41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא
הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,

י"א  פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם
שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים

שלמים  זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי

להקרבה". נשלח 39)ראוי שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום
פשוט  זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי
שאינו  לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא
לו  שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. משלח

קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס
(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי  על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן -

יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו שלא 41)יחידי, שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.·ÈB· ‡ˆBiÎÂ ı¯L ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ Ï¯Ú‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ı¯L ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
iL BÓk ,ÁÒt Ï¯Ú‰˙Ó ‡ÓË Ï·‡ .¯‡a˙46ÔÈ‡ - ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈

ÏÏk Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó47¯‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח קרבן מהלכות
משלחין 43) וטמא ערל הזבחים "בכל סב. בפסחים

כב: בזבחים הוא וכן שוחטין 44)קרבנותיהם". שאין
לאכול. שראוי מי על אלא טבל.45)אותו שלא זמן כל

ט,46) (במדבר בפסח שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים
לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא יהיה כי איש "איש יֿיא)
בערב  להיות שלו שביעי חל אם ואפילו וגו'", השני בחודש
בלילה  לאכול ראוי שהוא טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח
קרבן  מהלכות ו בפרק כמפורש עליו, וזורקין שוחטין אין

אחר. לקרבן הדין והוא שם. נחלקו 47)פסח שם בזבחים
אין  דרום לזקני שגם שם, ואמרו דרום, וזקני לקיש ריש בזה
- המחמיר לקיש לריש כן ואם לכתחילה, עליו שוחטין

משנה). (כסף בדיעבד אפילו הזאות 48)פסול אחר היינו
למעלה. ראה שלו, השמיני וביום וטבילה,
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ה'תשע"ו  ב' אדר ט' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושכל 1) המקדש, מן טמאים לשלח המצוה בו תתבאר

ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰ Ïk ÁlLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2, ƒ¿«¬≈¿«≈«»«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ :¯Ó‡pL3·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk4ÏÎÂ ∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…

LÙÏ ‡ÓË5. »≈»»∆

לא.2) עשה המצוות , ספר היו:3)ראה  מחנות שלש 
פ"ז  למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה
במחנה  המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה בית מהלכות

ה). הערה ב הלכה (להלן סו:4)שכינה פסחים ראה
למחנה", מחוץ אל "ויצא א כג, בדברים זו מצוה ונכפלה
מצותֿעשה". "זו שם) (דברים תצא בספרי ואמרו

מת.5) טמא כלומר,

.·‰ÈÎL ‰ÁÓ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ ‰Án‰ ‰Ê6, ∆««¬∆»»»«¬≈¿ƒ»
ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Á˙tÓ ‡e‰L7È‡ ÚÓBL .8, ∆ƒ∆«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

„Á‡ ÌB˜Óa ÔzLÏL ˙Ó ‡ÓËe ·f‰Â Ú¯ˆn‰L9. ∆«¿…»¿«»¿≈≈¿»¿»¿»∆»
‰ÁnÏ ıeÁÓ ,·LÈ „„a :Ú¯ˆÓa ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ¿…»»»≈≈ƒ««¬∆

Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ‰Ê - B·LBÓ10ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ ‡e‰L , »∆«¬≈ƒ¿»≈∆ƒ∆«¿»«ƒ
ÌÈÙÏÂ11Ú¯ˆn ‰Ó .12‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL ,13¯eÓÁ , ¿ƒ¿ƒ«¿…»∆À¿»¬»»

B¯·Á ÁelMÓ BÁelL14,‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL Ïk Û‡ ; ƒƒƒ«¬≈«…∆À¿»¬»
˙‡ ÔÈÁlLÓ CÎÈÙÏ .B¯·Á ÁelMÓ BÁelL ¯eÓÁ»ƒƒƒ«¬≈¿ƒ»¿«¿ƒ∆

˙BÁÓ LÏLÏ ıeÁ Ú¯ˆn‰15ıeÁ ‡e‰L , «¿…»¿»«¬∆
ÌÈÏLe¯ÈÏ16‰‡È·a ‡nËÓ ‡e‰L ÈtÓ ,17ÔÈ‡M ‰Ó ƒ»«ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»«∆≈

‡nËÓ ·f‰18. «»¿«≈

המצוות 6) ובספר סח. ופסחים נשא, פרשת בתחלת ספרי
ולשון  וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם):
אזהרה  המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא (פ' ספרי
זה  ציווי נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים
לא  אשר איש בך יהיה כי יתעלה אמרו והוא אחר, בלשון
כג, (דברים למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה
שכינה". מחנה למחנה", "מחוץ באמרו כאן רצה יא).

מחנות:7) שלש במדבר שהיו "כשם כי המקדש, שבבית
בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה
מפתח  ישראל, מחנה – הבית הר פתח ועד ירושלים מפתח
ניקנור  משערי לויה, מחנה – ניקנור שערי ועד הבית הר
פ"א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים
בית  בהלכות למעלה וראה .(10 570 עמ' צוקרמנדל הוצאת
ח. משנה א פרק כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה

זב 8) וכל צרוע כל המחנה מן "וישלחו של הנ"ל מהפסוק
שם. בספרי זה וכל לנפש", טמא משולחים 9)וכל כלומר,

בלבד. שכינה "בדד 10)ממחנה של המשמעות זוהי כי
משנה). (כסף במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב",

שם.11) שם.12)תוספתא נשא פ' שהרי 13)ספרי
ההלכה. סוף להלן ראה בביאה, בו 14)מטמא רק שהרי

ישראל. ממחנה גם משולח שהוא פ'15)שמענו ספרא
יד. הלכה יב פרק כלים 16)תזריע ממסכת בפ"א ראה

וראה  חומה. המוקפות מעיירות גם משולח הוא כי ז, משנה

הלכה  ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה
בימי 17)ח. בין לבית, בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי

אשר  כל נטמא לבית נכנס כיצד? הסגר, בימי בין החלט
יב, הלכה צרעת טומאת מהלכות י פרק (להלן וכו'" בבית

ד). משנה פ"א בכלים גם בביאה 18)וראה מטמא שאין
מהלכות  ובפ"א ג, הלכה (להלן ובמושב במשכב אלא
"מאי  אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב משכב טומאת
בתשמיש  ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע, חומריה
בזה  שכתב מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות ועיין המטה".

כאן. המוריה בהר

.‚ÈzLÏ ıeÁ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê ÔÈÁlLÓe¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡e‰L ,˙BÁÓ19ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ÈtÓ , «¬∆¿«««ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ

Ô·‡‰ ˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBn‰Â ·kLn‰20ÔÈ‡M ‰Ó «ƒ¿»¿«»¬ƒƒ««»∆∆«∆≈
‡nËÓ ˙n‰21. «≈¿«≈

טו,19) הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה ראה
ח. משנה א פרק רבינו 20)ובכלים זאת וביאר בספרי. שם

"היו  שאם ה, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפ"ו
למרכב  או למשכב העשוי הכלי מן למעלה גדולות אבנים
המרכב  או המשכב נטמא מלמעלה, האבנים על הזב ונישא

טומאה". אב נראה 21)ונעשה וכן סט: בנדה הוא כן
פג: בשבת

.„¯‰Ï Òk‰Ï ¯zÓ - BÓˆÚ ˙n‰ elÙ‡ ,˙Ó ‡ÓË¿≈≈¬ƒ«≈«¿À»¿ƒ»≈¿«
˙Èa‰22BnÚ ÛÒBÈ ˙BÓˆÚ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡««ƒ«∆∆«¿≈ƒ

.‰iÂÏ‰ ‰ÁÓa BnÚ -ƒ¿«¬≈«¿ƒ»

א,22) פרק קמא בבא כלים בתוספתא היא זו הלכה כל
כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה

.‰ÏÈÁ‰23È‡ÓËe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ epnÓ ÔÈÁlLÓ - «≈¿«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿≈≈
˙Bc ÈÏÚB·e ˙Ó24ÌBÈ Ïe·Ë Ï·‡ ;25,ÌLÏ ÒÎ ≈¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¿»

Ï·Ë ¯·kL26. ∆¿»»«

כי 23) ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה ראה
עשרה  גובהו סביב מקיף סורג הבית) (=מהר ממנו "לפנים
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים,

וכל 24) טז. הלכה ז פרק שם למעלה הוא וכן שם. כלים
מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה
פרק  ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת עד לויה מחנה זה שכל

ח. משנה כלים ממסכת שמשו.25)א העריב ולא שטבל
משלחים26) נשים מעזרת שרק שם במשנה נראה אותו.כן

מן  יום טבול נרחיק "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב וכן
כבר  יום שטבול לפי מת, טמא שהרחקנו (מה) כמו החיל
שם. ספרי וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר,

.ÂÌBÈ Ïe·Ë epnÓ ÔÈÁlLÓ - ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ27Ï·‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ‡Ï28·È¯Ú‰ ÌÈ¯etk ¯qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29È¯·cÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ Ïe·Ë ¯eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע וזבה, זב הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
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ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו
א. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א כלומר,29)להלן

אין  שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף
שמשו. העריב לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
 ֿ שטבול כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב: וזבחים

.ÊÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ31ÌÈ¯etk ¯qÁÓ elÙ‡ - ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë ¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח. הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר
המוריה. בהר וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ¯‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34¯·BÚ - ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê - ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆

‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê - ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡·È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL Ú¯ˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:¯Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡ - ·LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ"א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה

מחניהם". עח,37)את לאֿתעשה המצוות בספר הוא כן
אמרו  הגמרא במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסףֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי יתכן לעשה", הכתוב שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק
ימכור  כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל

שם. הר"ש כתב וכן נון". בן שם:40)יהושע בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב כן
רבינו  מפרש כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ - ˙Èa‰ ¯‰Ï Ú¯ˆn‰ ÒÎ42Ï·‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ Ïe·Ë B‡44B‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס מצורע
תוספתא  הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
 ֿ לטבול מותר התורה מן כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס בברייתא 45)יום שאמרו אףֿעלֿפי
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי כפרה, מחוסרי הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי
הלכה  ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈ¯·BÚ -49‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê - Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח. הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï·‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
Ï‡Â :˙„ÏBÈa ¯Ó‡pL ?¯eËt - ‰È¯BÁ‡Ó ‰¯ÊÚa Ú‚»«»¬»»≈¬∆»»∆∆¡«¿∆∆¿∆

‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
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את  והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ'
אני  שומע לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל בני
מאחוריו  במקדש הנוגע גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין
ואל  ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב טמא, כשהוא
שאר  ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש

בזה". שוים טמאים

.·ÈLc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË52;˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa »≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
‡OÂ ıÁ¯È ‡Ï B¯O·e ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ53„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ‚‚BLa .54:¯Ó‡pL ; ¬¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«
‡ÓË ¯·c ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡55˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ∆∆¬∆ƒ«¿»»»»≈¿≈«»ƒ»≈

ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡56ÏÚ B‡ , »¿»∆»≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
‰¯ÊÚ‰ ˙ÙÒBz57BÓk ,‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰Lc˜˙pL ∆∆»¬»»∆ƒ¿«¿»¿À»¿»¿

e¯‡aL58. ∆≈«¿

להלן.52) ראה הלכות 53)לעזרה , יא פרק אחרי בספרא
כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס על "יכול טו: – יג
על  כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ לא ובשרו תלמודֿלומר
בטומאת  אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת
על  קרבן וחייב טומאה, ידי על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש
בטומאת  טומאה ידי על להלן שחייב קרבן מה טומאה, ידי
ידי  על כאן האמורים ואזהרה עונש אף וקדשיו, מקדש
"ונשא  אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה
האמור  עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה, עוונו" "ונשא עוונו"
מפסוק  רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף בכרת, להלן
האדם  בנפש במת הנוגע "כל כ) – יג יט, (במדבר מפורש
הנפש  ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר
ונכרתה  יתחטא ולא יטמא אשר ואיש וכו' מישראל ההיא
"משום  – טמא" ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש
טומאות  בשאר אבל החמור, במת אלא מבואר אינו דשם
מהלכות  י בפרק להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא
וז"ל  הנ"ל, בבמדבר הפסוק רבינו הביא ה הלכה שגגות
כי  הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס

שם. המצוות בספר וראה טמא", ה' מקדש ראה 54)את
הלכה  שם י ובפרק ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק להלן

י)55)א. הלכה יב פרק דחובה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הזהיר  וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין
עונש  מה הטומאה, על קרבן וחייב טומאה ידי על וענש
מקדש  בטומאת טומאה, ידי על להלן האמורים ואזהרה
בטומאת  טומאה ידי על כאן שחייב קרבן אף וקדשיו,
הלכה  שגגות מהלכות י פרק להלן גם וראה וקדשיו" מקדש

א 56)ה. פרק כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
דמשכן  שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח, משנה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ שם), (במדבר כתיב ומקדש
שוגג  לעזרה שנכנס ט) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר
ושאר  טבולֿיום צ"ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב

שם). כלים (ר"ש הטמאים במשנה.57)כל שם שבועות
יב.58) הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק למעלה

.‚ÈÏk ?Lc˜n‰ ÏÚ ˙¯k ·iÁL ‡Óh‰ e‰Ê È‡Â¿≈∆«»≈∆«»»≈««ƒ¿»…
‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓËa ‡ÓËpL59, ∆ƒ¿»¿À¿»ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«»∆»

˙e¯ÈÊa L¯t˙ ¯·kL60ÌÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÚbiL B‡ ; ∆¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ Ô˙B‡a e‡ÓËpL61, ∆ƒ¿¿¿»«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆

ÔBL‡¯Ï ÈL ‡e‰ È¯‰L62‡ÓËpL B‡ ;˙Óa Ú‚pL ∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡La63eL¯t˙iL ‰¯Bz ÏL ƒ¿»¬«À¿∆»∆ƒ¿»¿

ÔÓB˜Óa64. ƒ¿»

מגלח 59) הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא "אבל
והוא  יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן
כר' ולא יהושע, ר' משום אליעזר ר' כדעת נו: נזיר במשנה
נכון". אינו ר"מ "מאמר כי המשנה בפירוש כתב וכן מאיר,

אֿו.60) הלכות ז פרק נזירות אףֿעלֿפי 61)בהלכות
(נזיר  מגלח אינו נזיר הוא אם במת שנגעו בכלים שהנוגע
שוודאי  במת שנגע באדם שהנוגע וכלֿשכן במשנה) נד.
המקדש, ביאת על חייבים הם ואףֿעלֿפיֿכן מגלח, אינו
שאין  המת מן טומאה "כל במשנה) נו: (שם אמרו שלא
אלא  מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח הנזיר
גילוח, בהן אין שמעיקרן עצמות, ורובע דם רביעית למעט
של  שעיקרה במת, שנוגע בכלים או באדם הנוגע אבל
על  עליה חייבים עליה, נגלח הנזיר המת, דהיינו טומאה,
יטמא  אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת
ד) הלכה פ"ז נזיר (ירושלמי למדו וממנו יתחטא", ולא
ושביעי) שלישי (=הזאה חיטוי צריך אם אלא חייב שאינו
במי  שנגע כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן –
באדם  הנוגע גם חייב ולפיכך חייב, – חיטוי צריך שהוא
(כסף  חיטוי טעון אינו השני שזה אףֿעלֿפי במת, שנגע

שם.62)משנה). בתורה 63)ירושלמי מפורש שכן
או  וגו' חיה בנבלת וגו' תגע אשר "נפש ב) ה, (ויקרא

וגו'". שרץ הטומאות.64)בנבלת אבות בהלכות

.„ÈÌÈÓ ˙‡Èa ÔeÚh‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk65ÔÓ ¿»∆»»»«»ƒ««ƒƒ
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ‰¯Bz‰66¯Á‡ elÙ‡Â , «»«»»≈«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ««

BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ,Ï·hL67‡nË˙n‰ Ï·‡ . ∆»««∆«¬ƒƒ¿¬»«ƒ¿«≈
ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa¿À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆««
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆»≈À¿«ƒ¿»¬≈∆»«

Lc˜n‰ ˙‡Èa68. ƒ««ƒ¿»

טבילה.65) "כל 66)כלומר, ד: משנה יא פרק פרה
המקדש, אל בא ואם וכו' תורה מדברי מים ביאת הטעון
חייב". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני בין

בסמוך.67) למעלה ראה שם, נו:68)משנה נזיר משנה
הקודמת. בהלכה וראה

.ÂË˙Óa Ú‚pL Ì„‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ69, ¿≈«≈«¿≈ƒ∆»¿¿»»∆»«¿≈
˙Óa ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚pL B‡70Û‡ , ∆»«¿»»∆»«¿≈ƒ«¿ƒ¿≈«

‡nËÏe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ÔBL‡¯ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«≈
;Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ¬≈∆»«ƒ««ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈ¯·cL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,¯eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע
וראה  חיטוי. הצריכים בכלים שנגע אףֿעלֿפי חייב,

שם. לראשון,70)בירושלמי שלישי אלא אינו כאן אף
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי

(פ"ה  ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן
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ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו
א. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א כלומר,29)להלן

אין  שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף
שמשו. העריב לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
 ֿ שטבול כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב: וזבחים

.ÊÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ31ÌÈ¯etk ¯qÁÓ elÙ‡ - ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë ¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח. הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר
המוריה. בהר וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ¯‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34¯·BÚ - ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê - ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆

‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê - ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡·È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL Ú¯ˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:¯Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡ - ·LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה ראה
הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם

לאֿתעשה.36)פ"א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק
יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה

מחניהם". עח,37)את לאֿתעשה המצוות בספר הוא כן
אמרו  הגמרא במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסףֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי יתכן לעשה", הכתוב שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק
ימכור  כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל

שם. הר"ש כתב וכן נון". בן שם:40)יהושע בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב כן
רבינו  מפרש כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ - ˙Èa‰ ¯‰Ï Ú¯ˆn‰ ÒÎ42Ï·‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ Ïe·Ë B‡44B‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס מצורע
תוספתא  הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
 ֿ לטבול מותר התורה מן כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס בברייתא 45)יום שאמרו אףֿעלֿפי
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי כפרה, מחוסרי הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי
הלכה  ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈ¯·BÚ -49‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê - Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח. הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï·‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
Ï‡Â :˙„ÏBÈa ¯Ó‡pL ?¯eËt - ‰È¯BÁ‡Ó ‰¯ÊÚa Ú‚»«»¬»»≈¬∆»»∆∆¡«¿∆∆¿∆

‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
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את  והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ'
אני  שומע לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל בני
מאחוריו  במקדש הנוגע גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין
ואל  ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב טמא, כשהוא
שאר  ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש

בזה". שוים טמאים

.·ÈLc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË52;˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa »≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
‡OÂ ıÁ¯È ‡Ï B¯O·e ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ53„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ‚‚BLa .54:¯Ó‡pL ; ¬¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«
‡ÓË ¯·c ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡55˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ∆∆¬∆ƒ«¿»»»»≈¿≈«»ƒ»≈

ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡56ÏÚ B‡ , »¿»∆»≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
‰¯ÊÚ‰ ˙ÙÒBz57BÓk ,‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰Lc˜˙pL ∆∆»¬»»∆ƒ¿«¿»¿À»¿»¿

e¯‡aL58. ∆≈«¿

להלן.52) ראה הלכות 53)לעזרה , יא פרק אחרי בספרא
כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס על "יכול טו: – יג
על  כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ לא ובשרו תלמודֿלומר
בטומאת  אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת
על  קרבן וחייב טומאה, ידי על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש
בטומאת  טומאה ידי על להלן שחייב קרבן מה טומאה, ידי
ידי  על כאן האמורים ואזהרה עונש אף וקדשיו, מקדש
"ונשא  אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה
האמור  עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה, עוונו" "ונשא עוונו"
מפסוק  רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף בכרת, להלן
האדם  בנפש במת הנוגע "כל כ) – יג יט, (במדבר מפורש
הנפש  ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר
ונכרתה  יתחטא ולא יטמא אשר ואיש וכו' מישראל ההיא
"משום  – טמא" ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש
טומאות  בשאר אבל החמור, במת אלא מבואר אינו דשם
מהלכות  י בפרק להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא
וז"ל  הנ"ל, בבמדבר הפסוק רבינו הביא ה הלכה שגגות
כי  הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס

שם. המצוות בספר וראה טמא", ה' מקדש ראה 54)את
הלכה  שם י ובפרק ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק להלן

י)55)א. הלכה יב פרק דחובה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הזהיר  וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין
עונש  מה הטומאה, על קרבן וחייב טומאה ידי על וענש
מקדש  בטומאת טומאה, ידי על להלן האמורים ואזהרה
בטומאת  טומאה ידי על כאן שחייב קרבן אף וקדשיו,
הלכה  שגגות מהלכות י פרק להלן גם וראה וקדשיו" מקדש

א 56)ה. פרק כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
דמשכן  שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח, משנה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ שם), (במדבר כתיב ומקדש
שוגג  לעזרה שנכנס ט) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר
ושאר  טבולֿיום צ"ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב

שם). כלים (ר"ש הטמאים במשנה.57)כל שם שבועות
יב.58) הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק למעלה

.‚ÈÏk ?Lc˜n‰ ÏÚ ˙¯k ·iÁL ‡Óh‰ e‰Ê È‡Â¿≈∆«»≈∆«»»≈««ƒ¿»…
‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓËa ‡ÓËpL59, ∆ƒ¿»¿À¿»ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«»∆»

˙e¯ÈÊa L¯t˙ ¯·kL60ÌÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÚbiL B‡ ; ∆¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ Ô˙B‡a e‡ÓËpL61, ∆ƒ¿¿¿»«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆

ÔBL‡¯Ï ÈL ‡e‰ È¯‰L62‡ÓËpL B‡ ;˙Óa Ú‚pL ∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡La63eL¯t˙iL ‰¯Bz ÏL ƒ¿»¬«À¿∆»∆ƒ¿»¿

ÔÓB˜Óa64. ƒ¿»

מגלח 59) הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא "אבל
והוא  יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן
כר' ולא יהושע, ר' משום אליעזר ר' כדעת נו: נזיר במשנה
נכון". אינו ר"מ "מאמר כי המשנה בפירוש כתב וכן מאיר,

אֿו.60) הלכות ז פרק נזירות אףֿעלֿפי 61)בהלכות
(נזיר  מגלח אינו נזיר הוא אם במת שנגעו בכלים שהנוגע
שוודאי  במת שנגע באדם שהנוגע וכלֿשכן במשנה) נד.
המקדש, ביאת על חייבים הם ואףֿעלֿפיֿכן מגלח, אינו
שאין  המת מן טומאה "כל במשנה) נו: (שם אמרו שלא
אלא  מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח הנזיר
גילוח, בהן אין שמעיקרן עצמות, ורובע דם רביעית למעט
של  שעיקרה במת, שנוגע בכלים או באדם הנוגע אבל
על  עליה חייבים עליה, נגלח הנזיר המת, דהיינו טומאה,
יטמא  אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת
ד) הלכה פ"ז נזיר (ירושלמי למדו וממנו יתחטא", ולא
ושביעי) שלישי (=הזאה חיטוי צריך אם אלא חייב שאינו
במי  שנגע כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן –
באדם  הנוגע גם חייב ולפיכך חייב, – חיטוי צריך שהוא
(כסף  חיטוי טעון אינו השני שזה אףֿעלֿפי במת, שנגע

שם.62)משנה). בתורה 63)ירושלמי מפורש שכן
או  וגו' חיה בנבלת וגו' תגע אשר "נפש ב) ה, (ויקרא

וגו'". שרץ הטומאות.64)בנבלת אבות בהלכות

.„ÈÌÈÓ ˙‡Èa ÔeÚh‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk65ÔÓ ¿»∆»»»«»ƒ««ƒƒ
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ‰¯Bz‰66¯Á‡ elÙ‡Â , «»«»»≈«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ««

BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ,Ï·hL67‡nË˙n‰ Ï·‡ . ∆»««∆«¬ƒƒ¿¬»«ƒ¿«≈
ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa¿À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆««
ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆»≈À¿«ƒ¿»¬≈∆»«

Lc˜n‰ ˙‡Èa68. ƒ««ƒ¿»

טבילה.65) "כל 66)כלומר, ד: משנה יא פרק פרה
המקדש, אל בא ואם וכו' תורה מדברי מים ביאת הטעון
חייב". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני בין

בסמוך.67) למעלה ראה שם, נו:68)משנה נזיר משנה
הקודמת. בהלכה וראה

.ÂË˙Óa Ú‚pL Ì„‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ69, ¿≈«≈«¿≈ƒ∆»¿¿»»∆»«¿≈
˙Óa ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚pL B‡70Û‡ , ∆»«¿»»∆»«¿≈ƒ«¿ƒ¿≈«

‡nËÏe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ÔBL‡¯ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«≈
;Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ¬≈∆»«ƒ««ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈ¯·cL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,¯eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע
וראה  חיטוי. הצריכים בכלים שנגע אףֿעלֿפי חייב,

שם. לראשון,70)בירושלמי שלישי אלא אינו כאן אף
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי

(פ"ה  ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן
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מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי  והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו

בכסףֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËı¯L ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È¯‰L ,˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜¯Bf‰ Ï·‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
·iÁ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰»≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .¯ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙¯k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ¯ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס
קא  בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי, לימא
מיפלגי  קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי
דהכי  משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ד
הוא  הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו עצמו, על וחייב שרץ טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי שמכניס מפרש שם ורש"י טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ.
ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש

משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ספרא 77)ירושלמי
שם  בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא ובספרי
ועיין  צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ·‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡78‡e‰L „‚a Ï·‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï·‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק שלמד נראה
אינו  טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה
 ֿ שהוא רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
(הר  חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל הדין
בין  גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה
חיה  בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו'
אלא  חייב אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ - Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿

Ì‰È¯·c ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»
ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב. בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי אמר רבין אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין
איירי  ולא בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף מת טומאת מהלכות בפ"ה ראה
י. הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות,

ה. משנה פי"א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
שנטמא  מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני

.ËÈbb C¯c Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;¯eËt - ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰·iÁ ‰‡Èa C¯c - ‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰¯Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙¯kÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ85[¯ÈÂ‡a Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa -86ÔÈa ˙Bbb C¯c ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C¯„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי 86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס
פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב דבריו המשך זה,
ובכסףֿמשנה  כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין,
נוספות  תיבות שכתוב רבינו, מספרי מוגה ספר מצא כי כתב
שכתב  ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב: בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי כי

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש לפי 87)דרך
פורח  במגדל שנכנס הדברים פירוש הכסףֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
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Ôa¯˜89ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙aLa ‰‡ÓË ÌL ˙‡ˆÓ Ì‡ , »¿»ƒƒ¿≈»À¿»¿«»ƒƒ
d˙B‡90˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ;91„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - »¿»«¿ƒ»»¿ƒ«

˙aL ¯Á‡92d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰LÎe . «««»¿∆≈ƒƒ≈ƒƒ»
ıÚ ÈÏk ÈËeLÙa ‡l‡93‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L94‡lL , ∆»ƒ¿≈¿≈≈∆≈¿«≈À¿»∆…

‰‡Óh‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï95. ¿«∆«À¿»

בפירוש 88) גם וראה קד: בעירובין רש"י – העזרה על היינו
שם. לרבינו פרק 89)המשנה להלן ראה ויורד, עולה קרבן

יב. הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות ראה 90)א
מהיכן  וכו' במקדש שנמצא "שרץ במשנה: שם עירובין
בן  ר"ש דברי ולמזבח האולם ומן ההיכל מן אותו, מוציאין
ועל  כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי ננס.
עקיבא, כרבי ופסק אותו". מוציאין משם חטאת, שגגתו

המוריה). (הר מחברו כר"ע שהלכה דהיינו 91)משום
שם. ברש"י ראה כל 92)הלשכות, "ושאר במשנה: שם

מהלכות  ג פרק להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות,
ו. הלכה ומוספין עץ.93)תמידין של ראה 94)בצבת

י. הלכה כלים מהלכות פ"א שם 95)להלן עירובין ראה
בהמיינו  מוציאו כהן במקדש, שנמצא "שרץ במשנה:
צבת) אחר (ולחזור הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו)
עץ, של בצבת אומר יהודה רבי ברוקא. בן יוחנן ר' דברי
לו  ונוח האבנט "לטמא הטומאה", את לרבות שלא
(רש"י  טומאה" מלרבות הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה
שם. המשנה בפירוש פסק וכן יהודה, כר' רבינו ופסק שם).

.‡Î¯B‰Ë Lc˜ÓÏ ÒÎpL ‡ÓË „Á‡96¯B‰Ë B‡ , ∆»»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙Áz ˙Ó ‰È‰L ÔB‚k ,‰‡ÓË Ba LiL Lc˜ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈À¿»¿∆»»≈««
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡‰ ˙Áz ‡e‰ ÒÎÂ Lc˜na Ï‰‡…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«««»…∆¬≈∆«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰‡ÓËÂ B˙‡Èa È¯‰L ,˙¯k97ÒÎ . »≈∆¬≈ƒ»¿À¿»»ƒ¿««ƒ¿«
ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓËÂ Lc˜nÏ98BÓˆÚ ‡nË elÙ‡ , «ƒ¿»¿ƒ¿»»««∆ƒ¿«¬ƒƒ≈«¿

„ÈÊÓa99‡ˆÈÂ Ï‰aÈÂ ¯‰ÓÈ -100‰¯ˆ˜ C¯„a101. ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿≈≈¿∆∆¿»»

הדין 96) וזהו טהור, והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב. הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס "טמא של הפשוט

מהלכות 97) יח פרק דלהלן מהאי כן, לרבינו יצא אולי
טמא  קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי
קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת , חייב
יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש
ולא  במיתה שחייב ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו
אלא  במקדש, ונטמא טהור שנכנס באופן פירשו ולא בכרת,
המוריה). (הר כרת חייב זה באופן שגם עלֿכרחנו

יד:98) שבועות טימא 99)משנה אשי, רב "בעי יז. שם
גמירי  לא במזיד שהייה, גמירי באונס מהו, במזיד עצמו
ול"ש  באונס ל"ש שהייה, גמירי בפנים דילמא או שהייה.
מלקות, לענין הוא שהספק רבינו, ופירש תיקו". במזיד,

המוריה). הר (ראה לקולא שלא 100)ופסק דכל מבואר
אם  רבא, "בעי טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה
לקרבן  למלקות, שהייה צריך שאין או למלקות שהייה צריך
בפנים  דילמא או שהייה. גמירי לא למלקות שהייה, גמירי
תיקו", למלקות, שנא ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי

המוריה). הר (ראה לקולא הלכה 101)ופסק להלן ראה

כד. והלכה כב

.·Î˙B‰LÏ BÏ ¯eÒ‡Â102˙‡ˆÏ B‡ ˙BÂÁzL‰Ï B‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
ÏÚ Û‡ ‰k¯‡· ‡ˆiL B‡ ,‰‰L Ì‡Â .‰k¯‡ C¯„a¿∆∆¬À»¿ƒ»»∆»»«¬À»««

‰ÂÁzL‰Â ÏÎÈ‰Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰L B‡ ,‰‰L ‡lL Èt103 ƒ∆…»»∆∆¡ƒ»»«≈»¿ƒ¿«¬»
‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡104‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ - ««ƒ∆…»»«»»≈¿ƒ»»≈

Ôa¯˜ ‡È·Ó -105. ≈ƒ»¿»

שהייתו.102) שיעור הוא כמה כג הלכה להלן ראה
פניו.103) החזיר לא אם שם, להלן יד:104)ראה שם

שם  ובגמ' השתחוואה" בכדי ששהה או "והשתחווה במשנה
אבל  פנים, כלפי שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז:

לא. שהה לא אין, שהה - חוץ כלפי ראה 105)השתחווה
שהיה. שצריך ספק, אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם
יד: שם רש"י ראה מסיני, למשה הלכה הם אלו ושיעורים

במשנה.

.‚ÎB˙‡ÈˆÈ C¯„ ‰ÂÁzL‰ ‡l‡ ,ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ»»∆»ƒ¿«¬»∆∆¿ƒ»
¯eÚMk ‰‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ - ıeÁ ÈtÏk106. ¿«≈≈«»∆»ƒ≈»»«ƒ

ÌÈt‡ eÚ¯ÎiÂ :˙B¯˜Ï È„k ?B˙i‰L ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿««ƒ
Èk ·BË Èk ÈÈÏ ˙B„B‰Â eÂÁzLiÂ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ‰ˆ¯‡«¿»«»ƒ¿»«ƒ¿«¬¿«»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ107‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL e‰ÊÂ .108. ¿»«¿¿∆ƒƒ¿«¬»»

טז:106) בדברי 107)שם שבפסוק השניה המחצית
ג). (ז, נחמני 108)בימיםֿב בר יצחק ר' מחלוקת טז: שם

(כשיעור  פסוקא דהאי כמימריה אמר חד פזי, בן שמעון ור'
(כלומר, לסיפא כמויכרעו אמר וחד כולו), הפסוק כל קריאת
מתיבת  הפסוק, של השניה המחצית קריאת כשיעור
מחלוקת  ה"ג פ"ג יומא ובירושלמי הסוף). עד "ויכרעו"
המוריה, והר בכסףֿמשנה ראה זה, בענין נוספת אמוראים

שבבבלי. השני האמורא כדעת רבינו ופסק

.„Î¯LÙ‡L Ïk ?‰k¯‡ C¯„ ‡È‰ BÊ È‡Â˙‡ˆÏ BÏ ¿≈ƒ∆∆¬À»…∆∆¿»»≈
ÏÚ Û‡ ,‰¯ˆwa ‡ˆÈ .‰pnÓ ‰¯ˆ˜ C¯„a Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆∆¿»»ƒ∆»»»«¿»»««
Ïk elÙ‡ ,Ï„eb „ˆa ·˜Ú CÏ‰ ‡l‡ ı¯ ‡lL Ètƒ∆…»∆»»«»≈¿«»¬ƒ»

¯eËt - ÌBi‰109˜Á„Â ı¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰k¯‡a ‡ˆÈ . «»»»»¬À»««ƒ∆»¿»«
‰k¯‡‰ Ba CÏ‰L ÔÓÊ ¯eÚL ‡ˆÓÂ ,BÁk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»…¿ƒ¿»ƒ¿«∆»«»¬À»
ÏÈ‡B‰ ,‰¯ˆwa Ì„‡ Ïk Cl‰nL ÔÓf‰ ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒ«¿«∆¿«≈»»»«¿»»ƒ

·iÁ - ‰k¯‡a ‡ˆÈÂ110ËÚÓ CÏ‰Â ‰¯ˆwa ‡ˆÈ . ¿»»»¬À»«»»»«¿»»¿»«¿«
È„k ˙Bi‰M‰ ÏkÓ Û¯ËˆpL „Ú ,ËÚÓ ‰‰LÂ „ÓÚÂ¿»«¿»»¿««∆ƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ¿≈
‡È·Ó BÈ‡ - ‚‚BLa ,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa :‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿≈ƒ≈∆¿≈≈≈ƒ

˜ÙÒ ¯·c‰L ÈtÓ ,Ôa¯˜111˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ; »¿»ƒ¿≈∆«»»»≈¬»«ƒ««
˙ec¯Ó112. «¿

שם 109) פטור, (שהוא שאמרו קצרה רבא, "אמר יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב אפילו במשנה)

כן.110) לו ופשט מרבה, אביי מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק מקומות, בכמה רבינו פסק
ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק
בפ"ט  וראה ג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן
שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות
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מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי  והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו

בכסףֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËı¯L ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È¯‰L ,˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜¯Bf‰ Ï·‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
·iÁ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰»≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .¯ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙¯k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ¯ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס
קא  בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי, לימא
מיפלגי  קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי
דהכי  משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ד
הוא  הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו עצמו, על וחייב שרץ טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי שמכניס מפרש שם ורש"י טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ.
ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש

משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ספרא 77)ירושלמי
שם  בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא ובספרי
ועיין  צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי

שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ·‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡78‡e‰L „‚a Ï·‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï·‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק שלמד נראה
אינו  טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה
 ֿ שהוא רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
(הר  חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל הדין
בין  גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה
חיה  בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו'
אלא  חייב אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ - Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿

Ì‰È¯·c ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»
ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב. בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי אמר רבין אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין
איירי  ולא בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף מת טומאת מהלכות בפ"ה ראה
י. הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות,

ה. משנה פי"א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
שנטמא  מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני

.ËÈbb C¯c Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;¯eËt - ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰·iÁ ‰‡Èa C¯c - ‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰¯Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙¯kÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ85[¯ÈÂ‡a Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ

[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa -86ÔÈa ˙Bbb C¯c ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈
ÌÈÁ˙t C¯„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי 86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס
פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב דבריו המשך זה,
ובכסףֿמשנה  כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין,
נוספות  תיבות שכתוב רבינו, מספרי מוגה ספר מצא כי כתב
שכתב  ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב: בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי כי

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש לפי 87)דרך
פורח  במגדל שנכנס הדברים פירוש הכסףֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
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Ôa¯˜89ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙aLa ‰‡ÓË ÌL ˙‡ˆÓ Ì‡ , »¿»ƒƒ¿≈»À¿»¿«»ƒƒ
d˙B‡90˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ;91„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - »¿»«¿ƒ»»¿ƒ«

˙aL ¯Á‡92d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰LÎe . «««»¿∆≈ƒƒ≈ƒƒ»
ıÚ ÈÏk ÈËeLÙa ‡l‡93‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L94‡lL , ∆»ƒ¿≈¿≈≈∆≈¿«≈À¿»∆…

‰‡Óh‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï95. ¿«∆«À¿»

בפירוש 88) גם וראה קד: בעירובין רש"י – העזרה על היינו
שם. לרבינו פרק 89)המשנה להלן ראה ויורד, עולה קרבן

יב. הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות ראה 90)א
מהיכן  וכו' במקדש שנמצא "שרץ במשנה: שם עירובין
בן  ר"ש דברי ולמזבח האולם ומן ההיכל מן אותו, מוציאין
ועל  כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי ננס.
עקיבא, כרבי ופסק אותו". מוציאין משם חטאת, שגגתו

המוריה). (הר מחברו כר"ע שהלכה דהיינו 91)משום
שם. ברש"י ראה כל 92)הלשכות, "ושאר במשנה: שם

מהלכות  ג פרק להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות,
ו. הלכה ומוספין עץ.93)תמידין של ראה 94)בצבת

י. הלכה כלים מהלכות פ"א שם 95)להלן עירובין ראה
בהמיינו  מוציאו כהן במקדש, שנמצא "שרץ במשנה:
צבת) אחר (ולחזור הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו)
עץ, של בצבת אומר יהודה רבי ברוקא. בן יוחנן ר' דברי
לו  ונוח האבנט "לטמא הטומאה", את לרבות שלא
(רש"י  טומאה" מלרבות הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה
שם. המשנה בפירוש פסק וכן יהודה, כר' רבינו ופסק שם).

.‡Î¯B‰Ë Lc˜ÓÏ ÒÎpL ‡ÓË „Á‡96¯B‰Ë B‡ , ∆»»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙Áz ˙Ó ‰È‰L ÔB‚k ,‰‡ÓË Ba LiL Lc˜ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈À¿»¿∆»»≈««
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡‰ ˙Áz ‡e‰ ÒÎÂ Lc˜na Ï‰‡…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«««»…∆¬≈∆«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰‡ÓËÂ B˙‡Èa È¯‰L ,˙¯k97ÒÎ . »≈∆¬≈ƒ»¿À¿»»ƒ¿««ƒ¿«
ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓËÂ Lc˜nÏ98BÓˆÚ ‡nË elÙ‡ , «ƒ¿»¿ƒ¿»»««∆ƒ¿«¬ƒƒ≈«¿

„ÈÊÓa99‡ˆÈÂ Ï‰aÈÂ ¯‰ÓÈ -100‰¯ˆ˜ C¯„a101. ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿≈≈¿∆∆¿»»

הדין 96) וזהו טהור, והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב. הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס "טמא של הפשוט

מהלכות 97) יח פרק דלהלן מהאי כן, לרבינו יצא אולי
טמא  קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי
קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת , חייב
יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש
ולא  במיתה שחייב ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו
אלא  במקדש, ונטמא טהור שנכנס באופן פירשו ולא בכרת,
המוריה). (הר כרת חייב זה באופן שגם עלֿכרחנו

יד:98) שבועות טימא 99)משנה אשי, רב "בעי יז. שם
גמירי  לא במזיד שהייה, גמירי באונס מהו, במזיד עצמו
ול"ש  באונס ל"ש שהייה, גמירי בפנים דילמא או שהייה.
מלקות, לענין הוא שהספק רבינו, ופירש תיקו". במזיד,

המוריה). הר (ראה לקולא שלא 100)ופסק דכל מבואר
אם  רבא, "בעי טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה
לקרבן  למלקות, שהייה צריך שאין או למלקות שהייה צריך
בפנים  דילמא או שהייה. גמירי לא למלקות שהייה, גמירי
תיקו", למלקות, שנא ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי

המוריה). הר (ראה לקולא הלכה 101)ופסק להלן ראה

כד. והלכה כב

.·Î˙B‰LÏ BÏ ¯eÒ‡Â102˙‡ˆÏ B‡ ˙BÂÁzL‰Ï B‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
ÏÚ Û‡ ‰k¯‡· ‡ˆiL B‡ ,‰‰L Ì‡Â .‰k¯‡ C¯„a¿∆∆¬À»¿ƒ»»∆»»«¬À»««

‰ÂÁzL‰Â ÏÎÈ‰Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰L B‡ ,‰‰L ‡lL Èt103 ƒ∆…»»∆∆¡ƒ»»«≈»¿ƒ¿«¬»
‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡104‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ - ««ƒ∆…»»«»»≈¿ƒ»»≈

Ôa¯˜ ‡È·Ó -105. ≈ƒ»¿»

שהייתו.102) שיעור הוא כמה כג הלכה להלן ראה
פניו.103) החזיר לא אם שם, להלן יד:104)ראה שם

שם  ובגמ' השתחוואה" בכדי ששהה או "והשתחווה במשנה
אבל  פנים, כלפי שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז:

לא. שהה לא אין, שהה - חוץ כלפי ראה 105)השתחווה
שהיה. שצריך ספק, אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם
יד: שם רש"י ראה מסיני, למשה הלכה הם אלו ושיעורים

במשנה.

.‚ÎB˙‡ÈˆÈ C¯„ ‰ÂÁzL‰ ‡l‡ ,ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ»»∆»ƒ¿«¬»∆∆¿ƒ»
¯eÚMk ‰‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ - ıeÁ ÈtÏk106. ¿«≈≈«»∆»ƒ≈»»«ƒ

ÌÈt‡ eÚ¯ÎiÂ :˙B¯˜Ï È„k ?B˙i‰L ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿««ƒ
Èk ·BË Èk ÈÈÏ ˙B„B‰Â eÂÁzLiÂ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ‰ˆ¯‡«¿»«»ƒ¿»«ƒ¿«¬¿«»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ107‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL e‰ÊÂ .108. ¿»«¿¿∆ƒƒ¿«¬»»

טז:106) בדברי 107)שם שבפסוק השניה המחצית
ג). (ז, נחמני 108)בימיםֿב בר יצחק ר' מחלוקת טז: שם

(כשיעור  פסוקא דהאי כמימריה אמר חד פזי, בן שמעון ור'
(כלומר, לסיפא כמויכרעו אמר וחד כולו), הפסוק כל קריאת
מתיבת  הפסוק, של השניה המחצית קריאת כשיעור
מחלוקת  ה"ג פ"ג יומא ובירושלמי הסוף). עד "ויכרעו"
המוריה, והר בכסףֿמשנה ראה זה, בענין נוספת אמוראים

שבבבלי. השני האמורא כדעת רבינו ופסק

.„Î¯LÙ‡L Ïk ?‰k¯‡ C¯„ ‡È‰ BÊ È‡Â˙‡ˆÏ BÏ ¿≈ƒ∆∆¬À»…∆∆¿»»≈
ÏÚ Û‡ ,‰¯ˆwa ‡ˆÈ .‰pnÓ ‰¯ˆ˜ C¯„a Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆∆¿»»ƒ∆»»»«¿»»««
Ïk elÙ‡ ,Ï„eb „ˆa ·˜Ú CÏ‰ ‡l‡ ı¯ ‡lL Ètƒ∆…»∆»»«»≈¿«»¬ƒ»

¯eËt - ÌBi‰109˜Á„Â ı¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰k¯‡a ‡ˆÈ . «»»»»¬À»««ƒ∆»¿»«
‰k¯‡‰ Ba CÏ‰L ÔÓÊ ¯eÚL ‡ˆÓÂ ,BÁk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»…¿ƒ¿»ƒ¿«∆»«»¬À»
ÏÈ‡B‰ ,‰¯ˆwa Ì„‡ Ïk Cl‰nL ÔÓf‰ ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒ«¿«∆¿«≈»»»«¿»»ƒ

·iÁ - ‰k¯‡a ‡ˆÈÂ110ËÚÓ CÏ‰Â ‰¯ˆwa ‡ˆÈ . ¿»»»¬À»«»»»«¿»»¿»«¿«
È„k ˙Bi‰M‰ ÏkÓ Û¯ËˆpL „Ú ,ËÚÓ ‰‰LÂ „ÓÚÂ¿»«¿»»¿««∆ƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ¿≈
‡È·Ó BÈ‡ - ‚‚BLa ,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa :‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿≈ƒ≈∆¿≈≈≈ƒ

˜ÙÒ ¯·c‰L ÈtÓ ,Ôa¯˜111˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ; »¿»ƒ¿≈∆«»»»≈¬»«ƒ««
˙ec¯Ó112. «¿

שם 109) פטור, (שהוא שאמרו קצרה רבא, "אמר יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב אפילו במשנה)

כן.110) לו ופשט מרבה, אביי מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק מקומות, בכמה רבינו פסק
ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק
בפ"ט  וראה ג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן
שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות
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zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz aÎxc` 'hÎ'b -

ה'תשע"ו  ב' אדר ג' ראשון יום
יום ראשון ֿ רביעי ג 'ֿ ו 'אדר ב '

קיד. צג. עשה מצות
― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ

היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת ֿ ימּות "וכי אמרֹו: והּוא e,טמאה, xacna) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(hימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrהּטעם ֿ את לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ

ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ו  ב' אדר ד' שני יום

קיז. קטז. קטו. עשה מצות
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני ֿ הּבהמה את "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,
אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ

ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש ֿ ּביתֹו את ֿ יקּדיׁש ּכי "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" bi)והעריכֹו ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים .(l`.)ּבמּסכת ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו fh)והּוא ,my); ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ
וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ֿ ׂשדה את (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ

(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
."הערּכ מכסת את הּכהן ֿ לֹו "וחּׁשב מקנתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׂשדה
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוכבר

g)ערכים wxte f wxt)סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָערכים
ׁשאינֹו ּדין מהן ֿ אחת לכל מצות: ארּבע הן אּלא ―ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אב לכןּבאחרת, הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם ל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאין

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים myyאנּו s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw".ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

ה'תשע"ו  ב' אדר ה' שלישי יום

קמה. עשה מצות
קי. תעשה לא מצות

― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם ֿ לֹו ֿ אׁשר gk)מּכל ,fk `xwie)על לנּו ורמז . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
"ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, חרמים ׁשּסתם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן k`)החרם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה aּובריׁש wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn.

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' ֿ חרם "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.

ה'תשע"ו  ב' אדר ו' רביעי יום

רטו. קיא. תעשה לא מצות
― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ֿ ּכן, ּגם הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי
(gk ,fk `xwie)ֿמה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵַַָָָֹ

יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּיעׂשה
ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש ֿ ּפי ֿ על ְְִֵֵֵֶַַַַַָאף
ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּבארּו
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'a xc` 'hÎ'f w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(:gk):אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" ֿ תזרע לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּכלאים,

(hi ,hi my)אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי ,ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבארץ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ― לארץ ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻּובחּוצה

ּכלאים. ּבמּסכת
יום חמישי ֿ ש "ק ז 'ֿ ט 'אדר ב '

ְְִִֶֶַָ

ה'תשע"ו  ב' אדר ז' חמישי יום

רטז. תעשה לא מצות
― הרט"ז ּתבּואההּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּכלאי נקרא: ֿ הּכלאים מן זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּכרם,
ּכלאים" ּכרמ ֿ תזרע "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹהּכרם,

(h ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt)ֿלא" : ְְִֵֹ
נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ּכרמ ְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹתזרע
הּכרם ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", ֿ תזרע לא ׂשד"ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
― ּבּכרם ּכלאים ֿ המקּים ׁשּכל מלּמד אמרּו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּזרעים?
מןֿ אסּורים הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעֹובר
― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה
ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. מלקּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָלֹוקה

mxkd)וחרצן ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa)ּומּדרּבנן . ְְְְִֶַַַָָָָֹ
לארץ ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה mxkd)חּטה ilecib לֹוקה(= ― יד ּבמּפלת ְְְְִֶֶַַָָָָֹ
ֿ מקֹום, ּבכל עליה לֹוקין אילן הרּכבת אבל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָמּדרּבנן.
ֿ תזרע לא ׂשד" אמרֹו: ּבכלל נכללת ּכ על ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהאזהרה
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלאים".

ה'תשע"ו  ב' אדר ח' שישי יום

ריח. ריז. תעשה לא מצות
― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ
ּכלאים" ֿ תרּביע לא ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ

אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ
ּבׁשפֹופרת, ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהם
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָואז

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ֿ תחרׁש "לא אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה

יחּדו" ֿ ּובחמר i)ּבׁשֹור ,ak mixac)ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ
― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו ֿ הּתֹורה מן ֿ הּמלאכֹות. מן מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ֿ ׁשני ּכל על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.

ה'תשע"ו  ב' אדר ט' קודש שבת יום

מב. תעשה לא מצות
רי. תעשה לא מצות קכ. עשה מצות

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה מן ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: i)אמרֹו ,hi `xwie)ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר היא(fh:)הּפאה. ׁשהּפאה , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹלאו
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda): ְְְֲֵָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לעני
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבמּסכת

― הר"י ּכלֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזרּוע,

"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו (myוהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
(ak ,bkוקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור לענּיים יּתן ֿ הּזרּוע, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: ׁשּבארנּו(my)אמרֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עׂשה lirl)ּבמצות Ð kw dyr zevn)ּגם חֹובה והּפאה . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָָלאילן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה .("d`t")ּבּמּסכּתא ְְֶֶַַָָָֻ
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קעג 'a xc` 'eÎ'b iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz aÎxc` 'hÎ'b -

ה'תשע"ו  ב' אדר ג' ראשון יום
יום ראשון ֿ רביעי ג 'ֿ ו 'אדר ב '

קיד. צג. עשה מצות
― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ

היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת ֿ ימּות "וכי אמרֹו: והּוא e,טמאה, xacna) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(hימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrהּטעם ֿ את לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע

נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ

ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת

ה'תשע"ו  ב' אדר ד' שני יום

קיז. קטז. קטו. עשה מצות
― הקט"ו ּבהמההּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּכהן לפני ֿ הּבהמה את "והעמיד אמרֹו: והּוא ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה,
אֹותּה" הּכהן והערי(aiÎ`i ,fk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ

ּבתמּורה מקֹומֹות ּבכּמה זֹו .(ai.)ּומעילה(al:)מצוה ְְְְְִִִַָָָָ

― הקט"ז ּבּתים.הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לה' קדׁש ֿ ּביתֹו את ֿ יקּדיׁש ּכי "ואיׁש אמרֹו: ְְְְִִִֵֶֶַַָֹוהּוא

הּכהן" bi)והעריכֹו ,my)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָֹ
ערכים .(l`.)ּבמּסכת ְֲִֶֶַָ

― הקי"ז ׂשדֹות,הּמצוה ּבערכי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

וגֹו' אחּזתֹו מּׂשדה "ואם יתעּלה: אמרֹו fh)והּוא ,my); ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֻ
וגֹו'" אחּזתֹו מּׂשדה לא אׁשר מקנתֹו ֿ ׂשדה את (my,ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֹֻ

(ak"'וגֹו זרעֹו לפי ערּכ "והיה אחּזתֹו ּבׂשדה ודן .ְְְְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻ
."הערּכ מכסת את הּכהן ֿ לֹו "וחּׁשב מקנתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׂשדה
ּבמּסכת ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּוכבר

g)ערכים wxte f wxt)סּוגי ׁשארּבעת החֹוׁשב, יחׁשֹוב ואל . ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָ
אחת ּכמצוה ׁשּיּמנּו המחּיב ׁשּתּוף ּביניהם יׁש אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָערכים
ׁשאינֹו ּדין מהן ֿ אחת לכל מצות: ארּבע הן אּלא ―ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אב לכןּבאחרת, הּׁשם. ׁשּתּוף ּדר על ּכֹוללם 'ער' ׁשם ל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשאין ּכמֹו אחת, ּכמצוה ּכּלם הערכים מיני למנֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאין

אחת ּכמצוה ּכּלם הּקרּבנֹות מיני מֹונים myyאנּו s`) ְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ
(mlekl szeyn "oaxw".ּכׁשּנתּבֹונן ּברּור וזה .ְְְִֵֶֶָ

ה'תשע"ו  ב' אדר ה' שלישי יום

קמה. עשה מצות
קי. תעשה לא מצות

― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם ֿ לֹו ֿ אׁשר gk)מּכל ,fk `xwie)על לנּו ורמז . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
"ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, חרמים ׁשּסתם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן k`)החרם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה aּובריׁש wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn.

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' ֿ חרם "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ
חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ

(dnecke minyl.

ה'תשע"ו  ב' אדר ו' רביעי יום

רטו. קיא. תעשה לא מצות
― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ֿ ּכן, ּגם הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי
(gk ,fk `xwie)ֿמה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵַַָָָֹ

יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּיעׂשה
ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש ֿ ּפי ֿ על ְְִֵֵֵֶַַַַַָאף
ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּבארּו
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'a xc` 'hÎ'f w"yÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(:gk):אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" ֿ תזרע לא ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּכלאים,

(hi ,hi my)אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי ,ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבארץ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ― לארץ ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻּובחּוצה

ּכלאים. ּבמּסכת
יום חמישי ֿ ש "ק ז 'ֿ ט 'אדר ב '

ְְִִֶֶַָ

ה'תשע"ו  ב' אדר ז' חמישי יום

רטז. תעשה לא מצות
― הרט"ז ּתבּואההּמצוה מּלזרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּכלאי נקרא: ֿ הּכלאים מן זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּכרם,
ּכלאים" ּכרמ ֿ תזרע "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹהּכרם,

(h ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt)ֿלא" : ְְִֵֹ
נאמר: ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ּכרמ ְְְְְֱֲֲִִִִִֶַַַַָָָָֹתזרע
הּכרם ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", ֿ תזרע לא ׂשד"ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
― ּבּכרם ּכלאים ֿ המקּים ׁשּכל מלּמד אמרּו: ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָוהּזרעים?
מןֿ אסּורים הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעֹובר
― יׂשראל ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה
ּוׂשעֹורה חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. מלקּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָלֹוקה

mxkd)וחרצן ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa)ּומּדרּבנן . ְְְְִֶַַַָָָָֹ
לארץ ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָאסּור

וחרצן ּוׂשעֹורה mxkd)חּטה ilecib לֹוקה(= ― יד ּבמּפלת ְְְְִֶֶַַָָָָֹ
ֿ מקֹום, ּבכל עליה לֹוקין אילן הרּכבת אבל ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָמּדרּבנן.
ֿ תזרע לא ׂשד" אמרֹו: ּבכלל נכללת ּכ על ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהאזהרה
ּכלאים. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּכלאים".

ה'תשע"ו  ב' אדר ח' שישי יום

ריח. ריז. תעשה לא מצות
― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ

(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ
ּכלאים" ֿ תרּביע לא ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ

אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם
אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ

(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ
ּבׁשפֹופרת, ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּכׁשהם
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָואז

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ
ֿ תחרׁש "לא אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה

יחּדו" ֿ ּובחמר i)ּבׁשֹור ,ak mixac)ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ
― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו ֿ הּתֹורה מן ֿ הּמלאכֹות. מן מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ֿ ׁשני ּכל על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.

ה'תשע"ו  ב' אדר ט' קודש שבת יום

מב. תעשה לא מצות
רי. תעשה לא מצות קכ. עשה מצות

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות ֿ הּתבּואה מן ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: i)אמרֹו ,hi `xwie)ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר היא(fh:)הּפאה. ׁשהּפאה , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹלאו
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda): ְְְֲֵָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לעני
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבמּסכת

― הר"י ּכלֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזרּוע,

"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו (myוהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
(ak ,bkוקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ הּקציר, מן הּפאה ּכׁשעּור לענּיים יּתן ֿ הּזרּוע, ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכל
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: ׁשּבארנּו(my)אמרֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עׂשה lirl)ּבמצות Ð kw dyr zevn)ּגם חֹובה והּפאה . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָָלאילן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה .("d`t")ּבּמּסכּתא ְְֶֶַַָָָֻ
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i"yx

.Ï‚ÈÂ (Á):גילוי Â‰È„‰.לשון ÍÒÓ המקדש בית הוא
עליהם: ומסכך ומיסך מגין ‰‰Â‡.שהי' ÌÂÈ· Ë·˙Â

בם: להלחם ‰ÚÈ¯.תחבולות ˙È· ˜˘ Ï‡ המגינים הם
המלך  ויתנם שלמה שעשה (צנה) ומאתים מאות שלש

ז): א (שם הלבנון יער „Â„.בית ¯ÈÚ ÈÚÈ˜· (Ë) בקיעי
רבו: כי ראיתם ‰·¯Î‰.החומה ÈÓ ˙‡ Âˆ·˜˙Â י''ת

אצל  שהוא ארעיתא בריכתא למי עמא ית וכנישתון
שם  שיש שראיתם לפי שם להלחם דוד עיר בקיעי

משם: לכבש ונוחה לירושלים ·˙Èתורפה ˙‡Â (È)
.Ì˙¯ÙÒ ÌÈÏ˘Â¯È מהם שיתנו אחד לכל יש בתים כמה

את  לבצר והעצים האבנים לקחת כדי חשבון לפי
יב):Ï·ˆ¯.החומה: (במדבר בצורות ערים לשון לחזק

.Ì˙È˘Ú ‰Â˜ÓÂ (‡È):לעיר חוזק להיות מים ·ÔÈאגם
.ÌÈ˙ÂÓÂÁ‰ מי ובין וחומה חיל כפולות החומות

הישנה: È˘ÂÚ‰.הברכה Ï‡ Ì˙Ë·‰ ‡ÏÂ תאמרו ואם

ויבן  ויתחזק לה) ב (ד''ה שנאמר כן עשה חזקיה אף
ולחוצה  המגדלי' על ויעל הפרוצה החומה כל את
בה' חזקיהו דוד, עיר המלא את ויחזק האחרת החומה
בימי  אתם אבל יח) (מ''ב וגו' בטח ישראל אלהי

עושיה: אל הבטתם לא וצדקיה ÂÈÂˆ¯‰יהויקים
.˜ÂÁ¯Ó ובית ירושלי' עלתה העולם את שברא מאז

במחשבה: ¯‡Ì˙È.המקדש ‡Ï:חשבתם (È‚)לא
.‰ÁÓ˘Â ÔÂ˘˘ ‰‰Â ואתם לפניו אבל כביכול הקב''ה

ושמחים: ÂÓ˙.אוכלים ¯ÁÓ ÈÎ הנביאים הבא בעולם
לעוה''ב  חלק לנו יהיה שלא הקב''ה מאת לנו אומרים

בחיינו: הנאה לנו ˙ÔÂ˙ÂÓ.נעשה „Ú („È) מותא ת''י
הבא: לעולם ‰ÔÎÂÒ.תניינא (ÂË) וכן היה הנאות בעל

ובא  היה סכני מן אומר ומ''א סוכנת לו ותהי א) א (שם
רבה: בויקרא לירושלים ‰·È˙.לו ÏÚ היה ‡˘¯ ממונה

אמרכל: וי''א גדול כהן י''א המקדש. בית על

cec zcevn
(Á).Ï‚ÈÂשיהיו סבורים  היו  כי  יהודה  מסך  את גלה האויב

ובא בנחלתם היה  המקדש שבית לפי האויב מרעת מסוככין
המקדש : סכך להם הועיל  לא ר''ל המסך וגלה  Ë·˙Â.האויב 

הנשק אל  הבטת האויב  בא אשר כשראית יאמר  יהודה מול אל
כמ''ש וצנות  מגינים שלמה שם שנתן הלבנון יער בבית  אשר
וכו' מגינים מאות ושלש  וכו' צנה מאתים שלמה המלך  ויעש
להלחם בהם עיניך  ונתת י ) (מ ''א הלבנון  יער  בית המלך  ויתנם

לתשובה : ולא למלחמה  עצמך  הכינות וכאומר (Ë)עמהם 
.Ì˙È‡¯ „Â„ ¯ÈÚ ÈÚÈ˜·ציון בחומות  וסדקים בקיעות שנתרבו 

משם: לכבוש נוחה המיםÂˆ·˜˙Â.והיתה את  קבצתם  ולזה 
החומה: פרצות לבנות הטיט  לגבל מוכן להיות המפוזרים 

.‰Â˙Á˙‰:החומה אל סמוכה היתה היא Ì˙¯ÙÒ.(È)כי
החומה: את באבניהם לחזק להרסם הערך לפי  להיותÂ˜ÓÂ‰.(È‡)לקחתם  הכפולות החומות בין מים  להקוות חריץ עשיתם

האויב: מול  להעיר לחוזק להיות הישנה הברכה  למי ‰·Ì˙Ë.נמשך  ‡ÏÂ אל הבטתם  לא אבל  אנושות הכנות  עשיתם הנה ר''ל
ממנו: עזר שאלתם לא כי הנה עד  ותקנה העושאה לאÂÈÂˆ¯‰.ה' אותו  לו למשכן להיות רחוק מזמן ירושלים את  היוצר 

בתשובה : אליו לשוב  ‡„'.(È·)ראיתם ‡¯˜ÈÂויקרחו ויבכו יספדו  למען להעם להזהיר ה ' קרא הפורענות  בוא  קודם הנביא  ע''י
מעוונותיהם: לשוב  ÁÓ˘Â‰.(È‚)קרחה  ÔÂ˘˘ ‰‰Â:ושמחה ששון היה  לפניהם הנה כי  כן עשו לא ·˜¯.והם  ‚Â¯‰ששחטו

עכשיו לא ואם  האויב ביד נמות מחר כי חיים  בעודנו ונשתה נאכול  לעג  דרך  לזה זה  ואמרו יין ושתו  בשר  ואכלו  בהמות
ˆ·‡Â˙.(È„)אימתי: '‰ ÈÊ‡· ‰Ï‚Â:אני מלת  ותחסר  צבאות, ה' אני באזני  נגלה דבריכם הנה  שאמר ה' בשם הנביא מאמר 

.¯ÙÂÎÈ Ì‡:בחרב תמותון עד  אם  כי  בגלות  לכם יכופר הזה העוון אם נשבע הריני לכן ‰ÔÎÂÒ.(ÂË)ר ''ל  Ï‡ על הממונה  אל 
המלך : בית  על פקיד  הוא  אשר  שבנא אל  ופירש וחזר  האוצר

oeiv zcevn
(Á).ÍÒÓ:ומכסה סכך ועיר˘˜.מל' כמו מלחמה  כלי

י): (מ''ב  והנשק  באבנים‰·¯Î‰.(Ë)מבצר בנוי מקום הוא
כ  המים מתכנסים ושם  ז):ובסיד (לעיל הברכה  תעלת  מו

(È).Âˆ˙˙Â:והריסה נתיצה  ור ''ל Ï·ˆ¯.מלשון מבצר מל '
המיםÂ˜ÓÂ‰.(È‡)לחזק : ומקוה  כמו המים כנוס  מקום

א ): רחוק :‰˘È‰.(בראשית  מזמן עניןÂÈÂˆ¯‰.הנעשה
נשארÁ¯˜ÏÂ‰.(È·)בריאה : מקומה על  השער  תלישת ענין

יג): (ויקרא  הוא קרח  ראשו ימרט כי  ואיש וכן קרח 
(‚È).‚Â¯‰:בזיון בלשון ואמר שחיטה ‰ÔÎÂÒ.(ÂË)ענין

א ): (שמות מסכנות  ערי כמו האוצרות על  ˘·‡.ממונה ÏÚ
שבנא: אל
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:Léà-ètLîæë:Cøc-øLé òLø úáòBúå ìåò Léà íé÷écö úáòBz ¦§©¦«£©´©−¦¦¦´¨®¤§£©−¨¨´§©¨«¤

i"yx
(ÂË).ÁÏÂ˘Ó ¯ÚÂ לבו בדרכי ללכת אביו ששלחו

לשרה  גרם רשע שהיה על ישמעאל אמו. מביש סופו
וגו' האמה את גרש לאברהם כא)שאמרה :(בראשית

(ÁÈ).ÌÚ Ú¯ÙÈ ÔÂÊÁ ÔÈ‡· ישראל כשגורמין
בנביאים  מלעיבי' שהם ע''י מהם מסתלקת שהנבואה

רעה: לתרבות ויוצאין פרצו' בם ÔÈ·È(ËÈ)יפרצו ÈÎ
.‰ÚÓ ÔÈ‡Â חוזר והוא שותק שמוכיחו שרואהו כיון

עם  דבר ולא ועונשין במכות ליסרו צריך לכך ומקלקל
השופטים: דברי הממרי' כל על אלא ממש עבד

(Î).ÂÈ¯·„· ı‡:להשיב ונבהל ÏÈÒÎÏממהר ‰Â˜˙
.ÂÓÓ:ממנו יותר תקוה לכסיל ÚÓ¯(Î‡)יש ˜ÙÓ
.Â„·Ú:הרע שמו ÔÂÓ.יצר ינון שמש לפני וכן שליט

עב) אביו (תהלים תחת קם שהנין שבמקרא נין כל וכן
בנכסיו: ÔÂ„Ó.(Î·)לשלוט ‰¯‚È Û‡ ˘È‡ כמשמעו

הדין: מדת Â·Î„.(Î‚)מדון ÍÂÓ˙È הכבוד אל יקרב
תמיד: בו ÚÓ˘È.(Î„)ותומך ‰Ï‡ אותו שמשביעין

חולק  שהוא ומתוך וכך כך לי שגנב פלוני ראית אם
מגיד: אינו ÂÓ˜˘.(Î‰)עמו Ô˙È Ì„‡ ˙„¯Á מסורס

כמשמעו  ד''א לאדם. חרדה יתן עבירה מוקש הוא
אל  יצטרך צדקה יעשה אם וחרד עין צר שאדם מתוך
לי: נוח והראשון מוקש, לו תתן זו חרדה הבריות

(ÂÎ).Ï˘ÂÓ ÈÙ:לפניו ‡È˘.לדון ËÙ˘Ó '‰ÓÂ אם
הכתוב: דבר ובמושלים יתחייב אם או È˘¯(ÊÎ)יזכה

.Í¯„:בדרכיו ישר שהוא אדם

cec zcevn
(ÊË).˙Â·¯·כי הפשע יתרבה בעם הרשעים גדלו עת 

במפלתם יראו  בפשע  אחזו שלא  והצדיקים  הפשע  על  תאותם 
אחריהם : נמשכו לא  אשר  על  לך ÍÁÈÈÂ.(ÊÈ)וישמחו  יתן

ר ''ל  לנפשך  מעדנים יתן ועוד בעבורו, תרגז ולא  מנוחה 
במעשיו: עוד  ÔÂÊÁ.(ÁÈ)תשמח ÔÈ‡· יבוטל נבואה  באין

כי לו  אשרי  התורה  עסק  השומר אבל המוסר מקנין העם
למוטב: מחזירו שבה בדברים·„·¯ÌÈ.(ËÈ)המאור  ר ''ל 

מענה אין המוסר דברי  שיבין אע''פ  כי  מוסר יקבל  לא לבד 
דרכי: אעזוב לומר הממהרÈÊÁ˙.(Î)בפיו איש ראית  אם 

יותר בענייניו להצליח  תקוה  להכסיל יש אשר דע בענייניו
הדעת : בישוב  יעשה  אם  באחריתÙÓ˜.(Î‡)ממנו הנה עבדות, עול  לסבול שכמו  נטה  לא עודו מנערותו, עבדו את  המענג

מחסורו: די לו לתת האדון על  מוטל  והוא המלאכה מן ויחדל לבו יגבה  כי האדון על  ושליט  שר  הוא יהיה ‡È˘(Î·)ימיו
.Û‡:הבריות עם ריב לחרחר דרכו Ú˘Ù.הכעסן  אפילו¯· הכועס  רז''ל  וכמ''ש  מעשיו  בתיקון יבחין לא הכעס בעת  כי

נגדו: חשובה אינה  אותו:˙˘ÂÏÈÙ.(Î‚)שכינה  להשפיל  סיבה תהיה עצמה  תפול ÍÂÓ˙È.הגאוה שלא הכבוד  את  הוא שוען
ÚÓ˘È.(Î„)ממנו: ‰Ï‡חלק כי ועל  הגניבה על  ויעידו היודעים שיבואו שמשביעין ישמע הלא כי נפשו שונא  לזאת ר ''ל 

נפשו: ומאבד עוונו  וישא יגיד לא ‡„Ì.(Î‰)עמו  ˙„¯Á עוד לו יוסיף  הוא רע מקרה עליו בבוא חרד  שהאדם החרדה
אשר מהמקרה אף יתחזק הנה ביותר  יחרד ולא בה ' הבוטח  אבל  קל בדבר  נכשל להיות הוא קרוב  עמו בל לבו כי על  מוקש

מאז: משפטיÌÈ˘˜·Ó.(ÂÎ)הדביקתהו כל מה ' באמת אבל בידו  מסור  הדבר כי מה שררה  להם ליתן ממנו ויבקשו ישאלו
ליה: מנו שמיא מן גרגותא  ריש  אפילו רז''ל כמ''ש ישר˙ÚÂ·˙.(ÊÎ)איש  איש כן לצדיקים, מתועב הוא עול  שאיש  כמו

לרשע: מתועב הוא  דרך 

oeiv zcevn
(ÊË).˙Â·¯·:גדולה כמוÌÈ„ÚÓ.(ÊÈ)ענין חמודים דברים

מלך מט):מעדני כמוÚ¯ÙÈ.(ÁÈ)(בראשית וביטול השבתה ענין 
עצתי כל א):תפרעו ותשובה:ÚÓ‰.(ËÈ)(לעיל עניה מל '

(Î).ı‡ לבוא אץ  ולא כמו  מהירות י'):ענין (יהושע

(‡Î).˜ÙÓ מלך מעדני כמו ועדן עונג  מט)ענין  ת ''א(בראשית
מלכין: שמוÔÂÓ.תפנוקי ינון שמש  לפני כמו ושליט שר 

עב): המריבה:È‚¯‰.(Î·)(תהלים התחלת ‡Ï‰.(Î„)עניינו
אלה קול  ושמעה כמו ה):שבועה עניינוËÙ˘Ó.(ÂÎ)(ויקרא

כמשפט  העמוד  על וכן הראוי יא):דבר  ב (מלכים
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i"yx

.Ï‚ÈÂ (Á):גילוי Â‰È„‰.לשון ÍÒÓ המקדש בית הוא
עליהם: ומסכך ומיסך מגין ‰‰Â‡.שהי' ÌÂÈ· Ë·˙Â

בם: להלחם ‰ÚÈ¯.תחבולות ˙È· ˜˘ Ï‡ המגינים הם
המלך  ויתנם שלמה שעשה (צנה) ומאתים מאות שלש

ז): א (שם הלבנון יער „Â„.בית ¯ÈÚ ÈÚÈ˜· (Ë) בקיעי
רבו: כי ראיתם ‰·¯Î‰.החומה ÈÓ ˙‡ Âˆ·˜˙Â י''ת

אצל  שהוא ארעיתא בריכתא למי עמא ית וכנישתון
שם  שיש שראיתם לפי שם להלחם דוד עיר בקיעי

משם: לכבש ונוחה לירושלים ·˙Èתורפה ˙‡Â (È)
.Ì˙¯ÙÒ ÌÈÏ˘Â¯È מהם שיתנו אחד לכל יש בתים כמה

את  לבצר והעצים האבנים לקחת כדי חשבון לפי
יב):Ï·ˆ¯.החומה: (במדבר בצורות ערים לשון לחזק

.Ì˙È˘Ú ‰Â˜ÓÂ (‡È):לעיר חוזק להיות מים ·ÔÈאגם
.ÌÈ˙ÂÓÂÁ‰ מי ובין וחומה חיל כפולות החומות

הישנה: È˘ÂÚ‰.הברכה Ï‡ Ì˙Ë·‰ ‡ÏÂ תאמרו ואם

ויבן  ויתחזק לה) ב (ד''ה שנאמר כן עשה חזקיה אף
ולחוצה  המגדלי' על ויעל הפרוצה החומה כל את
בה' חזקיהו דוד, עיר המלא את ויחזק האחרת החומה
בימי  אתם אבל יח) (מ''ב וגו' בטח ישראל אלהי

עושיה: אל הבטתם לא וצדקיה ÂÈÂˆ¯‰יהויקים
.˜ÂÁ¯Ó ובית ירושלי' עלתה העולם את שברא מאז

במחשבה: ¯‡Ì˙È.המקדש ‡Ï:חשבתם (È‚)לא
.‰ÁÓ˘Â ÔÂ˘˘ ‰‰Â ואתם לפניו אבל כביכול הקב''ה

ושמחים: ÂÓ˙.אוכלים ¯ÁÓ ÈÎ הנביאים הבא בעולם
לעוה''ב  חלק לנו יהיה שלא הקב''ה מאת לנו אומרים

בחיינו: הנאה לנו ˙ÔÂ˙ÂÓ.נעשה „Ú („È) מותא ת''י
הבא: לעולם ‰ÔÎÂÒ.תניינא (ÂË) וכן היה הנאות בעל

ובא  היה סכני מן אומר ומ''א סוכנת לו ותהי א) א (שם
רבה: בויקרא לירושלים ‰·È˙.לו ÏÚ היה ‡˘¯ ממונה

אמרכל: וי''א גדול כהן י''א המקדש. בית על

cec zcevn
(Á).Ï‚ÈÂשיהיו סבורים  היו  כי  יהודה  מסך  את גלה האויב

ובא בנחלתם היה  המקדש שבית לפי האויב מרעת מסוככין
המקדש : סכך להם הועיל  לא ר''ל המסך וגלה  Ë·˙Â.האויב 

הנשק אל  הבטת האויב  בא אשר כשראית יאמר  יהודה מול אל
כמ''ש וצנות  מגינים שלמה שם שנתן הלבנון יער בבית  אשר
וכו' מגינים מאות ושלש  וכו' צנה מאתים שלמה המלך  ויעש
להלחם בהם עיניך  ונתת י ) (מ ''א הלבנון  יער  בית המלך  ויתנם

לתשובה : ולא למלחמה  עצמך  הכינות וכאומר (Ë)עמהם 
.Ì˙È‡¯ „Â„ ¯ÈÚ ÈÚÈ˜·ציון בחומות  וסדקים בקיעות שנתרבו 

משם: לכבוש נוחה המיםÂˆ·˜˙Â.והיתה את  קבצתם  ולזה 
החומה: פרצות לבנות הטיט  לגבל מוכן להיות המפוזרים 

.‰Â˙Á˙‰:החומה אל סמוכה היתה היא Ì˙¯ÙÒ.(È)כי
החומה: את באבניהם לחזק להרסם הערך לפי  להיותÂ˜ÓÂ‰.(È‡)לקחתם  הכפולות החומות בין מים  להקוות חריץ עשיתם

האויב: מול  להעיר לחוזק להיות הישנה הברכה  למי ‰·Ì˙Ë.נמשך  ‡ÏÂ אל הבטתם  לא אבל  אנושות הכנות  עשיתם הנה ר''ל
ממנו: עזר שאלתם לא כי הנה עד  ותקנה העושאה לאÂÈÂˆ¯‰.ה' אותו  לו למשכן להיות רחוק מזמן ירושלים את  היוצר 

בתשובה : אליו לשוב  ‡„'.(È·)ראיתם ‡¯˜ÈÂויקרחו ויבכו יספדו  למען להעם להזהיר ה ' קרא הפורענות  בוא  קודם הנביא  ע''י
מעוונותיהם: לשוב  ÁÓ˘Â‰.(È‚)קרחה  ÔÂ˘˘ ‰‰Â:ושמחה ששון היה  לפניהם הנה כי  כן עשו לא ·˜¯.והם  ‚Â¯‰ששחטו

עכשיו לא ואם  האויב ביד נמות מחר כי חיים  בעודנו ונשתה נאכול  לעג  דרך  לזה זה  ואמרו יין ושתו  בשר  ואכלו  בהמות
ˆ·‡Â˙.(È„)אימתי: '‰ ÈÊ‡· ‰Ï‚Â:אני מלת  ותחסר  צבאות, ה' אני באזני  נגלה דבריכם הנה  שאמר ה' בשם הנביא מאמר 

.¯ÙÂÎÈ Ì‡:בחרב תמותון עד  אם  כי  בגלות  לכם יכופר הזה העוון אם נשבע הריני לכן ‰ÔÎÂÒ.(ÂË)ר ''ל  Ï‡ על הממונה  אל 
המלך : בית  על פקיד  הוא  אשר  שבנא אל  ופירש וחזר  האוצר

oeiv zcevn
(Á).ÍÒÓ:ומכסה סכך ועיר˘˜.מל' כמו מלחמה  כלי

י): (מ''ב  והנשק  באבנים‰·¯Î‰.(Ë)מבצר בנוי מקום הוא
כ  המים מתכנסים ושם  ז):ובסיד (לעיל הברכה  תעלת  מו

(È).Âˆ˙˙Â:והריסה נתיצה  ור ''ל Ï·ˆ¯.מלשון מבצר מל '
המיםÂ˜ÓÂ‰.(È‡)לחזק : ומקוה  כמו המים כנוס  מקום

א ): רחוק :‰˘È‰.(בראשית  מזמן עניןÂÈÂˆ¯‰.הנעשה
נשארÁ¯˜ÏÂ‰.(È·)בריאה : מקומה על  השער  תלישת ענין

יג): (ויקרא  הוא קרח  ראשו ימרט כי  ואיש וכן קרח 
(‚È).‚Â¯‰:בזיון בלשון ואמר שחיטה ‰ÔÎÂÒ.(ÂË)ענין

א ): (שמות מסכנות  ערי כמו האוצרות על  ˘·‡.ממונה ÏÚ
שבנא: אל

hk wxt ilyn - miaezk
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i"yx
(ÂË).ÁÏÂ˘Ó ¯ÚÂ לבו בדרכי ללכת אביו ששלחו

לשרה  גרם רשע שהיה על ישמעאל אמו. מביש סופו
וגו' האמה את גרש לאברהם כא)שאמרה :(בראשית

(ÁÈ).ÌÚ Ú¯ÙÈ ÔÂÊÁ ÔÈ‡· ישראל כשגורמין
בנביאים  מלעיבי' שהם ע''י מהם מסתלקת שהנבואה

רעה: לתרבות ויוצאין פרצו' בם ÔÈ·È(ËÈ)יפרצו ÈÎ
.‰ÚÓ ÔÈ‡Â חוזר והוא שותק שמוכיחו שרואהו כיון

עם  דבר ולא ועונשין במכות ליסרו צריך לכך ומקלקל
השופטים: דברי הממרי' כל על אלא ממש עבד

(Î).ÂÈ¯·„· ı‡:להשיב ונבהל ÏÈÒÎÏממהר ‰Â˜˙
.ÂÓÓ:ממנו יותר תקוה לכסיל ÚÓ¯(Î‡)יש ˜ÙÓ
.Â„·Ú:הרע שמו ÔÂÓ.יצר ינון שמש לפני וכן שליט

עב) אביו (תהלים תחת קם שהנין שבמקרא נין כל וכן
בנכסיו: ÔÂ„Ó.(Î·)לשלוט ‰¯‚È Û‡ ˘È‡ כמשמעו

הדין: מדת Â·Î„.(Î‚)מדון ÍÂÓ˙È הכבוד אל יקרב
תמיד: בו ÚÓ˘È.(Î„)ותומך ‰Ï‡ אותו שמשביעין

חולק  שהוא ומתוך וכך כך לי שגנב פלוני ראית אם
מגיד: אינו ÂÓ˜˘.(Î‰)עמו Ô˙È Ì„‡ ˙„¯Á מסורס

כמשמעו  ד''א לאדם. חרדה יתן עבירה מוקש הוא
אל  יצטרך צדקה יעשה אם וחרד עין צר שאדם מתוך
לי: נוח והראשון מוקש, לו תתן זו חרדה הבריות

(ÂÎ).Ï˘ÂÓ ÈÙ:לפניו ‡È˘.לדון ËÙ˘Ó '‰ÓÂ אם
הכתוב: דבר ובמושלים יתחייב אם או È˘¯(ÊÎ)יזכה

.Í¯„:בדרכיו ישר שהוא אדם

cec zcevn
(ÊË).˙Â·¯·כי הפשע יתרבה בעם הרשעים גדלו עת 

במפלתם יראו  בפשע  אחזו שלא  והצדיקים  הפשע  על  תאותם 
אחריהם : נמשכו לא  אשר  על  לך ÍÁÈÈÂ.(ÊÈ)וישמחו  יתן

ר ''ל  לנפשך  מעדנים יתן ועוד בעבורו, תרגז ולא  מנוחה 
במעשיו: עוד  ÔÂÊÁ.(ÁÈ)תשמח ÔÈ‡· יבוטל נבואה  באין

כי לו  אשרי  התורה  עסק  השומר אבל המוסר מקנין העם
למוטב: מחזירו שבה בדברים·„·¯ÌÈ.(ËÈ)המאור  ר ''ל 

מענה אין המוסר דברי  שיבין אע''פ  כי  מוסר יקבל  לא לבד 
דרכי: אעזוב לומר הממהרÈÊÁ˙.(Î)בפיו איש ראית  אם 

יותר בענייניו להצליח  תקוה  להכסיל יש אשר דע בענייניו
הדעת : בישוב  יעשה  אם  באחריתÙÓ˜.(Î‡)ממנו הנה עבדות, עול  לסבול שכמו  נטה  לא עודו מנערותו, עבדו את  המענג

מחסורו: די לו לתת האדון על  מוטל  והוא המלאכה מן ויחדל לבו יגבה  כי האדון על  ושליט  שר  הוא יהיה ‡È˘(Î·)ימיו
.Û‡:הבריות עם ריב לחרחר דרכו Ú˘Ù.הכעסן  אפילו¯· הכועס  רז''ל  וכמ''ש  מעשיו  בתיקון יבחין לא הכעס בעת  כי

נגדו: חשובה אינה  אותו:˙˘ÂÏÈÙ.(Î‚)שכינה  להשפיל  סיבה תהיה עצמה  תפול ÍÂÓ˙È.הגאוה שלא הכבוד  את  הוא שוען
ÚÓ˘È.(Î„)ממנו: ‰Ï‡חלק כי ועל  הגניבה על  ויעידו היודעים שיבואו שמשביעין ישמע הלא כי נפשו שונא  לזאת ר ''ל 

נפשו: ומאבד עוונו  וישא יגיד לא ‡„Ì.(Î‰)עמו  ˙„¯Á עוד לו יוסיף  הוא רע מקרה עליו בבוא חרד  שהאדם החרדה
אשר מהמקרה אף יתחזק הנה ביותר  יחרד ולא בה ' הבוטח  אבל  קל בדבר  נכשל להיות הוא קרוב  עמו בל לבו כי על  מוקש

מאז: משפטיÌÈ˘˜·Ó.(ÂÎ)הדביקתהו כל מה ' באמת אבל בידו  מסור  הדבר כי מה שררה  להם ליתן ממנו ויבקשו ישאלו
ליה: מנו שמיא מן גרגותא  ריש  אפילו רז''ל כמ''ש ישר˙ÚÂ·˙.(ÊÎ)איש  איש כן לצדיקים, מתועב הוא עול  שאיש  כמו

לרשע: מתועב הוא  דרך 

oeiv zcevn
(ÊË).˙Â·¯·:גדולה כמוÌÈ„ÚÓ.(ÊÈ)ענין חמודים דברים

מלך מט):מעדני כמוÚ¯ÙÈ.(ÁÈ)(בראשית וביטול השבתה ענין 
עצתי כל א):תפרעו ותשובה:ÚÓ‰.(ËÈ)(לעיל עניה מל '

(Î).ı‡ לבוא אץ  ולא כמו  מהירות י'):ענין (יהושע

(‡Î).˜ÙÓ מלך מעדני כמו ועדן עונג  מט)ענין  ת ''א(בראשית
מלכין: שמוÔÂÓ.תפנוקי ינון שמש  לפני כמו ושליט שר 

עב): המריבה:È‚¯‰.(Î·)(תהלים התחלת ‡Ï‰.(Î„)עניינו
אלה קול  ושמעה כמו ה):שבועה עניינוËÙ˘Ó.(ÂÎ)(ויקרא

כמשפט  העמוד  על וכן הראוי יא):דבר  ב (מלכים
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nei`קפד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
רצוי  אם בענין המלך ודוד רבינו משה של מהנהגתם מביאה הגמרא ב: עמוד פו דף

החטא: את íéñðøtלגלות éðLמנהיגים -,ìàøNéì íäì eãîò íéáBèוהםäLî §¥©§¨¦¦¨§¨¤§¦§¨¥Ÿ¤
øîà äLî .ãåãå[ביקש-]éðçøeñ áúké,חטאי בתורה יתפרש -øîàpL במדבר) §¨¦Ÿ¤¨©¦¨¥§¨¦¤¤¡©

יב) éðLéc÷äì'כ éa ízðîàä àì ïòé'.ואילו,éðçøeñ áúké ìà ,øîà ãåc ©©Ÿ¤¡©§¤¦§©§¦¥¦¨¦¨©©¦¨¥§¨¦
,äîBc øácä äîì ãåãå äLîc ìLî .'äàèç éeñk òLt éeNð éøLà' øîàpL¤¤¡©©§¥§¤©§£¨¨¨¨§Ÿ¤§¨¦§¨©¨¨¤

ìúçà ,ïéc úéáa e÷lL íéLð ézL ש זינתה,÷äì÷ìמשום -úçàå משום ¦§¥¨¦¤¨§¥¦©©¦§§¨§©©
úéòéáLש  ébt äìëà.לאכלן שאסור צרכן, כל הבשילו ולא בשביעית  שגדלו תאנים - ¨§¨©¥§¦¦

ïäì äøîàדין ìòלבית eòéãBä íkî äLwáa ,úéòéáL ébt äìëàL dúBà ¨§¨¨¤¨¤¨§¨©¥§¦¦§©¨¨¦¤¦©
àéä äîאני עבירה איזו על -,ä÷BìכדיBfM äî ìò eøîàé àlLשזינתהä÷Bì ©¦¨¤ŸŸ§©©¤¨

ïéøîBàåאף äéðôì ïéæéøëî eéäå ,døàeöa eìúå úéòéáL ébt eàéáä .ä÷Bì Bæ¨¥¦©¥§¦¦§¨§©¨¨§¨©§¦¦§¨¤¨§§¦
.ä÷Bì àéä úéòéáL é÷ñò ìò יאמרו שלא כדי סורחנו שיכתב משה ביקש כך, ©¦§¥§¦¦¦¨

כמותם. ומת המרגלים בעוון ישראל בני עם שחטא

חטא: פרסום מענין נוספת ïéôðçäברייתא úà ïéîñøôî שמתחזים רשעים - §©§§¦¤©£¥¦
למנועéðtîלצדיקים, כדי -,íMä ìeléç ולמדים צדיק שהוא סבורים אדם שבני לפי ¦§¥¦©¥

עליו. מגינה הצדיק זכות שאין אומרים נענש שכאשר ועוד, (יחזקאל øîàpLממעשיו. ¤¤¡©
כ) åéðôì'ג ìBLëî ézúðå ,ìåò äNòå B÷ãvî ÷écö áeLáe' לידו אמציא - §©¦¦¦§§¨¨¨¤§¨©¦¦§§¨¨

אפילו הברייתא: ממשיכה צדיק. שאינו כולם וידעו בו, שיכשל גלוי ©§úáeLzחטא
ïéèìçenä,[גמור תבוא,úeðòøetäאתúákòî[-רשע ízçpLשלא ét ìò óàå ©§¨¦§©¤¤©§¨§©©¦¤¤§©

úåìL .úeðòøet ìL ïéc øæb åéìò הdôBñ ,íéòLøלידי שמתוך äìwz,מביאה ¨¨§©¦¤§¨©§©§¨¦¨©¨¨
בעבירות. ומהרהרים יושבים הם הרבנות,úeLøäåשלוותם כלומר השררה, -úøa÷î §¨¨§©¤¤

äéìòa úà.זמנו טרם למות לאדם גורמת -dì ñðëð íBøò,לרבנות íBøòåהאדם ¤§¨¤¨¨¦§©¨§¨
äpnî àöé,כלום ממנה מרויח אינו כלומר Lבמותו, éàåìe הפחות äàéöéלכל àäz ¥¥¦¤¨§©¤§¥§¦¨

חטא בלא הרבנות אליה.äàéákמן §¦¨
לדון: בבואם האמוראים àðécהנהגות ïãéîì ÷éôð äåä ék ,áø לדון יוצא כשהיה - ©¦£¨¨¦§¥©¦¨

עצמוøîàדין, déLôðעל eáöa ,éëä עצמו ברצון -÷éôð àìè÷ì מוסר הוא - ¨©¨¦¦§©§¥¦§¨¨¨¦
למיתה, ãéáòעצמו àeä úéì déúéa eáöe,זה בכל עושה אינו הוא ביתו וצרכי - §¥¥¥¨¦

ìéæà déúéáì ï÷éøå.כלום משתכר שאינו ריק, כשהוא לביתו  ושב -àäzL éàåìe §¥¨§¥¥¨¦§©¤§¥
äàéa,חטא בלא לביתו שישוב -k ב שהיה הדין.äàéöéפי לבית äåäמביתו ék àáø ¦¨§¦¨¨¨¦£¨

,éëä øîà àðéãì ÷éôð̈¦§¦¨¨©¨¦
א. עמוד פז ï÷éøåדף ãéáò àeä úéì déúéa eáöe ,÷éôð àìè÷ì déLôð eáöa¦§©§¥¦§¨¨¨¦§¥¥¥¨¦§¥¨

éæç éåä éëå .äàéöék äàéa àäzL éàåìe ,ìéæà déúéáìdéøúaà àäeaîà §¥¥¨¦§©¤§¥¦¨¦¦¨§¦¨¥¨¥©§¨©©§¥
דעתו, תזוח שלא וחשש לכבדו, אחריו הולכים אנשים קבוצת -øîà את עצמו על ¨©

ו־ז)הפסוק כ çöðì(איוב Bììâk ,òébé áòì BLàøå BàéN íéîMì äìòé íà'¦©£¤©¨©¦¦§Ÿ¨¨©¦©§¤§¨¤©
'Bià eøîàé åéàBø ,ãáàé יכול והעננים, השמים עד אדם של כבודו יתרומם אם אף - Ÿ¥¨Ÿ§©

יזכרוהו. לא הצלחתו את הרואים וכל כצואתו, לנצח להיאבד eåäהוא ék ,àøèeæ áø©§¨¦£
déì éôzëîכתפיהם על המדרש בבית אותו נושאים שמשיו כשהיו -àúaLa §©§¥¥§©§¨

àìâéøc,הרגל בהלכות בה שדורשים בשבת -øîà äåäהפסוק כד)את כז (משלי §¦§¨£¨¨©
'øBãå øBãì øæð íàå ,ïñç íìBòì àì ék',לדור מדור עובר מלוכה כתר אמנם - ¦Ÿ§¨Ÿ¤§¦¥¤§¨

לעולם. להתקיים כדי חזק אינו אדם של גופו אך

i"yx

éøôñá ñøâ éëä :á ãåîò åô óã
øîàðù éðçøåñ áúëé øîà äùî

éá íúðîàä àì ïòémewn lka .
.epegxq azkp my ezzin azkpy
:`aeh oipnf diazknl `gip `nl`

íéùð éúùì:zewely .úçà
äì÷ì÷zewlnl da exzde dzpf .

xacna ezn xacnd xec jk
zn (dyn) ,milbxnl epin`dy
xn` mixend `p erny lr xacna
ip` s` exn`i `ly ipgxeq azki

:mzenk izlwlwúéòéáù éâô.
okxv lk elyia `ly mip`z
ux`d zay dzide xn` `pngxe
dlk`l (dk `xwie) dlk`l mkl

:cqtdl `leïéôðçä úà ïéîñøôî.
onvr oi`xne miryx ody
eiyrna xikn yi m` miwicvk
myd lelig iptn enqxtl devn
eiyrnn oicinl mc` ipay
cere wicv `edy eilr oixeaqy
mc` ipa zeprxet eilr `ayk
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å÷ãöî ÷éãö áåùáå øîàðù.
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lkl ielb `hg ecil `ivnn ip`
:eiyrn z` ercie ea lykiy
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:ok xn` envrúéì äéúéá åáöå
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:ezrc gefz `lyäéì éôúëîxeaivd z` gixhdl `ly yxcnd ziaa mditzka iwpl`a eze` oi`yepe did owf .
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ãéáò àåäikxev dyri `l df lka .
:xaca melk xkzyi `le ezia

äàéá àäúù éàåìåqpkie aeyiy .
:d`ivik `hg `la ezial

àäåáîà:eceakl eixg` oikled mc` ipa icecb .ãáàé çöðì åììâë åôåñ 'åâå åàéù íéîùì äìòé íàxn` df lke .
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אדר, ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

 הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ בעל מדות עסקן

 רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו'

מוה"ר יצחק מאיר שי' הכהן

שלום וברכה!

על  במענה  שלי  השני  מברק  ג"כ  נתקבל  בינתים  ובודאי  אדר,  מי"א  מכתבו  קבלתי  בתודה 

שאלתו במברקו.

בודאי יהנה לדעת שהכרוז בנוגע משלוח מנות ומתנות לאביונים מצא הד נכון ומתאים לדבר 

חכמינו ז"ל מעשה הוא העיקר. ומסתפינא לומר אשר כנראה כמה וכמה אלפים מהנוער קיימו מצוות 

אלו בפעם הראשונה בחייהם )הודות להתעוררות האמורה(. ונפלא הדבר עד כמה לבן של ישראל ער 

הוא, אשר בהודעה בעלמא מקיימים דבר טוב, ומזה תוספת עידוד לכל אלו שהשפעה להם על הרבנים 

שאינם ח"ו כקול קורא במדבר גו', ואף שלפעמים, ואולי לפעמים תכופות, אין התוצאות נראות אל 

אתר, ואפילו לא לאחרי זמן, אבל בסגנון כ"ק מו"ח אדמו"ר - חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

מובן וגם פשוט שלעת עתה במצות האמורות נקל יותר לעורר ועד לקיום בפועל ממש, מאשר 

במצות הקשורות בקשויים וכו', אבל בודאי שמצוה גוררת מצוה, מכשרת נפש המקיים שיהי' עכ"פ 

בנקל יותר לעוררו לקיום עוד מצות ועוד מצות.

יפה בעתו לפי המצב  בודאי שלדכוותי' דכת"ר הנמצא על אתר למותר להדגיש איך שהנ"ל 

בהוה באה"ק ת"ו ]העדר האחדות בצד השמאל ועד לממדים מבהילים, שעוה"פ מודגש בפועל אמתיות 

מה שנאמר אל תאמרו קשר גו', כי בודאי ובודאי שלקשר כזה אין קיום, ומה נעמו דברי רבינו הזקן 

בספר תניא קדישא פ' ל"ב[. תקותי חזקה שלא ימנע כת"ר הטוב להודיעני בהמשך להנ"ל וכן בכללות 

מהמצב ביהדות וכו' במחיצתו ובסביבתו.

ומענין לענין מעין אותו ענין, ימים אלו הגיעוני תמונות מס. פאולא ובהם מהשתתפות כת"ר 

במסיבת התועדות דיום הבשורה די"ט כסלו במוסד אהלי"י אשר שם.

לימים שמחים  ומשמחת  ומגלגלין בשורה טובה  ע"ע,  זו  ידיעה  נתאחרה  כנראה מפני סיבה 

דחודש אדר בו מרבין בשמחה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט טוב לשמים טוב לבריות טובה לעושה פירות, מתוך שמחה וטוב לבב.

 ב"ה,  י"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

ועניניהם,  שליט"א  התלמידים  מצב  אודות  כותב  בו  אד"ש,  מח'  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

ובודאי גם להבא ימשיך במנהג טוב זה, והעיקר בהשגחה פקיחא על כאו"א מהם, שנוסף על נחיצות 

הדבר מצד עצמו, הנה זה גופא מעורר אצל התלמידים להפיק רצון המשגיח עליהם וכטבע בנ"א אפילו 

דנה"ב עאכו"כ כפי שנאמר כמים הפנים לפנים וגו' וע"פ פתגם אדמו"ר האמצעי בהענין של שני נפה"א 

על נה"ב אחת, וק"ל...

בברכה.
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח אדר, תש"כ

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה משה פנחס שי'

שלום וברכה!

ההתייסדות  לרגלי  טוב  מזל  בברכת  הפורים,  מימי  מכתבו  נתקבל  ארוך  הכי  הפסק  לאחרי 

והתפתחות מחלקת לימוד כל היום בישיבת אהלי יוסף יצחק אשר במלבורן.

בפועל,  הדבר  בהביאו  בעמלו  טוב  פרי  וראה  האמור  רעיון  יוזמי  מראשי  שהי'  חלקו  ואשרי 

וגודל הענין ואחריתו כי מי ישערנו שהרי הובטחנו בענינים כגון אלו שיהי' מוסיף והולך מוסיף ואור, 

נוסף על כללות הענין, שה]ם[ המביאים פירות ופירי פירות עד סוף העולם, ועפ"י המבואר במקום אחר 

עד שמביאים לסוף )של( ההעלם )וההסתר(.

ותקותי שכללות אנ"ש ובפרט אלו שזכו להיות המתחילים בזה יוסיפו אומץ להחזקת הרחבת 

והתפתחות מחלקה האמורה ביתר שאת, והרי זכות הרבים מסייעתם.

ויהי רצון שבמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה יראה הוא וזוג' 

תי' רוב נחת אמתי הוא נחת יהודי חסידותי מכל יו"ח שיחיו הם.

בברכת הצלחה בכהנ"ל ולבשורות טובות בזה.
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meyn :xnel yie !dhext deya zycwzn dy`de ,dhext deya d`cedd :od zehext dyng :(`,dp `rivn `aa) "adfd"a opzck "dhext deya" `l` ipzinl dil ded `lc dniz Ð dhext

dey yxtn ,"sqk" dia aizkc oextr dcyn dgiw dgiw silick ,sqk dey `le `wec sqk xnel drhp `ly itle .lld zial dhexte i`ny zial xpic ,sqk dfi`a yxtn "sqka" o`k `pzc

b `xw dil irain (`,fh) onwl `dc ?sqkk sqk deyc ol `pne :xn`z m`e .sqk`pdk axc (`,g) onwl xn`e ,"sqk" dia aizkc oad oeicte .sqkk sqk dey zeaxl Ð "aiyi" :ixar car ia

yicwnd iab (`,fk oikxr) opzc ,inp ycwde ,"sqk" dia aizkc oikxr iab la` .llke hxte llk yixc (a,c) zereayc `nw wxta ,edine ?sqkk sqk deyc ol `pne ,oad oeicta `xceq lwy

:(`,cp `rivn `aa) "adfd"a opixn`ck ,rwxwa dctp ycwd oi` `dc ,llke hxte llk opiyxcc xyt` inp zeycwda ,edin ?sqkk sqk deyc olpn ,sqk deyae sqka dctp ycwdy edcy

?sqkk sqk deyc olpn oikxre oiyecw iab la` .xhya ipy xyrne ycwd oicet oi`c opixn` inp (`,d) onwle ,"el mwe sqkd ozpe" xn` `pngxc ,rwxw iab lr llgzn ycwd oi` exn` ixd

care oiwifp eed ok m`e .sqkk sqk dey zeaxl Ð "aiyi" :(`,f) `nw `aac `nw wxta opiyxce "eilral aiyi sqk" `xw azk inp oiwifp iab `de :xn`z m`e .ixar carn opitlic :xnel yie

`pin` jzrc `wlqe ,ahin oiprl aezkd citwdy epivny itl ,dipin oiwifp slinl ivn `l Ð `cixb car azk i`c ,ikixv ediiexzc :xnel yie !oicnln oi`e ,cg`k oi`ad oiaezk ipy ixar

jkl ,ahin irail rwxwa ipwin m`e oiwifpc `inec car `pin` dedc ,oiwifpn sili ivn `lc ,`xw inp jixhvi` ixar car iabe .oiwifp iab "aiyi sqk" jixhvi` ikdl ,eiey `le `wec sqk inp

xninl jiiy `lc ,oiwifp iab la` .miiebd oia rnhi `ly ick ,sqk deya elit` envr zectl lekic eilr lwpy `ed oicc `pin` ded Ð cara azk i` :xnel yi ,inp i` .ediiexz jixhvi`

,ziriay zexita ozpe `ypy lr xknil el mxb `ed mby itl ,cara sqkk sqk dey didi `lc jzrc `wlqc ,dipin car slinl ivn `l Ð `cixb oiwifpa azk i`e ,ikd opixn` `l Ð jk

itl Ð ixar care oiwifpn sili `le ,sqkk sqk deyc ycwde oad oeictl `xw jixhvi`c `de .eiey `le sqk `wec xnel eilr xingpc jzrc `wlqe ,(`,k) onwlc `pipg iaxa iqei iaxke

.zeycwde mc` xeka oda oicet oi`y zexhye zerwxw hrnl `ay

äîëåla` .(a,cn `rivn `aa) "adfd" yixa opixn`ck ,adf ly xpica drax`e mixyrn cg` `edy ,did dnk oircei eid xpicc meyn Ð xpic `ed dnk yxtn `lc `d Ð dhext `id

.ith iyextl dil irai` ,dizeek ol `niiwc ,lld zia ixacc :cere .ixwiic oipnife iliifc oipnif (`,ai) onwl `xnba `zbelt `ki` ,dhextãçàmixqi`dyk Ð xqi`a dpenyn

.(my) `xnba opixn`ck ,dyyn cg` Ð oiliifzn mixqi`dyk la` .mpické÷ìèéà`ikpyey :(c `xfr) `pgky`ck ,s"ewd lr denzl oi`e .oei ly `ilhi` my lr :mz epiax yxtn Ð

.oyey my lräîáéä`piipn i`d Ð `xnba opixn`ck ,ihernl lirlc `piipn enke .mikxc ipya dnvr dpewe cg` jxca zipwp :ipzile ,lirlck `piipn ipz `lc :dniz Ð 'ek zipwp

(my) `xnba opixn`ck ,dy`n xnege lw slip `lc ok mb ihernl Ð `tiqc `piipne .da oixneb xhye sqk oi`e xneb d`ia :(`,ci) onwl yixcck ,xhye sqk ihernl `yixc ;ihernl inp

mixac yxtl `a mzd Ð zg` jxca wxile mikxc dylya oli`l deyy opz bexz` iabc ab lr s`e .`piipn zepyl oi` `zlin `cgac :xnel yie !`l `pixg` icin ,oi` Ð "elrp" :opiyxcc

.icin ihernl `piipn mda ipzinl jixhvi` `lc meyn ,inp i` .iprpke ixar cara `piipn zepyl yg `l Ð dnaia `piipn `pz `lc xg`ne .ea miwelgdéàîdy`d opzc `kd `py

ipya zxzipe :ipzinl ivn dedc :gepn epiax axd xne` ,edin .jenqa ipyn `peeb i`dke .oiyecw oeyl mzd jiiy `lc ,"dnvr z` dpewe" `tiq ipzinl irac ab` :xninl ivn ded Ð zipwp

.xzid oeyl jiiy oiyecw iabc ,mikxc

íåùî`pz onwlc meyn `l` ,oipw oeyl lr denz did `le .d`iae xhya inp jiiy oipw oeylc .onwl jixtck ?`cg eh` izxz `pze :jxtinl jiiy `l `kde Ð sqk ipzinl irawc

.(al edinxi) "dpwnd xtq z` gw`e" aizkc ,oipw oeyl ogky` inp xhya ,inp i` .oipw oeyl `pz `kde oiyeciw oeylóñëå:xn`z m`e Ð oextr dcyn dgiw dgiw xnb olpn

idpc ,ibq `l ikdac :xnel yie !"epwi sqka zecy" inp i` "mdxa` dpw xy` dcyd" aizke "ipnn gw dcyd sqk izzp" aizkc ,oipw ixwi` sqk `l` xnel jixv did `l ?df lkl jixv dne

.oipw ixwi` dipin dy` opixnbc sqk eze`c di`x `iadl jixv jkl ,oipw ixwi` `l dy`c sqk Ð oipw ixwi` dcyd sqkcáéúëå`l` yyeg epi` Ð "ipnn gw dcyd sqk izzp" mzd

`pyil `edy ,"zgwp dy`d" ipzile :xn`z m`e .dnvr dy`` `l` ,dy` ly sqk` `niiw `l dy`c dgiwe ,dcy ly sqk` `niiw `kdc dgiwc ,inc `lc ab lr s` .dgiw oeyl `veny

`tiq ipzinl jiiy `lc :xnel yie !"ezeg` z` ,gwi xy` yi`e" (k `xwie) aizkc ,dgiw oeyl inp jiiy d`iae ,"xyrn sqka gwp lkd" (a,ek) oiaexir inp opze ,"gwi ik" aizkc ,ith `xwc

."mikxc izya dnvr zgwele"
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ìLa úéð÷ð.íéëøã ézLa dîöò úà äðB÷å ,íéëøc L ¦§¥§¨§¨¦§¨¤©§¨¦§¥§¨¦
éànL úéa ,óñëa .äàéááe ,øèLa ,óñëa úéð÷ð¦§¥§¤¤¦§¨§¦¨§¤¤¥©©
:íéøîBà ìlä úéáe ,øðéã äåLáe øðéãa :íéøîBà§¦§¦¨§¨¤¦¨¥¦¥§¦

.äèeøô äåLáe äèeøôaäèeøt àéä änëå¯ãçà ¦§¨§¨¤§¨§©¨¦§¨¤¨
èâa dîöò úà äðB÷å .é÷ìèéàä øqéàa äðîMî¦§Ÿ¨§¦¨¨¦©§¦§¨¤©§¨§¥
úà äðB÷å ,äàéáa úéð÷ð äîáiä .ìòaä úúéîáe§¦©©©©©§¨¨¦§¥§¦¨§¨¤

.íáiä úúéîáe äöéìça dîöòàøîâäMàä" ©§¨©£¦¨§¦©©¨¨¨¦¨
éàîe ,"úéð÷ð äMàä" éðúc àëä àðL éàî ."úéð÷ð¦§¥©§¨¨¨§¨¥¨¦¨¦§¥©

!"Lc÷î Léàä" éðúc íúä àðL¯éòa à÷c íeMî §¨¨¨§¨¥¨¦§©¥¦§¨¨¥
ïì àðî óñëå ,óñk éðúéîì¯äçé÷ äçé÷ øîb §¦§¥¤¤§¤¤§¨¨¨©¦¨¦¨

"äMà Léà çwé ék" àëä áéúk ;ïBøôò äãOî¦§¥¤§§¦¨¨¦¦©¦¦¨
äçé÷å ."épnî ç÷ äãOä óñk ézúð" íúä áéúëe§¦¨¨¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦§¦¨
."íäøáà äð÷ øLà äãOä" áéúëc ,ïéð÷ éø÷éà¦§¥¦§¨¦§¦©¨¤£¤¨¨©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc oiyeciw(oey`x meil)

zipwp dy` cvik .` ,miixwir mipipr dyely ex`azi df wxta
car ,ixar cara mipipwd ikxc .a .ezeyxn z`vei cvike ,dlral
,zexeht dfi`ae ,zeaiig miyp zeevn dfi`a .b .cere ,dnda ,iprpk
.ux`l uega mb zebdep dfi`e ,l`xyi ux`a zebdep zeevn dfi`e

äðùî
zycwzn dyi` cvik .` .mipipr ipy mix`azn ef dpyna
cvike ,mail zipwp dnai cvik .a .ezeyxn z`vei cvike ,dlral

:ezeyxn z`vei
äMàäúéð÷ð,dlral zycwzn -ìLaLäðB÷å ,íéëøcúàdîöò ¨¦¨¦§¥§¨Ÿ§¨¦§¨¤©§¨

,xg`l `ypidl dnvr zeyxa zeidle ezeyxn z`vlézLa¦§¥
.íéëøc,dpynd zhxtneúéð÷ð,el` mikxc yelyaóñëayi`dy §¨¦¦§¥§¤¤

e` ,'il zycewn z` ixd' dl xne`e ,dl ozepøèLa,dl ozepy ¦§¨
,'il zycewn z` ixd' ea aezkeäàéááedl xn`e ,dilr `ay - §¦¨

.'ef d`iaa il iycwzd'
:sqk iyeciwl jxvpd mekqd edn zwelgn d`ian dpynd

dlral zipwp dy`y epipy,óñëaxeriy edn mi`pzd ewlgpe §¤¤
,el` oiyeciwl jxvpd sqkdúéaéànL,íéøîBàzycwzn dy` ¥©©§¦

wxäåLáe ,øðéãaøðécieeya zegtl `ed mkxry oilhlhina e` ± §¦¨§¨¤¦¨
.xpicúéáeìlä,íéøîBàs` zycwzn dy`äåLáe ,äèeøôaäèeøt ¥¦¥§¦¦§¨§¨¤§¨

zx`an .dhext ieeya zegtl `ed mkxry oilhlhina e` ±
,dpyndänëåàéääèeøtick dhextd ieey zeidl jixv dnk - §©¨¦§¨

,lld zia zhiyl da zycewn didz dy`yãçàäðîMîøqéàa ¤¨¦§Ÿ¨¨¦¨
,é÷ìèéàä`ed dhext ieeyy `vnpe ,xqi`a yi zehext dpenyy ¨¦©§¦

.xqi` zipiny
ådy`äðB÷úàdîöòdzeyxa zeidle lrad zeyxn z`vl §¨¤©§¨

,mikxc ipya ,xg`l `ypidlèâaaezke ,dl ozepe azek lrady §¥
,mc` lkl zxzen `ide dyxbn `edy eaúúéîáeìòaä- §¦©©©©

.dnvr zeyxa `id zn dlrayky

:ezeyxn z`vei cvike ,mail zipwp dnai cvik zx`an dpynd
äîáiä`id g` el yi m`y ,mipa xi`yd `le dlra zny dy` ± ©§¨¨

,eig`l `ypidl xnelk ,maiizdl dwewfúéð÷ðg`l,äàéáaday ¦§¥§¦¨
sqka mail zipwp dpi` dxezd one .xac lkl ezy`k ziyrp `id

.xhyae
äðB÷åúàdîöò`ide meaid zwif zxwrp znaizn dpi` m` - §¨¤©§¨

,mc` lkl zxzenäöéìçaly elrp z` zvleg `idy ici lr - ©£¦¨
,maidúúéîáeíáiäzxzen dpi` la` .dlra ig` zn m` ± §¦©©¨¨

.hb ici lr mixg`l

àøîâ
dy`d' `le 'zipwp dy`d' dhwp dpynd recn zx`an `xnbd

:'zycwzn
dpyna epipyäMàä'úéð÷ð,`xnbd zl`eye .'mikxc yelyaéàî ¨¦¨¦§¥©

àðLàëäo`k dpynd dpey dn ±éðúc`pzd da dpyy -äMàä' §¨¨¨§¨¥¨¦¨
,'úéð÷ð,oipw oeylaéàîeàðLíúäonwl dpynd dpey dne ± ¦§¥©§¨¨¨
,(.`n)éðúc`pzd da dpyy ±Léàä','Lc÷î,oiyeciw oeyla §¨¥¨¦§©¥

,`xnbd daiyn .'zycwzn dy`d' o`k mb xn`p `l recne
`ed ,oipw oeyl hwp epzpyna `pzdy mrhdíeMîà÷céòa ¦§¨¨¥

éðúéîìiyeciw xikfdl utgy -å ,óñkoipw `eldóñkdpewy §¦§¥¤¤§¤¤
,dy`aàðîïì,(:c) oldl `ibeqa edepcnl okidn ±øîbepcnl ± §¨¨¨©

dey dxifba eze`'äçé÷''äçé÷'äãOîïBøôòdpwy oipwdn - ¦¨¦¨¦§¥¤§
oiyeciwa ody ,izigd oextrn dltknd zxrn z` epia` mdxa`

,'dgiw' oeyl xn`p oextr dcya odeáéúkàëäoiyeciwa o`k - §¦¨¨
(` ck mixac) aezkék'çwéLéàáéúëe ,'äMàíúädcya mye - ¦¦©¦¦¨§¦¨¨

(bi bk ziy`xa) aezk oextrézúð'óñkäãOäç÷,'épnîo`kne ¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦
,sqka zipwp dy`y'äçé÷'åéø÷éàoeyl `id ±,ïéð÷dcydy §¦¨¦§¥¦§¨

,'dzpwp'y z`xwp zgwlpdáéúëcdxikn dze`a aezk ixdy - ¦§¦
(i dk my) oextr dcy lyäãOä'øLàäð÷,'íäøáà ©¨¤£¤¨¨©§¨¨
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קידושין. האשה נקנית - פרק ראשון דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות
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קפח
iiepik lka cenr a sc ± oey`x wxtoihib

äðå÷ ùéàä àëä éðúéðå."ycwn yi`d" opaxc `pyila ipzc ikid ik Ðéðúéðå,`kd Ð

.mikxc yelya dpew yi`d"äð÷îå"mikxc izya dnvrl dze` Ð.`ki`c meyn :ipyne

.lrad zzin mikxc izy edpdaáæä úà íé÷ãåá,`yna ,ilega ,dzynae ,lk`na Ð

xn` `pngxc .xedhe `ed qep`e ,d`x odn cg` zngn `ny ,xedxde ,d`xne ,dvitwa

(eh `xwie).qpe` zngn `le ,eili`n Ð "exyan"

zepa" wxta xn`ck ,d`nhn inp qpe`a dy`de

"mizek(a,el dcp)aef aefi ik" xne` `edyk :

.xen` qpe` ixd Ð "dncàîòè éàî :ïðéëøôå
ùìù éðú.zxn`w "mikxc" meyn Ðéðúéì

äùìù éðúéðå íéøáã.`xnbc `gxe` ik Ðéðúå
àãç íåùî éúøúsqk oeyl dpiy :dinza Ð

d`ia meyn xhye?!aexd ixg` jlil el did

éðî àäÐ dy` iyecwa "jxc" oeyl ipzc Ð

jiiy `rx`c `gxe` xn`c `id oerny iax

.edaäãéáà.eizerlvn zg` Ðíéëøã äùìùá
ziriay oiprle ,oli`k ea bdep iraxe dlxr Ð

xg` `le ,oli`k dhpgd xg` eizexita oikled

.wxik dhiwlãçà êøãá ÷øéìåzryay Ð

zexyrn oiprl ea oikled oi`y ,exeyir ezhiwl

dpy xg` `l` ,zepli` x`yk dhpg xg`

.onwl dinrh yxtnck ,wxik ,ea hwlpy

dpy ;mipyd xcqk zepzyn zexyrnd

oke ,ipye oey`x xyrn Ð dhiny ly dpey`x

xyrne oey`x xyrn Ð ziyily la` .dipya

x`ya ,ziyilya hwlpe dipya hpg m`e .ipr

,dhiwl xg` Ð bexz`ae ,dhpg xg` Ð zepli`

.wxik
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éà(dk `xwie) "ezpwn sqkn" dxeza azkpy oipw iziin `lc `de Ð epwi sqka zecy inp

dpw xy` dcyd" iiez`l dil ded ok m` :dywe .dcyc oipw iiez`l irac meyn Ð

dwfga mdxa` dpw xy` dcyd :xninl `ki`c ,wcinl `kil `iddnc :xnel yie !"mdxa`

."sqka dpw xy` dcyd" aizk `l `dc ,xhya e`øñàãycwdk `nlr ilek` dl

il zeidl :xnelk "il zycewn z` ixd"e Ð

ixd" :(`,gn mixcp) enk .iliaya mlerl zycewn

te .minyl zeidl Ð "minyl oiycewn od`hy

.il zpnefne il zcgein Ð il zycewn :`zlinc

oi` Ð "il ycewn ef zilh" xne` did m` ,edine

zeidl zcgiznc dna ,dy` iabc ,lireiy d`xp

`l Ð zilhe xkka la` ,lkl zxq`p `id Ð el

.ikd xninl jiiy

éàlr s`e Ð dgxk lra `pin` ded dpew `pz

,dgxk lra rnync "ycwn yi`d" ipzc ab

dgxk lrac `kd opireny` xakc meyn epiid

maid" ipzw `le ,"zipwp dnaid" ipzwc `de .`l

"zipwp dy`d" ipzwc icii` ,dgxk lra ,"dpew

rnyn "zipwp"c ,"zipwp dnaid" `tiq inp ipz

.dgxk lra rnyne dzrcn

éðúéìdxezd lkc meyn :yexit Ð dyly

.dxn`p xkf oeyla dlekåù÷i`xw

mixac dnk epivnc ab lr s` Ð iccd`

l`wfgi) aizkc ,dawpe xkf oeyla mi`xwpy

oke ,"xtq zlibn ea dpde il` dgely ci" :(a

my) "`vi ynyd" ,(eh ziy`xa) "d`a ynyd"

oeyla oke .(al my) "edkde zg`d dpgnd" (hi

oi` dzaky xp" iab (`,`k zay) epivn minkg

jxeng dkld" ,(`,cn my) "daky xp" "dl wewf

xengd z` xkeyd" ,(`,bl oixcdpq) "oetxh

,(`,gr `rivn `aa) "xda dkilede dwixade

cr xengd z` jeynl dxtd lra witqd `l"

,edin .zeax dpdke ,(`,er zeaezk) "xengd zny

,inp i`xwae .opipyn Ð iiepyl `ki`c `kid

zeipynd d`xy itl :inp i` .dyxc mey yi

dvex did ,miweqtd ipy ixg` mpeyl epiyy

.mdilr wecwce mrh mda zzlàëädxezac

:xn`z m`e Ð dawp oeyl ixwi` dxeze i`w

l`eny) aizkc ,dawp oeyl ixwi` inp dngln

sqeze" ,"le`y l` dnglnd cakze" :(`l ,`

xn`wc ikid ik :cere .(hi my) "dnglnd (cer)

ikd Ð dy` `le dngln zeyrl yi` ly ekxc

yie !dy` `le dxez cenll yi` ly ekxc inp

ixwc ,i`w diteb dxeza `kdc ,inc `lc :xnel

aezke .dicnela i`w `le ,jxc oeyla aezkd

,i`w dngln iyp`` Ð (gk mixac) "jil` e`vi"

.dngln zeyrl mkxcy miyp`d mde

]éðôîÐ 'eke "gwi ik" dxez dxn` dn

aizk `le ,dgxk lra rnync yexit

.mipyi zetqez [dzrcn rnync "gwlz ik"

âåøúàyxit Ð mikxc dyelya oli`l dey

dyw ok m` ,bexz`a bdep iraxc rnyn `zyd :xn`z m`e .wxik dhiwl xza `le ,oli`k dhpg xg` eizexita oikled ziriay oiprlc .ziriayle iraxle dlxrl :qxhpewa

`kide ,ipznl ivnc `kid lk Ð irax mxk :xn`w ikdc :xnel yie !zepli` x`ya bdep irax oi`c rnync ,(`,dl zekxa) "oikxan cvik" yixa ,irax mxk ipz :xn`c o`nl `kdn

mezql `l` ewlgp `le ,mewn meya `icda i`pzc `zbelt `ki` bexz`c `iddn xa `nyc ,irax rhp `pz mey xeaqi `ly xnel mzd ibilt `lc .dilr ibilt `l ipznl ivn `lc

Ð irax mxk ipzc o`n elit`c :miyxtn yie .`zkld o`nk rcil Ð irax mxk (my) xaqc o`nk i` ,irax rhp (my) xaqc o`nk i` ,oizkec x`yae ipy xyrn zkqn seqc zeipynd

lk :(`,hlw zay) exn`e ,opaxcn elit` llk irax oi` rhpa la` ,`wec irax mxk ipzc o`nc ,ibilt i`c ,xaca `zewtp epl yie .xn`w opaxcn `kde ,bdep opaxcnc zepli` x`ya dcen

iraxc ux`l dvega oicd `ed Ð zepli` x`ya bdepc ecen `nlr ilek opaxcn i`e .zepli`a bdep irax oic oi` ux`l dvega eiykr ok m`e ,ux`l dvega ezenk dkld Ð ux`a lwind

ziriay zkqnac ,wc `le .ziriay oiprl dhiwl xza opilf` wxiac eyexit jezn rnyn .wxik dhiwl xza `le ,oli`k dhpg xza opilf` ziriayl :qxhpewa yxity dne .opaxcn bdep

migitqd lk ipzwc ziriay zkqnc `iddac :uxize ?`kti` ipz (a,`p migqt) "ebdpy mewn" wxtac :miqp epiax dywde .aexk igitqn ueg ,oixzen migitqd lk :opz (` dpyn h wxt)

e` ,ziriay oick dxegql oixeq` mdy aexk igitqn ueg ,dxegql s` oixzene ,ziyy lyk md ziyya oaex elcby oeikc .ziriaya eqpkpy ziriay axr ly migitqa ixiin Ð oixzen

`nye ,ziriaya oilcb mdy oilr yie ,zedn` zedn` lcbl ekxcy aexk igitq la` .oyi oia ycg oia eilr cenrl leki dz` wxi lkc :inlyexia opiyxtnck ,dlik`l xeriad xg`

ike :yixcc ,`aiwr iaxc `ail`e ,ziriaya elcby migitqa ixiin Ð mixeq` migitqd lk :ipzwc (my) "ebdpy mewn"c `edde .izgwl zedn`d on :xn`ie ,oixeq` ody oilrd on gwi
xg`n
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."úéð÷ð äMàä" éðz ,"eð÷é óñka úBãN" éîð éà¯ ¦©¦¨©¤¤¦§¨¥¨¦¨¦§¥
!"äðB÷ Léàä" íúä éðúéðå¯àðMéì éðz àøwéòî §¦§¥¨¨¨¦¤¥¦¨¨¨¥¦¨¨

àðMéì éàîe .ïðaøc àðMéì éðz óBqáìe ,àúééøBàc§©§¨§©¨¥¦¨¨§©¨©©¦¨¨
ïðaøc¯.Lc÷äk àîìò élekà dì øñàc¯éðúéðå §©¨©§¨©¨©¥¨§¨§¤§¥§¦§¥

!"äðB÷ Léàä" àëä¯àôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî ¨¨¨¦¤¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
dãéãa ,"dîöò úà äðB÷å"¯.dãéãa àLéø éîð àðz §¨¤©§¨§¦¨¨¨©¦¥¨§¦¨

¯úúéî àkéàc íeMî ¯ !"äð÷îe äðB÷ Léàä" éðúéðå§¦§¥¨¦¤©§¤¦§¦¨¦©
éð÷îc àeä àiîL ïî ,éð÷î à÷ eäéà åàìc ,ìòaä©©©§¨¦¨©§¥¦§©¨§©§¥

"äðB÷" àðz éà :àîéà úéòa éàå .dì¯àðéîà äåä ¨§¦¨¥¥¨¦¨¨¤£¨¨¦¨
dzòcîc ,"úéð÷ð äMàä" àðz ,dçøk ìòa eléôà¯ £¦§©¨§¨¨¨¨¦¨¦§¥§¦©§¨

dzòcî àlL ,ïéà¯ìL" éðúc àéøéà éàîe .àì,"L ¦¤Ÿ¦©§¨¨©¦§¨§¨¥¨
ìL" éðúéì!"äL¯;"Cøc" éðúéîì éòa à÷c íeMî ¦§¥§¨¦§¨¨¥§¦§¥¤¤
ì "Cøã"åúà íäì zòãBäå" áéúëc ,àeä äá÷ð ïBL §¤¤§§¥¨¦§¦§©§¨¨¤¤

íéëøc äòáLa :àéðúc àä àlàå ."dá eëìé Cøcä©¤¤¥§¨§¤¨¨§©§¨§¦§¨§¨¦
!"òáL" éðúéð ,áfä úà ïé÷ãBa¯éòa à÷c íeMî §¦¤©¨¦§¥¤©¦§¨¨¥

ì éø÷éàc "Cøc" ïçkLàå ,"Cøc" éðúéîì,øëæ ïBL §¦§¥¤¤§©§©©¤¤§¦§¦§¨¨
éìà eàöé ãçà Cøãa" áéúëceñeðé íéëøã äòáLáe E ¦§¦§¤¤¤¨¥§¥¤§¦§¨§¨¦¨

éðôì."E¯éîð àéL÷å ,éããäà éàø÷ eL÷ éëä éà §¨¤¦¨¦¨§¨¥©£¨¥§©§¨©¦
!éããäà ïéúéðúî¯àëä ,ïééL÷ àì éããäà éàø÷ ©§¦¦©£¨¥§¨¥©£¨¥¨©§¨¨¨

ì éø÷éà äøBúå ,éà÷ äøBúác"Lôð úáéLî äîéîz 'ä úøBz" áéúëc ,äá÷ð ïBL¯dì áúk ¦§¨¨¥§¨¦§¥§§¥¨¦§¦©§¦¨§¦©¨¤¨©¨
ìa,éà÷ äîçìîác íúä ,äá÷ð ïBLäMà ìL dkøc ïéàå äîçìî úBNòì Léà ìL Bkøãc ¦§§¥¨¨¨¦§¦§¨¨¨¥§©§¤¦©£¦§¨¨§¥©§¨¤¦¨

äîçìî úBNòì¯ìa dì áúkéà÷ äMà éaâìc àëä ;ïééL÷ àì éããäà ïéúéðúî .øëæ ïBL ©£¦§¨¨¨©¨¦§¨¨©§¦¦©£¨¥¨©§¨¨¨¦§©¥¦¨¨¥
¯ìa dì éðú÷ìL dkøc ïéàå ÷ãaéì Léà ìL Bkøãc ,éà÷ Léà éaâìc íúä ,äá÷ð ïBL ¨¨¥¨¦§§¥¨¨¨¦§©¥¦¨¥§©§¤¦¦¨¥§¥©§¨¤

äànhéî ñðBàa éîð äMà àäc ,÷ãaéì äMà¯ì éðz.øëæ ïBL¯ìL" éðz àîòè éàî"L ¦¨¦¨¥§¨¦¨©¦§¤¦©§¨¨¥§¨¨©©£¨¨¥¨
¯ìL" éðúéðå ,"íéøác" éðúéð ,"íéëøc" íeMî!"äL¯äàéáe ,äàéa éðúéîì éòá÷c íeMî ¦§¨¦¦§¥§¨¦§¦§¥§¨¦§¨¨¥§¦§¥¦¨¦¨

."úôàðî äMà Cøc ïk äîìòa øáb Cøãå" áéúëc ,"Cøc" éø÷éà¯óñk ,äàéa çðéz àä ¦§¥¤¤¦§¦§¤¤¤¤§©§¨¥¤¤¦¨§¨¨¤¨¥©¦¨¤¤
?øîéîì àkéà éàî øèLe¯.äàéa íeMî¯?àãç ehà ézøz éðúå¯ðääàéa CøBö éîð C §¨©¦¨§¥©¦¦¨§¨¥©§¥©£¨¨¨©¦¤¦¨

épî àä :àîéà úéòa éàå .eäðéð¯äî éðtî :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc .àéä ïBòîL éaø ¦§§¦¨¥¥¨¨©¦©¦¦§¦§©§¨©¦¦§¥¦§¥¨
"Léàì äMà ç÷lz ék" áúk àìå "äMà Léà çwé ék" äøBz äøîà¯ìL BkøcL éðtî ¨§¨¨¦¦©¦¦¨§Ÿ¨©¦¦¨©¦¨§¦¦§¥¤©§¤

,äãéáà Bì äãáàL íãàì ìLî .Léà ìò øfçì äMà ìL dkøc ïéàå ,äMà ìò øfçì Léà¦§©¥©¦¨§¥©§¨¤¦¨§©¥©¦¨¨§¨¨¤¨§¨£¥¨
.Búãéáà ìò øfçî äãéáà ìòa ?éî ìò øæBç éî¯úà ïé÷ãBa íéëøc äòáLa :ïðúc àäå ¦¥©¦©©£¥¨§©¥©£¥¨§¨¦§©§¦§¨§¨¦§¦¤

!"íéøác" éðúéì ,áfä¯,äáéæ éãéì ééezàì àøéúé àìëéîc àkøãc :ïì òîLî à÷ àä íúä ©¨¦§¥§¨¦¨¨¨¨©§©¨§©§¨§¥§¨§¥¨§©¥¦¥¦¨
.äáéæ éãéì ééezàì àøéúé àizLéîc àkøãå¯ìLa ïìéàì äåL âBøúà :ïðúc àäå,íéëøc äL §©§¨§¦§©¨§¥¨§©¥¦¥¦¨§¨¦§©¤§¨¤§¦¨¦§¨§¨¦

."ãçà Cøãa ÷øéìe" àôéñ éðúî ïðéòác íeMî ¯ !"íéøác" éðúéì¯!"øác" éðúéð éîð àôéñ ¦§¥§¨¦¦§¨¥©©§¥¥¨§¨¨§¤¤¤¨¥¨©¦¦§¥¨¨
íúä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc oiyeciw(oey`x meil)

i`énð(cn al dinxi) xn`py ,'oipw' `xwp sqky sqep xewn ± ¦©¦
úBãN'óñka,'eð÷éokleéðzäMàäúéð÷ð`xnbd .oipw oeyla ¨©¤¤¦§¨¥¨¦¨¦§¥

zl`ey .'ycwn yi`d' `pzd hwp (.`n) onwl recn zx`an
:`xnbdéðúéðåíúädpynd aezkz my mb -Léàä''äðB÷`le §¦§¥¨¨¨¦¤

:`xnbd daiyn .'ycwn yi`d'àøwéòî,epzpyna ,dligzn ±éðz ¥¦¨¨¨¥
`edy oipw oeyl `pzd hwp ±àðMéìàúééøBàc,dxezd oeyl - ¦§¨§©§¨

,óBqáìeoldl dpynaéðz`edy oiyeciw oeyl hwp -àðMéìïðaøc §©¨¥¦§¨§©¨¨
:`xnbd zx`ane .minkgd oeyl ±éàîeàðMéìïðaøcidn - ©¦§¨§©¨¨

,minkg ebidpdy 'oiyeciw' oeyl zernynøñàcdìélekààîìò± §¨©¨©¥¨§¨
dze` xq` ycwndymlerd lk lrLc÷äkmlekl xeq`d §¤§¥

.'oiyeciw' `xwp df dyrn jkitle ,d`pda
dpynae ,dy`d lr `pzd xaic epzpyna recn zx`an `xnbd
`pzd hwp recn :`xnbd zl`ey .yi`d lr `pzd xaic onwl

,'zipwp dy`d'éðúéðåàëäzepyl el did ±Léàä','äðB÷itk §¦§¥¨¨¨¦¤
hwp `pzd :`xnbd daiyn .'ycwn yi`d' hwp onwl dpynay

'zipwp dy`d'íeMîà÷céòaàðúéîìa xnel utgy -àôéñäðB÷å' ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨§¨
úà,'dîöò`id ef oeylydãéãa`tiqd ab`e ,dy`d lr ±àðz ¤©§¨§¦¨¨¨
énðàLéødãéãa.'zipwp dy`d' `yixa mb hwp ± ©¦¥¨§¦¨

,ok m` :`xnbd zl`eyéðúéðåzepyl `pzd lr did -Léàä'äðB÷ §¦§¥¨¦¤
,dy`d z`äð÷îeehwp `l :`xnbd daiyn .'dnvrl dy`d z` ©§¤

,'dpwn yi`d' `tiqaíeMîàkéàcmipte`d cg`y meyn ± ¦§¦¨
a `ed ,dnvr z` dpew dy`dyúúéîåàìc ,ìòaäeäéàà÷éð÷î ¦©©©©§©¦¨©§¥

`l` ,ezzina dnvrl dy`d z` dpwn lrad `ly ±ïîàiîL ¦§©¨
àeäéð÷îcdì.dnvrl dze` epwd minyd on ± §©§¥¨

:sqep aeyi d`ian `xnbdéàåúéòaéà ,àîéààðz`pzd did m` ± §¦¨¥¥¨¦¨¨
yi`d' dpey'äðB÷,äåäàðéîàz` dpew lrady xne` iziid ± ¤£¨£¦¨

dy`deléôàìòa,dçøkokleàðzdpy -äMàä','úéð÷ðepcnll £¦§©¨§¨¨¨¨¦¨¦§¥
dzòcîcïéàe ,dycwl lrad leki [okÎ]àlLdzòcî.àì §¦©§¨¥¤Ÿ¦©§¨Ÿ

zl`ey .dawp oeyla 'yely' `pzd hwp recn zx`an `xnbd
:`xnbdéàîeàéøéàéðúc`pzd dpy recn -ìL''L,dawp oeyla ©¦§¨§¨¥¨Ÿ

éðúéìzepyl eilr did -ìL''äLdxezd lka enke ,xkf oeyla ¦§¥§Ÿ¨
,jk hwp `pzd :`xnbd daiyn .xkf oeyla dxn`pyíeMîà÷c ¦§¨

éòaéðúéîìzepyl utgy meyn ±Cøãå ,'Cøc'ìïBLäá÷ð,àeä ¨¥§¦§¥¤¤§¤¤§§¥¨
áéúëc(k gi zeny)zòãBäå'íäìúàCøcäeëìé,'dá,dawp oeyla ¦§¦§©§¨¨¤¤©¤¤¥§¨

.'mikxc dyely' `le 'mikxc yely' dpy okle
:df uexiz lr dywn `xnbdàlàåàääòáLa ,àéðúcíéëøc §¤¨¨§©§¨§¦§¨§¨¦

ïé÷ãBaúàáfä`nh epi` f`y ,qpe` zngn d`a ezaif m`d zrcl §¦¤©¨
,xkf oeyla 'dray' `pzd hwp recn ,dywe .af z`nehaéðúéð- ¦§¥

zepyl el did'òáL'zvxzn .'jxc' dpy ixdy ,dawp oeyla ¤©
,xkf oeyla 'dray' hwp `pzd :`xnbdíeMîà÷céòaéðúéîì± ¦§¨¨¥§¦§¥

zepyl utgy meynïçkLàå ,'Cøc'Cøcéøwéàc'jxc' ep`vne ± ¤¤§©§§¨¤¤§¦§¥
a z`xwpdìïBLáéúëc ,øëæ(f gk mixac)Cøãa'ãçàeàöééìàE §¨¨¦§¦§¤¤¤¨¥§¥¤

äòáLáeíéëøceñeðééðôì,'Edray' `pzd dpy okle ,xkf oeyla §¦§¨§¨¦¨§¨¤
.'mikxc ray' `le 'mikxc

:ef dxizq lr ddnz `xnbdéàeL÷ ,éëäéàø÷éããäààéL÷åénð ¦¨¦¨§¨¥©£¨¥§©§¨©¦
ïéúéðúîéããäàzeyw oke ,df z` df mixzeqd miweqtd miyw ± ©§¦¦©£¨¥

.ef z` ef zexzeqd zeipynd:`xnbd daiynéàø÷éããäààìïééL÷ §¨¥©£¨¥Ÿ©§¨
y meyn ,df lr df miyw mpi` miweqtd ±àëäYrcFde' weqta - ¨¨§©§¨

,'Da Ekli KxCd z` mdläøBzácéà÷,dxeza wqer weqtdy ± ¨¤¤©¤¤¥§¨§©¨¨¥
äøBúåéø÷éàìïBLáéúëc ,äá÷ð(g hi mildz)úøBz''ääîéîz §¨¦§¥§§¥¨¦§¦©§¦¨

úáéLî'Lôð,dawp oeylaáúkdì'jxc' dlind z` -ìaïBL.äá÷ð §¦©¨¤¨©¨¦§§¥¨
eíúäEqEpi mikxC draWaE Lil` E`vi cg` KxcA' weqta - ¨¨§¤¤¤¨¥§¥¤§¦§¨§¨¦¨

,'Liptläîçìîácéà÷,dnglna wqery ±BkøãcìLLéàúBNòì §¨¤¦§¦§¨¨¨¥§©§¤¦©£
äîçìîïéàådkøcìLäMàúBNòì,äîçìîokláúkdìz` - ¦§¨¨§¥©§¨¤¦¨©£¦§¨¨¨©¨

'jxc' dlindìaïBL.øëæokeïéúéðúîéããäààìïééL÷zeipynd ± ¦§¨¨©§¦¦©£¨¥Ÿ©§¨
y meyn ,ef z` ef zexzeq opi`àëäepzpyna ±éaâìcäMàéà÷± ¨¨¦§©¥¦¨¨¥

,miypa zwqeryéðz÷dì'jxc' dlind z` -ìaïBL.äá÷ðeíúä ¨¨¥¨¦§§¥¨¨¨
,af iabl dpyna -éaâìcLéàéà÷,xkf yi`a zwqery ±BkøãcìL ¦§©¥¦¨¥§©§¤

Léà÷ãaéì,qpe`a af `ed m`dïéàådkøcìLäMà,÷ãaéìoeikn ¦¦¨¥§¥©§¨¤¦¨¦¨¥
àäcäMàénðd`ex `id m` mb -äànhéî ,ñðBàa,daif z`neh §¨¦¨©¦§¤¦©§¨

,jky oeikeéðza 'jxc' dlind z`ìïBL.øëæ ¨¥§¨¨
x`eand itl :`xnbd dywn .'mikxc' oeyld lr ddnz `xnbd

,dzr créàîàîòèéðzìL''L,dawp oeylaíeMîdlind.'íéëøc' ©©§¨¨¥¨Ÿ¦§¨¦
,dyweéðúéð`pzd dpyiy -å ,'íéøác'`linnéðúéðzepyl lkei - ¦§¥§¨¦§¦§¥

ìL''äL,'mikxc' epzpyna hwp `pzd :`xnbd zvxzn .xkf oeyla §Ÿ¨
íeMîéòa÷céðúéîìiyeciw zepyl utgy meyn ±äàéáe ,äàéa ¦§¨¨¥§¦§¥¦¨¦¨
éø÷éàz`xwp -áéúëc ,'Cøc'(kÎhi l ilyn)Cøãå'øábäîìòa,ïk ¦§¥¤¤¦§¦§¤¤¤¤§©§¨¥

CøcäMà.'úôàðî:`xnbd zl`eyàäçðézäàéad`ia iabl - ¤¤¦¨§¨¨¤¨¦©¦¨
iabl mle` ,'jxc' hwp recn oaenóñkøèLeéàîàkéàøîéîì- ¤¤§¨©¦¨§¥©

xhye sqk dpik `pzd :`xnbd daiyn .'mixac' hwp `l recn
'mikxc'íeMîäàéa:`xnbd zl`ey .'jxc' dpekndåikéðúézøz ¦¦¨§¨¥©§¥

ehààãçdpy `pzd ike ±,cg` oipw ab` mipipw ipya 'mikxc' ©£¨
:`xnbd daiyn .aexd xg` zkll el did `ldðäCénðsqk mb - ¨¨©¦

xhyeCøBöäàéaeäðéðmipekn md okle ,d`iad jxevl mi`a ± ¤¦¨¦§
.d`iad ab` 'mikxc'

:'mikxc' dpyna `pzd hwp recn sqep xe`ia d`ian `xnbdéàå§¦
úéòaépî àä ,àîéàzhiya epzpyn -éaøïBòîLéaø ,àéðúc ,àéä ¨¥¥¨¨©¦©¦¦§¦§©§¨©¦

ïBòîLéðtî ,øîBàäîäøîàäøBz(` ck mixac)ék'çwéLéà ¦§¥¦§¥¨¨§¨¨¦¦©¦
àìå ,'äMàáúkék'ç÷lzäMàéðtî ,'LéàìBkøcLìLLéàøfçì ¦¨§Ÿ¨©¦¦¨©¦¨§¦¦§¥¤©§¤¦§©¥

ìòytgl -äMà,dze` `yil ickïéàådkøcìLäMàøfçììò- ©¦¨§¥©§¨¤¦¨§©¥©
ytglLéà.el `ypidl ickìLîíãàìäãáàLBìéî ,äãéáàøæBç ¦¨¨§¨¨¤¨§¨£¥¨¦¥

ìòéîy i`ce ,in z` ytgn in ±ìòadäãéáàøfçîìò.Búãéáàoke ©¦©©£¥¨§©¥©£¥¨
,mc`d ly erlvn d`xap dy`d ixdy ,dy`d xg` xfgn yi`d
xfgn yi`dy mlerd jxcy oerny iax zhiyle .ezcia`k `ide
iabl 'mikxc' oeyld z` dpynd dhwp okly x`ean ,dy`d xg`

.oiyeciw
zl`ey .'jxc' oeyl hwp `pzdy mitqep zenewn d`ian `xnbd

:`xnbdàäåäòáLa ,ïðúcíéëøcïé÷ãBaúà,áfä`ed m`d zrcl §¨¦§©§¦§¨§¨¦§¦¤©¨
,dywe .qpe` zngn aféðúéìzepyl `pzd lr didy -.'íéøác' ¦§¥§¨¦

:`xnbd daiyníúäàäà÷òîLîïì'jxc' `pzd hwp af iabl ± ¨¨¨¨©§©¨
eprinydl ickàkøãcàìëéîcàøéúéééezàìdlik` ly dkxcy - §©§¨§¥§¨§¥¨§©¥
`iadl daexnéãéìäáéæ,àkøãåàézLéîcàøéúéééezàìoke - ¦¥¦¨§©§¨§¦§§¨§¥¨§©¥

`iadl daexn dizy ly dkxcéãéì,äáéæ,'jxc' oeyl ehwp okle ¦¥¦¨
.daif icil `iadl mkxcy mixac yiy xnel

:ztqep dpynn `xnbd zl`eyàäåïðúc,(e"n a"t mixekia) §¨¦§©
âBøúàäåLïìéàììLaäL,íéëøcmipyd yelya dlxr ea zbdepy ¤§¨¤§¦¨¦§Ÿ¨§¨¦

,'irax rhp' md eizexit ziriaxd dpyaye ,ezrihpl zepey`xd
.dhiwld `le ,ziriayd dpyl ezekiiy z` zraew dhpgdye

,dyweéðúéìzepyl `pzd lr didy -.'íéøác':`xnbd daiyn ¦§¥§¨¦
'jxc' oeyl ephwp bexz` iablíeMîïðéòácéðúîàôéñmeyn ± ¦¦§¦¨¦§¥¥¨

`tiqa zepyl epivxy÷øéìe'Cøãa'ãçàz` zraew dhiwldy §¨¨§¤¤¤¨
`yixa mb ,'jxc' ephwp `tiqay oeike ,xyrnd zpyl ezekiiy

:`xnbd zl`ey .'jxc' ephwpàôéñénð`tiqa s` -éðúéð,'øác' ¥¨©¦¦§¥¨¨
.`tiqd ab` 'jxc' ehwpy ef `id daeyz dne
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קפט
iiepik lka cenr a sc ± oey`x wxtoihib

äðå÷ ùéàä àëä éðúéðå."ycwn yi`d" opaxc `pyila ipzc ikid ik Ðéðúéðå,`kd Ð

.mikxc yelya dpew yi`d"äð÷îå"mikxc izya dnvrl dze` Ð.`ki`c meyn :ipyne

.lrad zzin mikxc izy edpdaáæä úà íé÷ãåá,`yna ,ilega ,dzynae ,lk`na Ð

xn` `pngxc .xedhe `ed qep`e ,d`x odn cg` zngn `ny ,xedxde ,d`xne ,dvitwa

(eh `xwie).qpe` zngn `le ,eili`n Ð "exyan"

zepa" wxta xn`ck ,d`nhn inp qpe`a dy`de

"mizek(a,el dcp)aef aefi ik" xne` `edyk :

.xen` qpe` ixd Ð "dncàîòè éàî :ïðéëøôå
ùìù éðú.zxn`w "mikxc" meyn Ðéðúéì

äùìù éðúéðå íéøáã.`xnbc `gxe` ik Ðéðúå
àãç íåùî éúøúsqk oeyl dpiy :dinza Ð

d`ia meyn xhye?!aexd ixg` jlil el did

éðî àäÐ dy` iyecwa "jxc" oeyl ipzc Ð

jiiy `rx`c `gxe` xn`c `id oerny iax

.edaäãéáà.eizerlvn zg` Ðíéëøã äùìùá
ziriay oiprle ,oli`k ea bdep iraxe dlxr Ð

xg` `le ,oli`k dhpgd xg` eizexita oikled

.wxik dhiwlãçà êøãá ÷øéìåzryay Ð

zexyrn oiprl ea oikled oi`y ,exeyir ezhiwl

dpy xg` `l` ,zepli` x`yk dhpg xg`

.onwl dinrh yxtnck ,wxik ,ea hwlpy

dpy ;mipyd xcqk zepzyn zexyrnd

oke ,ipye oey`x xyrn Ð dhiny ly dpey`x

xyrne oey`x xyrn Ð ziyily la` .dipya

x`ya ,ziyilya hwlpe dipya hpg m`e .ipr

,dhiwl xg` Ð bexz`ae ,dhpg xg` Ð zepli`

.wxik
íúä
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éà(dk `xwie) "ezpwn sqkn" dxeza azkpy oipw iziin `lc `de Ð epwi sqka zecy inp

dpw xy` dcyd" iiez`l dil ded ok m` :dywe .dcyc oipw iiez`l irac meyn Ð

dwfga mdxa` dpw xy` dcyd :xninl `ki`c ,wcinl `kil `iddnc :xnel yie !"mdxa`

."sqka dpw xy` dcyd" aizk `l `dc ,xhya e`øñàãycwdk `nlr ilek` dl

il zeidl :xnelk "il zycewn z` ixd"e Ð

ixd" :(`,gn mixcp) enk .iliaya mlerl zycewn

te .minyl zeidl Ð "minyl oiycewn od`hy

.il zpnefne il zcgein Ð il zycewn :`zlinc

oi` Ð "il ycewn ef zilh" xne` did m` ,edine

zeidl zcgiznc dna ,dy` iabc ,lireiy d`xp

`l Ð zilhe xkka la` ,lkl zxq`p `id Ð el

.ikd xninl jiiy

éàlr s`e Ð dgxk lra `pin` ded dpew `pz

,dgxk lra rnync "ycwn yi`d" ipzc ab

dgxk lrac `kd opireny` xakc meyn epiid

maid" ipzw `le ,"zipwp dnaid" ipzwc `de .`l

"zipwp dy`d" ipzwc icii` ,dgxk lra ,"dpew

rnyn "zipwp"c ,"zipwp dnaid" `tiq inp ipz

.dgxk lra rnyne dzrcn

éðúéìdxezd lkc meyn :yexit Ð dyly

.dxn`p xkf oeyla dlekåù÷i`xw

mixac dnk epivnc ab lr s` Ð iccd`

l`wfgi) aizkc ,dawpe xkf oeyla mi`xwpy

oke ,"xtq zlibn ea dpde il` dgely ci" :(a

my) "`vi ynyd" ,(eh ziy`xa) "d`a ynyd"

oeyla oke .(al my) "edkde zg`d dpgnd" (hi

oi` dzaky xp" iab (`,`k zay) epivn minkg

jxeng dkld" ,(`,cn my) "daky xp" "dl wewf

xengd z` xkeyd" ,(`,bl oixcdpq) "oetxh

,(`,gr `rivn `aa) "xda dkilede dwixade

cr xengd z` jeynl dxtd lra witqd `l"

,edin .zeax dpdke ,(`,er zeaezk) "xengd zny

,inp i`xwae .opipyn Ð iiepyl `ki`c `kid

zeipynd d`xy itl :inp i` .dyxc mey yi

dvex did ,miweqtd ipy ixg` mpeyl epiyy

.mdilr wecwce mrh mda zzlàëädxezac

:xn`z m`e Ð dawp oeyl ixwi` dxeze i`w

l`eny) aizkc ,dawp oeyl ixwi` inp dngln

sqeze" ,"le`y l` dnglnd cakze" :(`l ,`

xn`wc ikid ik :cere .(hi my) "dnglnd (cer)

ikd Ð dy` `le dngln zeyrl yi` ly ekxc

yie !dy` `le dxez cenll yi` ly ekxc inp

ixwc ,i`w diteb dxeza `kdc ,inc `lc :xnel

aezke .dicnela i`w `le ,jxc oeyla aezkd

,i`w dngln iyp`` Ð (gk mixac) "jil` e`vi"

.dngln zeyrl mkxcy miyp`d mde

]éðôîÐ 'eke "gwi ik" dxez dxn` dn

aizk `le ,dgxk lra rnync yexit

.mipyi zetqez [dzrcn rnync "gwlz ik"

âåøúàyxit Ð mikxc dyelya oli`l dey

dyw ok m` ,bexz`a bdep iraxc rnyn `zyd :xn`z m`e .wxik dhiwl xza `le ,oli`k dhpg xg` eizexita oikled ziriay oiprlc .ziriayle iraxle dlxrl :qxhpewa

`kide ,ipznl ivnc `kid lk Ð irax mxk :xn`w ikdc :xnel yie !zepli` x`ya bdep irax oi`c rnync ,(`,dl zekxa) "oikxan cvik" yixa ,irax mxk ipz :xn`c o`nl `kdn

mezql `l` ewlgp `le ,mewn meya `icda i`pzc `zbelt `ki` bexz`c `iddn xa `nyc ,irax rhp `pz mey xeaqi `ly xnel mzd ibilt `lc .dilr ibilt `l ipznl ivn `lc

Ð irax mxk ipzc o`n elit`c :miyxtn yie .`zkld o`nk rcil Ð irax mxk (my) xaqc o`nk i` ,irax rhp (my) xaqc o`nk i` ,oizkec x`yae ipy xyrn zkqn seqc zeipynd

lk :(`,hlw zay) exn`e ,opaxcn elit` llk irax oi` rhpa la` ,`wec irax mxk ipzc o`nc ,ibilt i`c ,xaca `zewtp epl yie .xn`w opaxcn `kde ,bdep opaxcnc zepli` x`ya dcen

iraxc ux`l dvega oicd `ed Ð zepli` x`ya bdepc ecen `nlr ilek opaxcn i`e .zepli`a bdep irax oic oi` ux`l dvega eiykr ok m`e ,ux`l dvega ezenk dkld Ð ux`a lwind

ziriay zkqnac ,wc `le .ziriay oiprl dhiwl xza opilf` wxiac eyexit jezn rnyn .wxik dhiwl xza `le ,oli`k dhpg xza opilf` ziriayl :qxhpewa yxity dne .opaxcn bdep

migitqd lk ipzwc ziriay zkqnc `iddac :uxize ?`kti` ipz (a,`p migqt) "ebdpy mewn" wxtac :miqp epiax dywde .aexk igitqn ueg ,oixzen migitqd lk :opz (` dpyn h wxt)

e` ,ziriay oick dxegql oixeq` mdy aexk igitqn ueg ,dxegql s` oixzene ,ziyy lyk md ziyya oaex elcby oeikc .ziriaya eqpkpy ziriay axr ly migitqa ixiin Ð oixzen

`nye ,ziriaya oilcb mdy oilr yie ,zedn` zedn` lcbl ekxcy aexk igitq la` .oyi oia ycg oia eilr cenrl leki dz` wxi lkc :inlyexia opiyxtnck ,dlik`l xeriad xg`

ike :yixcc ,`aiwr iaxc `ail`e ,ziriaya elcby migitqa ixiin Ð mixeq` migitqd lk :ipzwc (my) "ebdpy mewn"c `edde .izgwl zedn`d on :xn`ie ,oixeq` ody oilrd on gwi
xg`n
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."úéð÷ð äMàä" éðz ,"eð÷é óñka úBãN" éîð éà¯ ¦©¦¨©¤¤¦§¨¥¨¦¨¦§¥
!"äðB÷ Léàä" íúä éðúéðå¯àðMéì éðz àøwéòî §¦§¥¨¨¨¦¤¥¦¨¨¨¥¦¨¨

àðMéì éàîe .ïðaøc àðMéì éðz óBqáìe ,àúééøBàc§©§¨§©¨¥¦¨¨§©¨©©¦¨¨
ïðaøc¯.Lc÷äk àîìò élekà dì øñàc¯éðúéðå §©¨©§¨©¨©¥¨§¨§¤§¥§¦§¥

!"äðB÷ Léàä" àëä¯àôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî ¨¨¨¦¤¦§¨¨¥§¦§¨¥¨
dãéãa ,"dîöò úà äðB÷å"¯.dãéãa àLéø éîð àðz §¨¤©§¨§¦¨¨¨©¦¥¨§¦¨

¯úúéî àkéàc íeMî ¯ !"äð÷îe äðB÷ Léàä" éðúéðå§¦§¥¨¦¤©§¤¦§¦¨¦©
éð÷îc àeä àiîL ïî ,éð÷î à÷ eäéà åàìc ,ìòaä©©©§¨¦¨©§¥¦§©¨§©§¥

"äðB÷" àðz éà :àîéà úéòa éàå .dì¯àðéîà äåä ¨§¦¨¥¥¨¦¨¨¤£¨¨¦¨
dzòcîc ,"úéð÷ð äMàä" àðz ,dçøk ìòa eléôà¯ £¦§©¨§¨¨¨¨¦¨¦§¥§¦©§¨

dzòcî àlL ,ïéà¯ìL" éðúc àéøéà éàîe .àì,"L ¦¤Ÿ¦©§¨¨©¦§¨§¨¥¨
ìL" éðúéì!"äL¯;"Cøc" éðúéîì éòa à÷c íeMî ¦§¥§¨¦§¨¨¥§¦§¥¤¤
ì "Cøã"åúà íäì zòãBäå" áéúëc ,àeä äá÷ð ïBL §¤¤§§¥¨¦§¦§©§¨¨¤¤

íéëøc äòáLa :àéðúc àä àlàå ."dá eëìé Cøcä©¤¤¥§¨§¤¨¨§©§¨§¦§¨§¨¦
!"òáL" éðúéð ,áfä úà ïé÷ãBa¯éòa à÷c íeMî §¦¤©¨¦§¥¤©¦§¨¨¥

ì éø÷éàc "Cøc" ïçkLàå ,"Cøc" éðúéîì,øëæ ïBL §¦§¥¤¤§©§©©¤¤§¦§¦§¨¨
éìà eàöé ãçà Cøãa" áéúëceñeðé íéëøã äòáLáe E ¦§¦§¤¤¤¨¥§¥¤§¦§¨§¨¦¨

éðôì."E¯éîð àéL÷å ,éããäà éàø÷ eL÷ éëä éà §¨¤¦¨¦¨§¨¥©£¨¥§©§¨©¦
!éããäà ïéúéðúî¯àëä ,ïééL÷ àì éããäà éàø÷ ©§¦¦©£¨¥§¨¥©£¨¥¨©§¨¨¨

ì éø÷éà äøBúå ,éà÷ äøBúác"Lôð úáéLî äîéîz 'ä úøBz" áéúëc ,äá÷ð ïBL¯dì áúk ¦§¨¨¥§¨¦§¥§§¥¨¦§¦©§¦¨§¦©¨¤¨©¨
ìa,éà÷ äîçìîác íúä ,äá÷ð ïBLäMà ìL dkøc ïéàå äîçìî úBNòì Léà ìL Bkøãc ¦§§¥¨¨¨¦§¦§¨¨¨¥§©§¤¦©£¦§¨¨§¥©§¨¤¦¨

äîçìî úBNòì¯ìa dì áúkéà÷ äMà éaâìc àëä ;ïééL÷ àì éããäà ïéúéðúî .øëæ ïBL ©£¦§¨¨¨©¨¦§¨¨©§¦¦©£¨¥¨©§¨¨¨¦§©¥¦¨¨¥
¯ìa dì éðú÷ìL dkøc ïéàå ÷ãaéì Léà ìL Bkøãc ,éà÷ Léà éaâìc íúä ,äá÷ð ïBL ¨¨¥¨¦§§¥¨¨¨¦§©¥¦¨¥§©§¤¦¦¨¥§¥©§¨¤

äànhéî ñðBàa éîð äMà àäc ,÷ãaéì äMà¯ì éðz.øëæ ïBL¯ìL" éðz àîòè éàî"L ¦¨¦¨¥§¨¦¨©¦§¤¦©§¨¨¥§¨¨©©£¨¨¥¨
¯ìL" éðúéðå ,"íéøác" éðúéð ,"íéëøc" íeMî!"äL¯äàéáe ,äàéa éðúéîì éòá÷c íeMî ¦§¨¦¦§¥§¨¦§¦§¥§¨¦§¨¨¥§¦§¥¦¨¦¨

."úôàðî äMà Cøc ïk äîìòa øáb Cøãå" áéúëc ,"Cøc" éø÷éà¯óñk ,äàéa çðéz àä ¦§¥¤¤¦§¦§¤¤¤¤§©§¨¥¤¤¦¨§¨¨¤¨¥©¦¨¤¤
?øîéîì àkéà éàî øèLe¯.äàéa íeMî¯?àãç ehà ézøz éðúå¯ðääàéa CøBö éîð C §¨©¦¨§¥©¦¦¨§¨¥©§¥©£¨¨¨©¦¤¦¨

épî àä :àîéà úéòa éàå .eäðéð¯äî éðtî :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc .àéä ïBòîL éaø ¦§§¦¨¥¥¨¨©¦©¦¦§¦§©§¨©¦¦§¥¦§¥¨
"Léàì äMà ç÷lz ék" áúk àìå "äMà Léà çwé ék" äøBz äøîà¯ìL BkøcL éðtî ¨§¨¨¦¦©¦¦¨§Ÿ¨©¦¦¨©¦¨§¦¦§¥¤©§¤

,äãéáà Bì äãáàL íãàì ìLî .Léà ìò øfçì äMà ìL dkøc ïéàå ,äMà ìò øfçì Léà¦§©¥©¦¨§¥©§¨¤¦¨§©¥©¦¨¨§¨¨¤¨§¨£¥¨
.Búãéáà ìò øfçî äãéáà ìòa ?éî ìò øæBç éî¯úà ïé÷ãBa íéëøc äòáLa :ïðúc àäå ¦¥©¦©©£¥¨§©¥©£¥¨§¨¦§©§¦§¨§¨¦§¦¤

!"íéøác" éðúéì ,áfä¯,äáéæ éãéì ééezàì àøéúé àìëéîc àkøãc :ïì òîLî à÷ àä íúä ©¨¦§¥§¨¦¨¨¨¨©§©¨§©§¨§¥§¨§¥¨§©¥¦¥¦¨
.äáéæ éãéì ééezàì àøéúé àizLéîc àkøãå¯ìLa ïìéàì äåL âBøúà :ïðúc àäå,íéëøc äL §©§¨§¦§©¨§¥¨§©¥¦¥¦¨§¨¦§©¤§¨¤§¦¨¦§¨§¨¦

."ãçà Cøãa ÷øéìe" àôéñ éðúî ïðéòác íeMî ¯ !"íéøác" éðúéì¯!"øác" éðúéð éîð àôéñ ¦§¥§¨¦¦§¨¥©©§¥¥¨§¨¨§¤¤¤¨¥¨©¦¦§¥¨¨
íúä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc oiyeciw(oey`x meil)

i`énð(cn al dinxi) xn`py ,'oipw' `xwp sqky sqep xewn ± ¦©¦
úBãN'óñka,'eð÷éokleéðzäMàäúéð÷ð`xnbd .oipw oeyla ¨©¤¤¦§¨¥¨¦¨¦§¥

zl`ey .'ycwn yi`d' `pzd hwp (.`n) onwl recn zx`an
:`xnbdéðúéðåíúädpynd aezkz my mb -Léàä''äðB÷`le §¦§¥¨¨¨¦¤

:`xnbd daiyn .'ycwn yi`d'àøwéòî,epzpyna ,dligzn ±éðz ¥¦¨¨¨¥
`edy oipw oeyl `pzd hwp ±àðMéìàúééøBàc,dxezd oeyl - ¦§¨§©§¨

,óBqáìeoldl dpynaéðz`edy oiyeciw oeyl hwp -àðMéìïðaøc §©¨¥¦§¨§©¨¨
:`xnbd zx`ane .minkgd oeyl ±éàîeàðMéìïðaøcidn - ©¦§¨§©¨¨

,minkg ebidpdy 'oiyeciw' oeyl zernynøñàcdìélekààîìò± §¨©¨©¥¨§¨
dze` xq` ycwndymlerd lk lrLc÷äkmlekl xeq`d §¤§¥

.'oiyeciw' `xwp df dyrn jkitle ,d`pda
dpynae ,dy`d lr `pzd xaic epzpyna recn zx`an `xnbd
`pzd hwp recn :`xnbd zl`ey .yi`d lr `pzd xaic onwl

,'zipwp dy`d'éðúéðåàëäzepyl el did ±Léàä','äðB÷itk §¦§¥¨¨¨¦¤
hwp `pzd :`xnbd daiyn .'ycwn yi`d' hwp onwl dpynay

'zipwp dy`d'íeMîà÷céòaàðúéîìa xnel utgy -àôéñäðB÷å' ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨§¨
úà,'dîöò`id ef oeylydãéãa`tiqd ab`e ,dy`d lr ±àðz ¤©§¨§¦¨¨¨
énðàLéødãéãa.'zipwp dy`d' `yixa mb hwp ± ©¦¥¨§¦¨

,ok m` :`xnbd zl`eyéðúéðåzepyl `pzd lr did -Léàä'äðB÷ §¦§¥¨¦¤
,dy`d z`äð÷îeehwp `l :`xnbd daiyn .'dnvrl dy`d z` ©§¤

,'dpwn yi`d' `tiqaíeMîàkéàcmipte`d cg`y meyn ± ¦§¦¨
a `ed ,dnvr z` dpew dy`dyúúéîåàìc ,ìòaäeäéàà÷éð÷î ¦©©©©§©¦¨©§¥

`l` ,ezzina dnvrl dy`d z` dpwn lrad `ly ±ïîàiîL ¦§©¨
àeäéð÷îcdì.dnvrl dze` epwd minyd on ± §©§¥¨

:sqep aeyi d`ian `xnbdéàåúéòaéà ,àîéààðz`pzd did m` ± §¦¨¥¥¨¦¨¨
yi`d' dpey'äðB÷,äåäàðéîàz` dpew lrady xne` iziid ± ¤£¨£¦¨

dy`deléôàìòa,dçøkokleàðzdpy -äMàä','úéð÷ðepcnll £¦§©¨§¨¨¨¨¦¨¦§¥
dzòcîcïéàe ,dycwl lrad leki [okÎ]àlLdzòcî.àì §¦©§¨¥¤Ÿ¦©§¨Ÿ

zl`ey .dawp oeyla 'yely' `pzd hwp recn zx`an `xnbd
:`xnbdéàîeàéøéàéðúc`pzd dpy recn -ìL''L,dawp oeyla ©¦§¨§¨¥¨Ÿ

éðúéìzepyl eilr did -ìL''äLdxezd lka enke ,xkf oeyla ¦§¥§Ÿ¨
,jk hwp `pzd :`xnbd daiyn .xkf oeyla dxn`pyíeMîà÷c ¦§¨

éòaéðúéîìzepyl utgy meyn ±Cøãå ,'Cøc'ìïBLäá÷ð,àeä ¨¥§¦§¥¤¤§¤¤§§¥¨
áéúëc(k gi zeny)zòãBäå'íäìúàCøcäeëìé,'dá,dawp oeyla ¦§¦§©§¨¨¤¤©¤¤¥§¨

.'mikxc dyely' `le 'mikxc yely' dpy okle
:df uexiz lr dywn `xnbdàlàåàääòáLa ,àéðúcíéëøc §¤¨¨§©§¨§¦§¨§¨¦

ïé÷ãBaúàáfä`nh epi` f`y ,qpe` zngn d`a ezaif m`d zrcl §¦¤©¨
,xkf oeyla 'dray' `pzd hwp recn ,dywe .af z`nehaéðúéð- ¦§¥

zepyl el did'òáL'zvxzn .'jxc' dpy ixdy ,dawp oeyla ¤©
,xkf oeyla 'dray' hwp `pzd :`xnbdíeMîà÷céòaéðúéîì± ¦§¨¨¥§¦§¥

zepyl utgy meynïçkLàå ,'Cøc'Cøcéøwéàc'jxc' ep`vne ± ¤¤§©§§¨¤¤§¦§¥
a z`xwpdìïBLáéúëc ,øëæ(f gk mixac)Cøãa'ãçàeàöééìàE §¨¨¦§¦§¤¤¤¨¥§¥¤

äòáLáeíéëøceñeðééðôì,'Edray' `pzd dpy okle ,xkf oeyla §¦§¨§¨¦¨§¨¤
.'mikxc ray' `le 'mikxc

:ef dxizq lr ddnz `xnbdéàeL÷ ,éëäéàø÷éããäààéL÷åénð ¦¨¦¨§¨¥©£¨¥§©§¨©¦
ïéúéðúîéããäàzeyw oke ,df z` df mixzeqd miweqtd miyw ± ©§¦¦©£¨¥

.ef z` ef zexzeqd zeipynd:`xnbd daiynéàø÷éããäààìïééL÷ §¨¥©£¨¥Ÿ©§¨
y meyn ,df lr df miyw mpi` miweqtd ±àëäYrcFde' weqta - ¨¨§©§¨

,'Da Ekli KxCd z` mdläøBzácéà÷,dxeza wqer weqtdy ± ¨¤¤©¤¤¥§¨§©¨¨¥
äøBúåéø÷éàìïBLáéúëc ,äá÷ð(g hi mildz)úøBz''ääîéîz §¨¦§¥§§¥¨¦§¦©§¦¨

úáéLî'Lôð,dawp oeylaáúkdì'jxc' dlind z` -ìaïBL.äá÷ð §¦©¨¤¨©¨¦§§¥¨
eíúäEqEpi mikxC draWaE Lil` E`vi cg` KxcA' weqta - ¨¨§¤¤¤¨¥§¥¤§¦§¨§¨¦¨

,'Liptläîçìîácéà÷,dnglna wqery ±BkøãcìLLéàúBNòì §¨¤¦§¦§¨¨¨¥§©§¤¦©£
äîçìîïéàådkøcìLäMàúBNòì,äîçìîokláúkdìz` - ¦§¨¨§¥©§¨¤¦¨©£¦§¨¨¨©¨

'jxc' dlindìaïBL.øëæokeïéúéðúîéããäààìïééL÷zeipynd ± ¦§¨¨©§¦¦©£¨¥Ÿ©§¨
y meyn ,ef z` ef zexzeq opi`àëäepzpyna ±éaâìcäMàéà÷± ¨¨¦§©¥¦¨¨¥

,miypa zwqeryéðz÷dì'jxc' dlind z` -ìaïBL.äá÷ðeíúä ¨¨¥¨¦§§¥¨¨¨
,af iabl dpyna -éaâìcLéàéà÷,xkf yi`a zwqery ±BkøãcìL ¦§©¥¦¨¥§©§¤

Léà÷ãaéì,qpe`a af `ed m`dïéàådkøcìLäMà,÷ãaéìoeikn ¦¦¨¥§¥©§¨¤¦¨¦¨¥
àäcäMàénðd`ex `id m` mb -äànhéî ,ñðBàa,daif z`neh §¨¦¨©¦§¤¦©§¨

,jky oeikeéðza 'jxc' dlind z`ìïBL.øëæ ¨¥§¨¨
x`eand itl :`xnbd dywn .'mikxc' oeyld lr ddnz `xnbd

,dzr créàîàîòèéðzìL''L,dawp oeylaíeMîdlind.'íéëøc' ©©§¨¨¥¨Ÿ¦§¨¦
,dyweéðúéð`pzd dpyiy -å ,'íéøác'`linnéðúéðzepyl lkei - ¦§¥§¨¦§¦§¥

ìL''äL,'mikxc' epzpyna hwp `pzd :`xnbd zvxzn .xkf oeyla §Ÿ¨
íeMîéòa÷céðúéîìiyeciw zepyl utgy meyn ±äàéáe ,äàéa ¦§¨¨¥§¦§¥¦¨¦¨
éø÷éàz`xwp -áéúëc ,'Cøc'(kÎhi l ilyn)Cøãå'øábäîìòa,ïk ¦§¥¤¤¦§¦§¤¤¤¤§©§¨¥

CøcäMà.'úôàðî:`xnbd zl`eyàäçðézäàéad`ia iabl - ¤¤¦¨§¨¨¤¨¦©¦¨
iabl mle` ,'jxc' hwp recn oaenóñkøèLeéàîàkéàøîéîì- ¤¤§¨©¦¨§¥©

xhye sqk dpik `pzd :`xnbd daiyn .'mixac' hwp `l recn
'mikxc'íeMîäàéa:`xnbd zl`ey .'jxc' dpekndåikéðúézøz ¦¦¨§¨¥©§¥

ehààãçdpy `pzd ike ±,cg` oipw ab` mipipw ipya 'mikxc' ©£¨
:`xnbd daiyn .aexd xg` zkll el did `ldðäCénðsqk mb - ¨¨©¦

xhyeCøBöäàéaeäðéðmipekn md okle ,d`iad jxevl mi`a ± ¤¦¨¦§
.d`iad ab` 'mikxc'

:'mikxc' dpyna `pzd hwp recn sqep xe`ia d`ian `xnbdéàå§¦
úéòaépî àä ,àîéàzhiya epzpyn -éaøïBòîLéaø ,àéðúc ,àéä ¨¥¥¨¨©¦©¦¦§¦§©§¨©¦

ïBòîLéðtî ,øîBàäîäøîàäøBz(` ck mixac)ék'çwéLéà ¦§¥¦§¥¨¨§¨¨¦¦©¦
àìå ,'äMàáúkék'ç÷lzäMàéðtî ,'LéàìBkøcLìLLéàøfçì ¦¨§Ÿ¨©¦¦¨©¦¨§¦¦§¥¤©§¤¦§©¥

ìòytgl -äMà,dze` `yil ickïéàådkøcìLäMàøfçììò- ©¦¨§¥©§¨¤¦¨§©¥©
ytglLéà.el `ypidl ickìLîíãàìäãáàLBìéî ,äãéáàøæBç ¦¨¨§¨¨¤¨§¨£¥¨¦¥

ìòéîy i`ce ,in z` ytgn in ±ìòadäãéáàøfçîìò.Búãéáàoke ©¦©©£¥¨§©¥©£¥¨
,mc`d ly erlvn d`xap dy`d ixdy ,dy`d xg` xfgn yi`d
xfgn yi`dy mlerd jxcy oerny iax zhiyle .ezcia`k `ide
iabl 'mikxc' oeyld z` dpynd dhwp okly x`ean ,dy`d xg`

.oiyeciw
zl`ey .'jxc' oeyl hwp `pzdy mitqep zenewn d`ian `xnbd

:`xnbdàäåäòáLa ,ïðúcíéëøcïé÷ãBaúà,áfä`ed m`d zrcl §¨¦§©§¦§¨§¨¦§¦¤©¨
,dywe .qpe` zngn aféðúéìzepyl `pzd lr didy -.'íéøác' ¦§¥§¨¦

:`xnbd daiyníúäàäà÷òîLîïì'jxc' `pzd hwp af iabl ± ¨¨¨¨©§©¨
eprinydl ickàkøãcàìëéîcàøéúéééezàìdlik` ly dkxcy - §©§¨§¥§¨§¥¨§©¥
`iadl daexnéãéìäáéæ,àkøãåàézLéîcàøéúéééezàìoke - ¦¥¦¨§©§¨§¦§§¨§¥¨§©¥

`iadl daexn dizy ly dkxcéãéì,äáéæ,'jxc' oeyl ehwp okle ¦¥¦¨
.daif icil `iadl mkxcy mixac yiy xnel

:ztqep dpynn `xnbd zl`eyàäåïðúc,(e"n a"t mixekia) §¨¦§©
âBøúàäåLïìéàììLaäL,íéëøcmipyd yelya dlxr ea zbdepy ¤§¨¤§¦¨¦§Ÿ¨§¨¦

,'irax rhp' md eizexit ziriaxd dpyaye ,ezrihpl zepey`xd
.dhiwld `le ,ziriayd dpyl ezekiiy z` zraew dhpgdye

,dyweéðúéìzepyl `pzd lr didy -.'íéøác':`xnbd daiyn ¦§¥§¨¦
'jxc' oeyl ephwp bexz` iablíeMîïðéòácéðúîàôéñmeyn ± ¦¦§¦¨¦§¥¥¨

`tiqa zepyl epivxy÷øéìe'Cøãa'ãçàz` zraew dhiwldy §¨¨§¤¤¤¨
`yixa mb ,'jxc' ephwp `tiqay oeike ,xyrnd zpyl ezekiiy

:`xnbd zl`ey .'jxc' ephwpàôéñénð`tiqa s` -éðúéð,'øác' ¥¨©¦¦§¥¨¨
.`tiqd ab` 'jxc' ehwpy ef `id daeyz dne
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או  יהי' הספר  לזה, אשר  ידועה העצה  ותפלה,  הלימוד  זרות בשעת  אודות מחשבות  לכתבו 

הסידור פתוח לפניו בעת הלימוד והתפלה, והאותיות אוחזות את המחשבה ותופסות אותה.

ומאחר שהובטחנו יגעת ומצאת, וזכה ללמוד בישיבה הק' תומכי תמימים, מיסודם ובהנהלתם 

של רבותינו נשיאינו, בודאי כשילמוד בהתמדה ושקידה ימשיך זה ברכת השי"ת בכל המצטרך לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מעמוד קצג



קצ
iiepik lk` cenr b sc ± oey`x wxtxifp

ïì òîùî÷ àä íúä.`ed `zlinc `gxe` meyn dhiwl xg` dia opilf`c mrhc Ðéðôî
íéîä ìë ìò ìãâéì åëøãù,wxic `nrh epiidc .wxik oiae`y mina eze` oiwyny Ð

dpyd y`xa xn`ck(`,ci)e oxeb dn ,"'ek oxebd on obck" xyrn iab aizk awie oxeb :awi

opixn`ck ,dxary dpyd ixg` oixyrzne ,minyb epiidc ,min aex lr oilcby oicgein

dpyd y`xa(a,ai)e`iady dpy xza opilf`c

i`xwn dl opitlie ,ezhiwl xg` `le ,da yily

Ð zepli` epiidc ,min aex lr oilcby lk s` Ð

xyrnc ab lr lr s`e .xaryl oixyrzn

e`vi .i`xw` edpiknq` Ð `ed opaxc edcic

dpyl xyrzn Ð min lk lr oilcby zewxi

.d`adéåë.dnda wtq dig wtq Ðåá ùé
'åë íéëøãdia lifip Ð ol `wtqnc oeikc Ð

.`xnegläéçì äåù.mc ieqik oerhe Ðäîäáìå
.xeq` ealg Ðäéçå äîäáì äåùåoerh Ð

.dhigyäéçì àì äåù ïéàùäîäáì àìåÐ

.dige dnda mr draxd xeq`ïî úçà åæ
íéëøãämid zpicnn xexgy e` hb `iandy Ð

wxta ,mzgp iptae azkp ipta :xn`iy jixv

.oihibc `nwàúâåìô àëéàã:eikxca welig Ð

.dnec epi` ef jxcae ,o`kl dnec `ed ef jxca

dteg ihernl Ð "mikxc dylya" oizipzn oebk

,daifl qpe` iedc `ed ikd Ð afce ,`ipw `lc

`le ,dey el`a Ð oihbce .xg` qpe` `le

df xexgy xhye izy`l df hb epz" xne`a

el oikfc ,xexgya xfeg epi`e hba xfegc ,"icarl

.eipta `ly mc`léîð à÷éãied `lc `kidc Ð

."xac lkl" `pz `zbelt dilàùéøã àðééðîÐ

.mikxc dylyàôéñã àðééðîz` dpewe Ð

.mikxc izya dnvräôåç éèåòîìm`y Ð

dpi` Ð oiyecw myl dtegl dia` dl Dxqn

.jka zycewn'åë àðåä áøìåoizrnya onwl Ð

(`,d).ïéôéìç.xceq oipw Ðàéð÷î äãù äî
ïéôéìçáaizkc Ð(c zex).i`ed dcy mzde ,"elrp selyie"äåùî úåçôá åäðúéà ïéôéìç
äèåøô"adfd" wxta ol `niiwc Ð(`,fn `rivn `aa)dey epi`y it lr s` ilka oipew :

.dhext
àì
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l` ?oitqe` okidn rxfp `ly xg`n,dlik`l elit` mixeq` ody migitqd lr cnil `

.xeriad onf mcew elit`e ,`ziixe`cn ziriaya oixeq` migitqc xaqe .dxegql oky lke

migitq x`y lk :xaqwe .oda `veik eyriy icka opaxcn xeq` Ð ziriay i`venl e`viyke

opixfb `l Ð dcyd zewxia oda `veik oi`y aexk igitq la` ,ziriay i`vena mixeq`

.`zlin `xkpin `dc ,migitq x`y meyn mda

,ziriay ly `id ixd Ð zedn` lciby dne

i`ven ly `ed ixd Ð ribd `ly dne .xeq`e

igitq lk`c ypi` xal ifgc o`ne .ixye ,ziriay

x`y lkinl iz` `l Ð ziriay i`venl aexk

opixfb `le ,migitq x`yn ip`y `dc ,migitq

dpin rny mewn lkn .`xeqi` meyn `xizid

aex xza `l` ,dhiwl xza wxia llk opilf` `lc

!ziriayl eqpkpy ziyy igitq ixycn ,milecib

dhiwl xza opilf` `lc `iddc idpc :xnel yie

lcbd `l` ,opilf` `l inp dhpg xza mewn lkn

ok oi`y dn .xzen Ð xzida ,xeq` Ð xeqi`a

;dhpg xza ixnbl opilf`c oli` x`ye bexz`a

xg` xzida lcby dn elit` ,xeqi`a hpg m`c

i`c ,oli`l dey ziriayl ,`zyde .xeq` Ð jk

.lecib aex xza opilf` ded Ð wxik ded

äî`nrh Ð min lk lr lcbil ekxc wxi

dpyd y`xc `nw wxta yxtn wxic

oxebd on obck" xyrn iab aizk awie oxebc (`,ci)

min aex lr milcby micgein awie oxeb dn ,"'ek

oilcby zewxi e`vi ,dxary dpyl mixyrzn Ð

,opaxcn wxi xyrnc ab lr s`e .min lk lr

Ð opaxcn `edy xacn a` oipa dyer j`ide

epiaxe .qxhpewa yxitck ,`xw` opax deknq`

oipr edpz Ð xyrnl oipr epi` m` :yxit wgvi

dyxc xwirc .dxezd on wxia bdepy ,ziriayl

oia `ziixe`c iedc ,wxi oiprl ziriayl `iz`

:(a,eh) dpyd y`xa opixn`ck ,zepli`a oia wxia

oicd `ede !?`ziixe`c Ð gey zepac ziriay il zxn`e ,opaxc Ð oiaexg xyrn jl `pin`

ziriay zkqna opzck ,'ek xnype lke` `edy xac lkk ,`nzqn `ziixe`c eedc zewxia

aex lr oilcby awie oxeb dn :xn`w ikde .'ek ziriaya exn` lecb llk :(` dpyn f wxt)

lr lcby bexz` ixdc :dywe .'ek lk s` Ð ziriay iabl dxary dpy xza opilf`e ,min

hpg m` oebk ,`xnegl `wec epiid Ð ziriayl dhpg xza dia opilf`c `dc :xnel yi `nye !dhpg xza jlil ziriay oiprl oli`l deyy opixn` ikd elit`e ,oizrnya `zi`ck ,min lk

.zepli` x`yn dxez ezwlg `l iraxe dlxr oiprlc oeik ,ziriay oiprl zepli` x`y oicn ewlgl epl oi` min lk lr lcb bexz`c ab lr s` :xnel yi ,inp i` .zipinya hwlpe ziriaya

aiyg `l i`n` :xn`z m`e .wxik min lk lr lcbe li`ed ,exeyir ezhiwl xg` minkg epwz opaxc `edy xyrn oiprl ,mewn lkne .bexz`l `le `z` zewxil Ð awie oxebc dyxce

i`n` :xn`z m`e .dhiwl xza wxile ,dhpg xza jlil oli`l deyc `l` ipz `l :xnel yie ?mikxc rax`a oli`l deyc aygile ,mxka mi`lk epi`y ,mi`lkl oli`l dey bexz`dy

llk" wxta dpi`z opihrnn `nrh i`dne ,cg`k ezhiwl opira d`it oiprlc ?cg`k ezhiwl oi`c meyn d`ita bexz` aiigin `lc ,d`it oiprl oebk ,mikxc ipya wxil deyy aiyg `l

,d`ita oiaiig oi`y `aeh zepli` `ki`c oeik :xnel yie !mzd `zi`ck ,miiwznd xac llka epi`c ,zbdpzn d`it oi` inp wxiae .(a,ep migqt) "ebdpy mewn" wxtae (`,gq zay) "lecb

,oipin drayn `l` mixekia oi`y Ð mixekia oiprl wxil dey xn`w `l inp `nrh i`dne .wxil dey ipzinl jiiy `l Ð (d dpyn ` wxt) d`it zkqna miepyd ,miaexgde be`d oebk

.zepli` x`yl inp dey ok m` ,ixtqa `zi`ckàìoileg) xn`c o`nl :xfril` axd dywd .`ed dnda oin i` dig oin i` ol `wtqnc meyn ,draxd oiprl :yexit Ð dndal `le digl

iek :(`,t(my) xn`c o`nk `iz`c :xnel yie !iav lr li` oiriaxn oi`c ,zxg` dig dilr oiriaxn `l `id digc opirci elit` 'ek ol `wtqnc meyn `ixi` i`n Ð `ed envr ipta dixa

.iav dilr oiriaxn epiid Ð oiyyeg oi`c xn` ded i`c .`l e` a`d rxfl oiyyeg i` ol `wtqne ,diiavd one yiizd on `ad df iek

äùàådl aidi i` ,dhext dey da yiy ilka elit`e ,oiyeciwa oitilg zxez dl liha jklid ,dl `ed i`pbc meyn :qxhpewa yxit Ð dytp `ipwn `l dhext deyn zegta

:`xnba jixt `l i`n` ok m` Ð dl `ed i`pbc meyn `nrh ilzc oeik :cere ,dhext deyn zegta ycwzz Ð dlawe dci dhyt ,ok m`c :mz epiaxl dywe .oitilg zxeza

ipipw xnbnl `zyd jzrc `wlqc oeik :dyw cere !i`ny ziac dizlin` (`,`i) onwl jixtc ikid ik ?'ek ixpicc `awxzn zegta iycwn `le ediiytp` ectwc i`pi iaxc dizpa

deyn zegta :opiqxbc ,mz epiaxl d`xp jkl !dcyn xnbil ?ira i`ne .olpn xhya :`xnba ira (`,d) onwlc ,cere ?dcy enk ,dwfga ipwz inp dy` ok m` Ð dcy ipipwn dy`

.sqk ixwin `l dhext deyn zegtae ,sqk dia aizkc oextr dcyn "dgiw" "dgiw" xnbc meyn :`nrh epiid `l` ,`zlin `ilz `citwa `lc ,"dytp" qxb `le .`ipwn `l dhext

opixnb `lc ?olpn xhya :onwl ol `iran ikdle .dcy ipipr lkk dy` zeyrl "dgiw" opixnb `lc `hiyt `dc Ð dywd `l dwfge xhya ,inp ikd `ni`e :dligz dywdy dywnde

yiyk ,oitilga dy` dpwzy inp ikd `ni`e :eyexit ikde .dhext dey mda yiy ,`xwc sqk oirk iedc meyn `l` oitilgn jixt `le ."dgiw" dia aizkc ,`wec sqkl `l` dcyn

oitilg la` .xyk Ð d`pd ixeqi` lr eazk :(`,k) oihib opixn`ck ,dhext xhyd deyiy jixv oi`c dhext dey ea yiy xhyn ith ,`xwc sqk oirk ,dhext dey oitilg mze`a

dy` dpwzy oextr dcyn slipc jzrc `wlq ikid :xn`z m`e .`ed xg` oipw `l` ,sqk mrhn mpi` ok m`e ,dhext deyn zegta edpzi` oitilg :ipyne !sqkl oinec dhext deyc

`inec ,oitilgn xal epiidc :xnel yie !?`cga inp ixkp `cga l`xyicn :(`,bi) zexekaa opixn` `dc ,ixkpl oitilg epivn `lc ,oitilga ipwin `l `teb oextr dcy `de ?oitilga

d`eaz zxeza dpwp oi`e dpwp sqka ,"ezpwn sqkn" :ixkpl xknp iab (`,g) onwl rnyn oke .mdipya mdy oitilgn xa ,ycg oipw Ð `cga l`xyicn :xn`w ikde .`cga l`xyic

aezkl `ly xdfil jixv dfa ,edine .oitilga dpwn dide ,ixkp cia d`yxd gelyl mz epax libx did oke .ixkpl oitilga oipwp mixac x`yc dpin rny .oitilg Ð edip i`ne ,milke

,oitilga `ipwn `l dy`c ol `hiytc oeik ,ok m` :xn`z m`e .opiazk "ixkpd dpwe" `l` ,(a,`r) `rivn `aac [iying] wxta opixn`ck ,ixkpl dikfe zegily oi`c Ð "dipin `pipwe"
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äî ;÷øék âBøúàc dékøãc ïì òîLî÷ àä íúä̈¨¨¨©§©¨§©§¥§¤§§¨¨©
BøeOéò Búèé÷ì úòLáe ,íéî ìk ìò ìcâéì Bkøc ÷øï¨©§¦§©©¨©¦¦§©§¦¨¦

¯úòLáe ,íéî ìk ìò ìcâéì Bkøc âBøúà óà©¤§©§¦§©©¨©¦¦§©
.BøeOéò Búèé÷ì¯íéëøc Ba Lé éBk :ïðúc àäå §¦¨¦§¨¦§©¥§¨¦

Ba Léå ,äîäáì äåL íéëøc Ba Léå ,äiçì äåL̈¤§©¨§¥§¨¦¨¤¦§¥¨§¥
BðéàL íéëøc Ba Léå ,äîäáìå äiçì äåL íéëøc§¨¦¨¤§©¨§¦§¥¨§¥§¨¦¤¥
:eúå !"íéøác" éðúéð ,äîäáì àìå äiçì àì äåL̈¤Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨¦§¥§¨¦§
íéLð éhéb eåML íéëøcä ïî úçà Bæ :ïðúc àä̈¦§©©©¦©§¨¦¤¨¦¥¨¦

ì!"íéøác" éðúéð ,íéãáò éøeøçLàëéä ìk :àlà ¯ §¦§¥£¨¦¦§¥§¨¦¤¨¨¥¨
àzâeìt àkéàc¯àkéìc àëéä ìëå ,"íéëøc" éðz §¦¨§§¨¨¥§¨¦§¨¥¨§¥¨

àzâeìt¯:àôéñ éðú÷c ,éîð à÷éc ."íéøác" éðz §§¨¨¥§¨¦©§¨©¦§¨¨¥¥¨
øæòéìà éaø,øác ìëì ïìéàì äåL âBøúà :øîBà ©¦¡¦¤¤¥¤§¨¤§¦¨§¨¨¨
.dpéî òîLàðééðî ,éàî éèeòîì àLéøc àðééðî §©¦¨¦§¨¨§¥¨§©¥©¦§¨¨

.äteç éèeòîì àLéøc àðééðî ?éàî éèeòîì àôéñc§¥¨§©¥©¦§¨¨§¥¨§©¥¨
,øîBçå ìwî äðB÷ äteç :øîàc àðeä áøìe ¯§©¨©£©¨¨¦©¨¤

?éàî éèeòîì¯:àðéîà Czòc à÷ìñ .ïéôéìç éèeòîì §©¥©§©¥£¦¦¨§¨©§¨¨¦¨
äãO äî ,ïBøôò äãOî äçé÷ äçé÷ øîâå ìéàBä¦§¨©¦¨¦¨¦§¥¤§©¨¤

ïéôéìça àið÷î¯,ïéôéìça àið÷î éîð äMà óà ¦§¦¨©£¦¦©¦¨©¦¦§¦¨©£¦¦
.ïì òîLî÷¯!éîð éëä àîéàå¯eäðúéà ïéôéìç ¨©§©¨§¥¨¨¦©¦£¦¦¦§§

äèeøt äåMî úBçôa äMàå ,äèeøt äåMî úBçôa§¨¦¨¤§¨§¦¨§¨¦¨¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oiyeciw(ipy meil)

:`xnbd daiyníúä,`tiqa ±àäòîLî÷ïì'jxc' `pzd hwp ± ¨¨¨¨©§©¨
eprinydldékøãcâBøúàc`ed bexz` ly erahe ekxcy -,÷øék §©§¥§¤§§¨¨

.dhpgd `le xyrnd zpyl ezekiiy z` zraew dhiwld okle
,wxik erah dnaeäî÷øiBkøcìcâéììòìkíéîina el ic oi` - ©¨¨©§¦¨¥©¨©¦

,miae`y mina mb ezewydl yi `l` minybdejkitlúòLa¦§©
Búèé÷ì,BøeOéòepnn yixtdl yi ipy xyrn zpya hwlp m`y §¦¨¦

xyrn epnn yixtdl yi ipr xyrn zpya hwlp m`e ,ipy xyrn
,ipróàâBøúàBkøcìcâéììòìkíéîjixve minyb ina el ic oi` ± ©¤§©§¦¨¥©¨©¦

,miae`y mina mb ezewydle`ed s` jkitlúòLaBúèé÷ì ¦§©§¦¨
.BøeOéòef oeyl hwp ,'jxc' oeyl hewpl `pzd dvx `tiqay oeike ¦

.`yixa mb
:zetqep zeipynn zl`ey `xnbdàäåïðúc(g"n a"t mixekia)éBk §¨¦§©

digk ea mixingn ,dnda wtqe dig wtq `edy ig lra ±
jkitle ,dndakeLéBaíéëøc`edyäåLLéå ,äiçìBaíéëøc ¥§¨¦¨¤§©¨§¥§¨¦

`edyäåLLéå ,äîäáìBaíéëøc`edyäåLäiçìäîäáìå,cg`k ¨¤¦§¥¨§¥§¨¦¨¤§©¨§¦§¥¨
LéåBaíéëøcBðéàLäåLàìäiçìàìå.äîäáìdpynd dhwp recne §¥§¨¦¤¥¨¤Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨

,'mikxc' oeyléðúéðzepyl dl did -eúå .'íéøác'dyw cere ±àä ¦§¥§¨¦§¨
ïðúcipta xnel jixv mid zpicnn hb `iandy oicdy ,(.h oihib) ¦§©

,mzgp iptae azkpBæúçàïîíéëøcäLodaeåMmdipicaéhébíéLð ©©¦©§¨¦¤¨¦¥¨¦
ìixhyéøeøçL.íéãáò,'mikxc' oeyl dpynd dhwp recneéðúéð- §¦§¥£¨¦¦§¥

zepyl dl did'íéøác'. §¨¦
:xg` llka zeipynd lk z` zayiin `xnbdàlà,`ed llkd ¤¨

yìkàëéäàkéàcàzâeìty ±,eipica welig yi mieqn xacayk ¨¥¨§¦¨§§¨
,jk mpi`y mdn yie jk mdn yiyéðz`pzd dpy -,'íéëøc' ¨¥§¨¦

,xacd ikxca welig yiy epcnllìëåàëéäàkéìcàzâeìt± §¨¥¨§¥¨§§¨
,oica miwelig oi` xy`keéðz`pzd dpy -.'íéøác'epzpyna okle ¨¥§¨¦

dtega `le ,d`iaae xhyae sqka zipwp dy`y xnel d`ay
wxy cnll d`a dpyndy ,af iable .'mikxc' dhwp ,oitilge
iable .'mikxc' dhwp ,xg` qpe`a `le wcap `ed mikxc draya
miey md el`a wxy cnll d`a dpyndy ,xexgy xhye dy` hb
hbdy onf lk ea xefgl leki `ed dy`ay ,dxfg iabl `le ,dfl df
mc`l oikfy iptn ea xefgl leki epi` cara la` ,dcil ribd `l

.'mikxc' dpynd dhwp okl ,xxgeyn xak carde eipta `ly
xg` xacae oli`l dnec `ed minieqn mixacay ,bexz` iable
mixacay ,iek iable .'mikxc' dpynd dhwp ,wxil dnec `ed
`le digk `l epic mixg` mixacae dnda e` digk epic minieqn

.'mikxc' dpynd dhwp ,dndak
:df llkl di`x d`ian `xnbdà÷écénð,df uexizk wiiecn ± ©§¨©¦

éðz÷càôéñ,bexz` iabl dpynd seqa epipy ixdy ±éaøøæòéìà §¨¨¥¥¨©¦¡¦¤¤
e `nw `pz lr wlegâBøúà ,øîBàäåLïìéàììëì,øáciabl s`y ¥¤§¨¤§¦¨§¨¨¨

dnne .dhiwld `le zraew dhpgdy oli`k epic xyrnd zpy
z` hwpy `nw `pz znerl ,'xac' oeyld z` xfril` iax hwpy
oick bexz` oic xfril` iax zhiyl oeiky gken ,'jxc' oeyld

,`xnbd zniiqn .'jxc' oeyl ea ehwp `l okl ,lka oli`òîLdpéî §©¦¨
:`id di`x ok` ±

zipwp dy`y mipipwd z` dzpn dpynd recn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .mdaàðééðîàLéøczipwp dy`d' `yixa oipnd ± ¦§¨¨§¥¨

,'mikxc yelyaéèeòîìéàîoke ,hrnl `a `ed dn ±àðééðî §©¥©¦§¨¨
àôéñc,'mikxc izya dnvr z` dpewe' `tiqa oipnd ±éèeòîìéàî §¥¨§©¥©

:`xnbd daiyn .hrnl `a `ed dn ±àðééðîàLéøcoipnd ± ¦§¨¨§¥¨
`a 'mikxc yelya zipwp dy`d' `yixa xen`déèeòîìhrnl - §©¥

a zipwp dpi` dy`y,äteçdpi` ,oiyeciw myl dtegl dqpkp m`e ¨
:`xnbd zl`ey .zycewnáøìeàðeäøîàcy (.d onwl)äteçäðB÷ §©¨§¨©¨¨

ìwîøîBçå,sqk oipwnéèeòîìéàî,hrnl dpynd d`a dn ± ¦©¨¤§©¥©
dpynd :`xnbd daiyn .dteg zhrnn dpyndy xnel oi` ixdy

d`aéèeòîìoipw,ïéôéìçy oeik .ea zipwp dy` oi`yà÷ìñCzòc §©¥£¦¦©§¨©§¨
àðéîày xnel epiid mixeaq ±ìéàBäåsqk oipwøîâ(.a lirl) cnlp £¦¨¦§¨©

dey dxifba'äçé÷''äçé÷'äãOî,ïBøôòmb cnlp ok m`eäîäãO ¦¨¦¨¦§¥¤§©¨¤
àéðwîzipwp ±óà ,ïéôéìçaäMàénðàéðwîzipwp didz ±,ïéôéìça ¦©§¨©£¦¦©¦¨©¦¦©§¨©£¦¦

à÷òîLîïì.oitilga `le mikxc yelya wx zipwp dy`y ¨©§©¨
:`xnbd zl`eyàîéàåéëäénðdy` ok`y xn`p `l recne ± §¥¨¨¦©¦

:`xnbd daiyn .oitilga zipwpïéôéìçeäðúéàutga mb miyrp ± £¦¦¦§§
ekxryúBçôaäåMîäMàå ,äèeøtúBçôaäåMîäèeøt §¨¦¨¤§¨§¦¨§¨¦¨¤§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אדר, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' אדר, בו שואל במה להתחיל בהנוגע להנהגה פנימית.

בכלל בענינים כאלו צריך לפרש שיחתו ושאלתו לפני המשפיע דא"ח שלו והוא יורהו,

עליו  נצב  שה'  איך  מ"א,  פרק  ריש  בתניא  הכתובה  ההתבוננות  במוחו  חקוק  יהי'  ובכללות 

ועוד  ופרטית,  פנימית  עבודה  הענין המבואר בקונטרס העבודה בהכרח  וכן  וכו'  ולבו  כליותיו  ובוחן 

ועיקר לשמור על סדרי הישיבה בנגלה וחסידות וזמן התפלה, וכן בהנוגע לבריאות הגוף, שעל ידי זה 

מסתגלים לסדר בחיי היום יומים וקל ביותר שגם בעבודת ה' יהי' בסדר מסודר, שזוהי דרישת עבודה 

פנימית דוקא.

יבדקו את  וכן מהנכון אשר  ותניא הידועים,  בודאי שומר שלשת השיעורים דחומש תהלים 

התפילין שלו באם לא נעשה כזה במשך שנים עשר חדש האחרונים.

בברכה לפורים שמח.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



קצי
iiepik lk` cenr b sc ± oey`x wxtxifp

ïì òîùî÷ àä íúä.`ed `zlinc `gxe` meyn dhiwl xg` dia opilf`c mrhc Ðéðôî
íéîä ìë ìò ìãâéì åëøãù,wxic `nrh epiidc .wxik oiae`y mina eze` oiwyny Ð

dpyd y`xa xn`ck(`,ci)e oxeb dn ,"'ek oxebd on obck" xyrn iab aizk awie oxeb :awi

opixn`ck ,dxary dpyd ixg` oixyrzne ,minyb epiidc ,min aex lr oilcby oicgein

dpyd y`xa(a,ai)e`iady dpy xza opilf`c

i`xwn dl opitlie ,ezhiwl xg` `le ,da yily

Ð zepli` epiidc ,min aex lr oilcby lk s` Ð

xyrnc ab lr lr s`e .xaryl oixyrzn

e`vi .i`xw` edpiknq` Ð `ed opaxc edcic

dpyl xyrzn Ð min lk lr oilcby zewxi

.d`adéåë.dnda wtq dig wtq Ðåá ùé
'åë íéëøãdia lifip Ð ol `wtqnc oeikc Ð

.`xnegläéçì äåù.mc ieqik oerhe Ðäîäáìå
.xeq` ealg Ðäéçå äîäáì äåùåoerh Ð

.dhigyäéçì àì äåù ïéàùäîäáì àìåÐ

.dige dnda mr draxd xeq`ïî úçà åæ
íéëøãämid zpicnn xexgy e` hb `iandy Ð

wxta ,mzgp iptae azkp ipta :xn`iy jixv

.oihibc `nwàúâåìô àëéàã:eikxca welig Ð

.dnec epi` ef jxcae ,o`kl dnec `ed ef jxca

dteg ihernl Ð "mikxc dylya" oizipzn oebk

,daifl qpe` iedc `ed ikd Ð afce ,`ipw `lc

`le ,dey el`a Ð oihbce .xg` qpe` `le

df xexgy xhye izy`l df hb epz" xne`a

el oikfc ,xexgya xfeg epi`e hba xfegc ,"icarl

.eipta `ly mc`léîð à÷éãied `lc `kidc Ð

."xac lkl" `pz `zbelt dilàùéøã àðééðîÐ

.mikxc dylyàôéñã àðééðîz` dpewe Ð

.mikxc izya dnvräôåç éèåòîìm`y Ð

dpi` Ð oiyecw myl dtegl dia` dl Dxqn

.jka zycewn'åë àðåä áøìåoizrnya onwl Ð

(`,d).ïéôéìç.xceq oipw Ðàéð÷î äãù äî
ïéôéìçáaizkc Ð(c zex).i`ed dcy mzde ,"elrp selyie"äåùî úåçôá åäðúéà ïéôéìç
äèåøô"adfd" wxta ol `niiwc Ð(`,fn `rivn `aa)dey epi`y it lr s` ilka oipew :

.dhext
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l` ?oitqe` okidn rxfp `ly xg`n,dlik`l elit` mixeq` ody migitqd lr cnil `

.xeriad onf mcew elit`e ,`ziixe`cn ziriaya oixeq` migitqc xaqe .dxegql oky lke

migitq x`y lk :xaqwe .oda `veik eyriy icka opaxcn xeq` Ð ziriay i`venl e`viyke

opixfb `l Ð dcyd zewxia oda `veik oi`y aexk igitq la` ,ziriay i`vena mixeq`

.`zlin `xkpin `dc ,migitq x`y meyn mda

,ziriay ly `id ixd Ð zedn` lciby dne

i`ven ly `ed ixd Ð ribd `ly dne .xeq`e

igitq lk`c ypi` xal ifgc o`ne .ixye ,ziriay

x`y lkinl iz` `l Ð ziriay i`venl aexk

opixfb `le ,migitq x`yn ip`y `dc ,migitq

dpin rny mewn lkn .`xeqi` meyn `xizid

aex xza `l` ,dhiwl xza wxia llk opilf` `lc

!ziriayl eqpkpy ziyy igitq ixycn ,milecib

dhiwl xza opilf` `lc `iddc idpc :xnel yie

lcbd `l` ,opilf` `l inp dhpg xza mewn lkn

ok oi`y dn .xzen Ð xzida ,xeq` Ð xeqi`a

;dhpg xza ixnbl opilf`c oli` x`ye bexz`a

xg` xzida lcby dn elit` ,xeqi`a hpg m`c

i`c ,oli`l dey ziriayl ,`zyde .xeq` Ð jk

.lecib aex xza opilf` ded Ð wxik ded

äî`nrh Ð min lk lr lcbil ekxc wxi

dpyd y`xc `nw wxta yxtn wxic

oxebd on obck" xyrn iab aizk awie oxebc (`,ci)

min aex lr milcby micgein awie oxeb dn ,"'ek

oilcby zewxi e`vi ,dxary dpyl mixyrzn Ð

,opaxcn wxi xyrnc ab lr s`e .min lk lr

Ð opaxcn `edy xacn a` oipa dyer j`ide

epiaxe .qxhpewa yxitck ,`xw` opax deknq`

oipr edpz Ð xyrnl oipr epi` m` :yxit wgvi

dyxc xwirc .dxezd on wxia bdepy ,ziriayl

oia `ziixe`c iedc ,wxi oiprl ziriayl `iz`

:(a,eh) dpyd y`xa opixn`ck ,zepli`a oia wxia

oicd `ede !?`ziixe`c Ð gey zepac ziriay il zxn`e ,opaxc Ð oiaexg xyrn jl `pin`

ziriay zkqna opzck ,'ek xnype lke` `edy xac lkk ,`nzqn `ziixe`c eedc zewxia

aex lr oilcby awie oxeb dn :xn`w ikde .'ek ziriaya exn` lecb llk :(` dpyn f wxt)

lr lcby bexz` ixdc :dywe .'ek lk s` Ð ziriay iabl dxary dpy xza opilf`e ,min

hpg m` oebk ,`xnegl `wec epiid Ð ziriayl dhpg xza dia opilf`c `dc :xnel yi `nye !dhpg xza jlil ziriay oiprl oli`l deyy opixn` ikd elit`e ,oizrnya `zi`ck ,min lk

.zepli` x`yn dxez ezwlg `l iraxe dlxr oiprlc oeik ,ziriay oiprl zepli` x`y oicn ewlgl epl oi` min lk lr lcb bexz`c ab lr s` :xnel yi ,inp i` .zipinya hwlpe ziriaya

aiyg `l i`n` :xn`z m`e .wxik min lk lr lcbe li`ed ,exeyir ezhiwl xg` minkg epwz opaxc `edy xyrn oiprl ,mewn lkne .bexz`l `le `z` zewxil Ð awie oxebc dyxce

i`n` :xn`z m`e .dhiwl xza wxile ,dhpg xza jlil oli`l deyc `l` ipz `l :xnel yie ?mikxc rax`a oli`l deyc aygile ,mxka mi`lk epi`y ,mi`lkl oli`l dey bexz`dy

llk" wxta dpi`z opihrnn `nrh i`dne ,cg`k ezhiwl opira d`it oiprlc ?cg`k ezhiwl oi`c meyn d`ita bexz` aiigin `lc ,d`it oiprl oebk ,mikxc ipya wxil deyy aiyg `l

,d`ita oiaiig oi`y `aeh zepli` `ki`c oeik :xnel yie !mzd `zi`ck ,miiwznd xac llka epi`c ,zbdpzn d`it oi` inp wxiae .(a,ep migqt) "ebdpy mewn" wxtae (`,gq zay) "lecb

,oipin drayn `l` mixekia oi`y Ð mixekia oiprl wxil dey xn`w `l inp `nrh i`dne .wxil dey ipzinl jiiy `l Ð (d dpyn ` wxt) d`it zkqna miepyd ,miaexgde be`d oebk

.zepli` x`yl inp dey ok m` ,ixtqa `zi`ckàìoileg) xn`c o`nl :xfril` axd dywd .`ed dnda oin i` dig oin i` ol `wtqnc meyn ,draxd oiprl :yexit Ð dndal `le digl

iek :(`,t(my) xn`c o`nk `iz`c :xnel yie !iav lr li` oiriaxn oi`c ,zxg` dig dilr oiriaxn `l `id digc opirci elit` 'ek ol `wtqnc meyn `ixi` i`n Ð `ed envr ipta dixa

.iav dilr oiriaxn epiid Ð oiyyeg oi`c xn` ded i`c .`l e` a`d rxfl oiyyeg i` ol `wtqne ,diiavd one yiizd on `ad df iek

äùàådl aidi i` ,dhext dey da yiy ilka elit`e ,oiyeciwa oitilg zxez dl liha jklid ,dl `ed i`pbc meyn :qxhpewa yxit Ð dytp `ipwn `l dhext deyn zegta

:`xnba jixt `l i`n` ok m` Ð dl `ed i`pbc meyn `nrh ilzc oeik :cere ,dhext deyn zegta ycwzz Ð dlawe dci dhyt ,ok m`c :mz epiaxl dywe .oitilg zxeza

ipipw xnbnl `zyd jzrc `wlqc oeik :dyw cere !i`ny ziac dizlin` (`,`i) onwl jixtc ikid ik ?'ek ixpicc `awxzn zegta iycwn `le ediiytp` ectwc i`pi iaxc dizpa

deyn zegta :opiqxbc ,mz epiaxl d`xp jkl !dcyn xnbil ?ira i`ne .olpn xhya :`xnba ira (`,d) onwlc ,cere ?dcy enk ,dwfga ipwz inp dy` ok m` Ð dcy ipipwn dy`

.sqk ixwin `l dhext deyn zegtae ,sqk dia aizkc oextr dcyn "dgiw" "dgiw" xnbc meyn :`nrh epiid `l` ,`zlin `ilz `citwa `lc ,"dytp" qxb `le .`ipwn `l dhext

opixnb `lc ?olpn xhya :onwl ol `iran ikdle .dcy ipipr lkk dy` zeyrl "dgiw" opixnb `lc `hiyt `dc Ð dywd `l dwfge xhya ,inp ikd `ni`e :dligz dywdy dywnde

yiyk ,oitilga dy` dpwzy inp ikd `ni`e :eyexit ikde .dhext dey mda yiy ,`xwc sqk oirk iedc meyn `l` oitilgn jixt `le ."dgiw" dia aizkc ,`wec sqkl `l` dcyn

oitilg la` .xyk Ð d`pd ixeqi` lr eazk :(`,k) oihib opixn`ck ,dhext xhyd deyiy jixv oi`c dhext dey ea yiy xhyn ith ,`xwc sqk oirk ,dhext dey oitilg mze`a

dy` dpwzy oextr dcyn slipc jzrc `wlq ikid :xn`z m`e .`ed xg` oipw `l` ,sqk mrhn mpi` ok m`e ,dhext deyn zegta edpzi` oitilg :ipyne !sqkl oinec dhext deyc

`inec ,oitilgn xal epiidc :xnel yie !?`cga inp ixkp `cga l`xyicn :(`,bi) zexekaa opixn` `dc ,ixkpl oitilg epivn `lc ,oitilga ipwin `l `teb oextr dcy `de ?oitilga

d`eaz zxeza dpwp oi`e dpwp sqka ,"ezpwn sqkn" :ixkpl xknp iab (`,g) onwl rnyn oke .mdipya mdy oitilgn xa ,ycg oipw Ð `cga l`xyicn :xn`w ikde .`cga l`xyic

aezkl `ly xdfil jixv dfa ,edine .oitilga dpwn dide ,ixkp cia d`yxd gelyl mz epax libx did oke .ixkpl oitilga oipwp mixac x`yc dpin rny .oitilg Ð edip i`ne ,milke

,oitilga `ipwn `l dy`c ol `hiytc oeik ,ok m` :xn`z m`e .opiazk "ixkpd dpwe" `l` ,(a,`r) `rivn `aac [iying] wxta opixn`ck ,ixkpl dikfe zegily oi`c Ð "dipin `pipwe"
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äî ;÷øék âBøúàc dékøãc ïì òîLî÷ àä íúä̈¨¨¨©§©¨§©§¥§¤§§¨¨©
BøeOéò Búèé÷ì úòLáe ,íéî ìk ìò ìcâéì Bkøc ÷øï¨©§¦§©©¨©¦¦§©§¦¨¦

¯úòLáe ,íéî ìk ìò ìcâéì Bkøc âBøúà óà©¤§©§¦§©©¨©¦¦§©
.BøeOéò Búèé÷ì¯íéëøc Ba Lé éBk :ïðúc àäå §¦¨¦§¨¦§©¥§¨¦

Ba Léå ,äîäáì äåL íéëøc Ba Léå ,äiçì äåL̈¤§©¨§¥§¨¦¨¤¦§¥¨§¥
BðéàL íéëøc Ba Léå ,äîäáìå äiçì äåL íéëøc§¨¦¨¤§©¨§¦§¥¨§¥§¨¦¤¥
:eúå !"íéøác" éðúéð ,äîäáì àìå äiçì àì äåL̈¤Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨¦§¥§¨¦§
íéLð éhéb eåML íéëøcä ïî úçà Bæ :ïðúc àä̈¦§©©©¦©§¨¦¤¨¦¥¨¦

ì!"íéøác" éðúéð ,íéãáò éøeøçLàëéä ìk :àlà ¯ §¦§¥£¨¦¦§¥§¨¦¤¨¨¥¨
àzâeìt àkéàc¯àkéìc àëéä ìëå ,"íéëøc" éðz §¦¨§§¨¨¥§¨¦§¨¥¨§¥¨

àzâeìt¯:àôéñ éðú÷c ,éîð à÷éc ."íéøác" éðz §§¨¨¥§¨¦©§¨©¦§¨¨¥¥¨
øæòéìà éaø,øác ìëì ïìéàì äåL âBøúà :øîBà ©¦¡¦¤¤¥¤§¨¤§¦¨§¨¨¨
.dpéî òîLàðééðî ,éàî éèeòîì àLéøc àðééðî §©¦¨¦§¨¨§¥¨§©¥©¦§¨¨

.äteç éèeòîì àLéøc àðééðî ?éàî éèeòîì àôéñc§¥¨§©¥©¦§¨¨§¥¨§©¥¨
,øîBçå ìwî äðB÷ äteç :øîàc àðeä áøìe ¯§©¨©£©¨¨¦©¨¤

?éàî éèeòîì¯:àðéîà Czòc à÷ìñ .ïéôéìç éèeòîì §©¥©§©¥£¦¦¨§¨©§¨¨¦¨
äãO äî ,ïBøôò äãOî äçé÷ äçé÷ øîâå ìéàBä¦§¨©¦¨¦¨¦§¥¤§©¨¤

ïéôéìça àið÷î¯,ïéôéìça àið÷î éîð äMà óà ¦§¦¨©£¦¦©¦¨©¦¦§¦¨©£¦¦
.ïì òîLî÷¯!éîð éëä àîéàå¯eäðúéà ïéôéìç ¨©§©¨§¥¨¨¦©¦£¦¦¦§§

äèeøt äåMî úBçôa äMàå ,äèeøt äåMî úBçôa§¨¦¨¤§¨§¦¨§¨¦¨¤§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc oiyeciw(ipy meil)

:`xnbd daiyníúä,`tiqa ±àäòîLî÷ïì'jxc' `pzd hwp ± ¨¨¨¨©§©¨
eprinydldékøãcâBøúàc`ed bexz` ly erahe ekxcy -,÷øék §©§¥§¤§§¨¨

.dhpgd `le xyrnd zpyl ezekiiy z` zraew dhiwld okle
,wxik erah dnaeäî÷øiBkøcìcâéììòìkíéîina el ic oi` - ©¨¨©§¦¨¥©¨©¦

,miae`y mina mb ezewydl yi `l` minybdejkitlúòLa¦§©
Búèé÷ì,BøeOéòepnn yixtdl yi ipy xyrn zpya hwlp m`y §¦¨¦

xyrn epnn yixtdl yi ipr xyrn zpya hwlp m`e ,ipy xyrn
,ipróàâBøúàBkøcìcâéììòìkíéîjixve minyb ina el ic oi` ± ©¤§©§¦¨¥©¨©¦

,miae`y mina mb ezewydle`ed s` jkitlúòLaBúèé÷ì ¦§©§¦¨
.BøeOéòef oeyl hwp ,'jxc' oeyl hewpl `pzd dvx `tiqay oeike ¦

.`yixa mb
:zetqep zeipynn zl`ey `xnbdàäåïðúc(g"n a"t mixekia)éBk §¨¦§©

digk ea mixingn ,dnda wtqe dig wtq `edy ig lra ±
jkitle ,dndakeLéBaíéëøc`edyäåLLéå ,äiçìBaíéëøc ¥§¨¦¨¤§©¨§¥§¨¦

`edyäåLLéå ,äîäáìBaíéëøc`edyäåLäiçìäîäáìå,cg`k ¨¤¦§¥¨§¥§¨¦¨¤§©¨§¦§¥¨
LéåBaíéëøcBðéàLäåLàìäiçìàìå.äîäáìdpynd dhwp recne §¥§¨¦¤¥¨¤Ÿ§©¨§Ÿ¦§¥¨

,'mikxc' oeyléðúéðzepyl dl did -eúå .'íéøác'dyw cere ±àä ¦§¥§¨¦§¨
ïðúcipta xnel jixv mid zpicnn hb `iandy oicdy ,(.h oihib) ¦§©

,mzgp iptae azkpBæúçàïîíéëøcäLodaeåMmdipicaéhébíéLð ©©¦©§¨¦¤¨¦¥¨¦
ìixhyéøeøçL.íéãáò,'mikxc' oeyl dpynd dhwp recneéðúéð- §¦§¥£¨¦¦§¥

zepyl dl did'íéøác'. §¨¦
:xg` llka zeipynd lk z` zayiin `xnbdàlà,`ed llkd ¤¨

yìkàëéäàkéàcàzâeìty ±,eipica welig yi mieqn xacayk ¨¥¨§¦¨§§¨
,jk mpi`y mdn yie jk mdn yiyéðz`pzd dpy -,'íéëøc' ¨¥§¨¦

,xacd ikxca welig yiy epcnllìëåàëéäàkéìcàzâeìt± §¨¥¨§¥¨§§¨
,oica miwelig oi` xy`keéðz`pzd dpy -.'íéøác'epzpyna okle ¨¥§¨¦

dtega `le ,d`iaae xhyae sqka zipwp dy`y xnel d`ay
wxy cnll d`a dpyndy ,af iable .'mikxc' dhwp ,oitilge
iable .'mikxc' dhwp ,xg` qpe`a `le wcap `ed mikxc draya
miey md el`a wxy cnll d`a dpyndy ,xexgy xhye dy` hb
hbdy onf lk ea xefgl leki `ed dy`ay ,dxfg iabl `le ,dfl df
mc`l oikfy iptn ea xefgl leki epi` cara la` ,dcil ribd `l

.'mikxc' dpynd dhwp okl ,xxgeyn xak carde eipta `ly
xg` xacae oli`l dnec `ed minieqn mixacay ,bexz` iable
mixacay ,iek iable .'mikxc' dpynd dhwp ,wxil dnec `ed
`le digk `l epic mixg` mixacae dnda e` digk epic minieqn

.'mikxc' dpynd dhwp ,dndak
:df llkl di`x d`ian `xnbdà÷écénð,df uexizk wiiecn ± ©§¨©¦

éðz÷càôéñ,bexz` iabl dpynd seqa epipy ixdy ±éaøøæòéìà §¨¨¥¥¨©¦¡¦¤¤
e `nw `pz lr wlegâBøúà ,øîBàäåLïìéàììëì,øáciabl s`y ¥¤§¨¤§¦¨§¨¨¨

dnne .dhiwld `le zraew dhpgdy oli`k epic xyrnd zpy
z` hwpy `nw `pz znerl ,'xac' oeyld z` xfril` iax hwpy
oick bexz` oic xfril` iax zhiyl oeiky gken ,'jxc' oeyld

,`xnbd zniiqn .'jxc' oeyl ea ehwp `l okl ,lka oli`òîLdpéî §©¦¨
:`id di`x ok` ±

zipwp dy`y mipipwd z` dzpn dpynd recn zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .mdaàðééðîàLéøczipwp dy`d' `yixa oipnd ± ¦§¨¨§¥¨

,'mikxc yelyaéèeòîìéàîoke ,hrnl `a `ed dn ±àðééðî §©¥©¦§¨¨
àôéñc,'mikxc izya dnvr z` dpewe' `tiqa oipnd ±éèeòîìéàî §¥¨§©¥©

:`xnbd daiyn .hrnl `a `ed dn ±àðééðîàLéøcoipnd ± ¦§¨¨§¥¨
`a 'mikxc yelya zipwp dy`d' `yixa xen`déèeòîìhrnl - §©¥

a zipwp dpi` dy`y,äteçdpi` ,oiyeciw myl dtegl dqpkp m`e ¨
:`xnbd zl`ey .zycewnáøìeàðeäøîàcy (.d onwl)äteçäðB÷ §©¨§¨©¨¨

ìwîøîBçå,sqk oipwnéèeòîìéàî,hrnl dpynd d`a dn ± ¦©¨¤§©¥©
dpynd :`xnbd daiyn .dteg zhrnn dpyndy xnel oi` ixdy

d`aéèeòîìoipw,ïéôéìçy oeik .ea zipwp dy` oi`yà÷ìñCzòc §©¥£¦¦©§¨©§¨
àðéîày xnel epiid mixeaq ±ìéàBäåsqk oipwøîâ(.a lirl) cnlp £¦¨¦§¨©

dey dxifba'äçé÷''äçé÷'äãOî,ïBøôòmb cnlp ok m`eäîäãO ¦¨¦¨¦§¥¤§©¨¤
àéðwîzipwp ±óà ,ïéôéìçaäMàénðàéðwîzipwp didz ±,ïéôéìça ¦©§¨©£¦¦©¦¨©¦¦©§¨©£¦¦

à÷òîLîïì.oitilga `le mikxc yelya wx zipwp dy`y ¨©§©¨
:`xnbd zl`eyàîéàåéëäénðdy` ok`y xn`p `l recne ± §¥¨¨¦©¦

:`xnbd daiyn .oitilga zipwpïéôéìçeäðúéàutga mb miyrp ± £¦¦¦§§
ekxryúBçôaäåMîäMàå ,äèeøtúBçôaäåMîäèeøt §¨¦¨¤§¨§¦¨§¨¦¨¤§¨
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קצב
iiepik lka cenr b sc ± oey`x wxtoihib

äùôð àéð÷î àìelit`e ,oiyeciwa oitilg zxezl dl liha ,jkld .dl `ed i`pbc Ð

e` ,oipw oeyl zxeza dl aidic cr ,oitilg oeyla dl aidi i` ,dhext dey ea yiy ilka

.oiyeciw e` ,dgiwèâá äàöåé äðéàù äîáé äîoiwxt i`da onwl opitlic Ð(`,ci)aizk

.dnail `le "dl"óñëáïìðîlirle ,xwir `kd Ð(`,a)ivexzl ,dil hiwp `xxb ab`

.oizipznc oipw oeylåúáá éàëædidi sqkdy Ð

d`ial dxqen `ede ,xhyd lawn `ede ,ely

.dxrp dcera oiyeciw myl dgxk lrïìðîÐ

,oizipzn ipzwck sqka `ipwnc :izxz jpd

mzd ipzwck ea i`kf a`dy olpne?íðç äàöéå
oec` zeyxn z`veid dixard dn` iab Ð

`le "mpg d`vie" azkinl ivne .zexrp ipniqa

sqk oi` :dia yxcinl `l` "sqk oi`" ira

oec`l sqk yi la` ,epnn d`veiy df oec`l

.epnn d`veiyk xg`äãéãì àîéàåi`d ied Ð

:dpin wecizc "sqk el oi`" aizk `l `dc .sqk

oi` :dpin wec ikd `l` ,'ek df oec`l sqk oi`

.zxg` d`ivia sqk yi la` ,ef d`ivia sqk

!dcicl mlerleàôñë ìå÷ùú éäéàå:dinza Ð

zlawa aezkd edkif mpg lry xyt`

diyecw!?éìéî éðä àîéàåmlawl dil ikfc Ð

s`e .`id drc za e`lc ,ci dl oi`y dphwa Ð

,aizk dxrpa rx my `ivenc `xwc ab lr

aizkc(ak mixac)Ð "dxrpd ia`l epzpe"

.dzephwa dldip dycwc mlerläøòð ìáà
ãé äì úéàãdlecb zexry izy d`iadyn Ð

gwn dgwny ,oennle oiyper lkl ,xac lkl

.'ek dytp yicwz idi` Ð xknn dxknne

äéáà úéá äéøåòðáonf lk :dl yixc ikd Ð

dl `ad gay lkc ,dia` ly `id Ð dixerpay

.`ed dia`l Ðäîàì,`ed `xizi `xw Ð

dxrp ezaae .dn`k el `id ixd eza :dil yixce

`zyd ,jixhvi` `l Ð dphwa i`c ,opirny`

`iran dici dyrn Ð dl oiafn ipeaf?!÷åôéú
äéøåòðáî äéì,`l` .slinl ivn ied dipin i` Ð

`l dpin opirny Ð mzdn sili `lcn jgxk lr

iab jixhvi` diteblc ,`iz` mixerp gayl

.ediilr i`wc mixcpóìéð àîéú éëåoenn Ð

.'ek `xeqi`n `penn Ð mixcpnóìéð àîéú éëå
iezte qpe`y ,dqpw sqkn diyeciw sqk Ð

.sqk miyng dia`lïðéôìé àì àñð÷î àðåîî
.opixnb `l yecgne ,yecg elek qpwdy Ð

ied dia`lc olpn diyeciw ,izk`e?íâôå úùåáîzeaezka ol `niiwc Ð(a,n)qp`ndy

.edpip `qpw e`l edpde ,a`l mbte zyea ozepåäééåâá êééù äåáàãwlg oic el yiy Ð

leepnl dl xqn Ð ira i`c .el epziy oenn liaya dnbetle dyiial ecia yiy ,oda

`le Dlflify ,df oenn xqgn Ð dilr `ay df qp`e .mbte zyea dl `iedc ,oigy dkene

.oiraez dilr evtwiàìà:jl `iywce ,`wtp df oec`l sqk oi`c `nw `xwn mlerl Ð

dn` z`ivi oicn oiqexi` z`ivi hrnnw ikc ,dia`lc `xazqn Ð dcicl `ni`e

.sqk yi Ð oiqexi` z`ivia la` ,sqk oi` o`k :xnel `ae ,dixard
äàéöé
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,milke d`eaz zxeza dpwp epi`y "ezpwn sqkn" xninl (`,g oiyecw) `xw jixhvi` i`n`

carc (a,ci) onwl opixnb dpinc ,dixarl ixar car ywzi`c dil wetiz ?oitilg epiidc

aezkd dyiwd Ð "el gwi zxg` m`" aizkc ,dy`l dywed dixarde ,sqka dpwp ixar

herin `le ,`yiwdn opixnb oipipw ieaxc :xnel yie !xhya zxg` dn :opitlick ,zxg`l

"xyad lk" wxta opixn` `peeb i`dkc .oipipw

iwet`l cg ;mca iaizk i`xw `zlz :(a,fiw oileg)

.d`nehn cge ,dlirnn ihernl cge ,xzepn

xzep sili (`,dn migaf) "i`ny zia" wxtae

ikixv i`n` ok m`e .d`nehn "lelig" "lelig"

Ð e`l `l` ?d`nehl cge xzepl cg ,i`xw ixz

,lwdl "lelig"c dey dxifb xn`p `lc meyn

.xingdl `l`

ïéàådn` `dz :xn`z m`e Ð dzxek xg` xac

xnege lwn dvilga d`vei dixard

dy` :xnel oi`e !dteb xnege lw i`dn dnaic

Ð sqka d`vei dpi` oky dy`l dnc ,gikez

dgty `pin` dedc :xnel yie !dn`a xn`z

d`vei oi`e sqka d`veic ,gikez ziprpk

lw i`da iziz `teb `id :xn`z m`e .dvilga

`ki`c :xnel yie !dvilga wetizc xnege

jkle ,maid zzina z`veiy ,dnail dn :jxtinl

dpi` oky ziprpk dgtya xn`z ,dvilga z`vei

.dvilga d`vei dpi` jkl Ð oec` zzina d`vei

ziprpk dgty `nip ikid ok m` :xn`z m`e

oky Ð ziprpk dgtyl dn :jxtinl `ki` ?gikez

!dixard dn`a xn`z ,oec` zzina d`vei dpi`

,ziprpk dgtyne dy`n gikei dyrpc :xnel yie

d`vei dpi` oky ziprpk dgtyl dn :zkxt ikc

zzina d`veiy gikez dy` Ð oec` zzina

oky dy`l dn ,dvilga d`vei dpi`e lrad

.gikez ziprpk dgty Ð sqka d`vei dpi`

áàäyiy :inlyexia yxtn Ð 'eke ezaa i`kf

ycwl xky el oipzepy ,d`iaa zekf el

.d`iaaàîéàålr `d :xn`z m`e Ð dcicl

.a`l ody xnel `l` `xw jixhvi` `l jgxk

dcyn dgiw dgiw xnb Ð sqka dycwnc `dc

xn`p `l `xezin mewn lknc :xnel yie !oextr

onwlc .`xwc zernyn oi` m` ,a` ly ody

.ikixv i`xw ixz ipdc opixn` `pwqnaàîéàå
,dxrpa ixii` `xwc ab lr s` Ð dphw ilin ipd

my `ivenc ,cere ,"delwqe" (ak mixac) aizkc

dzidyk "dfd yi`l izzp iza z`" :xn`w ikdc xnel yi mewn lkn Ð xeht dphwd lr rx

dl oiafn ipeaf `zydc ,`xw jixhvi` `l dphwl `d :xn`z m`e .dlecb `id dzre ,dphw

"dzztzpy dxrp" wxta dici dyrn iab opixn` `peeb i`dkc !?`irain oiyeciw sqk Ð

dyrn xken Ð dxknyk ik ,`gip dici dyrn iabc ;inc `lc :xnel yie !(`,fn zeaezk)

dcril lekiy ab lr s` ,xkna `kiiy `l Ð oiyeciw la` .zxknp dzk`lnl ixdy ,dici

`d :xn`z m`e .a`l zekf mey epivn `l ynn diyeciwa la` ,dxknpy sqka epiid Ð

lr s` dtegl dxqninl `pngx dil ikfcn ,a`l zad dyrny (my) "dxrp" wxta opixn`

izzp iza z`" aizkcn `pngx dil ikfc :qxhpewa mzd yxite .dzk`lnn dlhany it

la` ,dphw ilin ipd :`ni` ?di`x i`ne .dtegl dxiqn elit` ,zepizp lk rnync "yi`l

xyt` i` Ð dtegd ,dphw dzidyk Ð "izzp iza z`" yxtl lkep oiyeciw oiprlc idpe .ziyixtck ,dxrpa ixii` jgxk lr "izzp iza z`" `xw i`dc :xnel yie !`kd xn`ck ,`l Ð dxrp

.daiigin `l zephw ly zepf lrc ,dliwqa `le wpga dpice ,dzpifyk d`eyp dzid ok m` Ð zephwa i`c ,dxrpa `l` yxtléëåslip xninl ira ikid :dniz Ð mbte zyean slip `niz

,`din dpin `wtpc :`niz ike ?oigy dkene leepnl dl xqn ira i`c :(a,n zeaezk) "zexrp el`" seqa xn`c ,oiyeciwn `l` a`l ody opirci `l dteb mbte zyea `d ?mbte zyean oiyeciw

opitli `lc idpc ,zexrpl zxbea inc `lc :xnel yie !`nrh i`dn a` ly mbte zyea `di zxbea `idyk mb ok m` Ð zexrpa s` df zyea dl cner dide ,dphw dzidyk dl xqn ira i`c

.'ek d`iveny zexba ,oec` zeyxn oi`iven a` zeyxn oi`iven oi`y oipniq dne :onwlc `idd ik ,zexrp ini `l` a`d gk jeyni `ly Ð opitli `d oiprl ,`zln dlek mixcp zxtdn

df xac jiiy jk Ð zephwa dl xqn ira i`c ,`zln `ilz `nrhac oeik ;`xidp `l ,edin .mixcp zxtdn opitlic e`l i` Ð xac lkle oiyeciwl a` zeyxn `iven zexbac `d ol `pne

cw lawn dia` `zydc xnege lw eze` zeyrl jiiy dphw :xnelk ,"dphw ilin ipd `ni`e" lirl yxtl d`xp okl .dxrpl enk zexbalci llk dl oi`y oeik !?`tqk lewyz idi` diye

leki dia` dxrp `idyk mby ,`ed zn` la` .dly oiyeciwd eidi Ð dnvr ycwl ci dl yic oeik :yexit .`tqk lewyze dytp yicwz idi` Ð ci dl zi`c dxrp la` .dnvr ycwl

ikd `kde .dia` ly mdy ,dia` ici lry oiyeciwn mbte zyea sili mzde ,dia` dycwyk ixii` `xwc ;lirlc `iyew `gip `zyde .ely oiyeciwd eidi f` Ð dycwn dia`yke .dycwl

zyea sili ded dligzn la` .md ixnbl dci lr el`y ,edpitlinl `kil dia` iyecwn i`ce ik ,mbte zyean dia` ly `diy dnvr ici lry oiyeciw ,mbte zyean slip `niz ike :xn`w

.dia` ci lr epi`y dnn dci lr `edy dn slinl `ki` ikd xzae ,dia` iyecwn dci lr epi`y mbte
d`ivi
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éàî éèeòîì àôéñc àðééðî .dLôð àéð÷î àì¯ ¨©§§¨©§¨¦§¨¨§¥¨§©¥©
ì÷a éúéz àðéîà Czòc à÷ìñ .äöéìç éèeòîì§©¥£¦¨¨§¨©§¨¨¦¨¥¥§©

èâa äàöBé dðéàL äîái äî ,äîáéî øîBçå¯ ¨¤¦¨¨©§¨¨¤¥¨§¨§¥
èâa äàöBiL Bæ ,äöéìça äàöBé¯äàöBiL ïéc Bðéà §¨©£¦¨¤§¨§¥¥¦¤§¨

äöéìça¯.ïì òîLî÷¯!éîð éëä àîéàå¯øîà ©£¦¨¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¨©
"úúéøk øôñ" àø÷¯øçà øác ïéàå ,dúøBk øôñ §¨¥¤§¦ª¥¤§¨§¥¨¨©¥

áàä :ïðúc àä ,eúå ?ïì àðî ."óñëa" .dúøBk§¨§¤¤§¨¨§¨¦§©¨¨
ïìðî ¯ äàéááe øèLa óñëa ;äéLec÷a Bzáa éàkæ©©§¦§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨§¨©

?àeä deáàc óñëå ,óñëa àéðwéîc¯áø øîà §¦©§¨§¤¤§¤¤©££©©
"óñk ïéà ípç äàöéå" àø÷ øîàc :áø øîà äãeäé§¨£©©§¨©§¨§¨§¨¦¨¥¨¤

¯.øçà ïBãàì óñk Lé ìáà ,äæ ïBãàì óñk ïéà¥¤¤§¨¤£¨¥¤¤§¨©¥
eäéð ïàîe¯.áà¯!dãéãì àîéàå¯!?àzLä éëä ©¦¨§¥¨§¦¨¨¦¨§¨

Léàì ézúð éza úà" áéúëc ,äéLecé÷ ìa÷î äéáà̈¦¨§©¥¦¤¨¦§¦¤¦¦¨©¦¨¦
äì÷L éäéàå ,"äfä!?àtñk¯éléî éðä àîéàå ©¤§¦¦¨§¨©§¨§¥¨¨¥¦¥

¯ãé dì úéìc äpè÷äøòð ìáà ,ïéLecé÷ ìa÷ì §©¨§¥¨¨§©¥¦¦£¨©£¨
ïéLecé÷ ìa÷ì ãé dì úéàc¯,dLôð éäéà Léc÷z §¦¨¨§©¥¦¦¦§¦¦¦©§¨

!àtñk ìB÷Lúå¯"äéáà úéa äéøòða" àø÷ øîà §¦§©§¨¨©§¨¦§ª¤¨¥¨¦¨
¯.äéáàì íéøeòð çáL ìk¯áø øîàc àä àlàå ¨¤©§¦§¨¦¨§¤¨¨©£©©

øîàpL ,áàì úaä äNònL ïépî :áø øîà àðeä¨£©©¦©¦¤©£¥©©¨¨¤¤¡©
äNòî äîà äî "äîàì Bza úà Léà økîé éëå"§¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨¨¨¨©£¥

daøì äéãé¯÷Btéz ,äéáàì äéãé äNòî éîð úa óà ¨¤¨§©¨©©©¦©£¥¨¤¨§¨¦¨¥
!"äéáà úéa äéøòða"î déì¯íéøãð úøôäa :àlà ¥¦¦§ª¤¨¥¨¦¨¤¨©£¨©§¨¦

éîð éëä ,áéúëc àeä¯!áéúëc àeä íéøãð úøôäa ¦§¦¨¦©¦©£¨©§¨¦¦§¦
dépéî óìéð àîéz éëå¯.ïðéôìé àì àøeqéàî àðBîî §¦¥¨¥©¦¥¨¨¥¦¨¨¨§¦©

àñðwî óìéð àîéz éëå¯.ïðéôìé àì àñðwî àðBîî §¦¥¨¥©¦§¨¨¨¨¦§¨¨¨¨§¦©
íâôe úLBaî óìéð àîéz éëå¯íâôe úLBa éðàL §¦¥¨¥©¦¤§¨¨¥¤§¨

éiL deáàcèòîî à÷ éëc ,àøazñî àlà !eäééeâa C ©£©¨§©©§¤¨¦§©§¨§¦¨§©¥
äàéöé
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oiyeciw(ipy meil)

dLôð àéð÷î àìdl `ed i`pby iptn ,dnvr z` dpwn dpi` ± Ÿ©§§¨©§¨
lha oitilg oipw okle ,dhext deyn zegta dnvr z` zepwdl

.dhext deya elit` ,oiyeciwa ixnbl
zx`an .dpyna mixkfend mipiipnd z` x`al day `xnbd

:`xnbd(éàî éèeòîì) àôéñc àðééðîdpewe' `tiqa xen`d oipnd ± ¦§¨¨§¥¨§©¥©
`a ,'mikxc izya dnvr z`éèeòîìz`vei dpi` dy`y hrnl - §©¥

a dlranäöéìçy oeik .dnaikàðéîà Czòc à÷ìñepiid mixeaq ± £¦¨©§¨©§¨£¦¨
,xneléúézdlra zeyxn z`vl dy`a lirez dvilgy cnlpy ± ¥¥

èâa äàöBé dðéàL äîái äî ,äîáiî øîBçå ì÷a,maidnäàöBé §©¨¤¦§¨¨©§¨¨¤¥¨§¨§¥§¨
eil` dwifdnBæ ,äöéìça,zycewn dy` -äàöBiLdlran,èâa ©£¦¨¤§¨§¥

äàöBiL ïéc Bðéàezeyxnïì òîLî à÷ .äöéìçazzinae hba wxy ¥¦¤§¨©£¦¨¨©§©¨
.dvilga `le ,dlra zeyxn z`vei dy` lrad

:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàådy` ok`y xn`p `l recn ± §¥¨¨¦©¦
:`xnbd daiyn .dvilga dlran z`veiàø÷ øîà(` ck mixac) ¨©§¨

Dl azke' hb iablúúéøk øôñyie ,'FziAn DgNWe DciA ozpe §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨§¦§¨¦¥
wxy cenll,øôñ,hbd epiidcdúøBk,dlranøçà øác ïéàå ¥¤§¨§¥¨¨©¥

:dúøBk§¨
'eke zipwp dy`d ,(.a lirl) dpyna epipy:óñëa§¤¤

:`xnbd zl`ey .sqka zipwp dy`y xewnd dn zxxan `xnbd
àðîïì.sqka dlral zipwp dy`y epl oipn ±eúåzl`ey cere ± §¨¨§

iabl ,`xnbdàäïðúcy (:en zeaezk)áàäéàkæBzáa`idyk ¨¦§©¨¨©©§¦
dxrp `idyke dphwóñëa ,äéLec÷a,ely `ed oiyeciwd sqky - §¦¤¨§¤¤

eøèLa,oiyeciwd xhy z` lawn `edy -äàéááeezekfy - ¦§¨§¦¨
,d`iaa ycwzdl dgxk lra eza z` xeqnlïìðîàéðwéîcóñëa §¨¨§¦©§¨§¤¤

óñëåäeáàcàeä,epzpyna xen`k ,sqka zipwp `idy epl oipn ± §¤¤©£¨
.my dpyna xen`k ,`ed a`d ly oiyeciwd sqky epl oipne

:`xnbd daiynøîàáøäãeäéøîà,áødnn micnlp sqk iyeciw ¨©©§¨¨©©
øîàcàø÷dzexrp ini eribde dxkn dia`y dixard dn` iabl §¨©§¨

(`i `k zeny)äàöéå'ípçïéà,'óñk'sqk oi`' milindn miyxece §¨§¨¦¨¥¨¤
y ,'mpig' aezk xak ixdy ,zexzein odyïéàóñkïBãàì,äæ ¥¤¤§¨¤
,zexrp libl dribda epnn z`vei dn`dykìáàLéóñkïBãàì £¨¥¤¤§¨

øçà,epnn z`vei zadykïàîeeäéðd ,oec` eze` edine ±,áà ©¥©¦¨
.sqk lawn `ed zycwzn `idyky

:`xnbd zl`eyàîéàådãéãìz` zlawn dxrpdy xn`p `ny - §¥¨§¦¨
'sqk el oi`' xn`p `l dixard dn` iabl ixdy ,dia` `le sqkd
,dn`d ly ef d`ivia sqk oi`y wiicl xyt`e ,'sqk oi`' wx `l`
dnvr `ide ,a`d zeyxn zad ly zxg` d`ivia sqk yi la`

:`xnbd daiyn .sqkd z` zlawnéëäàzLäxnel xyt` ike - ¨¦©§¨
`ld ,jkäéáàìa÷îz`áéúëc ,äéLec÷,rx my `iven iabl ¨¦¨§©¥¦¤¨¦§¦

(fh ak mixac) xne` a`dyúà'ézaézúðLéàìéäéàå ,'äfääì÷L ¤¦¦¨©¦¨¦©¤§¦¦¨§¨
àtñkok m`y .a`l mikiiyd oiyeciwd sqk z` gwiz `id ike ± ©§¨

iyeciw z` lawl eze` dzkif dxezdy jka ely geexd dn dyw
.eza

:`xnbd zl`eyàîéàåéðäéléîz` lawn a`dy xn`p `ny ± §¥¨¨¥¦¥
a wx ely oiyeciwd sqke eza iyeciwúéìc ,äpè÷dìãézrc - §©¨§¥¨¨

ìa÷ìïéLecé÷,dnvraìáàäøòðúéàc[yiyÎ]dìãézrc -ìa÷ì §©¥¦¦£¨©£¨§¦¨¨§©¥
ïéLecé÷,dlecb `id ixdy ,dnvraLéc÷zéäéàdLôðìB÷Lúå ¦¦§©¥¦¦©§¨§¦§
àtñk.dnvrl sqkd z` gwize diyeciw z` dnvra lawz ± ©§¨

:`xnbd daiynøîààø÷dN`' (fi l xacna) mixcp zxtd iabl ¨©§¨¥¤
FYal a` oiA 'ebe 'd dEv xW` miTgdäéøòðaúéa,'äéáàmiyxece ©ª¦£¤¦¨¥¨§¦¦§ª¤¨¥¨¦¨

cnll `ae ,`id dia` ly ,dixerpa zady onf lky weqtd z`
yìkçáLíéøeòðzad lyäéáàìsqke oiyeciwd mbe .`ed ¨¤©§¦§¨¦¨

.dia`l md oiyeciwd
:mixcpn oiyeciw cenll oi`y dywn `xnbdàlàådzrn dyw §¤¨

iablàäøîàcáøàðeäøîàïépî ,áøäNònLúaäjiiy,áàì ¨§¨©©¨¨©©¦©¦¤©£¥©©¨¨
øîàpL(f `k zeny)éëå'økîéLéàúàBza,'äîàìdlinde ¤¤¡©§¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨

`le dn`l dze` xken `edy xaecn i`ce ixdy ,zxzein 'dn`l'
,dn`k el `id ixd ezay dpnn micnele ,xg` xacläîäîà ¨¨¨

äNòîäéãéóà ,daøìúaäNòî énðäéãé.äéáàìrecn ,dywe ©£¥¨¤¨§©¨©©©¦©£¥¨¤¨§¨¦¨
,df weqtn cenll mikixv÷etézdéìdf oic `ivedl ozip ± ¥¥

îweqtdäéøòða'úéa,'äéáàs`e ,dia` ly mixerp gay lky ¥¦§ª¤¨¥¨¦¨
.dici dyrnàlàzia dixerpa' weqtdn micnel `ly xnel jixv ¤¨

y meyn ,a`l zad dyrny 'dia`úøôäaíéøãðàeä,áéúëc`ae ©£¨©§¨¦¦§¦
dzrne ,dzexrpa dixcp xtin a`dy mixcpa oicd mvr z` xnel

àëäénðweqtdy xn`p ,oiyeciw iabl mb ±úøôäaíéøãðàeä ¨¨©¦©£¨©§¨¦
,áéúëc,dixcp zxtd z` a`l dxezd dzkify dnn cenll oi`e ¦§¦

a`dy oipn dl`yd zxfeg ok m`e .ely didi diyeciw sqk mby
.dxrpd eza ly oiyeciwd sqk z` lawn

:zepey cenil zeiexyt` dgec `xnbdéëåàîézxn`z m`e ± §¦¥¨
,cala mixcp zxtd lr xacn 'dia` zia dixerpa' weqtdy s`y

mewn lknóìéðdépéîsqk z` lawn a`dy mixcp zxtdn cnlp ± ¥©¦¥
mixcp zxtd iably myky ,eza ly dici iyrn z`e oiyeciwd
zeyxa `id mici dyrne oiyeciw iabl s` ,a`d zeyxa dxrp

y oeik ,ok xnel oi` .a`dàðBîîàøeqéàîàìïðéôìémicnl oi` ± ¨¨¥¦¨Ÿ¨§¦©
xeqi` ipicn ,mici dyrne oiyeciwd sqk zelra oebk ,zepenn ipic

.mixcp zxtd oebk ,xzide
éëåàîézy xn`z m`e ±óìéðàñðwîdztne qpe`n cnlpy ± §¦¥¨¥©¦§¨¨

ly qpwa i`kf a`dy myky ,sqk miying a`l mlyl mikixvy
xnel oi` .oiyeciwd sqk z` mb lawl i`kf didi jk dztne qpe`

y oeik ,okàðBîîàñðwîàìïðéôìéipicn oenn ipic micnl oi` ± ¨¨¦§¨¨Ÿ©§¦¨
wfp lr melyzk `a epi` ixdy ,yecig `ed qpwdy meyn ,qpw
oebk zepenn ipicl epnn cenll oi`e ,ycegn oic `ede ,dyry

ike .oiyeciwd sqk zelraàîézxn`z m`e ±yóìéðcnlpy - §¦¥¨¥©
îly oinelyz aeigúLBaíâôemlyl jixv dxrp qpe`dy ¥¤§¨

inelyza i`kf a`dy myke ,oenn `l` qpw epi` df aeige ,dia`l
oi` .oiyeciwd sqk z` lawl i`kf didi jk eza ly mbte zyea

y meyn ,ok xneléðàLúLBaäeáàc ,íâôeéiLCeäééeâazyeay - ©¦¤§¨©£¨©¨§©©§
,dqp`py ici lr wefip a`d mb qpe`ay oeik ,oiyeciwn mipey mbte
oenn lawle ,oigy dken oebk dyiiany mc`l d`iydl lki ixdy
dilr evtwi `ly a`d ciqtd dyiiazp xaky dzre ,df xear
iabl la` ,dxear oenn ozi `l oigy dkene ,dycwl miax
sqk z` lawl i`kf didi a`dy xnel `xaq oi` oiyeciw

iyeciwd.o
zycwzn dy`y dixar dn`n micnely zx`ane zxfeg `xnbd

:oiyeciwd sqk z` lawn dia` dxrp `idyke ,sqkaàlàyi ¤¨
myn cnlpy zeywdl oi`e ,'sqk oi` mpg d`vie'n cenll

y meyn ,oiyeciwd sqk z` zlawn dnvr dy`dyàøazñîéëc ¦§©§¨§¦
à÷èòîîdia`n dxrp z`ivi z` zhrnn dxezdyky xazqn ± ¨§©¥

,dpec`n dn` z`ivik dpi`y
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קצג
iiepik lka cenr b sc ± oey`x wxtoihib

äùôð àéð÷î àìelit`e ,oiyeciwa oitilg zxezl dl liha ,jkld .dl `ed i`pbc Ð

e` ,oipw oeyl zxeza dl aidic cr ,oitilg oeyla dl aidi i` ,dhext dey ea yiy ilka

.oiyeciw e` ,dgiwèâá äàöåé äðéàù äîáé äîoiwxt i`da onwl opitlic Ð(`,ci)aizk

.dnail `le "dl"óñëáïìðîlirle ,xwir `kd Ð(`,a)ivexzl ,dil hiwp `xxb ab`

.oizipznc oipw oeylåúáá éàëædidi sqkdy Ð

d`ial dxqen `ede ,xhyd lawn `ede ,ely

.dxrp dcera oiyeciw myl dgxk lrïìðîÐ

,oizipzn ipzwck sqka `ipwnc :izxz jpd

mzd ipzwck ea i`kf a`dy olpne?íðç äàöéå
oec` zeyxn z`veid dixard dn` iab Ð

`le "mpg d`vie" azkinl ivne .zexrp ipniqa

sqk oi` :dia yxcinl `l` "sqk oi`" ira

oec`l sqk yi la` ,epnn d`veiy df oec`l

.epnn d`veiyk xg`äãéãì àîéàåi`d ied Ð

:dpin wecizc "sqk el oi`" aizk `l `dc .sqk

oi` :dpin wec ikd `l` ,'ek df oec`l sqk oi`

.zxg` d`ivia sqk yi la` ,ef d`ivia sqk

!dcicl mlerleàôñë ìå÷ùú éäéàå:dinza Ð

zlawa aezkd edkif mpg lry xyt`

diyecw!?éìéî éðä àîéàåmlawl dil ikfc Ð

s`e .`id drc za e`lc ,ci dl oi`y dphwa Ð

,aizk dxrpa rx my `ivenc `xwc ab lr

aizkc(ak mixac)Ð "dxrpd ia`l epzpe"

.dzephwa dldip dycwc mlerläøòð ìáà
ãé äì úéàãdlecb zexry izy d`iadyn Ð

gwn dgwny ,oennle oiyper lkl ,xac lkl

.'ek dytp yicwz idi` Ð xknn dxknne

äéáà úéá äéøåòðáonf lk :dl yixc ikd Ð

dl `ad gay lkc ,dia` ly `id Ð dixerpay

.`ed dia`l Ðäîàì,`ed `xizi `xw Ð

dxrp ezaae .dn`k el `id ixd eza :dil yixce

`zyd ,jixhvi` `l Ð dphwa i`c ,opirny`

`iran dici dyrn Ð dl oiafn ipeaf?!÷åôéú
äéøåòðáî äéì,`l` .slinl ivn ied dipin i` Ð

`l dpin opirny Ð mzdn sili `lcn jgxk lr

iab jixhvi` diteblc ,`iz` mixerp gayl

.ediilr i`wc mixcpóìéð àîéú éëåoenn Ð

.'ek `xeqi`n `penn Ð mixcpnóìéð àîéú éëå
iezte qpe`y ,dqpw sqkn diyeciw sqk Ð

.sqk miyng dia`lïðéôìé àì àñð÷î àðåîî
.opixnb `l yecgne ,yecg elek qpwdy Ð

ied dia`lc olpn diyeciw ,izk`e?íâôå úùåáîzeaezka ol `niiwc Ð(a,n)qp`ndy

.edpip `qpw e`l edpde ,a`l mbte zyea ozepåäééåâá êééù äåáàãwlg oic el yiy Ð

leepnl dl xqn Ð ira i`c .el epziy oenn liaya dnbetle dyiial ecia yiy ,oda

`le Dlflify ,df oenn xqgn Ð dilr `ay df qp`e .mbte zyea dl `iedc ,oigy dkene

.oiraez dilr evtwiàìà:jl `iywce ,`wtp df oec`l sqk oi`c `nw `xwn mlerl Ð

dn` z`ivi oicn oiqexi` z`ivi hrnnw ikc ,dia`lc `xazqn Ð dcicl `ni`e

.sqk yi Ð oiqexi` z`ivia la` ,sqk oi` o`k :xnel `ae ,dixard
äàéöé
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,milke d`eaz zxeza dpwp epi`y "ezpwn sqkn" xninl (`,g oiyecw) `xw jixhvi` i`n`

carc (a,ci) onwl opixnb dpinc ,dixarl ixar car ywzi`c dil wetiz ?oitilg epiidc

aezkd dyiwd Ð "el gwi zxg` m`" aizkc ,dy`l dywed dixarde ,sqka dpwp ixar

herin `le ,`yiwdn opixnb oipipw ieaxc :xnel yie !xhya zxg` dn :opitlick ,zxg`l

"xyad lk" wxta opixn` `peeb i`dkc .oipipw

iwet`l cg ;mca iaizk i`xw `zlz :(a,fiw oileg)

.d`nehn cge ,dlirnn ihernl cge ,xzepn

xzep sili (`,dn migaf) "i`ny zia" wxtae

ikixv i`n` ok m`e .d`nehn "lelig" "lelig"

Ð e`l `l` ?d`nehl cge xzepl cg ,i`xw ixz

,lwdl "lelig"c dey dxifb xn`p `lc meyn

.xingdl `l`

ïéàådn` `dz :xn`z m`e Ð dzxek xg` xac

xnege lwn dvilga d`vei dixard

dy` :xnel oi`e !dteb xnege lw i`dn dnaic

Ð sqka d`vei dpi` oky dy`l dnc ,gikez

dgty `pin` dedc :xnel yie !dn`a xn`z

d`vei oi`e sqka d`veic ,gikez ziprpk

lw i`da iziz `teb `id :xn`z m`e .dvilga

`ki`c :xnel yie !dvilga wetizc xnege

jkle ,maid zzina z`veiy ,dnail dn :jxtinl

dpi` oky ziprpk dgtya xn`z ,dvilga z`vei

.dvilga d`vei dpi` jkl Ð oec` zzina d`vei

ziprpk dgty `nip ikid ok m` :xn`z m`e

oky Ð ziprpk dgtyl dn :jxtinl `ki` ?gikez

!dixard dn`a xn`z ,oec` zzina d`vei dpi`

,ziprpk dgtyne dy`n gikei dyrpc :xnel yie

d`vei dpi` oky ziprpk dgtyl dn :zkxt ikc

zzina d`veiy gikez dy` Ð oec` zzina

oky dy`l dn ,dvilga d`vei dpi`e lrad

.gikez ziprpk dgty Ð sqka d`vei dpi`

áàäyiy :inlyexia yxtn Ð 'eke ezaa i`kf

ycwl xky el oipzepy ,d`iaa zekf el

.d`iaaàîéàålr `d :xn`z m`e Ð dcicl

.a`l ody xnel `l` `xw jixhvi` `l jgxk

dcyn dgiw dgiw xnb Ð sqka dycwnc `dc

xn`p `l `xezin mewn lknc :xnel yie !oextr

onwlc .`xwc zernyn oi` m` ,a` ly ody

.ikixv i`xw ixz ipdc opixn` `pwqnaàîéàå
,dxrpa ixii` `xwc ab lr s` Ð dphw ilin ipd

my `ivenc ,cere ,"delwqe" (ak mixac) aizkc

dzidyk "dfd yi`l izzp iza z`" :xn`w ikdc xnel yi mewn lkn Ð xeht dphwd lr rx

dl oiafn ipeaf `zydc ,`xw jixhvi` `l dphwl `d :xn`z m`e .dlecb `id dzre ,dphw

"dzztzpy dxrp" wxta dici dyrn iab opixn` `peeb i`dkc !?`irain oiyeciw sqk Ð

dyrn xken Ð dxknyk ik ,`gip dici dyrn iabc ;inc `lc :xnel yie !(`,fn zeaezk)

dcril lekiy ab lr s` ,xkna `kiiy `l Ð oiyeciw la` .zxknp dzk`lnl ixdy ,dici

`d :xn`z m`e .a`l zekf mey epivn `l ynn diyeciwa la` ,dxknpy sqka epiid Ð

lr s` dtegl dxqninl `pngx dil ikfcn ,a`l zad dyrny (my) "dxrp" wxta opixn`

izzp iza z`" aizkcn `pngx dil ikfc :qxhpewa mzd yxite .dzk`lnn dlhany it

la` ,dphw ilin ipd :`ni` ?di`x i`ne .dtegl dxiqn elit` ,zepizp lk rnync "yi`l

xyt` i` Ð dtegd ,dphw dzidyk Ð "izzp iza z`" yxtl lkep oiyeciw oiprlc idpe .ziyixtck ,dxrpa ixii` jgxk lr "izzp iza z`" `xw i`dc :xnel yie !`kd xn`ck ,`l Ð dxrp

.daiigin `l zephw ly zepf lrc ,dliwqa `le wpga dpice ,dzpifyk d`eyp dzid ok m` Ð zephwa i`c ,dxrpa `l` yxtléëåslip xninl ira ikid :dniz Ð mbte zyean slip `niz

,`din dpin `wtpc :`niz ike ?oigy dkene leepnl dl xqn ira i`c :(a,n zeaezk) "zexrp el`" seqa xn`c ,oiyeciwn `l` a`l ody opirci `l dteb mbte zyea `d ?mbte zyean oiyeciw

opitli `lc idpc ,zexrpl zxbea inc `lc :xnel yie !`nrh i`dn a` ly mbte zyea `di zxbea `idyk mb ok m` Ð zexrpa s` df zyea dl cner dide ,dphw dzidyk dl xqn ira i`c

.'ek d`iveny zexba ,oec` zeyxn oi`iven a` zeyxn oi`iven oi`y oipniq dne :onwlc `idd ik ,zexrp ini `l` a`d gk jeyni `ly Ð opitli `d oiprl ,`zln dlek mixcp zxtdn

df xac jiiy jk Ð zephwa dl xqn ira i`c ,`zln `ilz `nrhac oeik ;`xidp `l ,edin .mixcp zxtdn opitlic e`l i` Ð xac lkle oiyeciwl a` zeyxn `iven zexbac `d ol `pne

cw lawn dia` `zydc xnege lw eze` zeyrl jiiy dphw :xnelk ,"dphw ilin ipd `ni`e" lirl yxtl d`xp okl .dxrpl enk zexbalci llk dl oi`y oeik !?`tqk lewyz idi` diye

leki dia` dxrp `idyk mby ,`ed zn` la` .dly oiyeciwd eidi Ð dnvr ycwl ci dl yic oeik :yexit .`tqk lewyze dytp yicwz idi` Ð ci dl zi`c dxrp la` .dnvr ycwl

ikd `kde .dia` ly mdy ,dia` ici lry oiyeciwn mbte zyea sili mzde ,dia` dycwyk ixii` `xwc ;lirlc `iyew `gip `zyde .ely oiyeciwd eidi f` Ð dycwn dia`yke .dycwl

zyea sili ded dligzn la` .md ixnbl dci lr el`y ,edpitlinl `kil dia` iyecwn i`ce ik ,mbte zyean dia` ly `diy dnvr ici lry oiyeciw ,mbte zyean slip `niz ike :xn`w

.dia` ci lr epi`y dnn dci lr `edy dn slinl `ki` ikd xzae ,dia` iyecwn dci lr epi`y mbte
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éàî éèeòîì àôéñc àðééðî .dLôð àéð÷î àì¯ ¨©§§¨©§¨¦§¨¨§¥¨§©¥©
ì÷a éúéz àðéîà Czòc à÷ìñ .äöéìç éèeòîì§©¥£¦¨¨§¨©§¨¨¦¨¥¥§©

èâa äàöBé dðéàL äîái äî ,äîáéî øîBçå¯ ¨¤¦¨¨©§¨¨¤¥¨§¨§¥
èâa äàöBiL Bæ ,äöéìça äàöBé¯äàöBiL ïéc Bðéà §¨©£¦¨¤§¨§¥¥¦¤§¨

äöéìça¯.ïì òîLî÷¯!éîð éëä àîéàå¯øîà ©£¦¨¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¨©
"úúéøk øôñ" àø÷¯øçà øác ïéàå ,dúøBk øôñ §¨¥¤§¦ª¥¤§¨§¥¨¨©¥

áàä :ïðúc àä ,eúå ?ïì àðî ."óñëa" .dúøBk§¨§¤¤§¨¨§¨¦§©¨¨
ïìðî ¯ äàéááe øèLa óñëa ;äéLec÷a Bzáa éàkæ©©§¦§¦¤¨§¤¤¦§¨§¦¨§¨©

?àeä deáàc óñëå ,óñëa àéðwéîc¯áø øîà §¦©§¨§¤¤§¤¤©££©©
"óñk ïéà ípç äàöéå" àø÷ øîàc :áø øîà äãeäé§¨£©©§¨©§¨§¨§¨¦¨¥¨¤

¯.øçà ïBãàì óñk Lé ìáà ,äæ ïBãàì óñk ïéà¥¤¤§¨¤£¨¥¤¤§¨©¥
eäéð ïàîe¯.áà¯!dãéãì àîéàå¯!?àzLä éëä ©¦¨§¥¨§¦¨¨¦¨§¨

Léàì ézúð éza úà" áéúëc ,äéLecé÷ ìa÷î äéáà̈¦¨§©¥¦¤¨¦§¦¤¦¦¨©¦¨¦
äì÷L éäéàå ,"äfä!?àtñk¯éléî éðä àîéàå ©¤§¦¦¨§¨©§¨§¥¨¨¥¦¥

¯ãé dì úéìc äpè÷äøòð ìáà ,ïéLecé÷ ìa÷ì §©¨§¥¨¨§©¥¦¦£¨©£¨
ïéLecé÷ ìa÷ì ãé dì úéàc¯,dLôð éäéà Léc÷z §¦¨¨§©¥¦¦¦§¦¦¦©§¨

!àtñk ìB÷Lúå¯"äéáà úéa äéøòða" àø÷ øîà §¦§©§¨¨©§¨¦§ª¤¨¥¨¦¨
¯.äéáàì íéøeòð çáL ìk¯áø øîàc àä àlàå ¨¤©§¦§¨¦¨§¤¨¨©£©©

øîàpL ,áàì úaä äNònL ïépî :áø øîà àðeä¨£©©¦©¦¤©£¥©©¨¨¤¤¡©
äNòî äîà äî "äîàì Bza úà Léà økîé éëå"§¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨¨¨¨©£¥

daøì äéãé¯÷Btéz ,äéáàì äéãé äNòî éîð úa óà ¨¤¨§©¨©©©¦©£¥¨¤¨§¨¦¨¥
!"äéáà úéa äéøòða"î déì¯íéøãð úøôäa :àlà ¥¦¦§ª¤¨¥¨¦¨¤¨©£¨©§¨¦

éîð éëä ,áéúëc àeä¯!áéúëc àeä íéøãð úøôäa ¦§¦¨¦©¦©£¨©§¨¦¦§¦
dépéî óìéð àîéz éëå¯.ïðéôìé àì àøeqéàî àðBîî §¦¥¨¥©¦¥¨¨¥¦¨¨¨§¦©

àñðwî óìéð àîéz éëå¯.ïðéôìé àì àñðwî àðBîî §¦¥¨¥©¦§¨¨¨¨¦§¨¨¨¨§¦©
íâôe úLBaî óìéð àîéz éëå¯íâôe úLBa éðàL §¦¥¨¥©¦¤§¨¨¥¤§¨

éiL deáàcèòîî à÷ éëc ,àøazñî àlà !eäééeâa C ©£©¨§©©§¤¨¦§©§¨§¦¨§©¥
äàéöé
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc oiyeciw(ipy meil)

dLôð àéð÷î àìdl `ed i`pby iptn ,dnvr z` dpwn dpi` ± Ÿ©§§¨©§¨
lha oitilg oipw okle ,dhext deyn zegta dnvr z` zepwdl

.dhext deya elit` ,oiyeciwa ixnbl
zx`an .dpyna mixkfend mipiipnd z` x`al day `xnbd

:`xnbd(éàî éèeòîì) àôéñc àðééðîdpewe' `tiqa xen`d oipnd ± ¦§¨¨§¥¨§©¥©
`a ,'mikxc izya dnvr z`éèeòîìz`vei dpi` dy`y hrnl - §©¥

a dlranäöéìçy oeik .dnaikàðéîà Czòc à÷ìñepiid mixeaq ± £¦¨©§¨©§¨£¦¨
,xneléúézdlra zeyxn z`vl dy`a lirez dvilgy cnlpy ± ¥¥

èâa äàöBé dðéàL äîái äî ,äîáiî øîBçå ì÷a,maidnäàöBé §©¨¤¦§¨¨©§¨¨¤¥¨§¨§¥§¨
eil` dwifdnBæ ,äöéìça,zycewn dy` -äàöBiLdlran,èâa ©£¦¨¤§¨§¥

äàöBiL ïéc Bðéàezeyxnïì òîLî à÷ .äöéìçazzinae hba wxy ¥¦¤§¨©£¦¨¨©§©¨
.dvilga `le ,dlra zeyxn z`vei dy` lrad

:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàådy` ok`y xn`p `l recn ± §¥¨¨¦©¦
:`xnbd daiyn .dvilga dlran z`veiàø÷ øîà(` ck mixac) ¨©§¨

Dl azke' hb iablúúéøk øôñyie ,'FziAn DgNWe DciA ozpe §¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨§¦§¨¦¥
wxy cenll,øôñ,hbd epiidcdúøBk,dlranøçà øác ïéàå ¥¤§¨§¥¨¨©¥

:dúøBk§¨
'eke zipwp dy`d ,(.a lirl) dpyna epipy:óñëa§¤¤

:`xnbd zl`ey .sqka zipwp dy`y xewnd dn zxxan `xnbd
àðîïì.sqka dlral zipwp dy`y epl oipn ±eúåzl`ey cere ± §¨¨§

iabl ,`xnbdàäïðúcy (:en zeaezk)áàäéàkæBzáa`idyk ¨¦§©¨¨©©§¦
dxrp `idyke dphwóñëa ,äéLec÷a,ely `ed oiyeciwd sqky - §¦¤¨§¤¤

eøèLa,oiyeciwd xhy z` lawn `edy -äàéááeezekfy - ¦§¨§¦¨
,d`iaa ycwzdl dgxk lra eza z` xeqnlïìðîàéðwéîcóñëa §¨¨§¦©§¨§¤¤

óñëåäeáàcàeä,epzpyna xen`k ,sqka zipwp `idy epl oipn ± §¤¤©£¨
.my dpyna xen`k ,`ed a`d ly oiyeciwd sqky epl oipne

:`xnbd daiynøîàáøäãeäéøîà,áødnn micnlp sqk iyeciw ¨©©§¨¨©©
øîàcàø÷dzexrp ini eribde dxkn dia`y dixard dn` iabl §¨©§¨

(`i `k zeny)äàöéå'ípçïéà,'óñk'sqk oi`' milindn miyxece §¨§¨¦¨¥¨¤
y ,'mpig' aezk xak ixdy ,zexzein odyïéàóñkïBãàì,äæ ¥¤¤§¨¤
,zexrp libl dribda epnn z`vei dn`dykìáàLéóñkïBãàì £¨¥¤¤§¨

øçà,epnn z`vei zadykïàîeeäéðd ,oec` eze` edine ±,áà ©¥©¦¨
.sqk lawn `ed zycwzn `idyky

:`xnbd zl`eyàîéàådãéãìz` zlawn dxrpdy xn`p `ny - §¥¨§¦¨
'sqk el oi`' xn`p `l dixard dn` iabl ixdy ,dia` `le sqkd
,dn`d ly ef d`ivia sqk oi`y wiicl xyt`e ,'sqk oi`' wx `l`
dnvr `ide ,a`d zeyxn zad ly zxg` d`ivia sqk yi la`

:`xnbd daiyn .sqkd z` zlawnéëäàzLäxnel xyt` ike - ¨¦©§¨
`ld ,jkäéáàìa÷îz`áéúëc ,äéLec÷,rx my `iven iabl ¨¦¨§©¥¦¤¨¦§¦

(fh ak mixac) xne` a`dyúà'ézaézúðLéàìéäéàå ,'äfääì÷L ¤¦¦¨©¦¨¦©¤§¦¦¨§¨
àtñkok m`y .a`l mikiiyd oiyeciwd sqk z` gwiz `id ike ± ©§¨

iyeciw z` lawl eze` dzkif dxezdy jka ely geexd dn dyw
.eza

:`xnbd zl`eyàîéàåéðäéléîz` lawn a`dy xn`p `ny ± §¥¨¨¥¦¥
a wx ely oiyeciwd sqke eza iyeciwúéìc ,äpè÷dìãézrc - §©¨§¥¨¨

ìa÷ìïéLecé÷,dnvraìáàäøòðúéàc[yiyÎ]dìãézrc -ìa÷ì §©¥¦¦£¨©£¨§¦¨¨§©¥
ïéLecé÷,dlecb `id ixdy ,dnvraLéc÷zéäéàdLôðìB÷Lúå ¦¦§©¥¦¦©§¨§¦§
àtñk.dnvrl sqkd z` gwize diyeciw z` dnvra lawz ± ©§¨

:`xnbd daiynøîààø÷dN`' (fi l xacna) mixcp zxtd iabl ¨©§¨¥¤
FYal a` oiA 'ebe 'd dEv xW` miTgdäéøòðaúéa,'äéáàmiyxece ©ª¦£¤¦¨¥¨§¦¦§ª¤¨¥¨¦¨

cnll `ae ,`id dia` ly ,dixerpa zady onf lky weqtd z`
yìkçáLíéøeòðzad lyäéáàìsqke oiyeciwd mbe .`ed ¨¤©§¦§¨¦¨

.dia`l md oiyeciwd
:mixcpn oiyeciw cenll oi`y dywn `xnbdàlàådzrn dyw §¤¨

iablàäøîàcáøàðeäøîàïépî ,áøäNònLúaäjiiy,áàì ¨§¨©©¨¨©©¦©¦¤©£¥©©¨¨
øîàpL(f `k zeny)éëå'økîéLéàúàBza,'äîàìdlinde ¤¤¡©§¦¦§Ÿ¦¤¦§¨¨

`le dn`l dze` xken `edy xaecn i`ce ixdy ,zxzein 'dn`l'
,dn`k el `id ixd ezay dpnn micnele ,xg` xacläîäîà ¨¨¨

äNòîäéãéóà ,daøìúaäNòî énðäéãé.äéáàìrecn ,dywe ©£¥¨¤¨§©¨©©©¦©£¥¨¤¨§¨¦¨
,df weqtn cenll mikixv÷etézdéìdf oic `ivedl ozip ± ¥¥

îweqtdäéøòða'úéa,'äéáàs`e ,dia` ly mixerp gay lky ¥¦§ª¤¨¥¨¦¨
.dici dyrnàlàzia dixerpa' weqtdn micnel `ly xnel jixv ¤¨

y meyn ,a`l zad dyrny 'dia`úøôäaíéøãðàeä,áéúëc`ae ©£¨©§¨¦¦§¦
dzrne ,dzexrpa dixcp xtin a`dy mixcpa oicd mvr z` xnel

àëäénðweqtdy xn`p ,oiyeciw iabl mb ±úøôäaíéøãðàeä ¨¨©¦©£¨©§¨¦
,áéúëc,dixcp zxtd z` a`l dxezd dzkify dnn cenll oi`e ¦§¦

a`dy oipn dl`yd zxfeg ok m`e .ely didi diyeciw sqk mby
.dxrpd eza ly oiyeciwd sqk z` lawn

:zepey cenil zeiexyt` dgec `xnbdéëåàîézxn`z m`e ± §¦¥¨
,cala mixcp zxtd lr xacn 'dia` zia dixerpa' weqtdy s`y

mewn lknóìéðdépéîsqk z` lawn a`dy mixcp zxtdn cnlp ± ¥©¦¥
mixcp zxtd iably myky ,eza ly dici iyrn z`e oiyeciwd
zeyxa `id mici dyrne oiyeciw iabl s` ,a`d zeyxa dxrp

y oeik ,ok xnel oi` .a`dàðBîîàøeqéàîàìïðéôìémicnl oi` ± ¨¨¥¦¨Ÿ¨§¦©
xeqi` ipicn ,mici dyrne oiyeciwd sqk zelra oebk ,zepenn ipic

.mixcp zxtd oebk ,xzide
éëåàîézy xn`z m`e ±óìéðàñðwîdztne qpe`n cnlpy ± §¦¥¨¥©¦§¨¨

ly qpwa i`kf a`dy myky ,sqk miying a`l mlyl mikixvy
xnel oi` .oiyeciwd sqk z` mb lawl i`kf didi jk dztne qpe`

y oeik ,okàðBîîàñðwîàìïðéôìéipicn oenn ipic micnl oi` ± ¨¨¦§¨¨Ÿ©§¦¨
wfp lr melyzk `a epi` ixdy ,yecig `ed qpwdy meyn ,qpw
oebk zepenn ipicl epnn cenll oi`e ,ycegn oic `ede ,dyry

ike .oiyeciwd sqk zelraàîézxn`z m`e ±yóìéðcnlpy - §¦¥¨¥©
îly oinelyz aeigúLBaíâôemlyl jixv dxrp qpe`dy ¥¤§¨

inelyza i`kf a`dy myke ,oenn `l` qpw epi` df aeige ,dia`l
oi` .oiyeciwd sqk z` lawl i`kf didi jk eza ly mbte zyea

y meyn ,ok xneléðàLúLBaäeáàc ,íâôeéiLCeäééeâazyeay - ©¦¤§¨©£¨©¨§©©§
,dqp`py ici lr wefip a`d mb qpe`ay oeik ,oiyeciwn mipey mbte
oenn lawle ,oigy dken oebk dyiiany mc`l d`iydl lki ixdy
dilr evtwi `ly a`d ciqtd dyiiazp xaky dzre ,df xear
iabl la` ,dxear oenn ozi `l oigy dkene ,dycwl miax
sqk z` lawl i`kf didi a`dy xnel `xaq oi` oiyeciw

iyeciwd.o
zycwzn dy`y dixar dn`n micnely zx`ane zxfeg `xnbd

:oiyeciwd sqk z` lawn dia` dxrp `idyke ,sqkaàlàyi ¤¨
myn cnlpy zeywdl oi`e ,'sqk oi` mpg d`vie'n cenll

y meyn ,oiyeciwd sqk z` zlawn dnvr dy`dyàøazñîéëc ¦§©§¨§¦
à÷èòîîdia`n dxrp z`ivi z` zhrnn dxezdyky xazqn ± ¨§©¥

,dpec`n dn` z`ivik dpi`y
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במענה למכתבו מכ"ז טבת - שנתקבל באיחור זמן רב -

זי"ע, מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  על הציון הק' של  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

המשך בעמוד קפט



קצד
iiepik lk` cenr c sc ± oey`x wxtxifp

èòîî à÷ äúååëã äàéöé,dn` oicn hrnn `w dn` z`ivic `inec oiqexi` z`ivi Ð

xn`w dizeyxn `wtpc oec`l sqk oi` dixard dn` z`ivi dne .da sqk yic xninle

wc ,sqk yic herin s` Ð `xwepnid d`viy inl sqk yi Ð oiqexi` z`ivil wiic `

.a` epiide ,xn`wàéîã àì àäå,dn` z`ivil oiqexi` z`ivi Ðz`ivic zxn`w ikide

ihernl iz` oiqexi`?,`id dzeekc e`l `d

dici dyrnl a`c dizeyxn `wtp `l izk`c

!dtegl qpkzy cr ,dzyexileíéøãð úøôäá
äéúåùøî äéì à÷ôð àäéîxtdl leki epi`y Ð

.ecalíðç äàöéå.`vz izn yxit `le Ðåìà
úåøâá éîézeidl zexrpn dpzyn `idy Ð

.zxbeaóñë ïéàÐ d`iven xg` xac `l` Ð

dl `wtp ikn :jixt dinwle .zexrp ini el`

dizciar i`n zexba ,zexrpa?óñë ïà`la Ð

."inai o`n" aizkck ,c"eiïðéùøãã ïìðîc"ei Ð

.diytp itp`a ,`peeb i`d ik "oi`"cïéà òøæäì
éì ïéàdnexza lek`ln odk za lr akriy Ð

.l`xyin drxf `l`øîåì ãåîìú ïéðî äòøæ òøæ
äéìò ïééò äì ïéàÐ oa el yie dpa zn m`y Ð

.dakrn `ed s`ìåñô òøæ.xfnn oebk Ðéðá
íéðáë íä éøä íéðázenai zkqna ol `wtp Ð

"eznai lr `ad" wxta(a,aq).àðî äéôåâ àðúå
äéì.c"ei `la o` dil rnync Ðíòìá ïàîÐ

.epnr jlil ezrca oi`äùòî áúëîì êéøèöéàå
äéáàì äéãé."dn`l eza z`"n lirl silick Ð

äéðéî àðæúî à÷ãdici dyrn lr dizrce Ð

.`gikycäì éúà à÷ àîìòîãdzid `le Ð

.mliaya dpefl mdilr ezrcìò ãîéìå äæ àá
äæ`l` ,`xwna zexrp yxit `ly jezn Ð

zelzl xg` xac epl oi`y ,cnl `ed eili`n

azk i`c .mdipy aezkl jxved Ð ea ez`ivi

,`xw opireny`c `ed zexba :`pin` ded ,cg

cnle exiag `a ,dl witn `l Ð zexrp la`

.`z` zexrpl ediipin cg jgxk lr :eilréãéî
øéëùå áùåúà äåäã,dnexz iab aizkc Ð

.ikd yxcinl"áùåú"dnexz lv` xen`d Ð

."ycw lk`i `l xikye odk ayez"ïéð÷ éåð÷ äæ
íìåòit lr s`e ,odk cia rvxpd ixar car Ð

lek`l ,miprpk micar x`yk el iepw eteb oi` ok

.dnexzaíéðù ïéð÷yy oiicr el ribd `ly Ð

.mipyáùåú ìò ãîéìå øéëù àájgxk lrc Ð

eazkpy xg`ne ,`z`c `ed rvxpl ediipin cg

,`iz` "ayez"n rvxpc `zernyn Ð mdipy

.mipy yyl iepwd on xzei elv` ayein `edy

åäðéð éôåâ éøú íúäipy rvxp epi`ye rvxp Ð

.odk ly eziaa mdipy zeidl xyt`e ,md miteb

éëã'åë àðîçø áúë éîðyxit elit`e ,xnelk Ð

epi`y lr yxite xfge ,lk`i `l rvxp :aezkd

iziid Ð eazekl jxved `ly it lr s`e ,rvxp

`zlin xiky iedc ab lr s` :xnele uxzl leki

.`xw dl azke gxh Ð xnege lwa `iz`c

lr cnile df `a :xnel yi mzd eazkyk jkitl

`le ,yexita rvxp aezki :zeywdl epl oi`e ,df

.xiky aezkiàëä ìáà`xw dwt`c Ð

dn` dl zgkyn `l ,dzexrpa dizeyxn

`lc icin `xw ol azk ikide ,zexbaa d`vei

ied?!`l eze ,`icda zexrp aezklúéðåìéàÐ

de`iveiy `xw opireny`e .zexrp ipniq dl oi`

.dpy mixyr dl didiyk dzexba iniïéàù
áà úåùøî ïéàéöåî,lirl opixn`ck Ð

.dia`l dici dyrnyúåùøî äàéöåîù úåøâá
áà,zexrp `l` `xw dil ikfc `pgky` `lc Ð

aizkc(ak mixac)."dxrpd ia`l"'åë ïéã åðéà
!`xw dl azke gxh xnege lwa `iz`c `zlin :oxn` `d :jixt onwle Ðàìäëøöð.zepa x`yk dzephwa zxknp zipeli`dy epcnll `l` zexbac `xw Ð
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äàéöézr `edy ,oec`n dixard dn` z`ivi :l`ppg epiax yxit Ð hrnn `w dzeekc

meiac cenll jixv `edy llk rnyn `l `ibeq ,edin .dxrp o`k s` ,mixerp

,oec` zeyxa oebk Ð dzeekc d`ivi yxtl d`xpe .ied dia`c sqkc olpn `l` ,ixiin zexrp

zeyxn dz`ivia sqk yiy o`k ok enk ,epnn d`viy oec`l ozep did f` Ð sqk my did m`

.`iyewd oeyl rnyn oke .ied dia`c Ð a`òøæ
leqt drxf rxf :wgvi epiax xne` Ð oipn leqt

on dlqt Ð dl leqtl dlrapy oeik `dc .xn`w

`kil jklid .dnexza cer lk`z `le ,dpedkd

.drxf rxf `l` ,ynn leqt rxf yxtlàádf

Ð cg `l` azk `l i` :yexit Ð df lr cnile

m`e .zexba epiidc ,xzei d`xpa dil inwen ied

oi`" lr cenll "mpg d`vie" il dnle :xn`z

oi`" inwe`l opivn ded `l jgxk lr `d ?"sqk

opiyxc dipin `dc ,zexrpa `l` zexbaa "sqk

m` .a` Ð epne ,xg` oec`l sqk yi la` :lirl

eli`c ,zexrpa ixii` `xw i`d jgxk lr ,ok

dxbay oeikc ,oiyecwa i`kf a`d oi` Ð zexbaa

i`c :dyn epiax axd xne`e !da zeyx dia`l oi`

"sqk oi`" opinwen ded Ð "mpg d`vie" e`l

cge zexrpl cg Ð `piax xn`c c"eic `xezie

ded `l Ð "df oec`l sqk oi`"c dyxce .zexbal

."mpg d`vie" jixhvi` ikdl ,opiyxc
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zzinl dn :jxtnl `ki`c :xnel yie !`ia` ip`

zexbaa xn`z ,sebd dpzyp `l oky Ð a`d

.sebd dpzypy

äàöéåini el` sqk oi` zexba ini el` mpg

dil ded `yixa :xn`z m`e Ð zexrp

yie !zexba ini xcde ,zexrp ini el` hwpnl

inil dinwe`l jixv "sqk oi`"c meyn :xnel

,xg` oec`l sqk yi la` :lirl xn`ck ,zexrp

eza iyecwa i`kf a`d oi`c ,zexrp ini epiidc

.zxbea

àìãÐ `piaf dpiaf ied `l zexrp ipniq `iz`

`iaz `ly rcp ji` zephwae :xn`z m`e

za `idyk epiid zipeli` ipniqc ?zexrp ipniq

wxt `zi`ck ,zexry d`iad `le mixyr

ipniq yiy it lr s`e .(a,t zenai) "lxrd"

oniq oebk ,zephwa xikdl xyt`y zipeli`

`d Ð miypk dirn iletiy oi`e dar dlewc

,olek ea `diy cr :qixq iab (my) opixn`

yie !zipeli`a oicd `ed `nzqneikdc :xnel
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.èòîî à÷ dúååëc äàéöé¯éàä àéîc àì àäå §¦¨¦§¨¨¨§©¥§¨¨¨§¨©
íúä ;äàéöé éàäì äàéöé¯ïBãà úeLøî dì à÷ôð §¦¨§©§¦¨¨¨¨§¨¨¥§¨

àëäå ,éøîâì¯!äteçì äøéñî àøqçéî ézkà¯ §©§¥§¨¨©©¦¦©§¨§¦¨©¨
:ïðúc .déúeLøî dì à÷ôð àäéî íéøãð úøôäa©£¨©§¨¦¦¨¨§¨¨¥§¥¦§©

.äéøãð ïéøéôî dìòáe äéáà äñøBànä äøòð¯éàäå ©£¨©§¨¨¨¦¨©§¨§¦¦§¨¤¨§©
déì éòaî àä ?àúàc àeä éëäì "ípç äàöéå"§¨§¨¦¨§¨¦§¨¨¨¦¨¥¥

"ípç äàöéå" :àéðúc ,àéðúãëì¯,úeøâa éîé elà §¦§©§¨§©§¨§¨§¨¦¨¥§¥©§
"óñk ïéà"¯!úeøòð éîé elà¯ïk íà :àðéáø øîà ¥¨¤¥§¥©££©¨¦¨¦¥

"óñk ïéà" éàî "óñk ïà" àø÷ àîéì¯óñk ïéà ¥¨§¨¥¨¤©¥¨¤¥¤¤
eäéð ïàîe ,øçà ïBãàì óñk Lé ìáà ,äæ ïBãàì¯ §¨¤£¨¥¤¤§¨©¥©¦

.áà¯éëä ïðéLøãc éànîe¯,"dì ïéà òøæå" :àéðúc ¨¦©§¨§¦©¨¦§©§¨§¤©¥¨
øîBì ãeîìz ?ïépî dòøæ òøæ ,dòøæ àlà éì ïéà¥¦¤¨©§¨¤©©§¨¦©¦©§©

"dì ïéà òøæ"¯,øLk òøæ àlà éì ïéàå .dì ïéiò ¤©¥¨©¥¨§¥¦¤¨¤©¨¥
"dì ïéà òøæ" øîBì ãeîìz ?ïépî ìeñt òøæ¯ïéiò ¤©¨¦©¦©§©¤©¥¨©¥

!dòøæ òøæì déz÷étà àäå ¯ .dì¯àì "dòøæ òøæ" ¨§¨©¦§¥§¤©©§¨¤©©§¨¨
éøèöéàéøèöéà ék .íéðák ïä éøä íéða éðác ,àø÷ CC ¦§§¦§¨¦§¥¨¦£¥¥§¨¦¦¦§§¦

àø÷¯.ìeñt òøæì¯Léøãc déìðî déôeb àðúå §¨§¤©¨§¨¨¥§¨¥§¨¥
?éëä¯"éîáé ïàî"e "íòìa ïàî" áéúk :éøîà ¨¦¨§¦§¦¥¥¦§¨¥¥§¨¦

ã"åé déa áéúk àëäå ,ã"åé eäa áéúk àìc¯òîL §¨§¦§§¨¨§¦¥§©
.àúàc àeä àLøãì dpéîéøèöéàåäéLecé÷ ázëîì C ¦¨¦§¨¨§¨¨§¦§§¦§¦§©¦¤¨

éøèöéàå ,äéáàìéàc ;äéáàì äéãé äNòî ázëîì C §¨¦¨§¦§§¦§¦§©©£¥¨¤¨§¨¦¨§¦
äéáàì äéLecé÷ àðîçø áúk¯íeMî :àðéîà äåä ¨©©£¨¨¦¤¨§¨¦¨£¨¨¦¨¦

eäa àçøè à÷c äéãé äNòî ìáà ,eäa àçøè àìc§¨¨§¨§£¨©£¥¨¤¨§¨¨§¨§
¯äéãé äNòî ïðéòîLà éàå .eåä dãéc àîéà¯à÷c ¥¨¦¨¨§¦©§©¦©©£¥¨¤¨§¨

,dépéî àðæúîdì éúà÷ àîìòîc äéLecé÷ ìáà¯ ¦§§¨¦¥£¨¦¤¨§¥¨§¨¨¨¥¨
"ípç äàöéå" :àôeb .àëéøö ,eåä dãéc àîéà¯elà ¥¨¦¨¨§¦¨¨§¨§¨¦¨¥

"óñk ïéà" ,úeøâa éîé¯áBzëìå .úeøòð éîé elà §¥©§¥¨¤¥§¥©£§¦§
!úeøâa éòa àìå úeøòð àðîçø¯àa :äaø øîà ©£¨¨©£§¨¨¥©§¨©©¨¨

:àéðúc .øéëNå áLBzà äåäc éãéî ,äæ ìò ãnìå äæ¤§¦¥©¤¦¥©£¨©¨§¨¦§©§¨
"áLBz"¯"øéëN" ,íìBò ïéð÷ éeð÷ äæ¯éeð÷ äæ ¨¤¨¦§©¨¨¦¤¨

:øîBà éðàå ,øéëN øîàé àìå áLBz øîàé .íéðL ïéð÷¦§©¨¦¥¨¥¨§Ÿ¥¨¥¨¦©£¦¥
íìBò ïéð÷ éeð÷¯ìk àì íéðL ïéð÷ éeð÷ ,ìëBà Bðéà ¨¦§©¨¥¥¨¦§©¨¦Ÿ¨

?ïkL¯"áLBz" :øîBà éúééä ïk eléà¯éeð÷ äæ ¤¥¦¥¨¦¦¥¨¤¨
íìBò ïéð÷ éeð÷ ìáà ,íéðL ïéð÷¯øéëN àa .ìëBà ¦§©¨¦£¨¨¦§©¨¥¨¨¦

íìBò ïéð÷ éeðwL ét ìò óàL áLBz ìò ãnéìå¯ §¦¥©¨¤©©¦¤¨¦§©¨
íúä ?éîc éî :ééaà déì øîà ¯ .ìëBà Bðéà¯àðîçø áúk éîð éëc ,eäðéð éôeâ éøz ¥¥£©¥©©¥¦¨¥¨¨§¥¥¦§§¦©¦¨©©£¨¨

Cãéà áúk øãäå ,ìëàé àì òöøð áLBz¯àúléîe ,øîBçå ì÷a àéúàc àúléî øéëN äåä ¨¦§©ŸŸ©©£©¨©¦¨£¨¨¦¦§¨§¨§¨§©¨¤¦§¨
øîBçå ì÷a àéúàc¯àëä àlà .àø÷ dì áúëå çøè¯dì à÷ôð ék ,àéä àôeb ãç §¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨¤¨¨¨©¨¦¦¨§¨¨

úeøòða¯,úéðBìéàc øâáì àlà äëøöð àì :ééaà øîà àlà ?déaâ àéòa éàî úeøâa §©£©§©¨£¨©¥¤¨£©©©¥¨¦§§¨¤¨§¤¤§©§¦
úeøòða :àðéîà Czòc à÷ìñ¯úeøâáa ,÷Btéz¯.ïì òîLî à÷ ,÷Btéz àì¯é÷úîó ¨§¨©§¨¨¦¨§©£¥§©§¨¥¨©§©¨©§¦

áà úeLøî ïéàéöBî ïéàL ,ïéðîéq äîe ?àeä øîBçå ì÷ åàìå :éLà áø øa øî dì¯ ¨¨©©©¦§¨©¨¤©¦¨¦¤¥¦¦¥§¨
áà úeLøî äàéöBnL úeøâa ,ïBãà úeLøî ïéàéöBî¯?ïBãà úeLøî äàéöBnL ïéc Bðéà ¦¦¥§¨©§¤¦¨¥§¨¥¦¤¦¨¥§¨

:àðéîà Czòc à÷ìñ .úéðBìéàc àðéáæ øwéòì àlà äëøöð àì :éLà áø øa øî øîà àlà¤¨£©¨©©©¦¨¦§§¨¤¨§¦©§¦¨§©§¦¨§¨©§¨¨¦¨
úeøòð éðîéñ àéúàc¯úeøòð éðîéñ àéúà àìc ,àðéáæ éåä¯,àðéáæ dðéáæ éåä àì §¨§¨¦¨¥©£¨¥§¦¨§¨¨§¨¦¨¥©£¨¨¥§¦¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oiyeciw(iyily meil)

äàéöédúååëcà÷èòîîdneca zad z`ivi z` hrnl dzpeek - §¦¨¦§¨¨¨§©¥
epnn z`vei `idy in ,zexrpa dn` z`iviay ,dn`d z`ivil
`idy in ,oiyeciwa zad z`ivia la` ,sqk lawn epi` [oec`d]

.sqk lawn [a`d] epnn z`vei
:`xnbd zl`eyàäåàìàéîcdnec dpi` -éàääàéöéa`dnéàäì §¨Ÿ¨§¨©§¦¨§©

äàéöéy oeik ,oec`dníúäà÷ôðdìdn`d ,oec`dn d`ivia - §¦¨¨¨©§¨¨
z`veiúeLøîdïBãààëäå ,éøîâìézkààøqçéîd`iviae - ¥§¨§©§¥§¨¨©©¦¦©§¨

dxqg zad oiicr ,a`dnäøéñîäteçìixdy ,ezeyxn `vzy ick §¦¨§¨
dkef `ed oiicre ,llk dia` zeyxn z`vei dpi` cala oiyeciwa

:`xnbd daiyn .dze` yxeie dici dyrnaúøôäaàäéî íéøãð± ©£¨©§¨¦¦¨
dixcp zxtd iabl mewn lknà÷ôðdìdéúeLøîz`vei `id ± ©§¨¨¥§¥

,a`d zeyxn oiyeciwakeïðúc,(:eq mixcp)äøòðäñøBànääéáà ¦§©©£¨©§¨¨¨¦¨
dìòáeïéøéôî,äéøãð.lrad ila dixcp z` xtdl leki epi` a`de ©§¨§¥¦§¨¤¨

ef z`ivi dnec ,a`d zeyxn z`vei `id mixcp iably oeike
.oec`dn dn` z`ivil

:`xnbd zl`eyéàäåweqtd ike ±äàöéå''ípçéëäìàeäàúàc± §©§¨§¨¦¨§¨¦§¨¨
,dxrpd eza ly diyeciw sqk z` lawn a`dy cnll `aàä̈

éòaîdéìjxvp `ed `ld ±àéðúc ,àéðúãëì`k zeny) weqtd lr ¦¨¥¥§¦§©§¨§©§¨
(`iäàöéå'elà ,'ípçéîé,úeøâaza `idyk z`vei dixar dn`y §¨§¨¦¨¥§¥©§

,dpec` zeyxn miycg dyiye dpy dxyr mizyïéà''óñkelàéîé ¥¨¤¥§¥
,úeøòðizy dl yie ,cg` meie dpy dxyr mizy za `idyk ©£

xyt` ji`e .oec`d zeyxn z`vei dixar dn` f` s`y ,zexry
.xg` oec`l sqk yiy df weqtn cenll:`xnbd daiynøîà̈©

íà ,àðéáøàîéì ,ïkàø÷weqtd xn`i ±ïà''óñk,c"ei ze`d ila ¨¦¨¦¥¥¨§¨¥¨¤
éàîïéà''óñky cnll `l` ,c"ei mrïéàóñkïBãàììáà ,äæLéóñk ©¥¤¤¥¤¤§¨¤£¨¥¤¤

ïBãàìïàîe ,øçàeäéðd ,sqk el yiy oec`d edine ±.áà`xnbd §¨©¥©¦¨
:ef dyxc zxevl xewnd z` zx`anéànîeïðéLøãcéëäoipne ± ¦©§©§¦¨¨¦
.cxtpa c"ei ze`d z` miyxec ep`yàéðúcz`ypy odk za iabl §©§¨

zxzene dia` zial zxfeg dyxbzp e` dpnl`zp m`y ,l`xyil
didz iM odM zaE' (bi ak `xwie) xn`py ,dnexz zlik`a aey©Ÿ¥¦¦§¤

dWExbE dpnl`dì ïéà òøæåmgNn dixErpM dia` ziA l` daWe ©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤
mlerl dxeq` dzid l`xyidn rxf dl did eli`e ,'lk`Y dia`̈¦¨Ÿ¥

.dnexzaïéàéìàlàykdòøæoebk ,rxf dl oi` m` mle` ,miiw ¥¦¤¨©§¨
wx xzepe ,dicli eznyòøædòøæ,ckp -ïépîdakrn `ed s`y ¤©©§¨¦©¦

,dnexznãeîìzøîBìòøæ'ïéà,'dì,'dl oi`' milind z` miyxece ©§©¤©¥¨
ïéiòdì.l`xyidn rxf mey dl oi` m` oiirl jixvy -ïéàåéìàlà ©¥¨§¥¦¤¨

dl yi m`òøæøLkwx epnn dl yi m` mle` ,l`xyidnòøæ,ìeñt ¤©¨¥¤©¨
,xfnn ckp oebkïépî,dnexzn dakrn `ed s`yãeîìzøîBìòøæ' ¦©¦©§©¤©

ïéà,'dìmiyxeceïéiòdìrxf mey dl xzep `l m` oiirl jixvy - ¥¨©¥¨
.dnexzn dakrn `ed ,leqt elit` ,rxf xzep m`e ,l`xyidn

,leqt rxf df weqtn zcnel `ziixad cvik :`xnbd dywnàäå§¨
déz÷étàmyn dcnl xak `ld -òøæì.dòøæoic :`xnbd zvxzn ©¦§¥§¤©©§¨
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áéúkeäaze`dã"eé,'o`n' dlinaàëäåáéúkdéamr 'oi`',ã"eé §¦§§¨¨§¦¥
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dixar dn` z`ivi dxeza aezk recn xg` mrh x`an iia`

:zexbaaàlàøîààì ,éiaàäëøöð,zexba inia d`ivi lr dyxcd ¤¨¨©©©¥Ÿ¦§§¨
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,daBðéàïécäàéöBnLúeLøî,ïBãàweqtn cenll jixv `le ¥¦¤¦¨¥§¨
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קצה
iiepik lk` cenr c sc ± oey`x wxtxifp

èòîî à÷ äúååëã äàéöé,dn` oicn hrnn `w dn` z`ivic `inec oiqexi` z`ivi Ð

xn`w dizeyxn `wtpc oec`l sqk oi` dixard dn` z`ivi dne .da sqk yic xninle

wc ,sqk yic herin s` Ð `xwepnid d`viy inl sqk yi Ð oiqexi` z`ivil wiic `

.a` epiide ,xn`wàéîã àì àäå,dn` z`ivil oiqexi` z`ivi Ðz`ivic zxn`w ikide

ihernl iz` oiqexi`?,`id dzeekc e`l `d

dici dyrnl a`c dizeyxn `wtp `l izk`c

!dtegl qpkzy cr ,dzyexileíéøãð úøôäá
äéúåùøî äéì à÷ôð àäéîxtdl leki epi`y Ð

.ecalíðç äàöéå.`vz izn yxit `le Ðåìà
úåøâá éîézeidl zexrpn dpzyn `idy Ð

.zxbeaóñë ïéàÐ d`iven xg` xac `l` Ð

dl `wtp ikn :jixt dinwle .zexrp ini el`

dizciar i`n zexba ,zexrpa?óñë ïà`la Ð

."inai o`n" aizkck ,c"eiïðéùøãã ïìðîc"ei Ð

.diytp itp`a ,`peeb i`d ik "oi`"cïéà òøæäì
éì ïéàdnexza lek`ln odk za lr akriy Ð

.l`xyin drxf `l`øîåì ãåîìú ïéðî äòøæ òøæ
äéìò ïééò äì ïéàÐ oa el yie dpa zn m`y Ð

.dakrn `ed s`ìåñô òøæ.xfnn oebk Ðéðá
íéðáë íä éøä íéðázenai zkqna ol `wtp Ð

"eznai lr `ad" wxta(a,aq).àðî äéôåâ àðúå
äéì.c"ei `la o` dil rnync Ðíòìá ïàîÐ

.epnr jlil ezrca oi`äùòî áúëîì êéøèöéàå
äéáàì äéãé."dn`l eza z`"n lirl silick Ð

äéðéî àðæúî à÷ãdici dyrn lr dizrce Ð

.`gikycäì éúà à÷ àîìòîãdzid `le Ð

.mliaya dpefl mdilr ezrcìò ãîéìå äæ àá
äæ`l` ,`xwna zexrp yxit `ly jezn Ð

zelzl xg` xac epl oi`y ,cnl `ed eili`n

azk i`c .mdipy aezkl jxved Ð ea ez`ivi

,`xw opireny`c `ed zexba :`pin` ded ,cg

cnle exiag `a ,dl witn `l Ð zexrp la`

.`z` zexrpl ediipin cg jgxk lr :eilréãéî
øéëùå áùåúà äåäã,dnexz iab aizkc Ð

.ikd yxcinl"áùåú"dnexz lv` xen`d Ð

."ycw lk`i `l xikye odk ayez"ïéð÷ éåð÷ äæ
íìåòit lr s`e ,odk cia rvxpd ixar car Ð

lek`l ,miprpk micar x`yk el iepw eteb oi` ok

.dnexzaíéðù ïéð÷yy oiicr el ribd `ly Ð

.mipyáùåú ìò ãîéìå øéëù àájgxk lrc Ð

eazkpy xg`ne ,`z`c `ed rvxpl ediipin cg

,`iz` "ayez"n rvxpc `zernyn Ð mdipy

.mipy yyl iepwd on xzei elv` ayein `edy

åäðéð éôåâ éøú íúäipy rvxp epi`ye rvxp Ð

.odk ly eziaa mdipy zeidl xyt`e ,md miteb

éëã'åë àðîçø áúë éîðyxit elit`e ,xnelk Ð

epi`y lr yxite xfge ,lk`i `l rvxp :aezkd

iziid Ð eazekl jxved `ly it lr s`e ,rvxp

`zlin xiky iedc ab lr s` :xnele uxzl leki

.`xw dl azke gxh Ð xnege lwa `iz`c

lr cnile df `a :xnel yi mzd eazkyk jkitl

`le ,yexita rvxp aezki :zeywdl epl oi`e ,df

.xiky aezkiàëä ìáà`xw dwt`c Ð

dn` dl zgkyn `l ,dzexrpa dizeyxn

`lc icin `xw ol azk ikide ,zexbaa d`vei

ied?!`l eze ,`icda zexrp aezklúéðåìéàÐ

de`iveiy `xw opireny`e .zexrp ipniq dl oi`

.dpy mixyr dl didiyk dzexba iniïéàù
áà úåùøî ïéàéöåî,lirl opixn`ck Ð

.dia`l dici dyrnyúåùøî äàéöåîù úåøâá
áà,zexrp `l` `xw dil ikfc `pgky` `lc Ð

aizkc(ak mixac)."dxrpd ia`l"'åë ïéã åðéà
!`xw dl azke gxh xnege lwa `iz`c `zlin :oxn` `d :jixt onwle Ðàìäëøöð.zepa x`yk dzephwa zxknp zipeli`dy epcnll `l` zexbac `xw Ð
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äàéöézr `edy ,oec`n dixard dn` z`ivi :l`ppg epiax yxit Ð hrnn `w dzeekc

meiac cenll jixv `edy llk rnyn `l `ibeq ,edin .dxrp o`k s` ,mixerp

,oec` zeyxa oebk Ð dzeekc d`ivi yxtl d`xpe .ied dia`c sqkc olpn `l` ,ixiin zexrp

zeyxn dz`ivia sqk yiy o`k ok enk ,epnn d`viy oec`l ozep did f` Ð sqk my did m`

.`iyewd oeyl rnyn oke .ied dia`c Ð a`òøæ
leqt drxf rxf :wgvi epiax xne` Ð oipn leqt

on dlqt Ð dl leqtl dlrapy oeik `dc .xn`w

`kil jklid .dnexza cer lk`z `le ,dpedkd

.drxf rxf `l` ,ynn leqt rxf yxtlàádf

Ð cg `l` azk `l i` :yexit Ð df lr cnile

m`e .zexba epiidc ,xzei d`xpa dil inwen ied

oi`" lr cenll "mpg d`vie" il dnle :xn`z

oi`" inwe`l opivn ded `l jgxk lr `d ?"sqk

opiyxc dipin `dc ,zexrpa `l` zexbaa "sqk

m` .a` Ð epne ,xg` oec`l sqk yi la` :lirl

eli`c ,zexrpa ixii` `xw i`d jgxk lr ,ok

dxbay oeikc ,oiyecwa i`kf a`d oi` Ð zexbaa

i`c :dyn epiax axd xne`e !da zeyx dia`l oi`

"sqk oi`" opinwen ded Ð "mpg d`vie" e`l

cge zexrpl cg Ð `piax xn`c c"eic `xezie

ded `l Ð "df oec`l sqk oi`"c dyxce .zexbal

."mpg d`vie" jixhvi` ikdl ,opiyxc

úåøâám`e Ð 'ek a`d zeyxn d`iveny

d`iveny ,gikez a`d zzin :xn`z

s` Ð oec` zeyxn d`iven dpi`e a`d zeyxn

zzinl dn :jxtnl `ki`c :xnel yie !`ia` ip`

zexbaa xn`z ,sebd dpzyp `l oky Ð a`d

.sebd dpzypy

äàöéåini el` sqk oi` zexba ini el` mpg

dil ded `yixa :xn`z m`e Ð zexrp

yie !zexba ini xcde ,zexrp ini el` hwpnl

inil dinwe`l jixv "sqk oi`"c meyn :xnel

,xg` oec`l sqk yi la` :lirl xn`ck ,zexrp

eza iyecwa i`kf a`d oi`c ,zexrp ini epiidc

.zxbea

àìãÐ `piaf dpiaf ied `l zexrp ipniq `iz`

`iaz `ly rcp ji` zephwae :xn`z m`e

za `idyk epiid zipeli` ipniqc ?zexrp ipniq

wxt `zi`ck ,zexry d`iad `le mixyr

ipniq yiy it lr s`e .(a,t zenai) "lxrd"

oniq oebk ,zephwa xikdl xyt`y zipeli`

`d Ð miypk dirn iletiy oi`e dar dlewc

,olek ea `diy cr :qixq iab (my) opixn`

yie !zipeli`a oicd `ed `nzqneikdc :xnel

xifgdl oec`d jixve ,`piaf dpiaf ied `l :xn`w

oic da jiiy oi` mbe .sqkd xifgi a`de ,diyrn

.dcri m` cerii
`xwirn
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éøèöéàéøèöéà ék .íéðák ïä éøä íéða éðác ,àø÷ CC ¦§§¦§¨¦§¥¨¦£¥¥§¨¦¦¦§§¦

àø÷¯.ìeñt òøæì¯Léøãc déìðî déôeb àðúå §¨§¤©¨§¨¨¥§¨¥§¨¥
?éëä¯"éîáé ïàî"e "íòìa ïàî" áéúk :éøîà ¨¦¨§¦§¦¥¥¦§¨¥¥§¨¦

ã"åé déa áéúk àëäå ,ã"åé eäa áéúk àìc¯òîL §¨§¦§§¨¨§¦¥§©
.àúàc àeä àLøãì dpéîéøèöéàåäéLecé÷ ázëîì C ¦¨¦§¨¨§¨¨§¦§§¦§¦§©¦¤¨

éøèöéàå ,äéáàìéàc ;äéáàì äéãé äNòî ázëîì C §¨¦¨§¦§§¦§¦§©©£¥¨¤¨§¨¦¨§¦
äéáàì äéLecé÷ àðîçø áúk¯íeMî :àðéîà äåä ¨©©£¨¨¦¤¨§¨¦¨£¨¨¦¨¦

eäa àçøè à÷c äéãé äNòî ìáà ,eäa àçøè àìc§¨¨§¨§£¨©£¥¨¤¨§¨¨§¨§
¯äéãé äNòî ïðéòîLà éàå .eåä dãéc àîéà¯à÷c ¥¨¦¨¨§¦©§©¦©©£¥¨¤¨§¨

,dépéî àðæúîdì éúà÷ àîìòîc äéLecé÷ ìáà¯ ¦§§¨¦¥£¨¦¤¨§¥¨§¨¨¨¥¨
"ípç äàöéå" :àôeb .àëéøö ,eåä dãéc àîéà¯elà ¥¨¦¨¨§¦¨¨§¨§¨¦¨¥

"óñk ïéà" ,úeøâa éîé¯áBzëìå .úeøòð éîé elà §¥©§¥¨¤¥§¥©£§¦§
!úeøâa éòa àìå úeøòð àðîçø¯àa :äaø øîà ©£¨¨©£§¨¨¥©§¨©©¨¨

:àéðúc .øéëNå áLBzà äåäc éãéî ,äæ ìò ãnìå äæ¤§¦¥©¤¦¥©£¨©¨§¨¦§©§¨
"áLBz"¯"øéëN" ,íìBò ïéð÷ éeð÷ äæ¯éeð÷ äæ ¨¤¨¦§©¨¨¦¤¨

:øîBà éðàå ,øéëN øîàé àìå áLBz øîàé .íéðL ïéð÷¦§©¨¦¥¨¥¨§Ÿ¥¨¥¨¦©£¦¥
íìBò ïéð÷ éeð÷¯ìk àì íéðL ïéð÷ éeð÷ ,ìëBà Bðéà ¨¦§©¨¥¥¨¦§©¨¦Ÿ¨

?ïkL¯"áLBz" :øîBà éúééä ïk eléà¯éeð÷ äæ ¤¥¦¥¨¦¦¥¨¤¨
íìBò ïéð÷ éeð÷ ìáà ,íéðL ïéð÷¯øéëN àa .ìëBà ¦§©¨¦£¨¨¦§©¨¥¨¨¦

íìBò ïéð÷ éeðwL ét ìò óàL áLBz ìò ãnéìå¯ §¦¥©¨¤©©¦¤¨¦§©¨
íúä ?éîc éî :ééaà déì øîà ¯ .ìëBà Bðéà¯àðîçø áúk éîð éëc ,eäðéð éôeâ éøz ¥¥£©¥©©¥¦¨¥¨¨§¥¥¦§§¦©¦¨©©£¨¨

Cãéà áúk øãäå ,ìëàé àì òöøð áLBz¯àúléîe ,øîBçå ì÷a àéúàc àúléî øéëN äåä ¨¦§©ŸŸ©©£©¨©¦¨£¨¨¦¦§¨§¨§¨§©¨¤¦§¨
øîBçå ì÷a àéúàc¯àëä àlà .àø÷ dì áúëå çøè¯dì à÷ôð ék ,àéä àôeb ãç §¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨¤¨¨¨©¨¦¦¨§¨¨

úeøòða¯,úéðBìéàc øâáì àlà äëøöð àì :ééaà øîà àlà ?déaâ àéòa éàî úeøâa §©£©§©¨£¨©¥¤¨£©©©¥¨¦§§¨¤¨§¤¤§©§¦
úeøòða :àðéîà Czòc à÷ìñ¯úeøâáa ,÷Btéz¯.ïì òîLî à÷ ,÷Btéz àì¯é÷úîó ¨§¨©§¨¨¦¨§©£¥§©§¨¥¨©§©¨©§¦

áà úeLøî ïéàéöBî ïéàL ,ïéðîéq äîe ?àeä øîBçå ì÷ åàìå :éLà áø øa øî dì¯ ¨¨©©©¦§¨©¨¤©¦¨¦¤¥¦¦¥§¨
áà úeLøî äàéöBnL úeøâa ,ïBãà úeLøî ïéàéöBî¯?ïBãà úeLøî äàéöBnL ïéc Bðéà ¦¦¥§¨©§¤¦¨¥§¨¥¦¤¦¨¥§¨

:àðéîà Czòc à÷ìñ .úéðBìéàc àðéáæ øwéòì àlà äëøöð àì :éLà áø øa øî øîà àlà¤¨£©¨©©©¦¨¦§§¨¤¨§¦©§¦¨§©§¦¨§¨©§¨¨¦¨
úeøòð éðîéñ àéúàc¯úeøòð éðîéñ àéúà àìc ,àðéáæ éåä¯,àðéáæ dðéáæ éåä àì §¨§¨¦¨¥©£¨¥§¦¨§¨¨§¨¦¨¥©£¨¨¥§¦¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc oiyeciw(iyily meil)

äàéöédúååëcà÷èòîîdneca zad z`ivi z` hrnl dzpeek - §¦¨¦§¨¨¨§©¥
epnn z`vei `idy in ,zexrpa dn` z`iviay ,dn`d z`ivil
`idy in ,oiyeciwa zad z`ivia la` ,sqk lawn epi` [oec`d]

.sqk lawn [a`d] epnn z`vei
:`xnbd zl`eyàäåàìàéîcdnec dpi` -éàääàéöéa`dnéàäì §¨Ÿ¨§¨©§¦¨§©

äàéöéy oeik ,oec`dníúäà÷ôðdìdn`d ,oec`dn d`ivia - §¦¨¨¨©§¨¨
z`veiúeLøîdïBãààëäå ,éøîâìézkààøqçéîd`iviae - ¥§¨§©§¥§¨¨©©¦¦©§¨

dxqg zad oiicr ,a`dnäøéñîäteçìixdy ,ezeyxn `vzy ick §¦¨§¨
dkef `ed oiicre ,llk dia` zeyxn z`vei dpi` cala oiyeciwa

:`xnbd daiyn .dze` yxeie dici dyrnaúøôäaàäéî íéøãð± ©£¨©§¨¦¦¨
dixcp zxtd iabl mewn lknà÷ôðdìdéúeLøîz`vei `id ± ©§¨¨¥§¥

,a`d zeyxn oiyeciwakeïðúc,(:eq mixcp)äøòðäñøBànääéáà ¦§©©£¨©§¨¨¨¦¨
dìòáeïéøéôî,äéøãð.lrad ila dixcp z` xtdl leki epi` a`de ©§¨§¥¦§¨¤¨

ef z`ivi dnec ,a`d zeyxn z`vei `id mixcp iably oeike
.oec`dn dn` z`ivil

:`xnbd zl`eyéàäåweqtd ike ±äàöéå''ípçéëäìàeäàúàc± §©§¨§¨¦¨§¨¦§¨¨
,dxrpd eza ly diyeciw sqk z` lawn a`dy cnll `aàä̈

éòaîdéìjxvp `ed `ld ±àéðúc ,àéðúãëì`k zeny) weqtd lr ¦¨¥¥§¦§©§¨§©§¨
(`iäàöéå'elà ,'ípçéîé,úeøâaza `idyk z`vei dixar dn`y §¨§¨¦¨¥§¥©§

,dpec` zeyxn miycg dyiye dpy dxyr mizyïéà''óñkelàéîé ¥¨¤¥§¥
,úeøòðizy dl yie ,cg` meie dpy dxyr mizy za `idyk ©£

xyt` ji`e .oec`d zeyxn z`vei dixar dn` f` s`y ,zexry
.xg` oec`l sqk yiy df weqtn cenll:`xnbd daiynøîà̈©

íà ,àðéáøàîéì ,ïkàø÷weqtd xn`i ±ïà''óñk,c"ei ze`d ila ¨¦¨¦¥¥¨§¨¥¨¤
éàîïéà''óñky cnll `l` ,c"ei mrïéàóñkïBãàììáà ,äæLéóñk ©¥¤¤¥¤¤§¨¤£¨¥¤¤

ïBãàìïàîe ,øçàeäéðd ,sqk el yiy oec`d edine ±.áà`xnbd §¨©¥©¦¨
:ef dyxc zxevl xewnd z` zx`anéànîeïðéLøãcéëäoipne ± ¦©§©§¦¨¨¦
.cxtpa c"ei ze`d z` miyxec ep`yàéðúcz`ypy odk za iabl §©§¨

zxzene dia` zial zxfeg dyxbzp e` dpnl`zp m`y ,l`xyil
didz iM odM zaE' (bi ak `xwie) xn`py ,dnexz zlik`a aey©Ÿ¥¦¦§¤

dWExbE dpnl`dì ïéà òøæåmgNn dixErpM dia` ziA l` daWe ©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤
mlerl dxeq` dzid l`xyidn rxf dl did eli`e ,'lk`Y dia`̈¦¨Ÿ¥

.dnexzaïéàéìàlàykdòøæoebk ,rxf dl oi` m` mle` ,miiw ¥¦¤¨©§¨
wx xzepe ,dicli eznyòøædòøæ,ckp -ïépîdakrn `ed s`y ¤©©§¨¦©¦

,dnexznãeîìzøîBìòøæ'ïéà,'dì,'dl oi`' milind z` miyxece ©§©¤©¥¨
ïéiòdì.l`xyidn rxf mey dl oi` m` oiirl jixvy -ïéàåéìàlà ©¥¨§¥¦¤¨

dl yi m`òøæøLkwx epnn dl yi m` mle` ,l`xyidnòøæ,ìeñt ¤©¨¥¤©¨
,xfnn ckp oebkïépî,dnexzn dakrn `ed s`yãeîìzøîBìòøæ' ¦©¦©§©¤©

ïéà,'dìmiyxeceïéiòdìrxf mey dl xzep `l m` oiirl jixvy - ¥¨©¥¨
.dnexzn dakrn `ed ,leqt elit` ,rxf xzep m`e ,l`xyidn

,leqt rxf df weqtn zcnel `ziixad cvik :`xnbd dywnàäå§¨
déz÷étàmyn dcnl xak `ld -òøæì.dòøæoic :`xnbd zvxzn ©¦§¥§¤©©§¨

y dfòøædòøædnexzn dakrnàìéøèöéàCàø÷,weqt jixv `l - ¤©©§¨Ÿ¦§§¦§¨
oeikéðácíéðaéøäïä,íéðák`l`ékéøèöéàCàø÷wxòøæì.ìeñt ¦§¥¨¦£¥¥§¨¦¦¦§§¦§¨§¤©¨

.'oi`' dlina c"ei ze`d miyxecy gken ef `ziixane
:`xnbd zl`eyådàpú`ziixad lydéìðî ,déôebLéøãcéëä± §©¨¥§¨¥§¨¦¨¦

:`xnbd daiyn .jk yexcl el oipn,éøîàdnn z`f cnl `pzd ¨§¥
cáéúkak xacna) mrlan exfgy ixg` wlal exn` a`en ixyy §¦

(ciïàî'íòìa,'EpOr Kldezvleg `idyk zxne` dnaidy dnn ¥¥¦§¨£Ÿ¦¨
(f dk mixac) mailïàî'éîáé,'l`xUiA mW eig`l miwdlàìc ¥¥§¨¦§¨¦§¨¦¥§¦§¨¥§Ÿ

áéúkeäaze`dã"eé,'o`n' dlinaàëäåáéúkdéamr 'oi`',ã"eé §¦§§¨¨§¦¥
eòîLdpéîàLøãìàeäàúàcdpc `xnbd .dyxcl `a xeziidy ± §©¦¨¦§¨¨§¨¨

ly dici iyrne oiyeciwd sqky cnll miweqt ipy jixv recn
:dia`l mikiiy zadéøèöéàåCázëîìcnll 'sqk oi`' weqtd §¦§§¦§¦§©

sqkyäéLecé÷éøèöéàå ,äéáàìCázëîìcnll 'dn`l' weqtd ¦¤¨§¨¦¨§¦§§¦§¦§©
yäNòîäéãé,äéáàì.dfn df mcnell oi`eéàcáúkàðîçøwx ©£¥¨¤¨§¨¦¨§¦¨©©£¨¨

sqkyäéLecé÷äåä ,äéáàìàðéîà,dia`l md wxyíeMîàìc ¦¤¨§¨¦¨£¨£¦¨¦§Ÿ
àçøèeäa,mzbyda dgxh `l zady meyn -ìáàäNòîäéãé ¨§¨§£¨©£¥¨¤¨
à÷càçøèeäa,mzbyda dgxhy ±àîéàdãéceåäxne` iziid ± §¨¨§¨§¥¨¦¨£

.dly mdyéàåïðéòîLày wxäNòîäéãéwxy xne` iziid ,dia`l §¦©§§¦¨©£¥¨¤¨
meyn ,dia`l mdà÷càðæúîdépéîezrce epnn zpefip `idy - §¨¦§§¨¦¥

,migiky mdy dici iyrn z` df zxenz lawlìáàsqk,äéLecé÷ £¨¦¤¨
àîìòîcéúà÷dì,dze` oefi `ed ezxenzy ezrc dzid `ly ± §¥¨§¨¨¨¥¨

àîéàdãéceåäjkitle .dly mdy xne` iziid ±àëéøöekxved ± ¥¨¦¨£§¦¨
:mipicd ipy z` cnll miweqt ipy

.dixar dn` ze`ivi iabl `ziixad z` zx`an `xnbd,àôeb¨
äàöéå''ípç(`i `k zeny)elàéîé,úeøâaz`vei dixar dn`y §¨§¨¦¨¥§¥©§

,zexbal dribnyk dpec`nïéà''óñkelàéîéúeøòðmda s`y ¥¨¤¥§¥©£
mb cnll weqtd jxved recn :`xnbd dywn .oec`dn z`vei `id

,zexbaa d`ivi mbe zexrpa d`iviáBzëìåàðîçøúeøòðàìåéòa §¦§©£¨¨©£§Ÿ¨¥
aezkl jixv `le -úeøâa:`xnbd zvxzn .øîààa ,äaøäæ- ©§¨©©¨¨¤
,zexba ly cenildãnìåìòäæxacn `edy ipyd cenild lr - §¦¥©¤

eli`e ,zexbal e` zexrpl zernyn weqta oi` ixdy ,zexrp lr
yiyke ,zxge`nd zexbaa eze` micinrn epiid cg` cenil did

.zexrp mb micnel ep` sqep ceniléãéîäåäcáLBzàøéëNåenke - ¦¦©£¨©¨§¨¦
milke` mpi` odk icar mdy s`y ,miixar micar iabl epivny

,oec`d ly epi` mteby oeik ,dnexz,àéðúcak `xwie) weqtd lr §©§¨
,'Wcw lk`i `l xikUe odM aWFY' (i'áLBz'äæd ixar caréeð÷ ©Ÿ¥§¨¦ŸŸ©Ÿ¤¨¤¨

ïéð÷íìBò,laeid cr caere rvxpy ici lr'øéëN'äæixar car ¦§©¨¨¦¤
déeð÷ïéð÷íéðLmpi` mdipye ,dxikndn mipy yy exaryk `veie ¨¦§©¨¦

,`ziixad zl`eye .dnexz milke`øîàéyáLBzlke` epi` Ÿ©¨
,dnexzàìåøîàéyøéëN,dnexz lke` epi`éðàåøîBàinvrn §ŸŸ©¨¦©£¦¥

m` ixdy ,lke` epi` xikyyéeð÷ïéð÷íìBòBðéà,ìëBàcaery s` ¨¦§©¨¥¥
,laeid créeð÷ïéð÷íéðLàììkïkLdaiyne .dnexz lke` epi`y ¨¦§©¨¦Ÿ¨¤¥

y ,`ziixadeléàdidïk,cg` weqt wx aezk didy ,éúééäøîBà ¦¥¨¦¦¥
yáLBzäæéeð÷ïéð÷ìáà ,íéðLéeð÷ïéð÷íìBòìëBàe ,dnexzàa ¨¤¨¦§©¨¦£¨¨¦§©¨¥¨

'øéëN'ãnéìåìò'áLBz'oec`d lv` ayeind rvxp carl dpeekdy ¨¦§¦¥©¨
,ax onfóàLìòétL`edéeðwïéð÷Bðéà ,íìBòìëBà.dnexz ¤©©¦¤¨¦§©¨¥¥

ayezl dixar dn` ze`ivi dnicy dax lr dywn `xnbd
:xikyeøîàdéìéî ,éiaàéîc,xikye ayezl dixar dn`íúä- ¨©¥©©¥¦¨¥¨¨

rvxp care yya `veid ixar caréøzéôebeäðéðmiyp` ipy ± §¥¥¦§
dxezdy zeywdl oi`e .mdipy z` yi cg` oec`ly okzie ,md
yya `veid car mby xnege lwa cnlpe rvxp car wx aezkz

,lke` epi`éëcénðáúkàðîçøaezk did m` elit`y oeik - §¦©¦¨©©£¨¨
yxetna'òöøð áLBz'àììëàé,dnexzøãäåáúkCãéàjk xg`e - ¨¦§¨ŸŸ©§¨©¨©¦¨

,xzein dfy dyw did `l ,yya `veid car zazek dxezd dzid
y meynäåäøéëNàúléîàéúàccnlp yya `veid cary -ì÷a £¨¨¦¦§¨§¨§¨§©

àúléîe ,øîBçåàéúàccnlpd xace -ì÷aøîBçå,çøèáúëådì ¨¤¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨
àø÷.yxetnaàlààëäzxbeae dxrp ,dixar dn`aãçàôebàéä §¨¤¨¨¨©¨¦

e ,`ed cg` seb -ékà÷ôðdìz`vei `id xy`ke ±úeøâa ,úeøòða ¦©§¨¨§©£©§
éàîàéòadéably ze`ivn oi`e ,dzexbaa elv` didz ji` ± ©¨£¨©¥

.dziiyewa `xnbd zpeek dzid efe .zexbaa d`ivi
dixar dn` z`ivi dxeza aezk recn xg` mrh x`an iia`

:zexbaaàlàøîààì ,éiaàäëøöð,zexba inia d`ivi lr dyxcd ¤¨¨©©©¥Ÿ¦§§¨
àlàøâáìúéðBìéàczexrp ipniq dl oi`e zcll dleki dpi`y ¤¨§¤¤§©§¦

.zxbea `id ,dpy mixyr za ziidpyke ,llkà÷ìñCzòcàðéîà ©§¨©§¨£¦¨
yúeøòða÷etézla` ,dpec`n dn` `vz -úeøâáaàì÷etéz± §©£¥§©§Ÿ¥

,zexbaa s` `vz `l zexrp dl oi`y zipelii`e ,`vz `là÷̈
òîLîïì.zipelii`a d`iven zexba mby ©§©¨

:iia` lr dywn `xnbdé÷úîódìøîøaáøåàìå ,éMàì÷øîBçå ©§¦¨©©©©¦§©©¨¤
äîe ,àeäïéðîéqzexrp lyïéàLïéàéöBîúeLøî,áàeïéàéöBî ©¦¨¦¤¥¦¦¥§¨¦¦

úeLøîúeøâa ,ïBãàäàéöBnLúeLøî,áàak mixac) weqta ixdy ¥§¨©§¤¦¨¥§¨
zeyx dia`l oi` zxbea `idyke ,'dxrPd ia`l Epzpe' xn`p (hi§¨§©£¦©©£¨

,daBðéàïécäàéöBnLúeLøî,ïBãàweqtn cenll jixv `le ¥¦¤¦¨¥§¨
.zexbaa z`vei zipelii`y

oi` mpg d`vie' weqtdn cnlpd xg` oic x`an iy` ax xa xn
:'sqkàlàøîàøîøaáøàì ,éMàäëøöðàlàøwéòìàðéáæ- ¤¨¨©©©©©¦Ÿ¦§§¨¤¨§¦©§¦¨

dxiknd,úéðBìéàc.dn`l zipelii`d eza z` xeknl leki a`dy §©§¦
eà÷ìñCzòcàðéîàza wxyàéúàc`iadl dteqy -éðîéñ,úeøòð ©§¨©§¨£¦¨§¨§¨¦¨¥©£

éåäàðéáæza la` ,dlg dzxikn -àìcàéúà`iadl dteq oi`y - ¨¥§¦¨§Ÿ¨§¨
éðîéñàì ,úeøòðéåädðéáæàðéáæ,llk dxikn dzxikn didz `l - ¦¨¥©£Ÿ¨¥§¦¨§¦¨

,zexrpa z`vl die`x dpi`y oeik
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קצו
iiepik lka cenr c sc ± oey`x wxtoihib

'åë úøîà àädia wetizc zipeli`c xbA `xw opireny` i` dil dywz i`ne Ð?àðúå ¤¤

àëäî äéì éúééî`pzl dil iwtp "sqk oi`"n lirlc dcedi ax edl silic ,sqk iyeciw Ð

.oextr dcyc dgiwnäìòáå äùà ùéà ç÷é éëdgiwn dxhetl hb aezkd Dkixvde Ð

.'ebe "`vnz `l m` dide" `xwc `tiq azkck ,efàåä ïéã àìäåsqka zipwp `dzy Ð

`xw il dnle ,xnege lwn?äàéáá úéð÷ð äðéàù
dpi` Ð dgty myl d`ial dil dxqn m` Ð

.jka ezgtyóñëá úéð÷ðsqkn" aizkck Ð

"ezpwn(dk `xwie).äàéáá úéð÷ðù åæsilick Ð

."dlrae"n onwlóñëá úéð÷ð äðéà äîáéÐ

`la hba d`ivedl ,ezy`k zeidl mail

onwl silick .dvilg(`,ci)dilr `ai dnai" :

.da xneb sqk oi`e ,da zxneb d`ia Ð "dnaie

àðéãã àø÷éòî,cenll `a dz`y mewnn Ð

:xn`w ikdle .aiydl yi ,dixard dn` epiidc

aiydy daeyzdy ,`kxit `picc `xwirn

`picc `xwirn e`l Ð "gikez dnai" dligza

.xg` mewnn `l` ,`iz`óñëá äàöåé ïëùÐ

,dvxz m` mipy yy jeza dnvr z` dcety

aizkck(`k zeny)sqke li`ede ."dctde"

.dzepwl inp aeyg Ð dzectl da aeygäðéàù
óñëá äàöåéoi`e ,dzxek xtq"n ol `wtpck Ð

."dzxek xg` xacäàöéå áúëéîì êéøèöéàå
íðçsqk yi :lirl silick dipin slinl Ð

.xg` oec`läéãéãì éäéà äáäéã àëéä,sqk Ð

.il ycwzd :dil dxn`c .ezycweïéùåãé÷ ååäéì
dn Ð zeyi` ciar sqkc opireny`c oeikc Ð

dcic sqk il dn ,dicic sqk il?xcd ikdl

"yi` gwi ik" :`icda izixg` `pnif `xw `pz

."yi`l dy` gwz ik" `leíåùì äðéð÷ ïéà ïëù
úåùéàd`ia da `kiiy `l jkld Ð.ïëù

úãîåòå ä÷å÷æoi`e ,znd iyeciw zngn ,dfl Ð

Ð `xwirnc oipw la` .xenbl `l` d`a d`ia
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àø÷éòîyya z`vei oky :hwpinl ivnc oicd `ed Ð sqka z`vei oky `kxit `picc

`kiiyc `kxit jxtnl dil `gip `l` ,oipniqe laeie,ziprpk dgtya s`

dywd .laeie yye mipniqc `kxit ikiiy `lc ,ziprpk dgtyn xnege lw carinl ivn dedc

lkn ,xnege lwn sili ivn `lc idp ?"gwi ik" il dnl izk` :y"piilxe`n awri iax axd

dixard dn`l dyiwdy ,`yiwidn slip mewn

,zxg`l aezkd dyiwd Ð "el gwi zxg` m`e"n

ol `wtp dixard dn`e .(`,fh) onwl `zi`ck

dn` dne ,"dctde"n sqka zipwpy (a,ci) onwl

oi`c ,sqka zipwp dy` s` Ð sqka zipwp

cegl ywidn i`c :xnel yie !ywidd lr oiaiyn

izy `diy cr dhexta ibq `lc `pin` ded

.onwl gkenck ,dixard dn`a opirack ,zehext

dn`c eprci `lc oeik :uxiz l`pzp epiaxe

li`edc ,"dctde"n `l` sqka zipwp dixard

oipw dipin opitli `l ,sqka zipwp sqka d`veie

enk sqka d`vei dpi` dz`iviay itl ,dy` ly

.dixard dn`

äîm`e Ð sqka d`vei oky dixard dn`l

oi`y d`ia dne ,d`ian sqk slip :xn`z

dpewy sqk ,dy`a dpew Ð dixard dn`a dpew

yie ?dy`a dpwiy oic epi` Ð dixard dn`a

,gikez dnai :jxtinl `ki`c oky lk :xnel

.sqka zipwp dpi`e d`iaa zipwpyàëéä
:qxhpewa yxit Ð ezyciwe dicicl dadic

ixdy :dywe ."il ycewn dz` ixd" zxne`y

jka xq`p oi`y ,oiyeciw oeyl ltep epi` yi`a

ip` ixd" zxne`y :yxtl yie !miyp x`yl

e`l Ð dicicl dadic xnel jixve ."jl zycewn

dvex `l` ,oiyecwd lawn dia` ixdy ,`wec

.dxn`e :xneláúëgwz ik `le gwi ik `pngx

"gwi ik"c `xw xwirc oeik :`niz Ð yi`l dy`

slinl jixv dn ,epycwz `l `idy xninl `z`

,dil opirny ikd e`la ?oextr dcyn dgiw dgiw

!"yi` z` dy` gwz ik" `le "gwi ik" aizkcn

`xw opinwen ded dey dxifb e`l i`c :xnel yie

la` ,d`ia ly oiyeciw` Ð "yi` gwi ik"c

.`ed xn`e `ed ozp opira `l Ð sqk iyecwa

Ð "gwi ik"c iiexe`l ;dey dxifb jixhvi` ikdl

.`ed xn`e `ed ozp opira ikd elit`e ,sqka ixiin

äìòáå:xn`z m`e Ð d`iaa zipwpy cnln

oeyl inp rnync "gwi ik" aizkcn dil wetiz

gwi xy` yi`" :zeixrc dgiw edlek enk ,d`ia

yi`" "gwz `l dzeg` l` dy`e" "ezeg` z`

`kid ip`yc :xnel yie !"eig` zy` z` gwi xy`

wxta opixn`ck ,xg` oipra eyxtl xyt` i`c

`ad" yixa opixn`ck ,d`iaa zipwpc dey dxifbn slipe :xn`z m`e .dgiw Ð dgiwl die`xd ,daiky Ð daikyl die`xd ,mzq dxeza oiaezk oigewil :(`,fv zenai) "dqep`d lr oi`yep"

`l mzdc dgiwc oeikc ,zeixrc dgiwn opixnb ded `l d`ia xwir Ð "dlrae" azk e`l i`c :xnel yie !"dgiw" "dgiw" `iz` Ð d`xrda dpwpy oipn dlral dy` :(a,dp my) "eznai lr

.xity opixnb Ð d`ia xnbk d`xrd aygl la` .llk oipwa irzyinäîàdixard dn` `pin` ded ,"dlrae"n wizy ded i` :dniz Ð d`iaa zipwp dpi`e sqka zipwpy gikez dixard

jixhvi` `l dy` meync ,`ed oic `lde :jixt ikdc ,xnel yie !xn`w "dlrae" azkp `l eli` Ð `kde .dixard dn` "dlrae"n opihrnn (a,h) onwl `dc ,xnege lwn d`iaa zipwp inp

Ð lrae `l` azk `l i` :ipyne ?il dnl dxizi `"de ,jixv `l dteb `id meync ,dn` ihernl iwen iede ,lrae `xw aezkl Ð dixard dn` ihernl i`e .xnege lwa `iz`c ,"dlrae"

.gikez dixard dn` :`pin` dedc ,xnege lwa `iz` ded `l dteb `idäîlwa qipk` df lk ok m`e ,sqk oiprl dzwiwf dl liren oi` `ld :xn`z m`e Ð zcnere dwewf oky dnail

dpi`y dn dl wifi `le ?d`iaa zipwpy oic epi` Ð sqka zipwpe ,dwewf dpi`y dy` ,d`iaa zipwpe sqka zipwp oi` Ð zcnere dwewf `idy it lr s`y ,dnai dne :ikd `nipe ,xnege

zeyxa oiaiig Ð miaxd zeyxa oixehty lbxe oyc ,xnege lwn mly wfp wfipd xvga mlyn oxwc mzd igeke`l irac (`,dk `nw `aa) "lbxd cvik" wxt xnel jixv `peeb i`d ikc .dwewf

ewifd oi`y oxwa xn`z ,ievn owifdc lbxe oyl dn :jxtinl `ki`c ,mzd wgvi epiax dywde .mly wfp wfipd zeyxa aiigy oic epi` Ð wfp ivg miaxd zeyxa aiigy oxw ,mly wfp wfipd

miy` df lke ,oxwk miaxd zeyxa wfp ivg aiigl lbxe oya melk zlren dpi` ixdy ,dpin jxtinl `id `xneg e`l Ð wfipd zeyxa mly wfp aeig oiprlc :mzd wgvi epiax yxtne .ievn

aiigy oic epi` Ð wfp ivg miaxd zeyxa aiig ,ievn ewifd oi`y it lr s`y oxw ,mly wfp wfipd zeyxa oiaiig Ð miaxd zeyxa oixeht ,ievn owifdy it lr s`y ,lbxe oy dne ;xnege lwa

xfrl` iax axde .dy`n xzei d`iaa zepwdl dl lwp jklid ,my eig`l miwdl dzevn xwiry :xnelk ,d`ial zcnere dwewf oky :jixt ikdc wgvi epiaxl d`xpe ?mly wfp wfipd xvga

.oipw zlgz dpwzy xn`p `l Ð zxneb d`ia ogky`c meyne ,oey`x iyecw zxneb `l` dyer dpi` ef d`iay Ð zcnere dwewf oky :yxit `"pfyn
oiipne
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éLà áø øa øîìe ."'åë ípç äàöéå" ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨§¨¦¨§¨©©©¦
àúléî :ïðéøîà àä ,àeä øîBçå ì÷ åàìå :øîàc©£©§¨©¨¤¨¨§¦©¦§¨

!àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc¯éðä §¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨¨¥
ì àkéìc àëéä éléîì àkéàc àëéä ìáà ,ééepLééepL ¦¥¥¨§¥¨§©¥£¨¥¨§¦¨§©¥

¯çwé ék" :àéðúc ,àëäî dì éúééî àpúå .ïðépLî§©¥©§©¨©§¥¨¥¨¨§©§¨¦¦©
åéðéòa ïç àöîú àì íà äéäå dìòáe äMà Léà¦¦¨§¨¨§¨¨¦Ÿ¦§¨¥§¥¨

"'åâå dá àöî ék¯àeä ïëå ,óñëa àlà äçé÷ ïéà ¦¨¨¨¥¦¨¤¨§¤¤§¥
."épnî ç÷ äãOä óñk ézúð" øîBà¯ïéc àìäå ¥¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦©£Ÿ¦

äàéáa úéð÷ð dðéàL äiøáòä äîà äîe :àeä¯ ¨¨¨¨¦§¦¨¤¥¨¦§¥§¦¨
äàéáa úéð÷pL Bæ ,óñëa úéð÷ð¯äðwzL ïéc Bðéà ¦§¥§¤¤¤¦§¥§¦¨¥¦¤¦¨¤

?óñëa¯úéð÷ð dðéàå äàéáa úéð÷pL ,çéëBz äîáé §¤¤§¨¨¦©¤¦§¥§¦¨§¥¨¦§¥
!óñëa¯äîáél äî¯øîàz ,øèLa úéð÷ð ïéà ïkL §¤¤©¦¨¨¤¥¥¦§¥¦§¨Ÿ©

,"Léà çwé ék" øîBì ãeîìz !øèLa úéð÷pL Bæa§¤¦§¥¦§¨©§©¦¦©¦
¯!dì àéúà àä ?àø÷ éì änì àä¯áø øîà ¨¨¨¦§¨¨¨§¨¨£©©

;àëøét àðéãc àøwéòî øîéîì àkéàc íeMî :éLà©¦¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
dì úéúééî à÷ àëéäî¯äîàl äî ,äiøáòä äîàî ¥¥¨¨©§¥¨¥¨¨¨¦§¦¨©§¨¨

äiøáòä¯Bæa øîàz ,óñëa äàöBé ïkL¯dðéàL ¨¦§¦¨¤¥§¨§¤¤Ÿ©§¤¥¨
éøèöéàå ."Léà çwé ék" øîBì ãeîìz ,óñëa äàöBéC §¨§¤¤©§©¦¦©¦§¦§§¦

éøèöéàå "ípç äàöéå" ázëéîìçwé ék" ázëéîì C §¦§©§¨§¨¦¨§¦§§¦§¦§©¦¦©
"çwé ék" àðîçø áúk éàc ."Léà¯:àðéîà äåä ¦§¦¨©©£¨¨¦¦©£¨¨¦¨

ìòa dì áäéc ïéLecé÷¯àðîçø áúk ,eåä dãéc ¦¦¦©¨©©¦¨¨¨©©£¨¨
"ípç äàöéå" àðîçø áúk éàå ."ípç äàöéå"äåä §¨§¨¦¨§¦¨©©£¨¨§¨§¨¦¨£¨

BzLcé÷å déãéãì éäéà déì äáäéc àëéä :àðéîà¯ ¨¦¨¥¨§¨£¨¥¦¦§¦¥§¦©§
.çwú ék àìå "çwé ék" àðîçø áúk ,éLecé÷ eåä̈¦¥¨©©£¨¨¦¦©§Ÿ¦¦©

"dìòáe"¯óñëa úéð÷ð ïéàL äîái äîe :àeä ïéc àìäå .äàéáa úéð÷pL ãnìî¯úéð÷ð §¨¨§©¥¤¦§¥§¦¨©£Ÿ¦©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤¦§¥
óñëa úéð÷pL Bæ ,äàéáa¯?äàéáa úéð÷pL ïéc Bðéà¯úéð÷pL ,çéëBz äiøáòä äîà §¦¨¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥§¦¨¨¨¨¦§¦¨¦©¤¦§¥
.äàéáa úéð÷ð ïéàå óñëa¯äiøáòä äîàl äî¯ì dðéð÷ ïéàLBæa øîàz ,úeLéà íeL¯ §¤¤§¥¦§¥§¦¨©§¨¨¨¦§¦¨¤¥¦§¨¨§¦Ÿ©§

ì dðéðwL,"dìòáe" øîBì ãeîìz !úeLéà íeL¯!dì àéúà àä ?àø÷ éì änìå¯áø øîà ¤¦§¨¨§¦©§©§¨¨§¨¨¦§¨¨¨§¨¨£©©
dì úéúééî à÷ àëéäî ;àëøét àðéãc àøwéòî :øîéîì àkéàc íeMî :éLà¯äî .äîáéî ©¦¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨¥¥¨¨©§¥¨¦¨¨©

äîáél¯Bæa øîàz ,úãîBòå ä÷e÷æ ïkL¯."dìòáe" øîBì ãeîìz ,úãîBòå ä÷e÷æ ïéàL ¦¨¨¤¥§¨§¤¤Ÿ©§¤¥§¨§¤¤©§©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oiyeciw(iyily meil)

à÷òîLîïìäàöéå''ípç,'eëz`veid zipelii` mby epcnll ¨©§©¨§¨§¨¦¨
.dn`l xknidl dleki cala zexbaa

:`xnbd dywnøîìeøaáøéMàøîàclirlåàìå'ì÷øîBçå,'àeä §©©©©¦§¨©§©©¨¤
dn` z`ivin xnege lwa zcnlp zexbaa zipelii` dn` z`iviy
zipelii`y weqtdn cnly iia` lr dywd df zngne ,zexrpa

,dyw ,zexbaa z`veiàäïðéøîààúléîàéúàcì÷aøîBçåçøè ¨©§¦¨¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©
áúëådìàø÷aezkle gexhl dxezd jxcy epxn` `ld ± §¨©¨§¨

:`xnbd zvxzn .xnege lwa ecnell xyt`y xac mb yxetna
éðäéléîàëéäàkéìcìééepL,xg` aeyi oi`yk wx xn`p df llk - ¨¥¦¥¥¨§¥¨§©¥

ìáààëéäàkéàcìééepLïðépLîmiayiin ,xg` aeyi yiyk la` - £¨¥¨§¦¨§©¥§©¦©
jixv recn xiaqdl jxc ecia dzid iy` ax xa xne ,aeyi eze`a
dzxikn xwirl jxvp weqtdy x`iae ,iia` lr dywd weqtd z`

:dn`l zipelii` ly
:dy`a sqk oipwl xg` xewn d`ian `xnbdàpúåly `pzd - §©¨

epizpynéúééîdìàëäî,xg` weqtn sqk iyeciw cnel -àéðúc ©§¥¨¥¨¨§©§¨
(` ck mixac) weqtd lrék'çwéLéàäMàdìòáe,äéäåíààì ¦¦©¦¦¨§¨¨§¨¨¦Ÿ

àöîúïçåéðéòaékàöîdá'zzixM xtq Dl azke xaC zexr,'Bâå ¦§¨¥§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨©¨¥¤§¦ª§
y `ziixad zxne`e ,dycwzpy dy` lr xacn weqtdeïéà'äçé÷' ¥¦¨

,'gwi ik' weqta dxen`dàlàïëå ,óñëaàeäøîBàdxeza ¤¨§¤¤§¥¥
dltknd zxrn ziipwa izigd oextrl xn` epia` mdxa`y

(bi bk ziy`xa)ézúð'óñkäãOäç÷,'épnî`id 'dgiw'y x`eane ¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦
hwp okle ,sqka zipwp dy`y o`kn micnele ,sqka oipw oeyl

.'oipw' oeyl (.a lirl) dpyna `pzd
zl`ey .weqtn sqk iyeciw cenll jixv m`d dpc `ziixad

,'gwi ik'n sqk iyeciw cenll jixv recn :`ziixadàìäåïéc- ©£Ÿ¦
xnege lwäîe ,àeääîàäiøáòädðéàLúéð÷ðdpec`l,äàéáa ¨¨¨¨¦§¦¨¤¥¨¦§¥§¦¨

úéð÷ðelBæ ,óñëady` -úéð÷pLdlralBðéà ,äàéáaïécäðwzL ¦§¥§¤¤¤¦§¥§¦¨¥¦¤¦¨¤
el.óñëa:xnege lwd z` `ziixad zkxetäîáéúéð÷pL ,çéëBz §¤¤§¨¨¦©¤¦§¥

maildðéàå ,äàéáaúéð÷ðel,óñëasqk oipw cenll oi` ok m`e §¦¨§¥¨¦§¥§¤¤
:`kxitd z` `ziixad dgec .df xnege lwaäîäîáélïkLïéà ©¦¨¨¤¥¥

úéð÷ð,øèLa,ylg sqk oipwy iptn epi` sqka zipwp dpi`y dne ¦§¥¦§¨
`id ixdy ,oi`eyip dyerd d`ia `weec dkixv `idy iptn `l`
oipw dkixv dpi`e ,znd eig` iyeciwn mail zcnere dwewf xak

,ycgøîàzBæa,dy`a -Lokle oipw dkixvúéð÷p.øèLaãeîìz Ÿ©§¤¦§¥¦§¨©§
øîBìweqtd jxved okle -ék'çwé,'Léà'dgiw'a zipwpy epcnll ©¦¦©¦

.sqk oipw `idy
:`ziixad ixac lr ddnz `xnbdàäänìéìàø÷dniiq recn - ¨¨¨¦§¨

,weqtn sqk iyeciw cenll jixvy `ziixadàäàéúàdì`ld - ¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .xnege lwd lr `kxit oi` `ziixad zpwqnl

øîàáø,éMàlwa dy`a sqk oipw dcnl `l `ziixady mrhd ¨©©©¦
`l` ,dnain `kxit yiy meyn epi` dixar dn`n xnegeíeMî¦

àkéàcøîéîìàøwéòîàðéãcàëøétz` jextl xyt`y meyn - §¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
ixdy ,eceqin xnege lwdàëéäîà÷úéúééîdìzcnl okidn ± ¥¥¨¨©§¦¨

,sqk iyeciwäîàî,äiøáòä,jextl yieäîäîàläiøáòäïkL ¥¨¨¨¦§¦¨©§¨¨¨¦§¦¨¤¥
äàöBézxxgzyn -,óñëazeyxn d`ivedl liren sqky oeike §¨§¤¤

,ea zipwpy mb liren `ed oec`døîàzBæa,dy`a -dðéàLäàöBé Ÿ©§¤¥¨§¨

óñëa,sqka zipwp dy`y dixard dn`n cenll oi`e ,hba `l` §¤¤
`ziixad dxn` okleãeîìzøîBìék'çwé'Léàdy`y cnll ©§©¦¦©¦

.sqka zipwp
:sqk iyeciwl micenild ipy z` jixv recn zx`an `xnbd

éøèöéàåCázëéîìäàöéå'ípçoiyeciwd sqky cnll ,'sqM oi` §¦§§¦§¦§©§¨§¨¦¨¥¨¤
,a`d lyéøèöéàåCázëéîìmbék'çwé,'Léàdey dxifb cenll §¦§§¦§¦§©¦¦©¦

oeik .sqka zycwzn dy`y 'dgiw dgiw'éàcáúkàðîçøwxék' §¦¨©©£¨¨¦
äåä ,'çwéàðéîàïéLecé÷áäécdììòadãéceåäxne` iziid - ¦©£¨£¦¨¦¦§¨©¨©©¦¨¨

wx cnll `a weqtde ,dly `ed dlaiw dxrpdy oiyeciwd sqky
okle ,sqka zycwzn dy`yáúkàðîçømbäàöéå'ípç'sqM oi` ¨©©£¨¨§¨§¨¦¨¥¨¤

.a`d ly oiyeciwd sqky epcnlléàåáúkàðîçøwxäàöéå' §¦¨©©£¨¨§¨§¨
äåä ,'ípçàðéîààëéääáäéc(déì)éäéàdéãéãìBzLcé÷åeåä ¦¨£¨£¦¨¥¨§¨£¨¥¦¦§¦¥§¦©§¨

éLecé÷el dxn`e ,sqk yi`l dpzp dy`d m` mby xne` iziid - ¦¥
okle ,oiyeciwd milg ,'il ycwzd'áúkàðîçøék''çwéoeyla ¨©©£¨¨¦¦©

,xkfàìåék'çwúz` gwel yi`d `weecy epcnll ,'yi`l dy` §Ÿ¦¦©
:yi`d z` zgwel dy`d `le dy`d

xn`p :d`ia iyecwl xewnd z` zx`an lirl d`aedy `ziixad
dX` Wi` gTi iM' (` ck mixac) dxeza,'dìòáezyxece ¦¦©¦¦¨§¨¨

,`ziixadãnìîLdy`úéð÷pdlral.äàéáa,`ziixad zl`ey §©¥¤¦§¥§¦¨
,'dlrae'n d`ia iyeciw cenll jixv recnàìäåïécàeä`ld ± ©£Ÿ¦

,xnege lwa z`f cenll ozipäîeäîáiïéàLúéð÷ðmail,óñëa ©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤
ok it lr s`eúéð÷ðelBæ ,äàéáady` -úéð÷pLdlral,óñëa ¦§¥§¦¨¤¦§¥§¤¤

ike ,lirl epcnly itkBðéàïécúéð÷pLel.äàéáa`ziixad zkxet ¥¦¤¦§¥§¦¨
,xnege lwd z`äîàäiøáòäúéð÷pL ,çéëBzdpec`lóñëaïéàå ¨¨¨¦§¦¨¦©¤¦§¥§¤¤§¥

úéð÷ðel,äàéáadlral zipwpy xnel xyt` dy`a mb ok m`e ¦§¥§¦¨
,`kxitd z` `ziixad dgec .d`iaa `le sqkaäîäîàläiøáòä ©§¨¨¨¦§¦¨

ïéàLdðéð÷dpec`lìíeLúeLéàdpi` okle ,zegty myl `l` ¤¥¦§¨¨§¦
,d`iaa zipwpøîàzBæa,dlral zipwpd dy` -dðéðwL`ed el Ÿ©§¤¦§¨¨

ìíeL,úeLéà.d`iaa zipwpy dnain xnege lwa micnel okle §¦
ãeîìzøîBì,'dìòáe'.d`iaa zipwpy epcnll ©§©§¨¨

:`ziixad ixac lr ddnz `xnbdéì änìåàø÷dniiq recn - §¨¨¦§¨
,weqtn d`ia iyeciw cenll jixvy `ziixadàäàéúàdì`ld ± ¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .xnege lwd lr `kxit oi` `ziixad zpwqnl
øîàáø,éMàlwa dy`a d`ia oipw dcnl `l `ziixady mrhd ¨©©©¦

`l` ,dixar dn`n `kxit yiy meyn epi` dnain xnegeíeMî¦
àkéàcøîéîìàøwéòîàðéãcàëøétz` jextl xyt`y meyn - §¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨

ixdy ,eceqin xnege lwdàëéäîà÷úéúééîdìzcnl okidn ± ¥¥¨¨©§¦¨
,dy`a d`ia oipw,äîáéî,jextl yieäîäîáélïkLxak `id ¦¨¨©¦¨¨¤¥

ä÷e÷æúãîBòåda dliren okle ,znd eig` iyeciw zngn mail §¨§¤¤
,oiyeciwd z` xenbl d`iaøîàzBæaycwzdl d`ad dy` - Ÿ©§

,dlralïéàLä÷e÷æúãîBòåoipwd z` ligzdl dkixve ,el ¤¥§¨§¤¤
wx `l` ,oipw zligz dyer `l d`iay xnel xyt`e ,ezligzn

`ziixad dxn` okle .lgzed xaky oipw zxnebãeîìzøîBì ©§©
,'dìòáe':oipw zligz mb dyer d`iae ,d`iaa zipwp dy`y cnll §¨¨

:`ziixad zl`ey .xhy iyeciwl xewnd z` zx`an `ziixad
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קצז
iiepik lka cenr c sc ± oey`x wxtoihib

'åë úøîà àädia wetizc zipeli`c xbA `xw opireny` i` dil dywz i`ne Ð?àðúå ¤¤

àëäî äéì éúééî`pzl dil iwtp "sqk oi`"n lirlc dcedi ax edl silic ,sqk iyeciw Ð

.oextr dcyc dgiwnäìòáå äùà ùéà ç÷é éëdgiwn dxhetl hb aezkd Dkixvde Ð

.'ebe "`vnz `l m` dide" `xwc `tiq azkck ,efàåä ïéã àìäåsqka zipwp `dzy Ð

`xw il dnle ,xnege lwn?äàéáá úéð÷ð äðéàù
dpi` Ð dgty myl d`ial dil dxqn m` Ð

.jka ezgtyóñëá úéð÷ðsqkn" aizkck Ð

"ezpwn(dk `xwie).äàéáá úéð÷ðù åæsilick Ð

."dlrae"n onwlóñëá úéð÷ð äðéà äîáéÐ

`la hba d`ivedl ,ezy`k zeidl mail

onwl silick .dvilg(`,ci)dilr `ai dnai" :

.da xneb sqk oi`e ,da zxneb d`ia Ð "dnaie

àðéãã àø÷éòî,cenll `a dz`y mewnn Ð

:xn`w ikdle .aiydl yi ,dixard dn` epiidc

aiydy daeyzdy ,`kxit `picc `xwirn

`picc `xwirn e`l Ð "gikez dnai" dligza

.xg` mewnn `l` ,`iz`óñëá äàöåé ïëùÐ

,dvxz m` mipy yy jeza dnvr z` dcety

aizkck(`k zeny)sqke li`ede ."dctde"

.dzepwl inp aeyg Ð dzectl da aeygäðéàù
óñëá äàöåéoi`e ,dzxek xtq"n ol `wtpck Ð

."dzxek xg` xacäàöéå áúëéîì êéøèöéàå
íðçsqk yi :lirl silick dipin slinl Ð

.xg` oec`läéãéãì éäéà äáäéã àëéä,sqk Ð

.il ycwzd :dil dxn`c .ezycweïéùåãé÷ ååäéì
dn Ð zeyi` ciar sqkc opireny`c oeikc Ð

dcic sqk il dn ,dicic sqk il?xcd ikdl

"yi` gwi ik" :`icda izixg` `pnif `xw `pz

."yi`l dy` gwz ik" `leíåùì äðéð÷ ïéà ïëù
úåùéàd`ia da `kiiy `l jkld Ð.ïëù

úãîåòå ä÷å÷æoi`e ,znd iyeciw zngn ,dfl Ð

Ð `xwirnc oipw la` .xenbl `l` d`a d`ia

.`l
øèù
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àø÷éòîyya z`vei oky :hwpinl ivnc oicd `ed Ð sqka z`vei oky `kxit `picc

`kiiyc `kxit jxtnl dil `gip `l` ,oipniqe laeie,ziprpk dgtya s`

dywd .laeie yye mipniqc `kxit ikiiy `lc ,ziprpk dgtyn xnege lw carinl ivn dedc

lkn ,xnege lwn sili ivn `lc idp ?"gwi ik" il dnl izk` :y"piilxe`n awri iax axd

dixard dn`l dyiwdy ,`yiwidn slip mewn

,zxg`l aezkd dyiwd Ð "el gwi zxg` m`e"n

ol `wtp dixard dn`e .(`,fh) onwl `zi`ck

dn` dne ,"dctde"n sqka zipwpy (a,ci) onwl

oi`c ,sqka zipwp dy` s` Ð sqka zipwp

cegl ywidn i`c :xnel yie !ywidd lr oiaiyn

izy `diy cr dhexta ibq `lc `pin` ded

.onwl gkenck ,dixard dn`a opirack ,zehext

dn`c eprci `lc oeik :uxiz l`pzp epiaxe

li`edc ,"dctde"n `l` sqka zipwp dixard

oipw dipin opitli `l ,sqka zipwp sqka d`veie

enk sqka d`vei dpi` dz`iviay itl ,dy` ly

.dixard dn`

äîm`e Ð sqka d`vei oky dixard dn`l

oi`y d`ia dne ,d`ian sqk slip :xn`z

dpewy sqk ,dy`a dpew Ð dixard dn`a dpew

yie ?dy`a dpwiy oic epi` Ð dixard dn`a

,gikez dnai :jxtinl `ki`c oky lk :xnel

.sqka zipwp dpi`e d`iaa zipwpyàëéä
:qxhpewa yxit Ð ezyciwe dicicl dadic

ixdy :dywe ."il ycewn dz` ixd" zxne`y

jka xq`p oi`y ,oiyeciw oeyl ltep epi` yi`a

ip` ixd" zxne`y :yxtl yie !miyp x`yl

e`l Ð dicicl dadic xnel jixve ."jl zycewn

dvex `l` ,oiyecwd lawn dia` ixdy ,`wec

.dxn`e :xneláúëgwz ik `le gwi ik `pngx

"gwi ik"c `xw xwirc oeik :`niz Ð yi`l dy`

slinl jixv dn ,epycwz `l `idy xninl `z`

,dil opirny ikd e`la ?oextr dcyn dgiw dgiw

!"yi` z` dy` gwz ik" `le "gwi ik" aizkcn

`xw opinwen ded dey dxifb e`l i`c :xnel yie

la` ,d`ia ly oiyeciw` Ð "yi` gwi ik"c

.`ed xn`e `ed ozp opira `l Ð sqk iyecwa

Ð "gwi ik"c iiexe`l ;dey dxifb jixhvi` ikdl

.`ed xn`e `ed ozp opira ikd elit`e ,sqka ixiin

äìòáå:xn`z m`e Ð d`iaa zipwpy cnln

oeyl inp rnync "gwi ik" aizkcn dil wetiz

gwi xy` yi`" :zeixrc dgiw edlek enk ,d`ia

yi`" "gwz `l dzeg` l` dy`e" "ezeg` z`

`kid ip`yc :xnel yie !"eig` zy` z` gwi xy`

wxta opixn`ck ,xg` oipra eyxtl xyt` i`c

`ad" yixa opixn`ck ,d`iaa zipwpc dey dxifbn slipe :xn`z m`e .dgiw Ð dgiwl die`xd ,daiky Ð daikyl die`xd ,mzq dxeza oiaezk oigewil :(`,fv zenai) "dqep`d lr oi`yep"

`l mzdc dgiwc oeikc ,zeixrc dgiwn opixnb ded `l d`ia xwir Ð "dlrae" azk e`l i`c :xnel yie !"dgiw" "dgiw" `iz` Ð d`xrda dpwpy oipn dlral dy` :(a,dp my) "eznai lr

.xity opixnb Ð d`ia xnbk d`xrd aygl la` .llk oipwa irzyinäîàdixard dn` `pin` ded ,"dlrae"n wizy ded i` :dniz Ð d`iaa zipwp dpi`e sqka zipwpy gikez dixard

jixhvi` `l dy` meync ,`ed oic `lde :jixt ikdc ,xnel yie !xn`w "dlrae" azkp `l eli` Ð `kde .dixard dn` "dlrae"n opihrnn (a,h) onwl `dc ,xnege lwn d`iaa zipwp inp

Ð lrae `l` azk `l i` :ipyne ?il dnl dxizi `"de ,jixv `l dteb `id meync ,dn` ihernl iwen iede ,lrae `xw aezkl Ð dixard dn` ihernl i`e .xnege lwa `iz`c ,"dlrae"

.gikez dixard dn` :`pin` dedc ,xnege lwa `iz` ded `l dteb `idäîlwa qipk` df lk ok m`e ,sqk oiprl dzwiwf dl liren oi` `ld :xn`z m`e Ð zcnere dwewf oky dnail

dpi`y dn dl wifi `le ?d`iaa zipwpy oic epi` Ð sqka zipwpe ,dwewf dpi`y dy` ,d`iaa zipwpe sqka zipwp oi` Ð zcnere dwewf `idy it lr s`y ,dnai dne :ikd `nipe ,xnege

zeyxa oiaiig Ð miaxd zeyxa oixehty lbxe oyc ,xnege lwn mly wfp wfipd xvga mlyn oxwc mzd igeke`l irac (`,dk `nw `aa) "lbxd cvik" wxt xnel jixv `peeb i`d ikc .dwewf

ewifd oi`y oxwa xn`z ,ievn owifdc lbxe oyl dn :jxtinl `ki`c ,mzd wgvi epiax dywde .mly wfp wfipd zeyxa aiigy oic epi` Ð wfp ivg miaxd zeyxa aiigy oxw ,mly wfp wfipd

miy` df lke ,oxwk miaxd zeyxa wfp ivg aiigl lbxe oya melk zlren dpi` ixdy ,dpin jxtinl `id `xneg e`l Ð wfipd zeyxa mly wfp aeig oiprlc :mzd wgvi epiax yxtne .ievn

aiigy oic epi` Ð wfp ivg miaxd zeyxa aiig ,ievn ewifd oi`y it lr s`y oxw ,mly wfp wfipd zeyxa oiaiig Ð miaxd zeyxa oixeht ,ievn owifdy it lr s`y ,lbxe oy dne ;xnege lwa

xfrl` iax axde .dy`n xzei d`iaa zepwdl dl lwp jklid ,my eig`l miwdl dzevn xwiry :xnelk ,d`ial zcnere dwewf oky :jixt ikdc wgvi epiaxl d`xpe ?mly wfp wfipd xvga

.oipw zlgz dpwzy xn`p `l Ð zxneb d`ia ogky`c meyne ,oey`x iyecw zxneb `l` dyer dpi` ef d`iay Ð zcnere dwewf oky :yxit `"pfyn
oiipne
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éLà áø øa øîìe ."'åë ípç äàöéå" ïì òîLî à÷̈©§©¨§¨§¨¦¨§¨©©©¦
àúléî :ïðéøîà àä ,àeä øîBçå ì÷ åàìå :øîàc©£©§¨©¨¤¨¨§¦©¦§¨

!àø÷ dì áúëå çøè øîBçå ì÷a àéúàc¯éðä §¨§¨§©¨¤¨©§¨©¨§¨¨¥
ì àkéìc àëéä éléîì àkéàc àëéä ìáà ,ééepLééepL ¦¥¥¨§¥¨§©¥£¨¥¨§¦¨§©¥

¯çwé ék" :àéðúc ,àëäî dì éúééî àpúå .ïðépLî§©¥©§©¨©§¥¨¥¨¨§©§¨¦¦©
åéðéòa ïç àöîú àì íà äéäå dìòáe äMà Léà¦¦¨§¨¨§¨¨¦Ÿ¦§¨¥§¥¨

"'åâå dá àöî ék¯àeä ïëå ,óñëa àlà äçé÷ ïéà ¦¨¨¨¥¦¨¤¨§¤¤§¥
."épnî ç÷ äãOä óñk ézúð" øîBà¯ïéc àìäå ¥¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦©£Ÿ¦

äàéáa úéð÷ð dðéàL äiøáòä äîà äîe :àeä¯ ¨¨¨¨¦§¦¨¤¥¨¦§¥§¦¨
äàéáa úéð÷pL Bæ ,óñëa úéð÷ð¯äðwzL ïéc Bðéà ¦§¥§¤¤¤¦§¥§¦¨¥¦¤¦¨¤

?óñëa¯úéð÷ð dðéàå äàéáa úéð÷pL ,çéëBz äîáé §¤¤§¨¨¦©¤¦§¥§¦¨§¥¨¦§¥
!óñëa¯äîáél äî¯øîàz ,øèLa úéð÷ð ïéà ïkL §¤¤©¦¨¨¤¥¥¦§¥¦§¨Ÿ©

,"Léà çwé ék" øîBì ãeîìz !øèLa úéð÷pL Bæa§¤¦§¥¦§¨©§©¦¦©¦
¯!dì àéúà àä ?àø÷ éì änì àä¯áø øîà ¨¨¨¦§¨¨¨§¨¨£©©

;àëøét àðéãc àøwéòî øîéîì àkéàc íeMî :éLà©¦¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
dì úéúééî à÷ àëéäî¯äîàl äî ,äiøáòä äîàî ¥¥¨¨©§¥¨¥¨¨¨¦§¦¨©§¨¨

äiøáòä¯Bæa øîàz ,óñëa äàöBé ïkL¯dðéàL ¨¦§¦¨¤¥§¨§¤¤Ÿ©§¤¥¨
éøèöéàå ."Léà çwé ék" øîBì ãeîìz ,óñëa äàöBéC §¨§¤¤©§©¦¦©¦§¦§§¦

éøèöéàå "ípç äàöéå" ázëéîìçwé ék" ázëéîì C §¦§©§¨§¨¦¨§¦§§¦§¦§©¦¦©
"çwé ék" àðîçø áúk éàc ."Léà¯:àðéîà äåä ¦§¦¨©©£¨¨¦¦©£¨¨¦¨

ìòa dì áäéc ïéLecé÷¯àðîçø áúk ,eåä dãéc ¦¦¦©¨©©¦¨¨¨©©£¨¨
"ípç äàöéå" àðîçø áúk éàå ."ípç äàöéå"äåä §¨§¨¦¨§¦¨©©£¨¨§¨§¨¦¨£¨

BzLcé÷å déãéãì éäéà déì äáäéc àëéä :àðéîà¯ ¨¦¨¥¨§¨£¨¥¦¦§¦¥§¦©§
.çwú ék àìå "çwé ék" àðîçø áúk ,éLecé÷ eåä̈¦¥¨©©£¨¨¦¦©§Ÿ¦¦©

"dìòáe"¯óñëa úéð÷ð ïéàL äîái äîe :àeä ïéc àìäå .äàéáa úéð÷pL ãnìî¯úéð÷ð §¨¨§©¥¤¦§¥§¦¨©£Ÿ¦©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤¦§¥
óñëa úéð÷pL Bæ ,äàéáa¯?äàéáa úéð÷pL ïéc Bðéà¯úéð÷pL ,çéëBz äiøáòä äîà §¦¨¤¦§¥§¤¤¥¦¤¦§¥§¦¨¨¨¨¦§¦¨¦©¤¦§¥
.äàéáa úéð÷ð ïéàå óñëa¯äiøáòä äîàl äî¯ì dðéð÷ ïéàLBæa øîàz ,úeLéà íeL¯ §¤¤§¥¦§¥§¦¨©§¨¨¨¦§¦¨¤¥¦§¨¨§¦Ÿ©§

ì dðéðwL,"dìòáe" øîBì ãeîìz !úeLéà íeL¯!dì àéúà àä ?àø÷ éì änìå¯áø øîà ¤¦§¨¨§¦©§©§¨¨§¨¨¦§¨¨¨§¨¨£©©
dì úéúééî à÷ àëéäî ;àëøét àðéãc àøwéòî :øîéîì àkéàc íeMî :éLà¯äî .äîáéî ©¦¦§¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨¥¥¨¨©§¥¨¦¨¨©

äîáél¯Bæa øîàz ,úãîBòå ä÷e÷æ ïkL¯."dìòáe" øîBì ãeîìz ,úãîBòå ä÷e÷æ ïéàL ¦¨¨¤¥§¨§¤¤Ÿ©§¤¥§¨§¤¤©§©§¨¨
ïéðîå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc oiyeciw(iyily meil)

à÷òîLîïìäàöéå''ípç,'eëz`veid zipelii` mby epcnll ¨©§©¨§¨§¨¦¨
.dn`l xknidl dleki cala zexbaa

:`xnbd dywnøîìeøaáøéMàøîàclirlåàìå'ì÷øîBçå,'àeä §©©©©¦§¨©§©©¨¤
dn` z`ivin xnege lwa zcnlp zexbaa zipelii` dn` z`iviy
zipelii`y weqtdn cnly iia` lr dywd df zngne ,zexrpa

,dyw ,zexbaa z`veiàäïðéøîààúléîàéúàcì÷aøîBçåçøè ¨©§¦¨¦§¨§¨§¨§©¨¤¨©
áúëådìàø÷aezkle gexhl dxezd jxcy epxn` `ld ± §¨©¨§¨

:`xnbd zvxzn .xnege lwa ecnell xyt`y xac mb yxetna
éðäéléîàëéäàkéìcìééepL,xg` aeyi oi`yk wx xn`p df llk - ¨¥¦¥¥¨§¥¨§©¥

ìáààëéäàkéàcìééepLïðépLîmiayiin ,xg` aeyi yiyk la` - £¨¥¨§¦¨§©¥§©¦©
jixv recn xiaqdl jxc ecia dzid iy` ax xa xne ,aeyi eze`a
dzxikn xwirl jxvp weqtdy x`iae ,iia` lr dywd weqtd z`

:dn`l zipelii` ly
:dy`a sqk oipwl xg` xewn d`ian `xnbdàpúåly `pzd - §©¨

epizpynéúééîdìàëäî,xg` weqtn sqk iyeciw cnel -àéðúc ©§¥¨¥¨¨§©§¨
(` ck mixac) weqtd lrék'çwéLéàäMàdìòáe,äéäåíààì ¦¦©¦¦¨§¨¨§¨¨¦Ÿ

àöîúïçåéðéòaékàöîdá'zzixM xtq Dl azke xaC zexr,'Bâå ¦§¨¥§¥¨¦¨¨¨¤§©¨¨§¨©¨¥¤§¦ª§
y `ziixad zxne`e ,dycwzpy dy` lr xacn weqtdeïéà'äçé÷' ¥¦¨

,'gwi ik' weqta dxen`dàlàïëå ,óñëaàeäøîBàdxeza ¤¨§¤¤§¥¥
dltknd zxrn ziipwa izigd oextrl xn` epia` mdxa`y

(bi bk ziy`xa)ézúð'óñkäãOäç÷,'épnî`id 'dgiw'y x`eane ¨©¦¤¤©¨¤©¦¤¦
hwp okle ,sqka zipwp dy`y o`kn micnele ,sqka oipw oeyl

.'oipw' oeyl (.a lirl) dpyna `pzd
zl`ey .weqtn sqk iyeciw cenll jixv m`d dpc `ziixad

,'gwi ik'n sqk iyeciw cenll jixv recn :`ziixadàìäåïéc- ©£Ÿ¦
xnege lwäîe ,àeääîàäiøáòädðéàLúéð÷ðdpec`l,äàéáa ¨¨¨¨¦§¦¨¤¥¨¦§¥§¦¨

úéð÷ðelBæ ,óñëady` -úéð÷pLdlralBðéà ,äàéáaïécäðwzL ¦§¥§¤¤¤¦§¥§¦¨¥¦¤¦¨¤
el.óñëa:xnege lwd z` `ziixad zkxetäîáéúéð÷pL ,çéëBz §¤¤§¨¨¦©¤¦§¥

maildðéàå ,äàéáaúéð÷ðel,óñëasqk oipw cenll oi` ok m`e §¦¨§¥¨¦§¥§¤¤
:`kxitd z` `ziixad dgec .df xnege lwaäîäîáélïkLïéà ©¦¨¨¤¥¥

úéð÷ð,øèLa,ylg sqk oipwy iptn epi` sqka zipwp dpi`y dne ¦§¥¦§¨
`id ixdy ,oi`eyip dyerd d`ia `weec dkixv `idy iptn `l`
oipw dkixv dpi`e ,znd eig` iyeciwn mail zcnere dwewf xak

,ycgøîàzBæa,dy`a -Lokle oipw dkixvúéð÷p.øèLaãeîìz Ÿ©§¤¦§¥¦§¨©§
øîBìweqtd jxved okle -ék'çwé,'Léà'dgiw'a zipwpy epcnll ©¦¦©¦

.sqk oipw `idy
:`ziixad ixac lr ddnz `xnbdàäänìéìàø÷dniiq recn - ¨¨¨¦§¨

,weqtn sqk iyeciw cenll jixvy `ziixadàäàéúàdì`ld - ¨¨§¨¨
:`xnbd daiyn .xnege lwd lr `kxit oi` `ziixad zpwqnl

øîàáø,éMàlwa dy`a sqk oipw dcnl `l `ziixady mrhd ¨©©©¦
`l` ,dnain `kxit yiy meyn epi` dixar dn`n xnegeíeMî¦

àkéàcøîéîìàøwéòîàðéãcàëøétz` jextl xyt`y meyn - §¦¨§¥©¥¦¨¨§¦¨¦§¨
ixdy ,eceqin xnege lwdàëéäîà÷úéúééîdìzcnl okidn ± ¥¥¨¨©§¦¨

,sqk iyeciwäîàî,äiøáòä,jextl yieäîäîàläiøáòäïkL ¥¨¨¨¦§¦¨©§¨¨¨¦§¦¨¤¥
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éLecé÷el dxn`e ,sqk yi`l dpzp dy`d m` mby xne` iziid - ¦¥
okle ,oiyeciwd milg ,'il ycwzd'áúkàðîçøék''çwéoeyla ¨©©£¨¨¦¦©

,xkfàìåék'çwúz` gwel yi`d `weecy epcnll ,'yi`l dy` §Ÿ¦¦©
:yi`d z` zgwel dy`d `le dy`d

xn`p :d`ia iyecwl xewnd z` zx`an lirl d`aedy `ziixad
dX` Wi` gTi iM' (` ck mixac) dxeza,'dìòáezyxece ¦¦©¦¦¨§¨¨

,`ziixadãnìîLdy`úéð÷pdlral.äàéáa,`ziixad zl`ey §©¥¤¦§¥§¦¨
,'dlrae'n d`ia iyeciw cenll jixv recnàìäåïécàeä`ld ± ©£Ÿ¦

,xnege lwa z`f cenll ozipäîeäîáiïéàLúéð÷ðmail,óñëa ©§¨¨¤¥¦§¥§¤¤
ok it lr s`eúéð÷ðelBæ ,äàéáady` -úéð÷pLdlral,óñëa ¦§¥§¦¨¤¦§¥§¤¤

ike ,lirl epcnly itkBðéàïécúéð÷pLel.äàéáa`ziixad zkxet ¥¦¤¦§¥§¦¨
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ïéàLdðéð÷dpec`lìíeLúeLéàdpi` okle ,zegty myl `l` ¤¥¦§¨¨§¦
,d`iaa zipwpøîàzBæa,dlral zipwpd dy` -dðéðwL`ed el Ÿ©§¤¦§¨¨

ìíeL,úeLéà.d`iaa zipwpy dnain xnege lwa micnel okle §¦
ãeîìzøîBì,'dìòáe'.d`iaa zipwpy epcnll ©§©§¨¨

:`ziixad ixac lr ddnz `xnbdéì änìåàø÷dniiq recn - §¨¨¦§¨
,weqtn d`ia iyeciw cenll jixvy `ziixadàäàéúàdì`ld ± ¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .xnege lwd lr `kxit oi` `ziixad zpwqnl
øîàáø,éMàlwa dy`a d`ia oipw dcnl `l `ziixady mrhd ¨©©©¦

`l` ,dixar dn`n `kxit yiy meyn epi` dnain xnegeíeMî¦
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ixdy ,eceqin xnege lwdàëéäîà÷úéúééîdìzcnl okidn ± ¥¥¨¨©§¦¨
,dy`a d`ia oipw,äîáéî,jextl yieäîäîáélïkLxak `id ¦¨¨©¦¨¨¤¥

ä÷e÷æúãîBòåda dliren okle ,znd eig` iyeciw zngn mail §¨§¤¤
,oiyeciwd z` xenbl d`iaøîàzBæaycwzdl d`ad dy` - Ÿ©§

,dlralïéàLä÷e÷æúãîBòåoipwd z` ligzdl dkixve ,el ¤¥§¨§¤¤
wx `l` ,oipw zligz dyer `l d`iay xnel xyt`e ,ezligzn

`ziixad dxn` okle .lgzed xaky oipw zxnebãeîìzøîBì ©§©
,'dìòáe':oipw zligz mb dyer d`iae ,d`iaa zipwp dy`y cnll §¨¨

:`ziixad zl`ey .xhy iyeciwl xewnd z` zx`an `ziixad
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

הוו"ח א"יא נו"נ כו' מו"ה אפרים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מג' אדר.

ת"ח על כתבו עכ"פ בקיצור אודות שבת דתורת החסידות במחנו הט'. ורצוני לבטוח שהרושם 

טוב אודותו כותב יפעול פעולתו מתאים לרצון רבותינו נשיאינו שהתועדויות ומסיבות כגון זה, הנה 

המשך בעמוד הבא
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iiepik lk` cenr d sc ± oey`x wxtxifp

úåùã÷ä åá ïéãåô ïéàù øèùoi` Ð ycwd oeict zern lr xhy xafbl azk m` Ð

."el mwe sqkd ozpe" opirac ,iect eyicwdãåçì àøèù éàäå ãåçì àøèù éàädfa Ð

.d`ivi oeyl yxetn dfe ,dqipk oeyl aezkãåçì àôñë éàälr yxtn epzep `edyk Ð

.epzep `ed dn zpnàåä ãç.qipkdl m` `ivedl m` ekeza xkfp epi` Ðïéùåøéâá éà÷
èòîîåïéùåãé÷.dinza Ðéìéìâä éñåé éáøìå

àðéøçà àùøãì áúëå éàäì äéì ÷éôîãÐ

oihibc ipy wxta(a,`k).úøåëä øáãì`diy Ð

.ocbe`d i`pz ea `diy `le ,olican xtqdïéà
äæúåúéøëmiiwl ea zcb`p `id dini lky Ð

.ezngn df i`pzë äæ éøäúåúéøcin elit` Ð

mixac xyt`y .jlze e`pz miiwz `idc Ð

.dlcad icil `al elld"úåúéøë" "úøë"îÐ

xtq rnync ,"zxk xtq" azkinl ivn dedc

`xeziin Ð izixg` `yxc jde .dzxek

.`pyilcàãçî àãç'åë àéúà àì`iyw ikd Ð

oic `lde" edleka jixtc lirlc `pz i`d :dil

`xw dikxv`e ,`picn ez` `lc Ð xcde ,"`ed

edleka `xw il dnl Ð?`l `cgn `cgc idp

cvda ;epivn dna ,izxzn `cg iziz ,`iz`

ip` s` ,o`k oipewe `nlra oipewy ,oday deyd

mewna mipew mlek ixdy .iyilyd z` `ia`

,dixard dn`a dpew Ð xhye sqk :xg`

onwlck(a,ci).dnaia dpew Ð d`ia .äàéáå óñë
äáåøî ïúàðädl ea oi` oiqexi` xhy la` Ð

z` ixd" `l` ea aezk oi` ixdy ,d`pd mey

."il zycewnäáåøî ïðéð÷zerwxw oipewy Ð

.micareäçøåë ìòálra dnaia dpew d`ia Ð

zenaia ol `wtpc ,dgxek(`,cp)oke ."dnaie"n

.dlran dgxek lra dy`d z` `iven xhy

äçøåë ìòá äéøáòä äîàádxken dia`y Ð

.dzrcn `lyäîåøúá ìéëàî åðéàù óñëÐ

zeaezka opzck ,odkl dqx`zp m`(a,fp)oi` :

.dtegl qpkzy cr dnexza zlke` dy`d

øîåâ åðéàùdyrnl dia` zeyxn d`ivedl Ð

.dzyexile dici
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ïééðîå`kil xhya zipwpe d`iaa zipwp oi`y dixard dn`c xnege lwne Ð xhya s`y

.(`,fh) onwl ol `wtp zxg`l ywzi`cn dteb dn`c meyn Ð `cg ;xninl

Ð micard oipwa `id zipwp la` "micard z`vk `vz `l"n dl silic `cqg axl elit`e

slinl `kil Ð eazek a` `cqg axlc oeikc :cere .sqka d`vei oky :lirlck jxtinl `ki`

.eazek lrady ,oiprd dfa zipwp dpi`y dy`a

ïëù:xn`z m`e Ð xyrne zeycwd ea oicet

s`y sqk dne :xnege lwa miy` df lk

Ð `iven epi`e xyrne ycwd ea oicety it lr

oicet oi`y it lr s`y xhy ,qipkn ikd elit`e

:xnel yi ?qipkiy oic epi` Ð `iven ycwd ea

.xnege lwa qipkdl oi` weqta daezkd `xnegc

lwa miydl dpzip `xaq ly `xneg i`cec

`idy xnel epl yi Ð daezkd la` ,xnege

xnege lw `nipe :xn`z m`e .dlrn znxebd

.zeqipkn ikd elit` Ð ze`iven opi`y zerwxwn

dpi`e ,rwxwa dy` ycwl leki mc`c :yexit

oicet oky" jxtinl `kil mzde .rwxwa zyxbzn

rwxwl dn :jxtinl `ki`c ,xnel yie !"ycwd ea

m`e .xhya xn`z ,oab` oilhlhn oipew oky Ð

opi`e oab` oipew oi`y ,egikei oilhlhn :xn`z

yie !xhy `ia` ip` s` Ð zeqipkne ze`iven

.ycwd ea oicet oky Ð oilhlhnl dn :xnel

äîoiprle Ð sqka dz`ivi s` sqka died

s` d`iaa died dn xninl `kil d`ia

.dyxbn `ed dpnn wgxzdly Ð d`iaa dz`ivi

,dyxbl libx xac zexr da `vny meyn :cere

.yextl el yi f`e

øåâéðñok m` :xn`z m`e Ð xebihw dyri

dixard dn`l dn :lirl xn`w ikid

.sqka zipwp `dzy `ed oice ,sqka d`vei oky

!xebipq dyrp xebihw oi`c Ð `zerixb ,daxc`

itl ,ikd xninl `kil dixard dn`ac :xnel yie

lawn `ed zegtyl dxken dia`y dlgzny

Ð dzectl dvex `edyk ,ok m` ,oec`d on sqkd

ycwny yi` la` .sqkd oec`d lawiy `ed oic

oia oiyeciwd oia ,eci lr `a lkd Ð dy`

qipkn sqk exn`i :jxtinl jiiy mzde ,oiyexibd

.'eke

éà÷`xaq oi`e Ð oiyexib hrnn oiyexiba

Ð daizka hrnne daizka i`w :xnel

,daizka `wec xnel `ay rnyn `xwc `hytc

,"dl azke eipira og `vnz `l m`" xn`wc

.oiprd dfa `wec Ð rnyn

ìòdf oi` mlerl jia` zial iklz `ly zpn

zcb`p dini lky :qxhpewa yxit Ð hb

`l i`n` :xn`z m`e .ezngn df i`pz miiwl

`id dleki Ð dia` zn m` ixdy ,hb iedc xn`

zzin xg`lc .ea zcb`p dpi` aeye ,zial qpkil

mixcpa opixn`ck ,"dia` zia" aiyg `l dia`

Ð exkn e` zn ,qpkp ipi`y jzial mpew :(`,en)

i`vei lk miexw "dia` zia"c :xnel yie !xzen

l` iay" xnz iab (gl ziy`xa) aizkck ,zny ab lr s` dia` ly eivlg.i`xw igkenck ,dia` zny it lr s` "jia` zia dpnéáøåwxtac :`niz Ð `wtp "zezixk" "zxk"n ililbd iqei

`lc :xnel yie !"zezixk" "zxk" yxc ililbd iqei iaxc xn` `kde ,opaxc llka ililbd iqei iaxe ,iyxc `l "zezixk" "zxk" Ð dixfr oa xfril` iaxc opax lr xn`w (a,bt oihib) "yxbnd"

.`kdc `yxcl edl irainc ,mzdc `yxc `eddl ,yexit .iyxc `lc `l` ,edl rnyn `l xn`wïëù.dixard dn`a sqk ,oiyexba xhy ,dnaia d`ia :qxhpewa yxit Ð dgxk lra opyi

dphw eza ycwn a`d `ld .dgxk lra ogky` `l `din zeyi`a sqk :dinwl `ped ax xn`w i`n ok m` Ð dgxk lra eza z` xken a`dy dn dgxk lra aeyg df m` :mz epiaxl dywe

lra dixard dn`a `zi` inp sqk :xn`w ikid ,ok m` :xn`z m`e .a` ly ezrcn `edy oeik ,dgxk lra aeyg df oi` Ð i`w eza mewna a`c oeik :mz epiax xne`e !dgxk lra sqka

onwl xn`c `dc .za ly dgxk lrae a` ly egxk lra dzpwn sqka dixard z` criin oec`dy oebk ,dgxk lra dn`a `zi` sqk :jixt ikdc ,xnel yie !ezrcn dxken a` ixd ?dgxk

i`d ikae ,`pgky` `l `din zeyi`a :onwl xn`c ab lr s`e .dcriin oiyeciw myly dricedl jixvy `l` ,dpevxn zeyrl jixvy `l Ð dcriil jixvy Ð "dcri `l xy`" (`,hi)

dzid m`e .dl `ed aegy ,dixard dn` ly dxikn Ð dgxk lra iexw df i`cec :qxhpewd yexit miayiin yie .zeyi` liaya sqkd `a `l dligza ,mewn lkn ,zeyi` ied criiny `peeb

.dgxk lr aiyg `le ,zivxzn dzid Ð zrc za dzid m` .`ypil zcner dteqe ,dxikn enk dl `ed aeg e`l Ð dphw iyeciw la` .zivxzn dzid `l Ð zrc za
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éøä" :àéðúãk .dðéáì Bðéa úøBkä øáãì déì éòaéî¦¨¥¥§¨¨©¥¥§¥¨¦§©§¨£¥

éhéb äæ"ïéé ézLz àlL úðî ìò CàlL úðî ìò" ¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ
éáà úéáì éëìz"íìBòì C¯ìk" .úeúéøk äæ ïéà ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤§¦¨

ìL"íBé íéL¯úeúéøk äæ éøä¯.déì à÷ôð à÷ "úúéøk" "úøk"î :éìéìbä éñBé éaøå¯ §¦£¥¤§¦§©¦¥©§¦¦¦¨¥§¦ª¨¨§¨¥
!ézøzî àãç éúéz ,àéúà àì àãçî àãç .eäì òîLî àì "úúéøk" "úøk" :ïðaøå¯éä §©¨©¨¥§¦ª¨©§©§£¨¥£¨¨¨§¨¥¥£¨¦©§¥¥

ðäî éúéúå øèLa àðîçø áBzëéì àì ?éúézC¯ðäl äîáBzëéð àì .äaeøî ïúàðä ïkL C ¥¥¨¦§©£¨¨¦§¨§¥¥¥¨©©§¨©¤¥£¨¨¨§¨¨¦§
ðäî éúéúå äàéáa àðîçøC¯ðäl äîéúéúå óñëa àðîçø áBzëéð àì .äaeøî ïðéð÷ ïkL C ©£¨¨§¦¨§¥¥¥¨©©§¨©¤¥¦§¨¨§¤¨¦§©£¨¨§¤¤§¥¥

ðäîC¯ðäl äîdçøk ìòa éîð óñk :àîéz éëå ,dçøk ìòa ïðLé ïkL C¯äiøáòä äîàa¯ ¥¨©©§¨©¤¥¤§¨§©¨§¨§¦¥¨¤¤©¦§©¨§¨§¨¨¨¦§¦¨
.ïçkLà àì àäéî úeLéàaìéëàî BðéàL óñk äîe :øîBçå ìwî äðB÷ äteç :àðeä áø øîà §¦¦¨¨©§©©¨©©¨¨¨¦©¨¤©¤¤¤¥©£¦

äîeøúa¯äîeøúa úìëànL äteç ,äðB÷¯?äð÷zL ïéc Bðéà¯øîàäå ?ìéëàî Bðéà óñëå ¦§¨¤¨¤©£¤¤¦§¨¥¦¤¦§¤§¤¤¥©£¦§¨£©
ïéð÷ Lôð äð÷é ék ïäëå" øîàpL ,äîeøúa úìëBà ìàøNé úa äñeøà äøBz øác :àleò¨§©¨£¨©¦§¨¥¤¤¦§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©

"Btñk¯úìëBà dðéà eøîà íòh äîe .àeä Btñk ïéð÷ éàäå¯ñBk dì eâæîé ànL äøéæb ©§§©¦§©©§©©©¨§¥¨¤¤§¥¨¤¨¦§§¨
!äéúBçàìå äéçàì ep÷Lúå äéáà úéáa¯éøt àlàøîBb BðéàL óñk äîe :éëä C¯,äðB÷ §¥¨¦¨§©§¤§¨¤¨§©£¤¨¤¨¨¥¨¦©¤¤¤¥¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oiyeciw(iriax meil)

ïépîeLdlral zipwp dy`óà.øèLa:`ziixad daiynïéãålw - ¦©¦¤©¦§¨§¦
xnegeäîe ,àeäóñkïéàLàéöBî,dlra zeyxn dy`d z`ñéðëî ©¤¤¤¥¦©§¦

,ezeyxl dze`øèLàéöBnL,dlran dy`d z`BðéàïécñéðënL §¨¤¦¥¦¤©§¦
:`ziixad zkxet .xhya el ycwzzy epiidc ,eil` dze`äî©

óñëlïkLïéãBtBaLc÷äøNòîeéðL,oiyeciwa liren `ed okle §¤¤¤¥¦¤§¥©£¥¥¦
øîàzaøèLaegïéàLïéãBtBaLc÷äøNòîeéðLáéúëcïúðå' Ÿ©§¨¤¥¦¤§¥©£¥¥¦¦§¦§¨©
óñkäí÷å,'Bìxewn d`ian `ziixad .sqkn xhy cenll oi`e ©¤¤§¨

:xhy iyeciwl xg`øîààø÷(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAn ¨©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨
äúéäå,'xg` Wi`lLéwîweqtdäéåä,'dzide' xn`py ,oiyeciw ± §¨§¨§¦©¥©¦£¨¨

äàéöéì,'d`vie' xn`py ,oiyexibl ±äîäàéöiziyrpøèLa- ¦¦¨©§¦¨¦§¨
,hbaóàäéåäénð.øèLa,ok m` :`xnbd zl`eyLéwàåénðäàéöé ©£¨¨©¦¦§¨§©¦©¦§¦¨

äéåäì,oiyeciwl oiyexib mb yiwp ±äîäéåäóñëaóàäàéöé,óñëa ©£¨¨¨£¨¨§¤¤©§¦¨§¤¤
dl ozi lrady sqka yxbzz jk sqka zycwzn dy`y myky

:`xnbd daiyn .'ea iyxbzd' xn`ieøîà,éiaàmb elegi m` ¨©©©¥
sqka oiyexibeøîàéike ,zeixad ednzieóñkñéðëîeóñk,àéöBî Ÿ§¤¤©§¦¤¤¦

eøBâépñäNòé,øBâéh÷lirend xac eze`y okzi `ly xnelk ©¥¥¨¤©¥
irei ,ycwl.yxbl mb l

:`xnbd dywnéà,éëäiabløèLénðlirei `ly xnel yi ¦¨¦§¨©¦
y iptn ,oiyexible oiyeciwleøîàéikeøèLàéöBî,ñéðëî øèL Ÿ§§¨¦§¨©§¦

eøBâéh÷äNòé.øBâépñ:`xnbd zvxznéléîéàäcàøèLãeçìéléîe ©¥¥¨¤©¥¦¥§©§¨¨§¦¥
éàäcàøèLãeçìxhyay iptn ,zexhyd z` zencl oi` - §©§¨¨§

minec mpi`e ,d`ivi oeyl aezk hbae ,dqipk oeyl aezk oiyeciw
:`xnbd zl`ey .dfl df llkàëäénðsqk oipw iabl mb ±éàä ¨¨©¦©

àtñkãeçìéàäåàtñkãeçìoeyl xne` `ed oiyeciw sqkay - ©§¨§§©©§¨§
:`xnbd daiyn .d`ivi oeyl xne` `ed oiyexib sqkae ,dqipk

àòáéèàäéîãçàeäe` `iven `ed m`d xkip `l envr rahna ± ¦§¨¦¨©
.oiyexibl mbe oiyeciwl mb ea ynzydl oi` okle ,qipkn

:sqka zyxbzn dpi` dy` recn sqep mrh d`ian `xnbdàáø̈¨
øîà ,øîààø÷(` ck mixac)áúëå'dìDciA ozpe zzixM xtq ¨©¨©§¨§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

wxy mihrnne ,'FziAn DgNWeäáéúëahba -dðéàå ,úLøbúî §¦§¨¦¥¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨
úLøbúî.óñëa:`xnbd zl`eyàîéàåy yexcp ±äáéúëa ¦§¨¤¤§¤¤§¥¨¦§¦¨
úLøbúîdðéàåúLc÷úîäáéúëa:`xnbd daiyn .xhya -àä ¦§¨¤¤§¥¨¦§©¤¤¦§¦¨¨

áéúkweqta aezk -äàöéå'Léwî ,'äúéäåd`ivil died,'eëå §¦§¨§¨§¨§¨©¦§
.xhy iyeciw micnel o`kne

'dl azke'e ,xhy iyeciw daxn d`ivil died ywid `ax ixacl
:`xnbd zl`eye ,sqk iyexib hrnnäîeúéàøywiddn zeaxl ¨¨¦¨

zeaxl xyt` `ld ,sqk iyexib weqtdn hrnle xhy iyeciw
daiyn .xhy iyeciw weqtdn hrnle sqk iyexib ywiddn

:`xnbdàøazñîweqtd xy`kyéà÷wqer -ïéLeøéâa`edèòîî ¦§©§¨¨¥§¥¦§©¥
ïéLeøébweqtdy xn`p ike .sqkaéà÷wqer -ïéLeøéâaèòîîe ¥¦¨¥§¥¦§©¥
ïéLecé÷hrnn oiyexiba wqerd weqtdy oeik `linne .xhya ¦¦

.xhy iyeciw zeaxl `a ywidd ,sqk iyexib
:`xnbd zl`ey .sqk iyexibl sqep herin d`ian `xnbdéaøìe§©¦

éñBééìéìbä÷étàcdéìéàäìàø÷àLøãìàðéøçàweqtdn cnely ± ¥©§¦¦§©¦¥§©§¨¦§¨¨©£¦¨
df oic ,zxg` dyxc (:`k) oihib zkqna 'dl azke'dðéàL¤¥¨

úLøbúîóñëaàðîdéì:`xnbd daiyn .eze` cnel `ed okidn ± ¦§¨¤¤§¤¤§¨¥
øîààø÷weqt eze`aøôñ','úúéøkwxy rnyneøôñhb -dúøBk ¨©§¨¥¤§¦ª¥¤§¨

,dlranïéàåøácøçà,dúøBk.sqk iyexib hrnle §¥¨¨©¥§¨
:`xnbd zl`eyïðaøå,'dl azke'n sqk iyexib mihrnndéàä §©¨¨©

'úeúéøk'éàîéãáòdéìdaiyn .'zezixk xtq'n miyxec md dn ± §¦©¨§¥¥
df weqt :`xnbdéòaéîdéìmdl jxvp ±ìzeidl jixv hbdy cnl ¦¨¥¥§

øáãúøBkäBðéa,dðéáì,lraa dxeywe dceb` zx`yp `id m`e ¨¨©¥¥§¥¨

.zyxebn dpi`,àéðúãkdy`l xne`déøääæéhébCìòúðîàlL ¦§©§¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ
ézLzïéée` ,mlerlìòúðîàlLéëìzúéáìéáàCïéà ,íìBòìäæ ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤

úeúéøkxn` m`e .i`pzd z` xenyl dilr dini lk ik ,dpial epia §¦
wx ok zeyrl dilryìkìLíéLíBé,`l eze oiyexibd xg`éøä ¨§Ÿ¦£¥

äæ,úeúéøk.mlerl ea dceb` dpi`y oeik ,cin zyxebne ¤§¦
:`xnbd zx`anéaøåéñBé'úøk'î ,éìéìbäà÷ 'úeúéøk'à÷ôðdéì± §©¦¥©§¦¦¦Ÿ¥§¦¨©§¨¥

ic didy ,dpial epia zxekd xac zeidl jixv hbdy cnel `ed
jixv hbdy yexcl 'zezixk xtq' xn`pe ,'zxk xtq' aezkl

.odipia zexklïðaøåzexki hbdy jixvy wx 'zezixk'n micneld §©¨¨
ly weicd ,odipia'úøk''úeúéøk'àìòîLî.eäìzxfeg `xnbd Ÿ¥§¦Ÿ©§©§

mipipwdn cg` oipw cenll oi` recn dpce ,oiyeciw ipipwa weqrl
:mixg`dàãçàãçîàìàéúàxyt` i` xg` oipwn cg` oipw ± £¨¥£¨Ÿ¨§¨

dpwi xhy mb dpew sqk m`y xnel oi`y ,lirl x`eanke ,cenll
:`xnbd zl`ey mle` ,dneckeéúézàãçézøzîcg` oipw cnlp ± ¥¥£¨¦©§¥

zenewna mipewy epivny enky xn`pe ,mixg`d mipiipwd ipyn
dpewy iyilyd z` `ia` ip` s` ,dy`a o`k mipewe mixg`
micenil dyely mikxvp recne ,o`k dpewe mixg` zenewna

:`xnbd daiyn .mipiipwd zyelyléäéúézcnlp oipw dfi` ± ¥¥¥
y xn`p m` ,mixg` mipiipw ipynàìáBzëéìàðîçøéúéúå ,øèLa Ÿ¦§©£¨¨¦§¨§¥¥

ðäîC,jextl yi ,d`iane sqkn xhy cnlpe ±äîðäl,Csqk ¥¨¨©§¨¨
,d`iaeïkLïúàðääaeøî,mda zipwp dy`y `xaq yie dy`l ¤¥£¨¨¨§¨

y xn`p m`e .epnn d`pd mey dy`l oi` xhy la`àìáBzëéð Ÿ¦§
àðîçøéúéúå ,äàéáaðäîCyi ,xhyne sqkn d`ia cnlpe ± ©£¨¨§¦¨§¥¥¥¨¨
,jextläîðäl,C,xhye sqkïkLïðéð÷äaeøîmda mipewy ± ©§¨¨¤¥¦§¨¨§¤

zipwp dy` s`y `xaq yie ,micare zerwxw oebk ,miax mixac
y xn`p m`e .xac mey mipew `l d`iaa la` ,mdaàìáBzëéð Ÿ¦§

àðîçøéúéúå ,óñëaðäîCyi ,d`iane xhyn sqk iyeciw cnlpe ± ©£¨¨§¤¤§¥¥¥¨¨
,jextläîðäl,C,d`iae xhyïkLïðLéìòadçøk,dy`d ly ©§¨¨¤¥¤§¨§©¨§¨

,dgxk lra dnaia dpew d`ia oke dgxk lra dyxbl xyt`y
lra ea mipewy epivn `l sqk la` ,mda zipwp dy`y `xaq yie

.dgxkéëåàîézy xn`z m` s`e -óñkénðdpewìòa,dçøk §¦¥¨¤¤©¦§©¨§¨
äîàaäiøáòämewn lkn ,dzrcn `ly dxken dia`yúeLéàa §¨¨¨¦§¦¨§¦
àäéîàìïçkLàly egxek lra sqk oipw ep`vn `l zeyi`a ± ¦¨Ÿ©§§¨

milireny ,d`iae xhy ok oi`y dn ,dixar dn`a wxe ,dpwpd
:zeyi` iabl dgxk lra

dycwzpy xg`l ,d`eypl dy`d z` dyerd dyrn `id dteg
dliren dteg m`d dpc `xnbde .dpyna epnpy mipiipwd cg`a

:okl mcew dycwzp `l m` mbøîàáøäteç ,àðeääðB÷,dy`a ¨©©¨¨¨
ìwîäîe ,øîBçåoipwóñkBðéàLìéëàîäîeøúady`y - ¦©¨¤©¤¤¤¥©£¦¦§¨

,dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi` sqka odkl dycwzpy
eäðB÷,zycewn dzeyrl daäteçúìëànLBðéà ,äîeøúaïéc ¤¨¤©£¤¤¦§¨¥¦

äð÷zL:`xnbd dywn .zycewn dze` dyrzeåikdxezd on ¤¦§¤§
óñëBðéàìéëàî,dnexzaøîàäåàleò,øácäøBzäñeøàúa ¤¤¥©£¦§¨¨©¨§©¨£¨©

ìàøNé,odkl dycwzpyúìëBàøîàpL ,äîeøúa(`i ak `xwie) ¦§¨¥¤¤¦§¨¤¤¡©
ïäëå'ékäð÷éLôðïéð÷BtñkElk`i md FziA cilie FA lk`i `Ed §Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©¦¦¥¥Ÿ§

,'Fnglaéàäå,dycwzpy dy`d ±ïéð÷Btñklrad lyäîe ,àeä §©§§©¦§©©§©
íòheøîày minkgdðéàúìëBà,dnexzaäøéæbànL`idyk ©©¨§¥¨¤¤§¥¨¤¨

,dia` ziaa oiicreâæîédìñBkdnexz lyúéáaäéáàep÷Lúå ¦§§¨§¥¨¦¨§©§¤
äéçàìäéúBçàìå:`xnbd zvxzn .dnexza mixeq`dàlàéøtC §©¤¨§©£¤¨¤¨§¦

éëä,xnege lwa sqkn dteg cenll yi jk ±äîeóñkBðéàLøîBb ¨¦©¤¤¤¥¥
dici dyrnl dia` zeyxn d`ivedle d`eyp dzeyrl da

e ,dzyexileäðB÷,zycewn dzeyrl da ¤
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 - גודל הענין מצד עצמו, צריכות להביא הוספה בעניני תורה ומצות, ומתאים לדבר משנה  נוסף על 

המעשה הוא העיקר.

ופשוט שאין כוונתי לדרשה בעלמא, כי אם שבתור תושב המקום יעשה התלוי בו בכיון האמור. 

ובזה להשפיע על אחרים שגם הם ישתדלו להשפיע על אחרים, טופח על מנת להטפיח, והרי הובטחנו 

הבא לטהר מסייעין אותו.

המשך מהעמוד הקודם

המשך בעמוד רא



קצט
iiepik lk` cenr d sc ± oey`x wxtxifp

úåùã÷ä åá ïéãåô ïéàù øèùoi` Ð ycwd oeict zern lr xhy xafbl azk m` Ð

."el mwe sqkd ozpe" opirac ,iect eyicwdãåçì àøèù éàäå ãåçì àøèù éàädfa Ð

.d`ivi oeyl yxetn dfe ,dqipk oeyl aezkãåçì àôñë éàälr yxtn epzep `edyk Ð

.epzep `ed dn zpnàåä ãç.qipkdl m` `ivedl m` ekeza xkfp epi` Ðïéùåøéâá éà÷
èòîîåïéùåãé÷.dinza Ðéìéìâä éñåé éáøìå

àðéøçà àùøãì áúëå éàäì äéì ÷éôîãÐ

oihibc ipy wxta(a,`k).úøåëä øáãì`diy Ð

.ocbe`d i`pz ea `diy `le ,olican xtqdïéà
äæúåúéøëmiiwl ea zcb`p `id dini lky Ð

.ezngn df i`pzë äæ éøäúåúéøcin elit` Ð

mixac xyt`y .jlze e`pz miiwz `idc Ð

.dlcad icil `al elld"úåúéøë" "úøë"îÐ

xtq rnync ,"zxk xtq" azkinl ivn dedc

`xeziin Ð izixg` `yxc jde .dzxek

.`pyilcàãçî àãç'åë àéúà àì`iyw ikd Ð

oic `lde" edleka jixtc lirlc `pz i`d :dil

`xw dikxv`e ,`picn ez` `lc Ð xcde ,"`ed

edleka `xw il dnl Ð?`l `cgn `cgc idp

cvda ;epivn dna ,izxzn `cg iziz ,`iz`

ip` s` ,o`k oipewe `nlra oipewy ,oday deyd

mewna mipew mlek ixdy .iyilyd z` `ia`

,dixard dn`a dpew Ð xhye sqk :xg`

onwlck(a,ci).dnaia dpew Ð d`ia .äàéáå óñë
äáåøî ïúàðädl ea oi` oiqexi` xhy la` Ð

z` ixd" `l` ea aezk oi` ixdy ,d`pd mey

."il zycewnäáåøî ïðéð÷zerwxw oipewy Ð

.micareäçøåë ìòálra dnaia dpew d`ia Ð

zenaia ol `wtpc ,dgxek(`,cp)oke ."dnaie"n

.dlran dgxek lra dy`d z` `iven xhy

äçøåë ìòá äéøáòä äîàádxken dia`y Ð

.dzrcn `lyäîåøúá ìéëàî åðéàù óñëÐ

zeaezka opzck ,odkl dqx`zp m`(a,fp)oi` :

.dtegl qpkzy cr dnexza zlke` dy`d

øîåâ åðéàùdyrnl dia` zeyxn d`ivedl Ð

.dzyexile dici
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ïééðîå`kil xhya zipwpe d`iaa zipwp oi`y dixard dn`c xnege lwne Ð xhya s`y

.(`,fh) onwl ol `wtp zxg`l ywzi`cn dteb dn`c meyn Ð `cg ;xninl

Ð micard oipwa `id zipwp la` "micard z`vk `vz `l"n dl silic `cqg axl elit`e

slinl `kil Ð eazek a` `cqg axlc oeikc :cere .sqka d`vei oky :lirlck jxtinl `ki`

.eazek lrady ,oiprd dfa zipwp dpi`y dy`a

ïëù:xn`z m`e Ð xyrne zeycwd ea oicet

s`y sqk dne :xnege lwa miy` df lk

Ð `iven epi`e xyrne ycwd ea oicety it lr

oicet oi`y it lr s`y xhy ,qipkn ikd elit`e

:xnel yi ?qipkiy oic epi` Ð `iven ycwd ea

.xnege lwa qipkdl oi` weqta daezkd `xnegc

lwa miydl dpzip `xaq ly `xneg i`cec

`idy xnel epl yi Ð daezkd la` ,xnege

xnege lw `nipe :xn`z m`e .dlrn znxebd

.zeqipkn ikd elit` Ð ze`iven opi`y zerwxwn

dpi`e ,rwxwa dy` ycwl leki mc`c :yexit

oicet oky" jxtinl `kil mzde .rwxwa zyxbzn

rwxwl dn :jxtinl `ki`c ,xnel yie !"ycwd ea

m`e .xhya xn`z ,oab` oilhlhn oipew oky Ð

opi`e oab` oipew oi`y ,egikei oilhlhn :xn`z

yie !xhy `ia` ip` s` Ð zeqipkne ze`iven

.ycwd ea oicet oky Ð oilhlhnl dn :xnel

äîoiprle Ð sqka dz`ivi s` sqka died

s` d`iaa died dn xninl `kil d`ia

.dyxbn `ed dpnn wgxzdly Ð d`iaa dz`ivi

,dyxbl libx xac zexr da `vny meyn :cere

.yextl el yi f`e

øåâéðñok m` :xn`z m`e Ð xebihw dyri

dixard dn`l dn :lirl xn`w ikid

.sqka zipwp `dzy `ed oice ,sqka d`vei oky

!xebipq dyrp xebihw oi`c Ð `zerixb ,daxc`

itl ,ikd xninl `kil dixard dn`ac :xnel yie

lawn `ed zegtyl dxken dia`y dlgzny

Ð dzectl dvex `edyk ,ok m` ,oec`d on sqkd

ycwny yi` la` .sqkd oec`d lawiy `ed oic

oia oiyeciwd oia ,eci lr `a lkd Ð dy`

qipkn sqk exn`i :jxtinl jiiy mzde ,oiyexibd

.'eke

éà÷`xaq oi`e Ð oiyexib hrnn oiyexiba

Ð daizka hrnne daizka i`w :xnel

,daizka `wec xnel `ay rnyn `xwc `hytc

,"dl azke eipira og `vnz `l m`" xn`wc

.oiprd dfa `wec Ð rnyn

ìòdf oi` mlerl jia` zial iklz `ly zpn

zcb`p dini lky :qxhpewa yxit Ð hb

`l i`n` :xn`z m`e .ezngn df i`pz miiwl

`id dleki Ð dia` zn m` ixdy ,hb iedc xn`

zzin xg`lc .ea zcb`p dpi` aeye ,zial qpkil

mixcpa opixn`ck ,"dia` zia" aiyg `l dia`

Ð exkn e` zn ,qpkp ipi`y jzial mpew :(`,en)

i`vei lk miexw "dia` zia"c :xnel yie !xzen

l` iay" xnz iab (gl ziy`xa) aizkck ,zny ab lr s` dia` ly eivlg.i`xw igkenck ,dia` zny it lr s` "jia` zia dpnéáøåwxtac :`niz Ð `wtp "zezixk" "zxk"n ililbd iqei

`lc :xnel yie !"zezixk" "zxk" yxc ililbd iqei iaxc xn` `kde ,opaxc llka ililbd iqei iaxe ,iyxc `l "zezixk" "zxk" Ð dixfr oa xfril` iaxc opax lr xn`w (a,bt oihib) "yxbnd"

.`kdc `yxcl edl irainc ,mzdc `yxc `eddl ,yexit .iyxc `lc `l` ,edl rnyn `l xn`wïëù.dixard dn`a sqk ,oiyexba xhy ,dnaia d`ia :qxhpewa yxit Ð dgxk lra opyi

dphw eza ycwn a`d `ld .dgxk lra ogky` `l `din zeyi`a sqk :dinwl `ped ax xn`w i`n ok m` Ð dgxk lra eza z` xken a`dy dn dgxk lra aeyg df m` :mz epiaxl dywe

lra dixard dn`a `zi` inp sqk :xn`w ikid ,ok m` :xn`z m`e .a` ly ezrcn `edy oeik ,dgxk lra aeyg df oi` Ð i`w eza mewna a`c oeik :mz epiax xne`e !dgxk lra sqka

onwl xn`c `dc .za ly dgxk lrae a` ly egxk lra dzpwn sqka dixard z` criin oec`dy oebk ,dgxk lra dn`a `zi` sqk :jixt ikdc ,xnel yie !ezrcn dxken a` ixd ?dgxk

i`d ikae ,`pgky` `l `din zeyi`a :onwl xn`c ab lr s`e .dcriin oiyeciw myly dricedl jixvy `l` ,dpevxn zeyrl jixvy `l Ð dcriil jixvy Ð "dcri `l xy`" (`,hi)

dzid m`e .dl `ed aegy ,dixard dn` ly dxikn Ð dgxk lra iexw df i`cec :qxhpewd yexit miayiin yie .zeyi` liaya sqkd `a `l dligza ,mewn lkn ,zeyi` ied criiny `peeb

.dgxk lr aiyg `le ,zivxzn dzid Ð zrc za dzid m` .`ypil zcner dteqe ,dxikn enk dl `ed aeg e`l Ð dphw iyeciw la` .zivxzn dzid `l Ð zrc za
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àéöBî ïéàL óñk äîe :àeä ïéãå ?øèLa óàL ïépîe¦©¦¤©¦§¨§¦©¤¤¤¥¦
¯àéöBnL øèL ,ñéðëî¯?ñéðënL ïéc Bðéà¯äî ©§¦§¨¤¦¥¦¤©§¦©

øèL øîàz ,éðL øNòîe Lc÷ä Ba ïéãBt ïkL óñël§¤¤¤¥¦¤§¥©£¥¥¦Ÿ©§¨
ïúðå" áéúëc ,éðL øNòîe Lc÷ä Ba ïéãBt ïéàL¤¥¦¤§¥©£¥¥¦¦§¦§¨©
Léwî ¯ "äúéäå äàöéå" àø÷ øîà !"Bì í÷å óñkä©¤¤§¨¨©§¨§¨§¨§¨§¨©¦

øèLa äàéöi äî ,äàéöéì äéåä¯éîð äéåä óà £¨¨¦¦¨©§¦¨¦§¨©£¨¨©¦
.øèLa¯óñëa äéåä äî ,äéåäì äàéöé éîð Léwàå¯ ¦§¨§©¥©¦§¦¨©£¨¨©£¨¨§¤¤

!óñëa äàéöé óà¯ñéðëî óñk :eøîàé :ééaà øîà ©§¦¨§¤¤¨©©©¥Ÿ§¤¤©§¦
?øBâéh÷ äNòé øBâépñ ,àéöBî óñk¯øèL ,éëä éà ¤¤¦©¥¥¨¤©¥¦¨¦§¨

äNòé øBâéh÷ ,ñéðëî øèL àéöBî øèL :eøîàé éîð©¦Ÿ§§¨¦§¨©§¦©¥¥¨¤
?øBâépñ¯éàäc éléîe ,ãeçì àøèL éàäc éléî ©¥¦¥§©§¨¨§¦¥§©

.ãeçì àøèL¯éîð àëä¯éàäå ãeçì àtñk éàä §¨¨§¨¨©¦©©§¨§§©
!ãeçì àtñk¯:øîà àáø .àeä ãç àäéî àòáéè ©§¨§¦§¨¦¨©¨¨£©

"dì áúëå" àø÷ øîà¯dðéàå úLøbúî äáéúëa ¨©§¨§¨©¨¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨
.óñëa úLøbúî¯dðéàå úLøbúî äáéúëa :àîéàå ¦§¨¤¤§¤¤§¥¨¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨

!äáéúëá úLc÷úî¯"äúéäå äàöéå" áéúk àä ¦§©¤¤¦§¦¨¨§¦§¨§¨§¨§¨
.'åëå Léwî¯?úéàø äîe¯ïéLeøéâa éà÷ :àøazñî ©¦¨¨¦¨¦§©§¨¨¥§¥¦

¯!?ïéLecé÷ èòîîe ïéLeøéâa éà÷ ,ïéLeøéb èòîî¯ §©¥¥¦¨¥§¥¦§©¥¦¦
àLøãì àø÷ éàäì déì ÷étàc éìéìbä éñBé éaøìe§©¦¥©§¦¦§©¥¥§©§¨¦§¨¨

?déì àðî óñëa úLøbúî dðéàL ,àðéøçà¯øîà ©£¦¨¤¥¨¦§¨¤¤§¤¤§¨¥¨©
"úúéøk øôñ" àø÷¯øçà øác ïéàå ,dúøBk øôñ §¨¥¤§¦ª¥¤§¨§¥¨¨©¥

?déì éãáò éàî "úúéøk" éàä :ïðaøå .dúøBk¯ §¨§©¨©©§¦ª©¨§¥¥
éøä" :àéðúãk .dðéáì Bðéa úøBkä øáãì déì éòaéî¦¨¥¥§¨¨©¥¥§¥¨¦§©§¨£¥

éhéb äæ"ïéé ézLz àlL úðî ìò CàlL úðî ìò" ¤¦¥©§¨¤Ÿ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ
éáà úéáì éëìz"íìBòì C¯ìk" .úeúéøk äæ ïéà ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤§¦¨

ìL"íBé íéL¯úeúéøk äæ éøä¯.déì à÷ôð à÷ "úúéøk" "úøk"î :éìéìbä éñBé éaøå¯ §¦£¥¤§¦§©¦¥©§¦¦¦¨¥§¦ª¨¨§¨¥
!ézøzî àãç éúéz ,àéúà àì àãçî àãç .eäì òîLî àì "úúéøk" "úøk" :ïðaøå¯éä §©¨©¨¥§¦ª¨©§©§£¨¥£¨¨¨§¨¥¥£¨¦©§¥¥

ðäî éúéúå øèLa àðîçø áBzëéì àì ?éúézC¯ðäl äîáBzëéð àì .äaeøî ïúàðä ïkL C ¥¥¨¦§©£¨¨¦§¨§¥¥¥¨©©§¨©¤¥£¨¨¨§¨¨¦§
ðäî éúéúå äàéáa àðîçøC¯ðäl äîéúéúå óñëa àðîçø áBzëéð àì .äaeøî ïðéð÷ ïkL C ©£¨¨§¦¨§¥¥¥¨©©§¨©¤¥¦§¨¨§¤¨¦§©£¨¨§¤¤§¥¥

ðäîC¯ðäl äîdçøk ìòa éîð óñk :àîéz éëå ,dçøk ìòa ïðLé ïkL C¯äiøáòä äîàa¯ ¥¨©©§¨©¤¥¤§¨§©¨§¨§¦¥¨¤¤©¦§©¨§¨§¨¨¨¦§¦¨
.ïçkLà àì àäéî úeLéàaìéëàî BðéàL óñk äîe :øîBçå ìwî äðB÷ äteç :àðeä áø øîà §¦¦¨¨©§©©¨©©¨¨¨¦©¨¤©¤¤¤¥©£¦

äîeøúa¯äîeøúa úìëànL äteç ,äðB÷¯?äð÷zL ïéc Bðéà¯øîàäå ?ìéëàî Bðéà óñëå ¦§¨¤¨¤©£¤¤¦§¨¥¦¤¦§¤§¤¤¥©£¦§¨£©
ïéð÷ Lôð äð÷é ék ïäëå" øîàpL ,äîeøúa úìëBà ìàøNé úa äñeøà äøBz øác :àleò¨§©¨£¨©¦§¨¥¤¤¦§¨¤¤¡©§Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©

"Btñk¯úìëBà dðéà eøîà íòh äîe .àeä Btñk ïéð÷ éàäå¯ñBk dì eâæîé ànL äøéæb ©§§©¦§©©§©©©¨§¥¨¤¤§¥¨¤¨¦§§¨
!äéúBçàìå äéçàì ep÷Lúå äéáà úéáa¯éøt àlàøîBb BðéàL óñk äîe :éëä C¯,äðB÷ §¥¨¦¨§©§¤§¨¤¨§©£¤¨¤¨¨¥¨¦©¤¤¤¥¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc oiyeciw(iriax meil)

ïépîeLdlral zipwp dy`óà.øèLa:`ziixad daiynïéãålw - ¦©¦¤©¦§¨§¦
xnegeäîe ,àeäóñkïéàLàéöBî,dlra zeyxn dy`d z`ñéðëî ©¤¤¤¥¦©§¦

,ezeyxl dze`øèLàéöBnL,dlran dy`d z`BðéàïécñéðënL §¨¤¦¥¦¤©§¦
:`ziixad zkxet .xhya el ycwzzy epiidc ,eil` dze`äî©

óñëlïkLïéãBtBaLc÷äøNòîeéðL,oiyeciwa liren `ed okle §¤¤¤¥¦¤§¥©£¥¥¦
øîàzaøèLaegïéàLïéãBtBaLc÷äøNòîeéðLáéúëcïúðå' Ÿ©§¨¤¥¦¤§¥©£¥¥¦¦§¦§¨©
óñkäí÷å,'Bìxewn d`ian `ziixad .sqkn xhy cenll oi`e ©¤¤§¨

:xhy iyeciwl xg`øîààø÷(a ck mixac)äàöéå'dklde FziAn ¨©§¨§¨§¨¦¥§¨§¨
äúéäå,'xg` Wi`lLéwîweqtdäéåä,'dzide' xn`py ,oiyeciw ± §¨§¨§¦©¥©¦£¨¨

äàéöéì,'d`vie' xn`py ,oiyexibl ±äîäàéöiziyrpøèLa- ¦¦¨©§¦¨¦§¨
,hbaóàäéåäénð.øèLa,ok m` :`xnbd zl`eyLéwàåénðäàéöé ©£¨¨©¦¦§¨§©¦©¦§¦¨

äéåäì,oiyeciwl oiyexib mb yiwp ±äîäéåäóñëaóàäàéöé,óñëa ©£¨¨¨£¨¨§¤¤©§¦¨§¤¤
dl ozi lrady sqka yxbzz jk sqka zycwzn dy`y myky

:`xnbd daiyn .'ea iyxbzd' xn`ieøîà,éiaàmb elegi m` ¨©©©¥
sqka oiyexibeøîàéike ,zeixad ednzieóñkñéðëîeóñk,àéöBî Ÿ§¤¤©§¦¤¤¦

eøBâépñäNòé,øBâéh÷lirend xac eze`y okzi `ly xnelk ©¥¥¨¤©¥
irei ,ycwl.yxbl mb l

:`xnbd dywnéà,éëäiabløèLénðlirei `ly xnel yi ¦¨¦§¨©¦
y iptn ,oiyexible oiyeciwleøîàéikeøèLàéöBî,ñéðëî øèL Ÿ§§¨¦§¨©§¦

eøBâéh÷äNòé.øBâépñ:`xnbd zvxznéléîéàäcàøèLãeçìéléîe ©¥¥¨¤©¥¦¥§©§¨¨§¦¥
éàäcàøèLãeçìxhyay iptn ,zexhyd z` zencl oi` - §©§¨¨§

minec mpi`e ,d`ivi oeyl aezk hbae ,dqipk oeyl aezk oiyeciw
:`xnbd zl`ey .dfl df llkàëäénðsqk oipw iabl mb ±éàä ¨¨©¦©

àtñkãeçìéàäåàtñkãeçìoeyl xne` `ed oiyeciw sqkay - ©§¨§§©©§¨§
:`xnbd daiyn .d`ivi oeyl xne` `ed oiyexib sqkae ,dqipk

àòáéèàäéîãçàeäe` `iven `ed m`d xkip `l envr rahna ± ¦§¨¦¨©
.oiyexibl mbe oiyeciwl mb ea ynzydl oi` okle ,qipkn

:sqka zyxbzn dpi` dy` recn sqep mrh d`ian `xnbdàáø̈¨
øîà ,øîààø÷(` ck mixac)áúëå'dìDciA ozpe zzixM xtq ¨©¨©§¨§¨©¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨

wxy mihrnne ,'FziAn DgNWeäáéúëahba -dðéàå ,úLøbúî §¦§¨¦¥¦§¦¨¦§¨¤¤§¥¨
úLøbúî.óñëa:`xnbd zl`eyàîéàåy yexcp ±äáéúëa ¦§¨¤¤§¤¤§¥¨¦§¦¨
úLøbúîdðéàåúLc÷úîäáéúëa:`xnbd daiyn .xhya -àä ¦§¨¤¤§¥¨¦§©¤¤¦§¦¨¨

áéúkweqta aezk -äàöéå'Léwî ,'äúéäåd`ivil died,'eëå §¦§¨§¨§¨§¨©¦§
.xhy iyeciw micnel o`kne

'dl azke'e ,xhy iyeciw daxn d`ivil died ywid `ax ixacl
:`xnbd zl`eye ,sqk iyexib hrnnäîeúéàøywiddn zeaxl ¨¨¦¨

zeaxl xyt` `ld ,sqk iyexib weqtdn hrnle xhy iyeciw
daiyn .xhy iyeciw weqtdn hrnle sqk iyexib ywiddn

:`xnbdàøazñîweqtd xy`kyéà÷wqer -ïéLeøéâa`edèòîî ¦§©§¨¨¥§¥¦§©¥
ïéLeøébweqtdy xn`p ike .sqkaéà÷wqer -ïéLeøéâaèòîîe ¥¦¨¥§¥¦§©¥
ïéLecé÷hrnn oiyexiba wqerd weqtdy oeik `linne .xhya ¦¦

.xhy iyeciw zeaxl `a ywidd ,sqk iyexib
:`xnbd zl`ey .sqk iyexibl sqep herin d`ian `xnbdéaøìe§©¦

éñBééìéìbä÷étàcdéìéàäìàø÷àLøãìàðéøçàweqtdn cnely ± ¥©§¦¦§©¦¥§©§¨¦§¨¨©£¦¨
df oic ,zxg` dyxc (:`k) oihib zkqna 'dl azke'dðéàL¤¥¨

úLøbúîóñëaàðîdéì:`xnbd daiyn .eze` cnel `ed okidn ± ¦§¨¤¤§¤¤§¨¥
øîààø÷weqt eze`aøôñ','úúéøkwxy rnyneøôñhb -dúøBk ¨©§¨¥¤§¦ª¥¤§¨

,dlranïéàåøácøçà,dúøBk.sqk iyexib hrnle §¥¨¨©¥§¨
:`xnbd zl`eyïðaøå,'dl azke'n sqk iyexib mihrnndéàä §©¨¨©

'úeúéøk'éàîéãáòdéìdaiyn .'zezixk xtq'n miyxec md dn ± §¦©¨§¥¥
df weqt :`xnbdéòaéîdéìmdl jxvp ±ìzeidl jixv hbdy cnl ¦¨¥¥§

øáãúøBkäBðéa,dðéáì,lraa dxeywe dceb` zx`yp `id m`e ¨¨©¥¥§¥¨

.zyxebn dpi`,àéðúãkdy`l xne`déøääæéhébCìòúðîàlL ¦§©§¨£¥¤¦¥©§¨¤Ÿ
ézLzïéée` ,mlerlìòúðîàlLéëìzúéáìéáàCïéà ,íìBòìäæ ¦§¦©¦©§¨¤Ÿ¥§¦§¥¨¦§¨¥¤

úeúéøkxn` m`e .i`pzd z` xenyl dilr dini lk ik ,dpial epia §¦
wx ok zeyrl dilryìkìLíéLíBé,`l eze oiyexibd xg`éøä ¨§Ÿ¦£¥

äæ,úeúéøk.mlerl ea dceb` dpi`y oeik ,cin zyxebne ¤§¦
:`xnbd zx`anéaøåéñBé'úøk'î ,éìéìbäà÷ 'úeúéøk'à÷ôðdéì± §©¦¥©§¦¦¦Ÿ¥§¦¨©§¨¥

ic didy ,dpial epia zxekd xac zeidl jixv hbdy cnel `ed
jixv hbdy yexcl 'zezixk xtq' xn`pe ,'zxk xtq' aezkl

.odipia zexklïðaøåzexki hbdy jixvy wx 'zezixk'n micneld §©¨¨
ly weicd ,odipia'úøk''úeúéøk'àìòîLî.eäìzxfeg `xnbd Ÿ¥§¦Ÿ©§©§

mipipwdn cg` oipw cenll oi` recn dpce ,oiyeciw ipipwa weqrl
:mixg`dàãçàãçîàìàéúàxyt` i` xg` oipwn cg` oipw ± £¨¥£¨Ÿ¨§¨

dpwi xhy mb dpew sqk m`y xnel oi`y ,lirl x`eanke ,cenll
:`xnbd zl`ey mle` ,dneckeéúézàãçézøzîcg` oipw cnlp ± ¥¥£¨¦©§¥

zenewna mipewy epivny enky xn`pe ,mixg`d mipiipwd ipyn
dpewy iyilyd z` `ia` ip` s` ,dy`a o`k mipewe mixg`
micenil dyely mikxvp recne ,o`k dpewe mixg` zenewna

:`xnbd daiyn .mipiipwd zyelyléäéúézcnlp oipw dfi` ± ¥¥¥
y xn`p m` ,mixg` mipiipw ipynàìáBzëéìàðîçøéúéúå ,øèLa Ÿ¦§©£¨¨¦§¨§¥¥

ðäîC,jextl yi ,d`iane sqkn xhy cnlpe ±äîðäl,Csqk ¥¨¨©§¨¨
,d`iaeïkLïúàðääaeøî,mda zipwp dy`y `xaq yie dy`l ¤¥£¨¨¨§¨

y xn`p m`e .epnn d`pd mey dy`l oi` xhy la`àìáBzëéð Ÿ¦§
àðîçøéúéúå ,äàéáaðäîCyi ,xhyne sqkn d`ia cnlpe ± ©£¨¨§¦¨§¥¥¥¨¨
,jextläîðäl,C,xhye sqkïkLïðéð÷äaeøîmda mipewy ± ©§¨¨¤¥¦§¨¨§¤

zipwp dy` s`y `xaq yie ,micare zerwxw oebk ,miax mixac
y xn`p m`e .xac mey mipew `l d`iaa la` ,mdaàìáBzëéð Ÿ¦§

àðîçøéúéúå ,óñëaðäîCyi ,d`iane xhyn sqk iyeciw cnlpe ± ©£¨¨§¤¤§¥¥¥¨¨
,jextläîðäl,C,d`iae xhyïkLïðLéìòadçøk,dy`d ly ©§¨¨¤¥¤§¨§©¨§¨

,dgxk lra dnaia dpew d`ia oke dgxk lra dyxbl xyt`y
lra ea mipewy epivn `l sqk la` ,mda zipwp dy`y `xaq yie

.dgxkéëåàîézy xn`z m` s`e -óñkénðdpewìòa,dçøk §¦¥¨¤¤©¦§©¨§¨
äîàaäiøáòämewn lkn ,dzrcn `ly dxken dia`yúeLéàa §¨¨¨¦§¦¨§¦
àäéîàìïçkLàly egxek lra sqk oipw ep`vn `l zeyi`a ± ¦¨Ÿ©§§¨

milireny ,d`iae xhy ok oi`y dn ,dixar dn`a wxe ,dpwpd
:zeyi` iabl dgxk lra

dycwzpy xg`l ,d`eypl dy`d z` dyerd dyrn `id dteg
dliren dteg m`d dpc `xnbde .dpyna epnpy mipiipwd cg`a

:okl mcew dycwzp `l m` mbøîàáøäteç ,àðeääðB÷,dy`a ¨©©¨¨¨
ìwîäîe ,øîBçåoipwóñkBðéàLìéëàîäîeøúady`y - ¦©¨¤©¤¤¤¥©£¦¦§¨

,dtegl qpkizy cr dnexza zlke` dpi` sqka odkl dycwzpy
eäðB÷,zycewn dzeyrl daäteçúìëànLBðéà ,äîeøúaïéc ¤¨¤©£¤¤¦§¨¥¦

äð÷zL:`xnbd dywn .zycewn dze` dyrzeåikdxezd on ¤¦§¤§
óñëBðéàìéëàî,dnexzaøîàäåàleò,øácäøBzäñeøàúa ¤¤¥©£¦§¨¨©¨§©¨£¨©

ìàøNé,odkl dycwzpyúìëBàøîàpL ,äîeøúa(`i ak `xwie) ¦§¨¥¤¤¦§¨¤¤¡©
ïäëå'ékäð÷éLôðïéð÷BtñkElk`i md FziA cilie FA lk`i `Ed §Ÿ¥¦¦§¤¤¤¦§©©§Ÿ©¦¦¥¥Ÿ§

,'Fnglaéàäå,dycwzpy dy`d ±ïéð÷Btñklrad lyäîe ,àeä §©§§©¦§©©§©
íòheøîày minkgdðéàúìëBà,dnexzaäøéæbànL`idyk ©©¨§¥¨¤¤§¥¨¤¨

,dia` ziaa oiicreâæîédìñBkdnexz lyúéáaäéáàep÷Lúå ¦§§¨§¥¨¦¨§©§¤
äéçàìäéúBçàìå:`xnbd zvxzn .dnexza mixeq`dàlàéøtC §©¤¨§©£¤¨¤¨§¦

éëä,xnege lwa sqkn dteg cenll yi jk ±äîeóñkBðéàLøîBb ¨¦©¤¤¤¥¥
dici dyrnl dia` zeyxn d`ivedle d`eyp dzeyrl da

e ,dzyexileäðB÷,zycewn dzeyrl da ¤
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iiepikר lka cenr d sc ± oey`x wxtoihib
àîìòá äðå÷ù äôåç àéáà éðà óào`k inp dpwi ,dixcp zxtdle dyxeil zxneby Ð

.oiqexi` `laäçøë ìòá ïðùé ïëùsqke ,oiyexiba xhye ,dnaia d`ia :`nlra dpewy Ð

.dixard dn`aäçøë ìòá àîìòá ïçëùà àì àäéî úåùéàá óñëdpew ikd elit`e Ð

.dteg `ia` ip` s` ,dphw zal oiyeciw lawn a` oebk .dgxk lr s`e ,o`kúåáåùú éúù
øáãá.sqk `la dpew dteg :zxn`c `dl Ð

úøîåâ äôåç íåìë ãåòådteg :zxn`wc Ð

xg`l `l` zxneb dpi`y oeike !'ek zxneby

lr `ly dteg oecl `a dz` j`id Ð oiyeciw

oiyeciw ici lry dtegn oiyeciw ici?úà éøä
éì úùãå÷î."il zqxe`n z` ixd" e` Ðàðúå

àùéøì àøúñã àúìéî àôéñike :dinza Ð

`lc icin Ð "daqp ick" `zkec lka opixn`

`tiq la` .icka diipze dipzinl jixhvi`

.`pz ipz `l Ð `yixl `xzqcøîà÷ éëäÐ

`ed ozpy oebk ,epxn`y dnn dpiy la` :`tiq

dxn`e `id dpzp eli`k dyrp Ð `id dxn`e

."yi` gwi ik" opirac ,zycewn dpi`e `idïúð
àåä."yi` gwi ik"l inc Ðàéä äøîàåinc Ð

.yi`l dy` gwzlïðáøãî ïðéùééçå`a m`y Ð

eid `l `ny ,mdipyn hb dkixv dyciwe xg`

`ny e` .ipy iyeciw elge oiyeciw oey`xd ly

.ipy ly `le ,oiyeciw oey`x lyïúð ïéùåãé÷á
'åë äìoiyexiba `tiq xninl ira `wc meyn Ð

`pyil i`d ik hwp "'ek dl ozp"(ozp).úà éøä
úùãå÷î."il" opiqxb `le Ðúéá ïàë ïéàùåçéî

,aizk "gwi ik"c ,oiyeciw wtq elit` o`k oi` Ð

zia o`k oi` oiyexibce .dl envr gwiy `le

.dpedkl dlqetl s` Ð yeginïéàù íéãé
úåçéëåîit lr s` ,xacd zfig` ,ci zia Ð

xn`wc ,`kd ik ,xenb oeyl zfig` giken epi`y

.o`nl xn`w `le "zycewn z` ixd"íéãé ïééåä
.dycw diciclc xn`e Ðàäà.did` Ðäéäù

åéðôì øáåò øéæðdfk ip` s` did` i`cec Ð¡§¤

.dgked opira `nl` ,xn`w
éðùéì
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äôåç`kidnc ?`pic seq` "eic" `nip :xn`z m`e Ð dpwzy oic epi` zxneby

dn ;oecpk zeidl oicd on `al eic Ð zxnebc meyn ,dpew dtegc ziziin

`aa) xn`c ,oetxh iaxk `iz`c :xnel yie !sqk xg`l o`k s` Ð sqk xg` oldl

jixtin Ð "eic" xn` i` `kde ."eic" xn` `l xnege lw jixtinc `kid :(`,dk `nw

:xn`z m`e .jixhvi` `l sqk xg`lc ,xnege lw

sqkc `nip Ð dpew dpi` dtegc xn`c ,ocicl

dteg dn ;dtegc xnege lwn sqk xg` xneb

oic epi` Ð dpewy sqk ,zxneb Ð dpew dpi`y

xenbiy igeke`l ivn `lc :xnel yie ?xenbiy

sqk i`d dinle` i`ne ,dtegk sqk xg` `l`

?sqk i`dnóà`nlra dpewy dteg `ia` ip`

oipew oky oday deyd cvdl dn .o`k dpewe

dphwd eza xqeny it lr s`e Ð dgxk lra

`l Ð i`w eza mewnac oeik ,dgxk lra dtegl

`pgky` izk` :xn`z m`e .dgxk lra aiyg

,dyer oi`eyip e`l ceriic ,dgxk lra dteg

egxk lr dtegl oec`d dqpek cerii xg`y `vnpe

zeyrl leki ceriidy it lr s` :xnel yie !a`c

.zrcn zeyrl jixv dtegd Ð a`c egxk lra

áøå`pgky` `l `din zeyi`a sqk `ped

dphw eza ycwn a`dy it lr s` Ð dgxk lra

a`d zrcn `edy oeik ,mewn lkn ,dgxk lra

dtega :cere .ziyixtck ,dgxk lra ixw `l Ð

a`dy (`,fn zeaezk) `peeb i`d ik `pgky` inp

.dtegl dphw eza z` xqenàä`ed ozp

`id dpzp llk xikfd `ly dn Ð 'ek `id dxn`e

minrtc ,dil `wiqt `lc meyn Ð `ed xn`e

oiyecw) onwl xn`ck ,aeyg mc`a ,zycewn

.(`,f

àäoi`y mici xaqw `nl` `l ikd e`l

`l i`n` :xn`z m`e Ð mici oiieed `l zegiken

"`d`" xn`wc mzde ,mici oiieed mlerlc ipyn

`nlicc ,oiieed `l zegiken oi`y mici elit` Ð

rnyn ithc :xnel yie !xn`w "ziprza `d`"

"`d`"c ,ziprz oeyln zexifp oeyl "`d`"

`d`" xninl ivn `le lk`y minrte ,cin rnyn

cin Ð zexifp iab la` .xgnl cr "ziprza

.dvxi m` ezexifp ligzdl lekiàëäi`na

l`enyl `kd wiqnc rnyn Ð il xn`c opiwqr

:dnize .mici oiieed `l zegiken oi`y micic

exiagl xne`d :xn` (`,a) mixcp zkqn yixac

"jnn ipwgexn" "jnn ipyxten" "jnn ipxcen"

.xeq` Ð "jl mreh ipi`y" "jl lke` ipi`y"

:l`eny xn` ,(a,c my) `xnba dlr opixn`we

ipi`y" "jl lke` ipi`y" xn`iy cr oleka

ipxcen" `nlic Ð `nrh i`n :wiqne ."jl mreh

ipyxten" ,rnyn jcda `pirzyn `lc Ð "jnn

,rnyn jcda ozne `yn `pciar `lc Ð "jnn

jlic zen` rax`a `pni`w `lc Ð "ipwgexn"

mici l`eny xaqc `nil :(a,d my) jixte .rnyn

l`eny :ipyne ?mici oiieed `l zegiken oi`y

oi`y mici :xn`c ,dcedi iaxk oizipzn iwen

iwen l`eny :xn`wcne .mici oiied `l zegiken

`xiaq `l edi`c llkn Ð dcedi iaxk oizipznl

oi`e !mici oiiedc dil `xiaq `l` ,dizeek dil

xaqe dcedi iaxk oizipznl iwen l`enyc yxtl

diwgec i`ne :ikd xza xn`cn ,dizeek dil

i`ne ?dcedi iaxk oizipzn `nwe`l l`enyc

dcedi iaxk oizipzn iwene wigc i`n` ?`iyw

:xne` dcedi iax .mc` lkl zxzen z` ixd Ð hb ly eteb :(`,dt) oihiba xn`c :cere .mici oiiedc dil miw i`ce `l` .dcedi iaxk iwen jkl ,dizeek dil xaqc meyn Ð
oce"
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?äð÷zL ïéc Bðéà úøîBbL äteç¯óñël äî¯ïkL ¨¤¤¤¥¦¤¦§¤©§¤¤¤¥
,éðL øNòîe úBLc÷ä Ba ïéãBt¯.çéëBz äàéa¯äî ¦¤§¥©£¥¥¦¦¨¦©©

,äîáéa äðB÷ ïkL äàéál¯;ïécä øæçå .çéëBé óñk §¦¨¤¥¨¦¨¨¤¤¦©§¨©©¦
ãvä ,äæ éàøk äæ éàø àìå ,äæ éàøk äæ éàø àìŸ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤©©
éðà óà .ïàk ïéðB÷å àîìòa ïéðBwL :ïäaL äåMä©¨¤¤¨¤¤¦§¨§¨§¦¨©£¦

.ïàk äðB÷å àîìòa äðBwL ¯ äteç àéáà¯ãvl äî ¨¦¨¤¨§¨§¨§¨¨©©©
ïäaL äåMä¯,äaeøî ïúàðä ïkL¯¯ .çéëBé øèL ©¨¤¤¨¤¤¥£¨¨¨§¨§¨¦©

l äîøèL¯,ìàøNé úáa àéöBî ïkL¯äàéáe óñk ©¦§¨¤¥¦§©¦§¨¥¤¤¦¨
éàø àìå ,äæ éàøk äæ éàø àì ;ïécä øæçå .eçéëBé¦§¨©©¦Ÿ§¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦

ïäaL äåMä ãvä ,äæ éàøk äæ¯,àîìòa ïéðBwL ¤¦§¦¤©©©¨¤¤¨¤¤¦§¨§¨
äteç àéáà éðà óà .ïàk ïéðB÷å¯àîìòa äðBwL §¦¨©£¦¨¦¨¤¨§¨§¨

.ïàk äðB÷å¯ìòa ïðLé ïkL ïäaL äåMä ãväl äî §¨¨©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¤§¨§©
ïçkLà àì úeLéàa àäéî óñk :àðeä áøå !dçøk̈§¨§©¨¤¤¦¨§¦¨©§©©
àãç ;øáca úBáeLz ézL :àáø øîà .dçøk ìòa§©¨§¨£©¨¨§¥§©¨¨£¨

ìL"c ¯äteç íeìk :ãBòå .ïðz àì "òaøà"å ïðz "L §¨§©§©§©¨§©§§¨
úøîBb¯àlL äteç ïðéøîb éëå .ïéLecé÷ éãé ìò àlà ¤¤¤¨©§¥¦¦§¦¨§¦©¨¤Ÿ

?ïéLecé÷ éãé ìòL äteçî ïéLecé÷ éãé ìò¯øîà ©§¥¦¦¥¨¤©§¥¦¦¨©
ìL" :zøîà÷c àä :ééaà déìàì "òaøà"å ïðz "L ¥©©¥¨§¨¨§©§¨§©§©§©¨

ïðz¯àúléî ,éðú÷ àéãäa àáéúëc àúléî ,àpz §©©¨¦§¨¦§¦¨§¤§¨¨¨¥¦§¨
àéãäa àáéúk àìc¯íeìk :úøîà÷ãe .éðú÷ àì §¨§¦¨§¤§¨¨¨¨¥§¨¨§©§§

ïéLecé÷ éãé ìò àlà úøîBb äteç¯éîð àðeä áø ¨¤¤¤¨©§¥¦¦©¨©¦
óñk øçà øîBb BðéàL óñk äîe :øîà÷ éëä¯ ¨¦¨¨©©¤¤¤¥¥©©¤¤

óñk øçà úøîBbL äteç ,äðB÷¯?äð÷zL ïéc Bðéà ¤¨¤¤¤©©¤¤¥¦¤¦§¤
,óñk äåL Bà óñk dì ïúð ?óñëa ãöék :ïðaø eðz̈©¨©¥©§¤¤¨©¨¤¤¨¤¤¤
úñøBàî zà éøä" "éì úLce÷î zà éøä" dì øîàå§¨©¨£¥©§§¤¤¦£¥©§§¤¤

"ezðéàì éì zà éøä" "éì¯úLce÷î éðéøä" àéä äøîàå ,äðúpL àéä ìáà .úLce÷î Bæ éøä ¦£¥©§¦§¦§£¥§¤¤£¨¦¤¨§¨§¨§¨¦£¥¦§¤¤
"ezðéàì Eì éðéøä" "Eì úñøBàî éðéøä" "Eì¯.úLce÷î dðéà¯é÷úî:àtt áø dì ó §£¥¦§¤¤§£¥¦§§¦§¥¨§¤¤©§¦¨©©¨

àîòè¯,àeä øîàå àeä ïúðcàéä äøîàå àeä ïúð àä¯:àôéñ àîéà .úLce÷î dðéà ©§¨§¨©§¨©¨¨©§¨§¨¦¥¨§¤¤¥¨¥¨
àéä äøîàå Bì äðúpL àéä ìáà¯àîòè .ïéLecé÷ eåä àì¯,àéä äøîàå àéä äðúðc £¨¦¤¨§¨§¨§¨¦¨¨¦¦©§¨§¨§¨¦§¨§¨¦

àéä äøîàå àeä ïúð àä¯!ïéLecé÷ eåä¯àLéø¯àôéñ ,à÷åc¯.äáñð éãk¯éðúå ¨¨©§¨§¨¦¨¦¦¥¨©§¨¥¨§¦¨§¨§¨¥
!?àLéøì dì àøúñc àúléî àôéñ¯àeä øîàå àeä ïúð :øîà÷ éëä àlà¯àèéLt ¥¨¦§¨§¨§¨¨§¥¨¤¨¨¦¨¨©¨©§¨©§¦¨

àéä äøîàå àeä ïúð ,ïéLecé÷ eåäc¯eåä àìå ,àéä äøîàå àéä äðúpL éîk äNòp §¨¦¦¨©§¨§¨¦©£¤§¦¤¨§¨¦§¨§¨¦§¨¨
àeä øîàå àeä ïúð :àîéà úéòa éàå .ïéLecé÷¯dðéà ¯ àéä äøîàå àéä äðúð .úLce÷î ¦¦§¦¨¥¥¨¨©§¨©§¤¤¨§¨¦§¨§¨¦¥¨

àéä äøîàå àeä ïúð .úLce÷î¯;ïéLecé÷a :ìàeîL øîà .ïðaøcî ïðéLééçå ,àéä à÷éôñ §¤¤¨©§¨§¨¦§¥¨¦§¨§¦©¦§©¨©¨©§¥§¦¦
zà éøä" "úñøBàî zà éøä" "úLce÷î zà éøä" dì øîàå ,óñk äåLå óñk dì ïúð̈©¨¤¤§¨¤¤¤§¨©¨£¥©§§¤¤£¥©§§¤¤£¥©§

"ezðéàì (éì)¯éìòa éðéøä" "CLéà éðéøä" .úLce÷î Bæ éøä"C¯éñeøà éðéøä""C¯ïéà ¦§¦§£¥§¤¤£¥¦¦¥£¥¦©£¥£¥¦£¥¥
"úLøBâî zà éøä" "úçleLî zà éøä" dì øîàå dì ïúð ;ïéLeøéâa ïëå .LBçéî úéa ïàk̈¥¥§¥§¥¦¨©¨§¨©¨£¥©§§©©£¥©§§¤¤

"íãà ìëì úøzeî zà éøä"¯éìòa éðéà" "CLéà éðéà" .úLøBâî Bæ éøäéñeøà éðéà" "C"C £¥©§¤¤§¨¨¨£¥§¤¤¥¦¦¥¥¦©£¥¥¦£¥
¯ïéàL íéãé ìàeîL øáñc àøîéîì :ééaàì àtt áø déì øîà .LBçéî úéa ïàk ïéà¥¨¥¥£©¥©©¨©£©¥§¥§¨§¨©§¥¨©¦¤¥

àäà" àîìéãå :da ïðéåäå .øéæð äæ éøä ¯ "àäà" øîBàä :ïðúäå ?íéãé ïééåä úBçéëBî¦¨§¨¨©¦§¨§©¨¥¡¥£¥¤¨¦§¨¥©¨§¦§¨¡¥
àîòè .åéðôì øáBò øéæð äéäL àeäå :ìàeîL øîàå ?øîà÷ "úéðòúa¯,åéðôì øáBò øéæðã §©£¦¨¨©§¨©§¥§¤¨¨¨¦¥§¨¨©§¨§¨¦¥§¨¨

éëä åàì àä¯!àì¯?ïì òîLî÷ éàî éëä éà ¯ ."éì" øîàc ïðé÷ñò éàîa àëä¯éðä ¨¨¨¦¨¨¨§©¨§¦©©£©¦¦¨¦©¨©§©¨¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oiyeciw(iriax meil)

äteçúøîBbL,d`eyp dzeyrlBðéàïécäð÷zLdze` dyrze ¨¤¤¤¥¦¤¦§¤
:a` oipaa zcnele xnege lwd z` zkxet `xnbd .zycewnäî©

óñëlïkLïéãBtBaúBLc÷äøNòîe,éðLdteg epnn cenll oi`e §¤¤¤¥¦¤§¥©£¥¥¦
,`xnbd dgec .ipy xyrne ycwd da micet `lyäàéa,çéëBz ¦¨¦©

dpnn cenll yie ,dy`a dpewe ipy xyrne ycwd da micet oi`y
,jextl yi oiicre .dpew dtegyäîäàéálïkLäðB÷,äîáéaoi`e ©§¦¨¤¥¨¦¨¨

,aiydl yie ,dnaia dpew dpi`y dteg dpnn cenllóñk,çéëBé ¤¤¦©
.ea zycwzn dy`e dnaia dpew epi`yøæçåïécäyàìéàøäæ §¨©©¦Ÿ§¦¤

éàøkäæàìåéàøäæéàøkäæoi`e d`iad zlrnk sqkd zlrn oi` ± ¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
cg` lka yiy dlrnd `ly gkene ,sqkd zlrnk d`iad zlrn

`l` ,ea ycwzz dy`y znxeb mdnãvääåMäïäaLLmdipy ©©©¨¤¤¨¤¤
ïéðBwàîìòa,mixg` zenewna ±åoklïéðB÷ïàk,dy`a -óàéðà ¦§¨§¨§¦¨©£¦
àéáàäteçäðBwLàîìòa,oi`eyipa -åy cnlpäðB÷mbïàk ¨¦¨¤¨§¨§¨§¨¨

.zycewn dzeyrl
:xg` a` oipaa zcnele ,df cenil zkxet `xnbdäîãöläåMä ©§©©¨¤

ïäaL,d`iae sqka -ïkLïúàðääaeøîmdn cenll oi`e ,dy`l ¤¨¤¤¥£¨¨¨§¨
,`xnbd dgec .dy`l d`pd da oi`y dtegøèL,çéëBéea oi`y §¨¦©

,jextl yi oiicre .dtegl xhyn cnlpe ,ea zycwzn dy`e d`pd
äîløèL[hb]ïkLàéöBîyxbn -úáa,ìàøNéepnn cenll oi`e ©¦§¨¤¥¦§©¦§¨¥

,aiydl yie .dtegóñkäàéáeeçéëBéoiyexiba miliren mpi`y ¤¤¦¨¦
.dtegl mdn cenll xyt`e ,oiyeciwa milireneøæçåïécäyàì §¨©©¦Ÿ

éàøäæéàøkäæàìåéàøäæéàøkäæminec d`iae xhye sqk oi` ± §¦¤¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
dlrnd `ly gkene ,exiaga oi`y dlrn yi cg` lkay ,dfl df

`l` ,mda ycwzz dy`y znxeb mdn cg` lka yiyãvääåMä ©©©¨¤
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רי iiepik lka cenr d sc ± oey`x wxtoihib
àîìòá äðå÷ù äôåç àéáà éðà óào`k inp dpwi ,dixcp zxtdle dyxeil zxneby Ð

.oiqexi` `laäçøë ìòá ïðùé ïëùsqke ,oiyexiba xhye ,dnaia d`ia :`nlra dpewy Ð

.dixard dn`aäçøë ìòá àîìòá ïçëùà àì àäéî úåùéàá óñëdpew ikd elit`e Ð

.dteg `ia` ip` s` ,dphw zal oiyeciw lawn a` oebk .dgxk lr s`e ,o`kúåáåùú éúù
øáãá.sqk `la dpew dteg :zxn`c `dl Ð

úøîåâ äôåç íåìë ãåòådteg :zxn`wc Ð

xg`l `l` zxneb dpi`y oeike !'ek zxneby

lr `ly dteg oecl `a dz` j`id Ð oiyeciw

oiyeciw ici lry dtegn oiyeciw ici?úà éøä
éì úùãå÷î."il zqxe`n z` ixd" e` Ðàðúå

àùéøì àøúñã àúìéî àôéñike :dinza Ð

`lc icin Ð "daqp ick" `zkec lka opixn`

`tiq la` .icka diipze dipzinl jixhvi`

.`pz ipz `l Ð `yixl `xzqcøîà÷ éëäÐ

`ed ozpy oebk ,epxn`y dnn dpiy la` :`tiq

dxn`e `id dpzp eli`k dyrp Ð `id dxn`e

."yi` gwi ik" opirac ,zycewn dpi`e `idïúð
àåä."yi` gwi ik"l inc Ðàéä äøîàåinc Ð

.yi`l dy` gwzlïðáøãî ïðéùééçå`a m`y Ð

eid `l `ny ,mdipyn hb dkixv dyciwe xg`

`ny e` .ipy iyeciw elge oiyeciw oey`xd ly

.ipy ly `le ,oiyeciw oey`x lyïúð ïéùåãé÷á
'åë äìoiyexiba `tiq xninl ira `wc meyn Ð

`pyil i`d ik hwp "'ek dl ozp"(ozp).úà éøä
úùãå÷î."il" opiqxb `le Ðúéá ïàë ïéàùåçéî

,aizk "gwi ik"c ,oiyeciw wtq elit` o`k oi` Ð

zia o`k oi` oiyexibce .dl envr gwiy `le

.dpedkl dlqetl s` Ð yeginïéàù íéãé
úåçéëåîit lr s` ,xacd zfig` ,ci zia Ð

xn`wc ,`kd ik ,xenb oeyl zfig` giken epi`y

.o`nl xn`w `le "zycewn z` ixd"íéãé ïééåä
.dycw diciclc xn`e Ðàäà.did` Ðäéäù

åéðôì øáåò øéæðdfk ip` s` did` i`cec Ð¡§¤

.dgked opira `nl` ,xn`w
éðùéì

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

äôåç`kidnc ?`pic seq` "eic" `nip :xn`z m`e Ð dpwzy oic epi` zxneby

dn ;oecpk zeidl oicd on `al eic Ð zxnebc meyn ,dpew dtegc ziziin

`aa) xn`c ,oetxh iaxk `iz`c :xnel yie !sqk xg`l o`k s` Ð sqk xg` oldl

jixtin Ð "eic" xn` i` `kde ."eic" xn` `l xnege lw jixtinc `kid :(`,dk `nw

:xn`z m`e .jixhvi` `l sqk xg`lc ,xnege lw

sqkc `nip Ð dpew dpi` dtegc xn`c ,ocicl

dteg dn ;dtegc xnege lwn sqk xg` xneb

oic epi` Ð dpewy sqk ,zxneb Ð dpew dpi`y

xenbiy igeke`l ivn `lc :xnel yie ?xenbiy

sqk i`d dinle` i`ne ,dtegk sqk xg` `l`

?sqk i`dnóà`nlra dpewy dteg `ia` ip`

oipew oky oday deyd cvdl dn .o`k dpewe

dphwd eza xqeny it lr s`e Ð dgxk lra

`l Ð i`w eza mewnac oeik ,dgxk lra dtegl

`pgky` izk` :xn`z m`e .dgxk lra aiyg

,dyer oi`eyip e`l ceriic ,dgxk lra dteg

egxk lr dtegl oec`d dqpek cerii xg`y `vnpe

zeyrl leki ceriidy it lr s` :xnel yie !a`c

.zrcn zeyrl jixv dtegd Ð a`c egxk lra

áøå`pgky` `l `din zeyi`a sqk `ped

dphw eza ycwn a`dy it lr s` Ð dgxk lra

a`d zrcn `edy oeik ,mewn lkn ,dgxk lra

dtega :cere .ziyixtck ,dgxk lra ixw `l Ð

a`dy (`,fn zeaezk) `peeb i`d ik `pgky` inp

.dtegl dphw eza z` xqenàä`ed ozp

`id dpzp llk xikfd `ly dn Ð 'ek `id dxn`e

minrtc ,dil `wiqt `lc meyn Ð `ed xn`e

oiyecw) onwl xn`ck ,aeyg mc`a ,zycewn

.(`,f

àäoi`y mici xaqw `nl` `l ikd e`l

`l i`n` :xn`z m`e Ð mici oiieed `l zegiken

"`d`" xn`wc mzde ,mici oiieed mlerlc ipyn

`nlicc ,oiieed `l zegiken oi`y mici elit` Ð

rnyn ithc :xnel yie !xn`w "ziprza `d`"

"`d`"c ,ziprz oeyln zexifp oeyl "`d`"

`d`" xninl ivn `le lk`y minrte ,cin rnyn

cin Ð zexifp iab la` .xgnl cr "ziprza

.dvxi m` ezexifp ligzdl lekiàëäi`na

l`enyl `kd wiqnc rnyn Ð il xn`c opiwqr

:dnize .mici oiieed `l zegiken oi`y micic

exiagl xne`d :xn` (`,a) mixcp zkqn yixac

"jnn ipwgexn" "jnn ipyxten" "jnn ipxcen"

.xeq` Ð "jl mreh ipi`y" "jl lke` ipi`y"

:l`eny xn` ,(a,c my) `xnba dlr opixn`we

ipi`y" "jl lke` ipi`y" xn`iy cr oleka

ipxcen" `nlic Ð `nrh i`n :wiqne ."jl mreh

ipyxten" ,rnyn jcda `pirzyn `lc Ð "jnn

,rnyn jcda ozne `yn `pciar `lc Ð "jnn

jlic zen` rax`a `pni`w `lc Ð "ipwgexn"

mici l`eny xaqc `nil :(a,d my) jixte .rnyn

l`eny :ipyne ?mici oiieed `l zegiken oi`y

oi`y mici :xn`c ,dcedi iaxk oizipzn iwen

iwen l`eny :xn`wcne .mici oiied `l zegiken

`xiaq `l edi`c llkn Ð dcedi iaxk oizipznl

oi`e !mici oiiedc dil `xiaq `l` ,dizeek dil

xaqe dcedi iaxk oizipznl iwen l`enyc yxtl

diwgec i`ne :ikd xza xn`cn ,dizeek dil

i`ne ?dcedi iaxk oizipzn `nwe`l l`enyc

dcedi iaxk oizipzn iwene wigc i`n` ?`iyw

:xne` dcedi iax .mc` lkl zxzen z` ixd Ð hb ly eteb :(`,dt) oihiba xn`c :cere .mici oiiedc dil miw i`ce `l` .dcedi iaxk iwen jkl ,dizeek dil xaqc meyn Ð
oce"
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc oiyeciw(iriax meil)

äteçúøîBbL,d`eyp dzeyrlBðéàïécäð÷zLdze` dyrze ¨¤¤¤¥¦¤¦§¤
:a` oipaa zcnele xnege lwd z` zkxet `xnbd .zycewnäî©

óñëlïkLïéãBtBaúBLc÷äøNòîe,éðLdteg epnn cenll oi`e §¤¤¤¥¦¤§¥©£¥¥¦
,`xnbd dgec .ipy xyrne ycwd da micet `lyäàéa,çéëBz ¦¨¦©

dpnn cenll yie ,dy`a dpewe ipy xyrne ycwd da micet oi`y
,jextl yi oiicre .dpew dtegyäîäàéálïkLäðB÷,äîáéaoi`e ©§¦¨¤¥¨¦¨¨

,aiydl yie ,dnaia dpew dpi`y dteg dpnn cenllóñk,çéëBé ¤¤¦©
.ea zycwzn dy`e dnaia dpew epi`yøæçåïécäyàìéàøäæ §¨©©¦Ÿ§¦¤

éàøkäæàìåéàøäæéàøkäæoi`e d`iad zlrnk sqkd zlrn oi` ± ¦§¦¤§Ÿ§¦¤¦§¦¤
cg` lka yiy dlrnd `ly gkene ,sqkd zlrnk d`iad zlrn

`l` ,ea ycwzz dy`y znxeb mdnãvääåMäïäaLLmdipy ©©©¨¤¤¨¤¤
ïéðBwàîìòa,mixg` zenewna ±åoklïéðB÷ïàk,dy`a -óàéðà ¦§¨§¨§¦¨©£¦
àéáàäteçäðBwLàîìòa,oi`eyipa -åy cnlpäðB÷mbïàk ¨¦¨¤¨§¨§¨§¨¨

.zycewn dzeyrl
:xg` a` oipaa zcnele ,df cenil zkxet `xnbdäîãöläåMä ©§©©¨¤

ïäaL,d`iae sqka -ïkLïúàðääaeøîmdn cenll oi`e ,dy`l ¤¨¤¤¥£¨¨¨§¨
,`xnbd dgec .dy`l d`pd da oi`y dtegøèL,çéëBéea oi`y §¨¦©

,jextl yi oiicre .dtegl xhyn cnlpe ,ea zycwzn dy`e d`pd
äîløèL[hb]ïkLàéöBîyxbn -úáa,ìàøNéepnn cenll oi`e ©¦§¨¤¥¦§©¦§¨¥

,aiydl yie .dtegóñkäàéáeeçéëBéoiyexiba miliren mpi`y ¤¤¦¨¦
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:`xnbd zx`anáøåàðeä,ef `kxitl aiyióñkàäéîúeLéàaàì §©¨¤¤¦¨§¦Ÿ
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íeìk' ,zøîà÷ãeäteçúøîBbàlàìòéãé'ïéLecé÷cenll oi`e §¨¨§©§§¨¤¤¤¨©§¥¦¦

y ayiil yi ,oiyeciw dl encw `ly dtegáøàðeäénðéëä,øîà÷ ©¨©¦¨¦¨¨©
äîeóñkBðéàLøîBboi`eyipøçàiyeciw,óñkeäðB÷,oiyeciwa ©¤¤¤¥¥©©¤¤¤

äteçúøîBbLoi`eyipøçàiyeciw,óñkikeBðéàïéc.äð÷zL ¨¤¤¤©©¤¤¥¦¤¦§¤
z` xne` ine sqkd z` ozep in dpcy `ziixa d`ian `xnbd

:oiyeciwd oeyleðzãöék ,ïðaøïúð ,óñëadìóñkBàäåL,óñk ¨©¨¨¥©§¤¤¨©¨¤¤¨¤¤¤
øîàådìéøä'zàúLce÷îéøä' ,'éìzàúñøàîéøä' ,'éìzàéì §¨©¨£¥©§§¤¤¦£¥©§§Ÿ¤¤¦£¥©§¦

ezðéàì,'[dy`l Î]éøäBæ.úLce÷îìáààéääðúpL,sqk eläøîàå §¦§£¥§¤¤£¨¦¤¨§¨§¨§¨
àéäéðéøä'úLce÷îéðéøä' ,'EìúñøBàîéðéøä' ,'EìEìdðéà ,'ezðéàì ¦£¥¦§¤¤§£¥¦§¤¤§£¥¦§§¦§¥¨

.úLce÷î:`ziixad ixaca dxizq dywn `xnbdé÷úîódìáø §¤¤©§¦¨©
,àtt,wiicl yi `yixdnàîòèiptn zycewnyïúðcàeäøîàå ¨¨©§¨§¨©§¨©

àä ,àeäm` la` ±ïúðàeääøîàådðéà ,àéäàîéà ,úLce÷î ¨¨©§¨§¨¦¥¨§¤¤¥¨
ìáà ,àôéñàéääðúpLBìäøîàåàì ,àéäeåä,ïéLecé÷,wiicl yie ¥¨£¨¦¤¨§¨§¨§¨¦Ÿ£¦¦

àîòèiptn zycewn dpi`yäðúðcàéääøîàåàä ,àéäm` la` ± ©§¨§¨§¨¦§¨§¨¦¨
ïúðàeääøîàåeåä ,àéä,ïéLecé÷zexzeq `tiqde `yixdy `vnpe ¨©§¨§¨¦¨¦¦

.'`id dxn`e `ed ozp' oica
d :`xnbd zvxznàLéøa `id,à÷åcde ,dkldd `id jkeàôéñ ¥¨©§¨¥¨

éãkdáñðdkixv dzid `le ,dpnn wiicl oi`e `eyl dazkp ± §¦©§¨
,`id dxn`e `id dpzpy ote`a zycewn dpi`y xnel `ziixad

.zycewn dpi` `ed ozp m` mby oeik
:df uexiz lr dywn `xnbdåikéðúa mpiglàôéñàúléîàøúñc §¨¥¥¨¦§¨§¨§¨

dìàLéøì`l oekp epi`y oic rnynyke ,`yixd z` xzeqd oic - ¨§¥¨
.mpigl azkp xacdy 'daqp ick' mixne`
:dxizqd z` dpey ote`a zvxzn `xnbdàlàéëäøîà÷yi jk ± ¤¨¨¦¨¨©

y x`ean `yixay ,`ziixad z` yxtlïúðàeäøîàå,àeä ¨©§¨©
àèéLteåäc,ïéLecé÷y x`ean `tiqaeïúðàeääøîàåäNòð ,àéä §¦¨§¨¦¦¨©§¨§¨¦©£¨

éîkäðúpLàéääøîàåàìå ,àéäeåä.ïéLecé÷zvxzn `xnbd §¦¤¨§¨¦§¨§¨¦§Ÿ£¦¦
:dxizqd z` sqep ote`aéàåúéòa,àîéày x`ean `yixaïúðàeä §¦¨¥¥¨¨©

øîàå,úLce÷î ,àeäy x`ean `tiqaeäðúðàéääøîàådðéà ,àéä §¨©§¤¤¨§¨¦§¨§¨¦¥¨
.úLce÷îm` la`ïúðàeääøîàåà÷éôñ ,àéä,àéäoeik m`d §¤¤¨©§¨§¨¦§¥¨¦

Wi` gTi iM' (` ck mixac) dxeza xen`k df sqk ozp `edy¦¦©¦
zpigaa df jl zycewn ipixd dxn` `idy oeiky e` ,'dX ¦̀¨
dy` gwlz ik' `le 'yi` gwi ik'n hrnzpy ,'yi`l dy` gwlz'

,'yi`lïðéLééçå,ïðaøcîhb dkixv ,dycwe xg` `a m`e §©§¦¨¦§©¨¨
.ipydne oey`xdn

ic x`al dtiqen `xnbd:oiyeciwa dxin` ipøîà,ìàeîL ¨©§¥
ïéLecé÷am`ïúðdìóñkäåLåóñkøîàådìéøä'zà,'úLce÷î §¦¦¨©¨¤¤§¨¤¤¤§¨©¨£¥©§§¤¤

éøä'zàéøä' ,'úñøBàîzà(éì)éøä ,ezðéàìBæ.úLce÷îm` la` £¥©§§¤¤£¥©§¦§¦§£¥§¤¤
dl xn`éðéøä'éðéøä' ,'CLéàéìòaéðéøä' ,'Céñeøàïéà ,'Cïàkúéa £¥¦¦¥£¥¦©£¥£¥¦£¥¥¨¥

Leçéî.oiyeciw lyïëå,ïéLeøéâam`ïúðdìhbøîàådìéøä'zà ¥§¥§¥¦¨©¨§¨©¨£¥©§
éøä' ,'úçleLîzàéøä' ,'úLøBâîzàúøzeîìëìéøä ,'íãàBæ §©©£¥©§§¤¤£¥©§¤¤§¨¨¨£¥

.úLøBâîdl xn` m` la`éðéà'éðéà' ,'CLéàéìòaéðéà' ,'Céñeøà,'C §¤¤¥¦¦¥¥¦©£¥¥¦£¥
ïéàïàkúéaLeçéî.oiyexib ly ¥¨¥¥

:l`eny ixaca dpc `xnbdøîàdéìáøàttàøîéîì ,éiaàìøáñc ¨©¥©¨¨§©©¥§¥§¨§¨©
ìàeîLyíéãéïéàLúBçéëBîïééåäíéãé,cala 'ci' dl xn` m`y ± §¥¨©¦¤¥¦©§¨¨©¦

ezpeeky dgiken dpi` cide ,znlyene dxenb dpi`y oeyl epiidc
siqed `le 'zycewn z` ixd' wx dl xn` ixdy ,envrl dycwl

,zycewn ,'il'ïðúäå,(.a xifp)øîBàä'àäà'[did` Î]éøääæ,øéæð §¨§©¨¥¡¥£¥¤¨¦
ïðéeäåda,(:a my) eywde ±àîìéãåàäà''úéðòúa,øîà÷`le §©¦¨¨§¦§¨¡¥§©£¦¨¨©

,zexifpl oiekzdøîàåàeäå ,ìàeîLäéäLøéæðøáBò,åéðôìgkene §¨©§¥§¤¨¨¨¦¥§¨¨
,wiicl yie .ezenk zeidl oiekzdyàîòèmeyn dlg zexifpdy ©§¨

øéæðcøáBòàä ,åéðôìåàìéëäeiptl xaer xifp oi` m` la` ±àì §¨¦¥§¨¨¨¨¨¦Ÿ
dnn jtidle ,mici opi` zegiken opi`y miciy iptn ,zexifpd dlg

:`xnbd daiyn .o`k l`eny ixacn x`eanyàëäéàîaïðé÷ñò ¨¨§©©§¦¨
øîàczycewn z` ixd','éì.znlyen oeyl `l` ci df oi`e §¨©¦

:`xnbd zl`eyéàéàî ,éëäà÷òîLîïìl`eny eprinyn dn ± ¦¨¦©¨©§©¨
:`xnbd daiyn .yecig mey dfa oi` `ld ,zycewnyéðä̈¥
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בעת רצון יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, והוא בכלל, מתאים לתוכן כתבו.

לשאלתו האם להשתדל בדבר בוא בן אחיו שי' ומשפחתו לאה"ק ת"ו, מובן שנכון הדבר, אלא 

וצריך  לזה. שהרי הכוונה לעשי' בהנ"ל באופן לעגאלי  שלכל לראש צריך לברר האם מסכימים הם 

המשך מעמוד קצח

המשך בעמוד הבא



iiepikרב lk` cenr e sc ± oey`x wxtxifp
éàøúá éðùéì.oiyexibc oia oiyeciwc oia "yegin zia o`k oi`" eda xn`wc Ðåäðéðúéì

àãçëipnif ixz "zycewn" "zycewn" ipzinl il dnl Ð?úãçåéîxyal eide" oeyl Ð

"cg`(a ziy`xa).úãòåéî"dcri `l xy`" oeyl Ð(`k zeny)oiyeciw oeyl `edy

.dixard dn`aéúøæòéúãâð"ecbpk xfr el dyr`" oeyl Ð(a ziy`xa)éúøåâñoeyl Ð

"xya xebqie"(my).éúøåöò,zxvr oeyl Ð

ik" oeyl exn` izeaxe .zial inr ztq`p `dzy

"epl dxevr dy`l`eny)(`k ,`,`xidp `le .

dxevr Ð `iddcjlnig` `dc .xn`w epnn

,"dy`n j` mixrpd exnyp m`" cecl el xn`

eppde "epl dxevr dy`" dil xcd` cece

.mixedhàø÷ì ãåòå äãåäéåjixv `xwnd ike Ð

dcediay bdpnn reiq?!ïëù'åë äãåäéála` Ð

.`ed `nlra cegi `eddc ,slinl `kil `xwn

oi`y ,xacn aezkd ziprpk dgtya ixdy

dizrc `wlq ded `xwirne .da oiqtez oiyeciw

oihiba xn`c o`nk(`,bn)divge dgty divga :

.oiyeciw cv da ikiiyc ,xacn aezkd oixeg za

ïðé÷ñò éàîái` ol `irain `wc ipyil jpda Ð

inc ikid ,`l e` oiyeciw eed?xacn oi`ya i`

jpda oke ,oiyeciw iwqir lr okl mcew dnr

wqr lr dnr xacn did `ly oiyexibc ipyil

.dhibàðîäòãé'åëjpd eed elit` ,xnelk Ð

`ycwn ikid oiyeciw oeyl ipyil?`l `d

!el ycwzdl dvxzzy ,dl xn`w i`n drci

øáãîá àìàåoeyl ded `l i` il dn Ð

`l` ,inp icin dl xn` `l elit` ,oiyeciw

.iqei iaxk ,oiyeciw eedc ol `niiw dl ozpy

äéùåãé÷å äèéâ.diyeciw e` dhib e` Ðéîð éëä
myl `nzqn :opixn`c ,iqei iaxk dycwnc Ð

`zyd la` .jkl mzlaw `ide ,ozp oiyeciw

Ð od oiyeciw oeyl m` ,ipyil jpd yixtc

md ezk`ln zeyrl `eal oeyl m`e ,dycwzp

.eiykr dycwl utg epi`y ezrca dlib ixd Ð

'åë ïé÷åñòù àåäåÐ eic iqei iax xn`wc `d Ð

cr odiyeciw iwqir xeaica miweqr eidy `ede

.dpizp zryäòãé àðîdpizp zryac oeik Ð

myly drci `pn ,oiyeciwd xeaica oiwqer `l

dvxzzy dl mpzep `ed oiyeciw?it lr s`e

.wqr eze` ewqt ixd Ð jka xak exacyïéðòî
ïéðòìeide ,ynn oiyeciwa xacln ewqty Ð

ikxv xacl ,edine .mixg` mixaca mixacn

zecy dnke ,`ipecp jl yi dnk :enk .did mbeeif

.mdn qpxtzdl jl yiïéèéâ áéèáÐ

.odizekldaàìàäéåì÷ñòïäîòoiic zeidl Ð

epi`y zeeir edfe ,dexr xeqi` xizi `ny .xaca

.owzl lekiäéì òéîù àì åìéôàdkldc `d Ð

.mdnr wqr el `di `lc inp `nip ,iqei iaxk

`diy `giky `l e` `d `giky in ,xnelk

yxtn epi`e dy`l oiyeciw e` hb ozep mc`?
ïéùåøéâá ïëå.'ek oiyexiba oke xn xn` :enk Ð

àèéùô.`zegipa Ð
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yie !opaxk xaq l`enye ,dilr opax ibilte .hb ly eteb `ed Ð "i`pin ikil iedi ic oce"

mc`c ,xn`w il zycewnc llk rnyn `l Ð "il" xn` `le "zycewn z` ixd"c :xnel

oiied `l l`eny xn`w i`ce Ð ipd ik llk zegiken oi`y micie ,exiagl dy` ycwl ieyr

,zegiken eed Ð oihib iqteh azekc `edd oke .ith zegiken eed Ð mixcpc i`da la` .mici

zkqn yixa j` .exiag zy` yxbn mc` oi`c

ixd Ð "`d`" xne`d :iqxbc mixtq yi (a,a) xifp

.eiptl xaer xifp didy `ede :l`eny xn` .xifp df

oi`y mici l`eny xaqwc `nil :xn` `we

xifp ik ikd meyn ,oi` .mici oiied `l zegiken

oi` la` .ipdne ,zegiken mici ied Ð eiptl xaer

y mici ied Ð eiptl xaer xifp`le ,zegiken oi`

l`eny xaqw `nil :iqxbc mixtq zi`e .ipdn

xaer :ipyne ,mici oiied `l zegiken oi`y mici

la` ,zegtd lkl ,zegiken oi`y mici oiied eiptl

.ied `l zegiken oi`y elit` Ð eiptl xaer oi`

éúøåöò,zxvr oeyl :qxhpewa yxit Ð edn

izeaxe .ziaa inr ztq`p `dzy

,`xidp `le ."epl dxevr dy` ik" oeyl :miyxtn

xn` jlnig` `dc ,xn`w epnn dxevr Ð `eddc

cece "dy`n j` mixrpd exnyp m`" cecl el

cr ,mixedh eppde "epl dxevr dy`" dil xcd`

`xwc `pyil ayiin wgvi epiaxe .epeyl o`k

dzidy dy` ik :eyexit ikdc ,eizeax yexitk

eiykr la` ,df did meyly lenzn Ð eplv`

`zyd zepeyld el` lkc ,`gipe .mixedh epgp`

.`xwc `pyil

íåùîÐ yi`l ztxgp dgty `ide xn`py

divge dgty divga ixiin `xwc xaqe

xn`c o`nke ,ixar carl zqxe`nd oixeg za

.da oiqtez oiyeciwc (`,bn oihib) "gleyd"a

ïëù`wece Ð dtexg dqex`l oixew dcedia

xaqwc ,`l `nlra la` ,dcedia

oiyeciw oi`y ,xacn aezkd ziprpk dgtyac

.da oiqtezàìyxit Ð odnr wqr el `di

xeqi` xizi `ny ,xaca oiic `di `l :qxhpewa

epiax axde .owzl leki epi`y zeeir edfe ,dexr

iwqr lr miypd mr xaci `ly :yxit l`ixfr

zycewn `dzy minrty ,mycwl oiyeciw

gpiz :dywe .oiai `le mzpizpa e` mzxin`a

dpi`y xeaqi m` jka dn oiyexiba ,oiyeciwa

,edin .odkl yginl `ki` `nye ?[zyxebn]

leki mc` oi`c ,ikd rnyn `l "odnr"c `pyil

(`,bi) oiwxta onwlc :cere .ezy`l `l` hb ozil

oiywe :xn`c ,yi` zy` xeqi` yyg yiy rnyn

`ki`c :xnel yi ,edine .leand xecn mlerl

.xg`n oiyeciw dlawe dci dhyt m` yginl

åìéôàdpnzpy mc` :yexit Ð dil riny `l

axc `d ericedl ep` oikixv oiyeciwe oihib`

e` .`gikyc ,da lyki `ly ,l`eny xn` dcedi

ilek `giky `lc ,ikdl yginl `kil :`nlic

.qxhpewd yexit jezn rnyn oke .i`d
dy`
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"çwé ék" :áéúk àëä ;ïì òîLî à÷ éàøúa éðMéì¯ ¦¨¥©§¨¥¨©§©¨¨¨§¦¦¦©
"dçlLå" áéúk àëäå ,Bîöò úà çwiL àìå¯àìå §Ÿ¤¦©¤©§§¨¨§¦§¦§¨§Ÿ

.Bîöò úà çlLiLéøä" ,"ézLà zà éøä" :ïðaø eðz ¤§©¥©¤©§¨©¨©£¥©§¦§¦£¥
,"éúñeøà zà"éì äéeð÷ zà éøä"¯éøä" .úLce÷î ©§£¨¦£¥©§§¨¦§¤¤£¥

¯ "éì ä÷e÷æ zà éøä" ,"éúeLøa zà éøä" ,"élL zà©§¤¦£¥©§¦§¦£¥©§§¨¦
!àãçk eälek eäðéðúéìå .úLce÷î¯úìz úìz àpz §¤¤§¦§¦§§©£¨©¨§¨§¨

?eäî "éì úãçeéî" :eäì àéòaéà .eäðéñøâå eäðéòîL§¨¦§§¨§¦§¦©£¨§§¤¤¦©
?eäî "éúcâð" ?eäî "éúøæò" ?eäî "éì úãòeéî"§¤¤¦©¤§¨¦©¤§¨¦©
?eäî "éúøeâñ" ?eäî "éúòìö" ?eäî "éúøeöò"£¨¦©©§£¦©§¨¦©
èBLt ?eäî "éúçe÷ì" ?eäî "éúNeôz" ?eäî "ézçz"©§©©§¨¦©§¨¦©§

"éúçe÷ì" øîBàä :àéðúc ,àãç àäéî¯Bæ éøä ¦¨£¨§©§¨¨¥§¨¦£¥
àéòaéà ."äMà Léà çwé ék" øîàpL íeMî ,úLce÷î§¤¤¦¤¤¡©¦¦©¦¦¨¦©£¨
øîBàä ,àéðúc :òîL àz ?eäî "éúôeøç" :eäì§£¨¦©¨§©§©§¨¨¥
äñeøàì ïéøB÷ äãeäéa ïkL ,úLce÷î "éúôeøç"£¨¦§¤¤¤¥¦¨¦©£¨

.äôeøç¯!?àîìòc àaeø àéåä äãeäéå¯:øîà÷ éëä £¨¦¨¨§¨¨§¨§¨¨¦¨¨©
"éúôeøç" øîBàä¯äçôL àéäå" øîàpL ,úLce÷î ¨¥£¨¦§¤¤¤¤¡©§¦¦§¨

.äôeøç äñeøàì ïéøB÷ äãeäéa :ãBòå ,"Léàì úôøçð¤¡¤¤§¦§¦¨¦©£¨£¨
¯!?àø÷ì ãBòå äãeäéå¯øîBàä :øîà÷ éëä àlà ¦¨§¦§¨¤¨¨¦¨¨©¨¥

äãeäéa "äôeøç"¯ïéøB÷ äãeäéa ïkL ,úLce÷î £¨¦¨§¤¤¤¥¦¨¦
?ïðé÷ñò éàîa .äôeøç äñeøàìøaãî ïéàLa àîéìéà ©£¨£¨§©¨§¦©¦¥¨§¤¥§©¥

øîà÷ éàî äòãé àðî ¯ äéLecé÷å dhéb é÷ñò ìò dnò¦¨©¦§¥¦¨§¦¤¨§¨¨§¨©¨¨©
äéLecé÷å dhéb é÷ñò ìò dnò øaãîa àlàå ?dì¯ ¨§¤¨¦§©¥¦¨©¦§¥¦¨§¦¤¨

íò øaãî äéä :ïðúc ,éîð dì øîà àìc áb ìò óà©©©§¨¨©¨©¦¦§©¨¨§©¥¦
dhéb dì ïúðå ,äéLecé÷å dhéb é÷ñò ìò äMà¦¨©¦§¥¦¨§¦¤¨§¨©¨¦¨
äãeäé éaø ,Bic :øîBà éñBé éaø .Løét àìå ,äéLecé÷å§¦¤¨§Ÿ¥©©¦¥¥©©¦§¨

éøö :øîBà:ìàeîL øîà àðeä áø øîàå .Løôì C ¥¨¦§¨¥§¨©©¨¨©§¥
!éñBé éaøk äëìä¯ìò dnò øaãîa íìBòì :éøîà £¨¨§©¦¥¨§¦§¨¦§©¥¦¨©

÷éúLå dì áéäéc éàå .äéLecé÷å dhéb é÷ñò¯éëä ¦§¥¦¨§¦¤¨§¦§¨¥¨§¨¥¨¦
ïðé÷ñò éàîa àëä .éîð¯éðäa dì øîàå dì áäéc ©¦¨¨§©¨§¦©¦©¨©£©¨§¨¥

øîà÷ éLecé÷ì ,éðMéì éðä :déì éòaéî à÷ éëäå .éðMéì¦¨¥§¨¦¨¦¨¥¥¨¥¦¨¥§¦¥¨¨©
?dì øîà÷ äëàìîì àîìéc Bà ,dì¯,àôeb .e÷éz ¨¦§¨¦§¨¨¨¨©¨¥¨

ïúðå ,äéLecé÷å dhéb é÷ñéò ìò äMàä íò øaãî äéä̈¨§©¥¦¨¦¨©¦§¥¦¨§¦¤¨§¨©
àìå äéLecé÷å dhéb dì,Bic :øîBà éñBé éaø ,Løét ¨¦¨§¦¤¨§Ÿ¥©©¦¥¥©

éøö :øîBà äãeäé éaøøîà äãeäé áø øîà .Løôì C ©¦§¨¥¨¦§¨¥¨©©§¨¨©
éaø øîà ïëå .ïéðò BúBàa ïé÷eñòL àeäå :ìàeîL§¥§¤£¦§¦§¨§¥¨©©¦
.ïéðò BúBàa ïé÷eñòL àeäå :àéòLBà éaø øîà øæòìà¤§¨¨¨©©¦©£¨§¤£¦§¦§¨
éaø ,ïéðò BúBàa ïé÷eñòL àeäå :øîBà éaø ,éàpúk§©¨¥©¦¥§¤£¦§¦§¨©¦
ïé÷eñò ïéàL ét ìò óà :øîBà ïBòîL éaø øa øæòìà¤§¨¨©©¦¦§¥©©¦¤¥£¦

.ïéðò BúBàa¯äòãé àðî ïéðò BúBàa ïé÷eñòc åàì éàå §¦§¨§¦¨©£¦§¦§¨§¨¨§¨
?dì øîà÷ éàî¯:éLà áøì øîéé áø déì øîà .éñBé éaøk äëìä :ìàeîL øîà àðeä áø øîà .ïéðò BúBàa ïéðòì ïéðòî :ééaà øîà ©¨¨©¨£©©©¥¥¦§¨§¦§¨§¦§¨¨©©¨¨©§¥£¨¨§©¦¥£©¥©¥¨§©©¦

àä déì òéîL àì eléôà ,íänò ÷ñò Bì àäé àì ïéLecé÷å ïéhéb áéèa òãBé BðéàL ìk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîàc àä àlàå§¤¨¨§¨©©§¨¨©§¥¨¤¥¥©§¦¦¦§¦¦Ÿ§¥¥¤¦¨¤£¦¨§¦©¥¨
?ìàeîL øîà àðeä áøc¯.éîð éëä ïéà :déì øîà,"úLøBâî zà éøä" ,"úçleLî zà éøä" dì øîàå dhéb dì ïúð ,ïéLeøéâa ïëå §©¨£©§¥£©¥¦¨¦©¦§¥§¥¦¨©¨¦¨§¨©¨£¥©§§©©£¥©§§¤¤

"íãà ìëì úøzeî zà éøä"¯"ïéøBç úa zà éøä" BzLàì dì øîàå dhéb dì ïúð ,àèéLt .úLøBâî àéä éøä £¥©§¤¤§¨¨¨£¥¦§¤¤§¦¨¨©¨¦¨§¨©¨§¦§£¥©§©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc oiyeciw(iying meil)

éðMéìéàøúamipexg`d zepeyld z` -à÷òîLî,ïìxn` m`y ¦§¥©§¨¥¨©§©¨
,dnecke 'jyi` ipi`' oiyexiba e` ,dnecke 'jyi` ipixd' oiyeciwa

.wtq elit` dfa oi`
zepeyla yxble ycwl xyt` i`y mrhd z` zx`an `xnbd

:el`àëäoiyeciwa ±áéúk(` ck mixac)ék'çwédX` Wi` ¨¨§¦¦¦©¦¦¨
ce ,'DlraEdze` gwel `edy ici lr miyrp oiyeciwdy miyxe §¨¨

,eil`àìåçwiLúàBîöòe` 'jyi` ipixd' xn` m` okle ,dil` §Ÿ¤¦©¤©§
.oiyeciwd elg `l ,dnec oeylàëäåoiyexibae ±áéúkazke' (my) §¨¨§¦§¨©

DciA ozpe zzixM xtq DldçlLåoiyexibdy miyxece ,'FziAn ¨¥¤§¦ª§¨©§¨¨§¦§¨¦¥
,epnn dglyn `edy ici lr miyrpàìåçlLiLúàBîöò,dpnn §Ÿ¤§©©¤©§

.oiyexibd elg `l ,dnec oeyl e` 'jyi` ipi`' xn` m` okle
:oiyeciwa mitqep zepeyl zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaødy`l xn`éøä'zàéøä' ,'ézLàzàéøä' ,'éúñeøàzàäéeð÷ ©¨¨£¥©§¦§¦£¥©§£¨¦£¥©§§¨
.úLce÷î ,'éìokeéøä'zàéøä' ,'élLzàéøä' ,'éúeLøazàä÷e÷æ ¦§¤¤£¥©§¤¦£¥©§¦§¦£¥©§§¨
.úLce÷î ,'éì:`xnbd ddnzeäðéðúéìåeälekàãçkdpyiy ± ¦§¤¤§¦§¦§§©£¨

:`xnbd daiyn .cg`k elld zepeyld lk z` `pzdúìz ,àpz©¨§¨
úìzeäðéòîLeäðéñøâå,dyely dyelya el` mipic rny `pzd ± §¨©§¦§§©§¦§

.mze` dpy jke
:oiyeciwl miliren m`d mitqep zepeyl lr dpc `xnbdàéòaéà¦©§¨

,eäìz` ixd' dy`l xn`úãçeéîeäî ,'éìliren df oeyl m`d - §§¤¤¦©
z` ixd' oke .`l e` oiyeciwlúãòeéî.eäî ,'éìz` ixd' oke,'éúøæò §¤¤¦©¤§¨¦

.eäîz` ixd' oke.eäî ,'éúcâðz` ixd' oke,'éúøeöòxnelk ©¤§¨¦©£¨¦
,zial enr ztq`p didzy.eäîz` ixd' oke,eäî ,'éúòìöixd' e` ©©§¨¦©

z`,eäî ,'éúøeâñz` ixd' e`,eäî ,'ézçzz` ixd' oke,'éúNeôz §¨¦©©§©©§¨¦
.eäîz` ixd' oke.eäî ,'éúçe÷ì:cg` wtq zhyet `xnbdèBLt ©§¨¦©§
àäéîàãç,cg` wtq zegtl heytl yi ±øîBàä ,àéðúcz` ixd' ¦¨£¨§©§¨¨¥

éøä ,'éúçe÷ìBæíeMî ,úLce÷îøîàpLoiyeciwaék'çwéLéà §¨¦£¥§¤¤¦¤¤¡©¦¦©¦
.'äMà:cer zwtzqn `xnbdàéòaéà,eäìz` ixd' dy`l xn` ¦¨¦©§¨§

.eäî ,'éúôeøç:`xnbd dgikenàzøîBàä ,àéðúc ,òîLdy`l £¨¦©¨§©§©§¨¨¥
z` ixd'ïkL ,úLce÷î ,'éúôeøçäãeäéaïéøB÷äñeøàì.'äôeøç' £¨¦§¤¤¤¥¦¨¦©£¨£¨

:`xnbd dywnåikäãeäéàéåäàaeøàîìòc,mlerd aex md ± §§¨©§¨¨§¨§¨
df 'iztexg' mewn lka okl ,'dtexg' dqex`l mi`xew mdy oeiky

:`xnbd zvxzn .oiyeciw oeyléëäøîBàä ,øîà÷z` ixd' ¨¦¨¨©¨¥
øîàpL ,úLce÷î ,'éúôeøç(k hi `xwie)àéäå'äçôLúôøçð,'Léàì £¨¦§¤¤¤¤¡©§¦¦§¨¤¡¤¤§¦

,oiqexi` oeyl `ed 'dtexg'y epcnle ,zqxe`n dgtyl dpeekde
,ãBòåyäãeäéaïéøB÷äñeøàì.'äôeøç':`xnbd dywnäãeäéåãBòå §¦¨¦©£¨£¨¦¨§
àø÷ìzvxzn .dcedi ux` ibdpnn di`x jixv weqtd ike ± ¦§¨

:`xnbdàlàéëäøîBàä ,øîà÷oeyl,úLce÷î ,äãeäéa 'äôeøç' ¤¨¨¦¨¨©¨¥£¨¦¨§¤¤
ïkLäãeäéaïéøB÷äñeøàì,'äôeøç'la` .oiqexi` oeyl `ed mlv`e ¤¥¦¨¦©£¨£¨

mlerd x`ya.melk df oeyl oi`
iwqr lr dnr xaic el` zepeyla yciwy mcew m`d dpc `xnbd

:diyeciwéàîaàîéìéà ,ïðé÷ñòy xn`p m` ±aote`ïéàLøaãî- §©©§¦¨¦¥¨§¤¥§©¥
xaic `lydnòìòé÷ñòdhébäéLecé÷å,dxin`l mcewàðîäòãé ¦¨©¦§¥¦¨§¦¤¨§¨¨§¨

éàîøîà÷dìdvxzzy oiyeciwl ezpeeky zrcei `id okidn - ©¨¨©¨
,zycewn dpi`y `hiyte ,elàlàåxaecny xn`padidy ote` §¤¨§

øaãîdnòìòé÷ñòdhéb,äéLecé÷åy ,dyw ok m`óàìòábàìc §©¥¦¨©¦§¥¦¨§¦¤¨©©©§Ÿ
øîàdì,dycwl sqk dl ozp wx `l` ,oiyeciw oeyl llkénð ¨©¨©¦

,zycewn didzäéä ,ïðúcøaãîíòäMàìòé÷ñòdhéb,äéLecé÷å ¦§©¨¨§©¥¦¦¨©¦§¥¦¨§¦¤¨
ïúðådìdhébàìå ,äéLecé÷åLøét,xac eitaéaøéñBéBic ,øîBàjka §¨©¨¦¨§¦¤¨§Ÿ¥©©¦¥¥©

e ,llk xeaic jixv oi`eéaøäãeäééøö ,øîBàCLøôì.eitaøîàåáø ©¦§¨¥¨¦§¨¥§¨©©
àðeäøîàäëìä ,ìàeîLéaøk,éñBé`xnbd dwtzqp recn ok m`e ¨¨©§¥£¨¨§©¦¥

.zycewn `id el` zepeyl ila s` `ld ,oiyeciwd zepeyla
:`xnbd zx`aníìBòì ,éøîàxaecnøaãîadnòìòé÷ñòdhéb ¨§¥§¨§§©¥¦¨©¦§¥¦¨

éàå ,äéLecé÷åáéäécdì÷éúLå,wzeye sqkd z` dl ozep did m` ± §¦¤¨§¦§¨¦¨§¨¦
éëäénðla` ,zycewn dzid ok` ±àëäéàîaïðé÷ñòáäécdì ¨¦©¦¨¨§©©§¦¨§¨©¨

øîàådìéðäaéðMéì,miwteqn zepeyl dl xn`e dl ozpy ±éëäå §¨©¨§¨¥¦§¥§¨¦
à÷éòaéîdéìm`d ,wtqd iccv md el`e ±éðäéðMéìéLecé÷ì ¨¦¨¥¥¨¥¦§¥§¦¥

øîà÷dì,oiyeciwl oiekzd el` zepeyl xn`yk m`d ±Bààîìéc ¨¨©¨¦§¨
äëàìîìøîà÷dì.dk`ln exear zeyrl `eazy oiekzdy e` ± ¦§¨¨¨¨©¨

,dwiqn `xnbde÷éz.ehytp `le wtqa ex`yp el` zel`y ± ¥
iwqr lr dnr xacn did iabl dpynd z` zx`an `xnbd

:diyeciwäéä ,àôebøaãîíòäMàäìòé÷ñéòdhébïúðå ,äéLecé÷å ¨¨¨§©¥¦¨¦¨©¦§¥¦¨§¦¤¨§¨©
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שיקבל הסכמתם. ואופני ההשתדלות ידועים בסביבתו, כי כמה וכמה עשו כהנ"ל והצליחו, וכמדומה 

שישנם גם משרדים המשתדלים בהאמור, ויודעים באיזה סגנון טוב יותר לנסח את הבקשה, והרי אין 

חכם כבעל הנסיון.

לכתבו בענין הסכסוך שלו, מובן שצריך לעשות כדעת עו"ד היודע לא רק החק הכתוב, כי אם 

- תגובת השופטים שהרי לפעמים זוהי המכריעה.

ויהי רצון שיעצוהו כטוב באמת, ויבשר טוב, והרי נמצאים בחודש אדר, שכל יום ויום נצטווינו 

להרבות בשמחה.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

המשך מהעמוד הקודם
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.úLce÷î ,'éìokeéøä'zàéøä' ,'élLzàéøä' ,'éúeLøazàä÷e÷æ ¦§¤¤£¥©§¤¦£¥©§¦§¦£¥©§§¨
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:diyeciwéàîaàîéìéà ,ïðé÷ñòy xn`p m` ±aote`ïéàLøaãî- §©©§¦¨¦¥¨§¤¥§©¥
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à÷éòaéîdéìm`d ,wtqd iccv md el`e ±éðäéðMéìéLecé÷ì ¨¦¨¥¥¨¥¦§¥§¦¥
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iiepikרד lka cenr e sc ± oey`x wxtoihib
íåìë øîà àì.oiyexib oeyl df oi`y Ð hba df oeyl azk m` ,dyxbzdl Ðúà éøä

úøúåîdpi` Ð dl deyn oixeg za i`c .dgtyc xexgy oeyl `le ,`ed oiyexib oeyl Ð

.eci lr el dxeq` dzidy ,lkl dxizny ,dy`l `ed hb oeyl la` .micarl zxzen

éøîâì.`ypdl elit` Ðäëàìîì.dly dici dyrn `diy Ðåãáòì.iprpk ÐéøîâìÐ

.oixeg zaa xzene ,eteb xexgyl elit`àöé
úåøéçìol `niiwc ab lr s`e Ð(`,cn oihib)

,einca dxyr cr ixkepd on ezectl eze` oiqpew

.zevnn dirwt`cøåøçù èâ êéøöåexizdl Ð

aizkc ,ipw `l eteb ixkepc meyn .oixeg zaa

mipew md `le ,mdn oipew mz` Ð "epwz mdn"

df z` df mipew md `le ,mkn(`,gl my).äîá
íéøåîà íéøáã`ly Ð xexgy hb jixvy Ð

.ixkepl exknyk epe` eilr azkåðåàoeyl Ð

.xhyåðîî çøáúùëì.ixkepd on Ð÷ñò éì ïéà
êá.`ed xexgy oeyl `nl` Ðäåìîá ùã÷îä

.jizieldy delna il iycwzd :xn`c Ðäðéà
úùãå÷îaidic ,opixnb oextr dcyn dgiwc Ð

,dpzip d`vedl delne .oiyeciw zrya icin

.el zaiig `id mixg` zerne ,dly od xake

äåìî úàðäá.lif`e dl yxtn Ðàîìéà
äô÷æàã`zyde ,dynga drax` `xwirn Ð

.iying fefa il iycwzd :dl xn`úéáø
àåä àúééìòîziax znxrd dil ixw i`n`e Ð?

:opiqxb ikdäåìî åðééä ãåòådfd fefd s`y Ð

.zcnere zaiiegn xakäì çååøàã àëéøö àì
ïîæ,ef d`pda iycwzd :dl xn`e .ez`eld Ð

,jk lr ipqiitiy mc`l dhext zpzep ziid z`y

yxit m`e .llk inc `l xhp xb`l elit`e .il e`

,`iedc `ed ziax znxrde .zycewn Ð jk dl

icin `le ,icin dl uw `lc ,xenb ziax `le

,delnd lk dl lgn m` oky lke .dpin lwy

.ef dlign z`pda il iycwzd :dl xn`e

z`pdc dhext jd dl aidi `wc `ed `zydc

e`l Ð zernd xwira dl ycwn ik la` .deln

.dly mde ,dzeyxa md xaky ,dl aidi icin

äð÷ àì øëîáonwl ol `niiwc ,rwxw oebk Ð

(`,ek)e`lc ,jka dpwp epi` Ð sqka dpwp `idy

.dil aidi icinäðéúð éãé àöédxkene Ð

.jytp dnn :jixt onwle .ely mincde ,mipdkl

ïë úåùòì øåñàåx`y el ozi df xkyay itl Ð

,exkya dnexz dpewk odk i`d iede ,eizenexz

opze .dnexzd el epziy zepxbd ziaa riiqne

zexekaa(a,ek)zepxbd ziaa miriiqnd mipdk :

,oxkya zexyrne dnexz mdl oipzep oi` Ð

xne` aezkd mdilre ,ellg Ð ok eyr m`e

(a ik`ln)."ield zixa mzgy"àì åøéæçä àì
àöé.rxtnl lfb dil dedc Ðéùà áø øîà àìà

dy`n xal ,dpewc `ax xn` edleka i`ce Ð

`l` epi`c ,xceqa oipwk inc oitilgl i`de .'ek

.exifgne da fge`
ùã÷àå

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

äùàdil ipw `lclwn ipdn `l "oixeg za z` ixd" iabc ab lr s` Ð oky lk `l dteb

zepeyln `l` xnege lw ciar `le ,dy`a zexig jiiy `lc meyn epiid ,xnege

.`kde `kd ikiiyc

çøáúùëoi` eiykrn ipnn gxazyk :xnel dvex epi` la` .ixkpd on ,xnelk Ð epnn

oa cin didi ok m` Ð ja wqr il

ziaa eniiwl lkei `le ,zevna aiigzie oixeg

.epe` eilr azeky dn el rxy `vnp Ð ixkpd

çååøàãdzidy :qxhpewa yxit Ð `pnif dl

il iycwzd :dl xn`e ,onf dl ozpe ,el zaiig

dhext mc`l zpzep ziid z`y ,ef d`pda

,zycewn Ð jk dl yxit m`e .jk lr ipqiitiy

Ð xenb ziax `le ,`iedc `ed ziax znxrde

m` oky lke .dpin liwy icin `le ,dl uw `lc

il iycwzd :dl xn`e ,delnd lk dl lgn

dycwn ik la` .zycewn Ð ef dlign z`pda

md xaky ,dl aidi icin e`l Ð zernd xwira

`l dvevw ziaxc yxity dne .dzeyxae dly

`l Ð melk yi`l zpzep dy`d oi`y oeik ,ied

,oiyeciwa dhext df dl ozep `edy oeik .`xidp

dhext el dpzp eli`k ied Ð melk dl ozp `le

`rivn `aa) `idd ike .xenb ziax iede ,ynn

jiiy Ð il yi dpna oihg ,il oi` dpnc (a,aq

xhp xb` ied `lc ,mixrny ,ziax znxrd zexwl

dzidy `kd ixii`c :mz epiax yxit okl .dil

`ae ,rextl epnf ribde ,xg` mc`l zern zaiig

,`pnif dl igeex`l dhext delnl ozepe df

xeq` i`n` :xn`z m`e .d`pd dze`a dyciwe

wxta xn` `de ?ziax znxrd iptn ok zeyrl

xninl yipi`l dil ixy :(a,hq my) "jyp edfi`"

`lc ,ifef ipeltl itfe`e ifef drax` lewy dixagl

yie !delnl deln d`ad ziax `l` dxez dxq`

m` la` ,ozepl melk ozep deld oi`y epiid :xnel

inp ikc .xeq`e ,egelyk d`xp did Ð ozep did

dil ixy :(my) "jyp edfi`"a mzd opixn`

xen`e ifef drax` lewy dixagl xninl yipi`l

ozep lawnd oi`yk epiid Ð ifef otfelc ipeltl

d`xp did Ð ozep did m` ik ,delnl melk

:xn`z m`e .xeq`e ,egelykdl iwen i`n`

,cinrdl leki did d`eeld zligza ?dl geex`a

ozep ycwndy oebk ,zycewn deln z`pdac

dhext dze`ae ,zern dl zeeldl dhext delnl

rnyn Ð deln z`pda :xnel yie !el dycwzp

.xak eilr dzidy delnàìÐ `vi `l exifgd

i`pz ded `l `d ?`vi `l i`n` :xn`z m`e

,letk ira `lc i`pz `ki`c :xnel yie ?letk

bexz` lr exiag jxaiy ezrc didy `kd oebk

`edda (a,hn oiyecw) exn` z`fn dlecbe .ely

`rx`l wqinl `zrc` diqkp oiafc `xab

ira .wilq `l seqe ,icin `le yxit `le ,l`xyic

mpi`e ,alay mixac ied :`ped ax xn`e ,xcdinl

,yxit `lc meyn `wec rnyn ok m` .mixac

`lc ab lr s` ,i`pz ied Ð yxit m` la`

.zxaern dzidy dlbzp seql .ipeltl iqkp Ð zxaern dpi`y eiykr la` ,zxaern izy`y ip` dnecnk :xn`y rxn aiky iab (`,fnw `xza `aa) "zny in"a `zi` inp ikde .diltk

exifgd `lae :xn`z m`e .jkl ezrca didy oeik ,letk i`pz opira `l inp ikd .zxaern ezy` dzid m` ipelt eze`l mpzil ezrca did `l `xwirnc meyn ,dpzn ied `lc mzd xn`we

xaca dyrne cg` xaca i`pz mzde ,oae`x ipae cb ipa i`pzn Ð opitli `kidn i`pz lk ickn :(`,dr oihib) mzd opixn`ck ,lha i`pzde ,cg` xaca dyrne i`pz ied `de ?`vi `l i`n`

zpn lr"c `idd ik ,df z` df mixzeq mdipyyk epiid Ð cg` xaca dyrne i`pz ipdn `lc `d :xnel yi inp i` .ipixg` iiepiy `ki`e ,ikd `pwqn ied `l mzd :xnel yie !ded xg`

`kd la` .dly epi` f`e Ð xiipd zxfgny cr zyxebn dpi`y `vnpe ,inc "eiykrn" xne`k e`l "zpn lr" xne`d lkc jzrc `wlq mzdc ,(my) "efg`y in" wxtc "xiipd z` il ixifgzy

.inc "eiykrn" xne`k "zpn lr" xne`d lkc xaqíàå`vie `aiwr iaxl epzpe ,ea `vie ryedi iax elhp ,l`ilnb oaxl el did bexz` :(a,`n) dkeq zkqna xn`c `de Ð `vi `l e`l

did `ly ,jkl did l`ilnb oax ly ezrc Ð l`ilnb oaxl exifgd `l ryedi iaxy it lr s` .dpzn dny Ð xifgdl zpn lr dpzn :dpin opiwiice .l`ilnb oaxl xifgde ,`aiwr iax ea

.mlek e`viy xg` ecil xefgiy `l` yyegøáìmixcpa xn` ediiteb oitilga `d Ð ixcd oitilgc meyn i` ?oitilgl enc i`na :xn`z m`e Ð oitilga zipwp dy` oi`y itl dy`n

xninl iz`e ,inc oitilg oirk ipde ,oitilg xifgdl mlerd jxcy itl ,oiyeciw eed `lc `ed opaxcne .`ed oitilg e`lc :wgvi epiaxl d`xpe !iqtzin Ð dl qitz i`c (a,gn) "oitzeyd" wxt

iect epa `di dnl Ð oad oeicta oke .oitilg dyrp rahn oi` `d ?dpn i`da dpw j`id xkna Ð enc oitilgk i`c ,rcz .dpin oiyeciwl opax edpirwt` jklid Ð oitilga zipwp dy`

.oitilg `le ,aizk "milwy dyng sqk" `ld ?oitilga
m`
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ì dì øîà .íeìë àìå øîà àìzà éøä" BúçôL Ÿ¨©§Ÿ§¨©¨§¦§¨£¥©§
"íãà ìëì úøzeî¯dì øîà .íeìë àìå øîà àì ¤¤§¨¨¨Ÿ¨©§Ÿ§¨©¨

ïðéøîà éî ?eäî "Cîöòì zà éøä" BzLàì¯äëàìîì §¦§£¥©§§©§¥©¦¨§¦©¦§¨¨
àîìéc Bà ,dì øîà÷¯déì øîà ?dì øîà÷ éøîâì ¨¨©¨¦§¨§©§¥¨¨©¨£©¥

èb ìL Bôeb :àéðúc ,òîL àz :éLà áøì àðéáø̈¦¨§©©¦¨§©§©§¨¤¥
."Eîöòì äzà éøä" "ïéøBç ïa äzà éøä" :øeøçL¦§£¥©¨¤¦£¥©¨§©§§
déì øîà ék ,déôeb déì éð÷c éðòðk ãáò äîe ,àzLä̈§¨¨¤¤§©£¦¦§¦¥¥¦¨©¥

"Eîöòì äzà éøä"¯àìc äMà ,déì øîà÷ éøîâì £¥©¨§©§§§©§¥¨¨©¥¦¨§¨
dôeb déì éð÷¯áøì àðéáø déì øîà !?ïkL ìk àì §¦¥¨Ÿ¨¤¥£©¥¨¦¨§©

:ïðéøîà éî ?éàî "Ea ÷ñò éì ïéà" Bcáòì øîà :éLà©¦¨©§©§¥¦¥¤§©¦¨§¦©
àîìéc Bà ,déì øîà÷ éøîâì ¯ Ea ÷ñò éì ïéà¯ ¥¦¥¤§§©§¥¨¨©¥¦§¨

,éLà áøì ïîçð áø déì øîà ?déì øîà÷ äëàìîì¦§¨¨¨¨©¥£©¥©©§¨§©©¦
:òîL àz ,éLà áøì äàæBçî ïéðç áø dì éøîàå§¨§¦¨©¨¦§¨¨§©©¦¨§©

éøëðì Bcáò øëBnä¯éøöå ,úeøéçì àöéøeøçL èb C ©¥©§§¨§¦¨¨§¥§¨¦¥¦§
íéøác äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .ïBLàø Baøî¥©¦¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦

íéøeîà¯BðBà åéìò áúk ìáà ,BðBà åéìò áúk àlL £¦¤Ÿ¨©¨¨£¨¨©¨¨
¯.BøeøçL eäæ¯áúëc :úLL áø øîà ?BðBà éîc éëéä ¤¦§¥¦¨¥£©©¥¤§¨©

:ééaà øîà ."Ea ÷ñò éì ïéà epnî çøázLk" déì¥§¤¦§©¦¤¥¦¥¤§¨©©©¥
äåìîa Lc÷îä¯äåìî úàðäa ,úLce÷î dðéà¯ ©§©¥§¦§¤¥¨§¤¤©£¨©¦§¤

éàä .úéaø úîøòä éðtî ïk úBNòì øeñàå ,úLce÷î§¤¤§¨©£¥¦§¥©£¨©¦¦©
dì øîàc ,dô÷æàc àîéìéà ?éîc éëéä äåìî úàðä£¨©¦§¤¥¦¨¥¦¥¨§©§¨¨©£©¨

äMîça òaøà¯eðééä :ãBòå ,àeä àúééìòî úéaø àä ©§©©£¦¨¨¦¦©©§§¨§©§
!äåìî¯:àáø øîà .àðîéæ dì çååøàc ,àëéøö àì ¦§¤¨§¦¨§©§©¨¦§¨¨©¨¨

øëîa ;éì eäøéæçzL úðî ìò äðî Cìéä¯,äð÷ àì ¥¨¨¤©§¨¤©£¦¥¦§¤¤Ÿ¨¨
äMàa¯ïaä ïBéãôa ,úLce÷î dðéà¯,éeãt Bða ïéà §¦¨¥¨§¤¤§¦§©¥¥§¨

äîeøúa¯éðtî ïk úBNòì øeñàå ,äðéúð éãé àöé ¦§¨¨¨§¥§¦¨§¨©£¥¦§¥
?àáø øáñ÷ éàî .úBðøbä úéáa òéiñîä ïäëk äàøpL¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨©¨¨©¨¨

äðzî dîL øéæçäì úðî ìò äðzî øáñ÷ éà¯eléôà ¦¨¨©©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨£¦
äðzî dîL àì øáñ÷ éàå ,éîð eäìek¯äîeøz eléôà §©¦§¦¨¨©¨§¨©¨¨£¦§¨

úðî ìò äðzî :øîàc àeä àáø àä ,ãBòå !àì éîð©¦¨§¨¨¨§¨©©¨¨©§¨
øéæçäì¯äæ âBøúà Cìéä" :àáø øîàc !äðzî dîL §©£¦§¨©¨¨©£©¨¨¥¨¤§¤

Bøéæçäå Bìèð ,"éì eäøéæçzL úðî ìò¯åàì íàå ,àöé ©§¨¤©£¦¥¦§¨§¤¡¦¨¨§¦¨
¯.àöé àì¯øáì ,éð÷ eäleëa :éLà áø øîà àlà Ÿ¨¨¤¨£©©©¦§§¨¥§©

áø déì øîà .ïéôéìça úéð÷ð äMà ïéàL éôì ,äMàî¥¦¨§¦¤¥¦¨¦§¥©£¦¦£©¥©
ïðéøîà éëä :éLà áøì äéîçð áøc déøa øî àðeä¨¨§¥§©§¤§¨§©©¦¨¦¨§¦©

éúååk àáøc déîMî.CéðBìôì äðî ïz" :àáø øîà ¦§¥§¨¨§¨¥£©¨¨¥¨¤¦§¦
ùã÷àå
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oiyeciw(iying meil)

`løîààìå,íeìkd`eyp mb ixdy ,oiyexib oeyl df oi`y iptn Ÿ¨©§Ÿ§
m`y heyt oke .oixeg za `idøîàazk -dììBúçôLxhya ¨©¨§¦§¨

xexgyéøä'zàúøzeîìëìàì ,'íãàøîààìå,íeìkoi`y iptn £¥©§¤¤§¨¨¨Ÿ¨©§Ÿ§
dxeq` dzidy oeik ,df oeyl liren dy`l wxe ,xexgy oeyl df
dxexgy ici lr dgty la` ,zxzen `id oiyexibd ici lre lkl
dzidy micarl zxq`p daxc` `l` ,lkl zxzen ziyrp dpi`

m` wtzqdl yi mpn` .dgty `idyk mdl zxzenøîàazk - ¨©
dìBzLàìhbaéøä'zàeäî ,'Cîöòìe` milg oiyexibd m`d - ¨§¦§£¥©§§©§¥©

,`léîïðéøîàäëàìîìøîà÷dìiyrny ezpeeky mixne` m`d ± ¦©§¦¨¦§¨¨¨¨©¨
,dnvrl eidi diciBààîìécéøîâìøîà÷dìdidzy ezpeeky e` ± ¦§¨§©§¥¨¨©¨

.dyxbl xnelk ,xg`l `ypidl elit` dnvrl
:wtqd z` zhyet `xnbdøîàdéìàðéáøáøìàz ,éMà,òîL ¨©¥¨¦¨§©©¦¨§©

Bôeb ,àéðúcexwir gqep ±ìLèbøeøçL,iprpk caraéøä'äzàïa §©§¨¤¥¦§£¥©¨¤
'ïéøBçe`éøä'äzà.'EîöòìàzLä,xnege lw cnlpäîeãáò,éðòðk ¦£¥©¨§©§§©§¨¨¤¤§©£¦
éð÷cdéìdéôeb,oec`l iepw eteby ±ékøîàdéìxhya el azkyk ± §¨¥¥¥¦¨©¥

xexgyéøä'äzàéøîâì ,'Eîöòìøîà÷déìenvrl didiy ezpeek ± £¥©¨§©§§§©§¥¨¨©¥
,ixnblàìc ,äMàéð÷déìdôeb,dlral iepw dteb oi`y ±àììk ¦¨§Ÿ¨¥¥¨Ÿ¨

ïkL.df oeyl lireiy ¤¥
:sqep oeyl lr dpc `xnbdøîàdéìàðéáøáøìøîà ,éMàazk - ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©

Bcáòìxexgy xhya iprpkdïéà'éì÷ñòéàî ,'Cacard m`d ± §©§¥¦¥¤¨©
,`l e` xxgeynéîïðéøîày mixne` ep` m`d ±ïéà'éì÷ñò,'Ca ¦©§¦¨¥¦¥¤¨

éøîâìøîà÷déìz` s`e ,ixnbl wqr ea el didi `ly ezpeek ± §©§¥¨¨©¥
,oixeg zaa xzen carde xxgyn `ed etebBààîìécäëàìîì ¦§¨¦§¨¨

øîà÷déìz` xxgyl `le ,ezk`lnn exxgyl wx ezpeeky e` ± ¨¨©¥
.eteb

:wtqd z` zhyet `xnbdøîàdéìáøïîçðáøìéøîàå ,éMàdì ¨©¥©©§¨§©©¦§¨§¥¨
xn`yáøïéðçäàæBçîáøìàz ,éMàòîL,`ziixadnøëBnäBcáò ©¨¦§¨¨§©©¦¨§©©¥©§
ãáBòì,íéáëBkedeqpw ,zeevn miiwl card lkei `l iebd lv`e §¥¨¦

oi` edcety s`e ,eieeyn dxyr ita elit` ezectl eilry minkg
e ,eil` xfeg cardàöécardéøöå ,úeøéçìCèbøeøçLBaøîïBLàø ¨¨§¥§¨¦¥¦§¥©¦

.l`xyi zaa xzen didiyøîàïaøïBòîLïaäna ,ìàéìîbíéøác ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦
íéøeîà,xexgy hb jixvyàlLáúkåéìò,card lr ±BðBàxhy ± £¦¤Ÿ¨©¨¨

,iebl exknykìáàm`áúkåéìòeäæ ,BðBà,BøeøçLjixv epi`e £¨¨©¨¨¤¦§
,(:bn oihib) `xnbd dx`iae .sqep xhyéëéäéîcBðBàxhy edn ± ¥¦¨¥

,dføîàáøáúëc ,úLLdéì,oec`dçøázLkepnî,ixkpd on ±ïéà ¨©©¥¤§¨©¥§¤¦§©¦¤¥
éì÷ñò,Eail oi`'y o`kn epcnle .`ed xexgy oeyl df oeyle ¦¥¤§

:xexgy oeyl `ed 'ja wqr
dpc `xnbd .sqka dlral zipwp dy`dy (.a lirl) dpyna epipy

:`l el`e oiyeciwl dpizpk zeaygp zepizp el`øîàLc÷îä ,éiaà ¨©©©¥©§©¥
,äåìîa,jl izieldy delna il iycwzd dl xn`ydðéà,úLce÷î §¦§¨¥¨§¤¤

'dgiw' 'dgiw' dey dxifba (:c lirl) micnlp sqk iyeciwy iptn
zrya dy`l zzl yi`d lry myn micnele ,oextr dcyn
dl deldy zernd eli`e ,dycwl ick ynn ly xac oiyeciwd
.dze` ycwn `edyk melk dl ozep `ly `vnpe ,dly xak md

il iycwzd dl xn` m`eúàðäaøeñàå ,úLce÷î ,äåìîúBNòìïk ©£¨©¦§¨§¤¤§¨©£¥
éðtîúîøòä.úéaø:`xnbd zxxanéàäúàðääåìîéëéä,éîc ¦§¥©£¨©¦¦©£¨©¦§¨¥¦¨¥

àîéìéàdô÷æàcziaixa d`eldd z` swfy xn`p m` ± ¦¥¨§©§§¨
,dligzklncøîàdìjl deln ipixdòaøàfefäLîça,mifef §¨©¨©§©§©§¨

,iyingd fefa il iycwzd dl xne` dzreàäúéaøàúééìòîàeä ¨¦¦§©§§¨
dfy iia` xn` recne ,ziaix znxrd `le ,dxenb ziaix ef ±

.ziaix znxrdeðééä ,ãBòåa ycwn,äåìîfefd z` s` ixdy §©§¦§¨

dnle ,ycg xac dzr ozep epi` ok m`e ,el zaiig `id iyingd
:`xnbd zx`an .zycewny 'deln z`pda ycwn'k aygpàìŸ

,àëéøödpeekd ,zycewny 'deln z`pda ycwn'çååøàcdìàðîéæ §¦¨§©§©¨¦§¨
ef d`pda il iycwzd dl xn`e ,oerxtd onf z` dl dgcy ±
z` dgc`y ick ,il e` ,iplcyiy mc`l dhext zpzep ziidy
zrya dnr dpzd `ly iptn dxenb ziaix ef oi`e .oerxtd
lke .ziaix znxrd wx df `l` ,dl deln `ed df xeary d`eldd
d`pda il iycwzd dl xn`e d`eldd lr dl lgn m` oky
,zycewn dpi`y delna ycwnk df oi`e .zycewn ,jl izlgny
iptn melk dl ozep epi`e ,d`eldd zerna dycwn myy

:dnvr d`pdd z` dl ozep `ed o`k la` ,dly xak zerndy
mipicae ,oiyeciwa ,exifgdl zpn lr sqk zpizp lr dpc `xnbd

:mixg`øîà,àáøel xn`e mc`l sqk ozpCìéäjl gw ±äðîìò ¨©¨¨¥¨¨¤©
úðîeäøéæçzLéì,jk xg`,øëîazpn lr sqka rwxw dpewd §©¤©£¦¥¦§¤¤

,el xifgi xkendyàì,äð÷oke,äMàalr sqka dy` ycwnd Ÿ¨¨§¦¨
,el epxifgzy zpndðéà,úLce÷îokeïBéãôa,ïaäepa z` dcetd ¥¨§¤¤§¦§©¥

,oeictd xg` el mxifgi odkdy zpn lr mirlq dyingaïéàBða ¥§
,éeãtoeiky meyn ,sqkd z` exifgde i`pzd miiwzd m` elit`e ¨

la` .xac elawy aygp df oi` sqkd z` xifgdl mdilry
äîeøúa,el dpxifgiy zpn lr odkl ozpyàöééãé,äðéúð ¦§¨¨¨§¥§¦¨

,ely dnexzd el xifgn odkdykeøeñàåúBNòìéðtî ,ïkLodkd §¨©£¥¦§¥¤
äàøpïäëkòéiñîäezceara d`eazd lralúéáaúBðøbädcyay ¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

meyn z`f zeyrl odkl xeq`e ,dnexzd z` el oziy zpn lr
myd z` llig ok dyr m`e ,exkya dnexz dpewk d`xp `edy

.dnexzd z` el zzl xeq`e
:`xnbd dywnéàîøáñ÷àáøoeicte oiyeciwe dxikn oia wligy ©¨¨©¨¨

,dnexzl oadéàøáñ÷yäðzîìòúðîøéæçäìdîL,äðzîs` ¦¨¨©©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨
,okn xg`l exifgdl eilryeléôàeälekénðoiyeciwe xkna s` ± £¦§©¦

,oipwl ef dpizp lirez oad oeicteéàåøáñ÷zpn lr dpzny `ax §¦¨¨©
xifgdlàìdîLeléôà ,äðzîäîeøzénðàì.ezaeg ici `vi,ãBòå Ÿ§¨©¨¨£¦§¨©¦Ÿ§

àäàáøàeäøîàcyäðzîìòúðîøéæçäìdîLøîàc ,äðzî,àáø ¨¨¨§¨©©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨§¨©¨¨
exiagl xne`dCìéäâBøúàäæbga bexz` zlihp zaeg ici ea `ve ¥¨¤§¤

,zekeqdìòúðîeäøéæçzLéìm` ,jk xg`Bìèðàöé ,Bøéæçäåici ©§¨¤©£¦¥¦§¨§¤¡¦¨¨
,ezaegíàåàì ,åàìàöé,i`pzd miiwzp `ly oeik daeg ici §¦¨Ÿ¨¨

ici mi`vei oi`e ,ecia lefb rxtnl `ed ixde dpizpd dlhazpe
,dpzn dny xifgdl zpn lr dpzny x`eane .lefb bexz`a daeg
zpn lr el ozipy df bexz`a daeg ici `vei did `l ok `l m`y

.cala xifgdl
:`xnbd zvxznàlàøîàáøeäleëa ,éMàoad oeictae xkna - ¤¨¨©©©¦§§

y `ax xn` ,dnexzaeéð÷,iect oade ,rwxwd z` dpwy - ¨¥
xifgdl zpn lr dpzny meyn ,dpizp zaeg ici `vi dnexzae

,dpzn dnyøáìueg ±äMàîdl ozipy sqka zycwzn dpi`y §©¥¦¨
,xifgdl zpn lréôìïéàLäMàúéð÷ð,ïéôéìçalr dpzn ozepde §¦¤¥¦¨¦§¥©£¦¦

ozepy `ed oitilg jxcy ,oitilga ycwnk `ed xifgdl zpn
dpi` okle ,exifgne ea fge` `ede oipwl xceq exiagl cg`d

:df yexitl reiq d`ian `xnbd .zycewnøîàdéìáøàðeäøî ¨©¥©¨©
déøaáøcäéîçðáøìéëä ,éMàïðéøîàdéîMîàáøcéúååkCjk ± §¥§©§¤§¨§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥§¨¨§¨¨

xkna dliren xifgdl zpn lr dpzny ,`ax mya mixne` ep`
.oiyeciwa dliren dpi`e ,dnexze oad oeicte

:oiyeciwl sqk zpizp ly zetqep mikxc lr dpc `xnbd
øîà,àáøyi`l dy`d dxn`ïzäðîéðBìôì ¨©¨¨¥¨¤¦§¦
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רה iiepik lka cenr e sc ± oey`x wxtoihib
íåìë øîà àì.oiyexib oeyl df oi`y Ð hba df oeyl azk m` ,dyxbzdl Ðúà éøä

úøúåîdpi` Ð dl deyn oixeg za i`c .dgtyc xexgy oeyl `le ,`ed oiyexib oeyl Ð

.eci lr el dxeq` dzidy ,lkl dxizny ,dy`l `ed hb oeyl la` .micarl zxzen

éøîâì.`ypdl elit` Ðäëàìîì.dly dici dyrn `diy Ðåãáòì.iprpk ÐéøîâìÐ

.oixeg zaa xzene ,eteb xexgyl elit`àöé
úåøéçìol `niiwc ab lr s`e Ð(`,cn oihib)

,einca dxyr cr ixkepd on ezectl eze` oiqpew

.zevnn dirwt`cøåøçù èâ êéøöåexizdl Ð

aizkc ,ipw `l eteb ixkepc meyn .oixeg zaa

mipew md `le ,mdn oipew mz` Ð "epwz mdn"

df z` df mipew md `le ,mkn(`,gl my).äîá
íéøåîà íéøáã`ly Ð xexgy hb jixvy Ð

.ixkepl exknyk epe` eilr azkåðåàoeyl Ð

.xhyåðîî çøáúùëì.ixkepd on Ð÷ñò éì ïéà
êá.`ed xexgy oeyl `nl` Ðäåìîá ùã÷îä

.jizieldy delna il iycwzd :xn`c Ðäðéà
úùãå÷îaidic ,opixnb oextr dcyn dgiwc Ð

,dpzip d`vedl delne .oiyeciw zrya icin

.el zaiig `id mixg` zerne ,dly od xake

äåìî úàðäá.lif`e dl yxtn Ðàîìéà
äô÷æàã`zyde ,dynga drax` `xwirn Ð

.iying fefa il iycwzd :dl xn`úéáø
àåä àúééìòîziax znxrd dil ixw i`n`e Ð?

:opiqxb ikdäåìî åðééä ãåòådfd fefd s`y Ð

.zcnere zaiiegn xakäì çååøàã àëéøö àì
ïîæ,ef d`pda iycwzd :dl xn`e .ez`eld Ð

,jk lr ipqiitiy mc`l dhext zpzep ziid z`y

yxit m`e .llk inc `l xhp xb`l elit`e .il e`

,`iedc `ed ziax znxrde .zycewn Ð jk dl

icin `le ,icin dl uw `lc ,xenb ziax `le

,delnd lk dl lgn m` oky lke .dpin lwy

.ef dlign z`pda il iycwzd :dl xn`e

z`pdc dhext jd dl aidi `wc `ed `zydc

e`l Ð zernd xwira dl ycwn ik la` .deln

.dly mde ,dzeyxa md xaky ,dl aidi icin

äð÷ àì øëîáonwl ol `niiwc ,rwxw oebk Ð

(`,ek)e`lc ,jka dpwp epi` Ð sqka dpwp `idy

.dil aidi icinäðéúð éãé àöédxkene Ð

.jytp dnn :jixt onwle .ely mincde ,mipdkl

ïë úåùòì øåñàåx`y el ozi df xkyay itl Ð

,exkya dnexz dpewk odk i`d iede ,eizenexz

opze .dnexzd el epziy zepxbd ziaa riiqne

zexekaa(a,ek)zepxbd ziaa miriiqnd mipdk :

,oxkya zexyrne dnexz mdl oipzep oi` Ð

xne` aezkd mdilre ,ellg Ð ok eyr m`e

(a ik`ln)."ield zixa mzgy"àì åøéæçä àì
àöé.rxtnl lfb dil dedc Ðéùà áø øîà àìà

dy`n xal ,dpewc `ax xn` edleka i`ce Ð

`l` epi`c ,xceqa oipwk inc oitilgl i`de .'ek

.exifgne da fge`
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äùàdil ipw `lclwn ipdn `l "oixeg za z` ixd" iabc ab lr s` Ð oky lk `l dteb

zepeyln `l` xnege lw ciar `le ,dy`a zexig jiiy `lc meyn epiid ,xnege

.`kde `kd ikiiyc

çøáúùëoi` eiykrn ipnn gxazyk :xnel dvex epi` la` .ixkpd on ,xnelk Ð epnn

oa cin didi ok m` Ð ja wqr il

ziaa eniiwl lkei `le ,zevna aiigzie oixeg

.epe` eilr azeky dn el rxy `vnp Ð ixkpd

çååøàãdzidy :qxhpewa yxit Ð `pnif dl

il iycwzd :dl xn`e ,onf dl ozpe ,el zaiig

dhext mc`l zpzep ziid z`y ,ef d`pda

,zycewn Ð jk dl yxit m`e .jk lr ipqiitiy

Ð xenb ziax `le ,`iedc `ed ziax znxrde

m` oky lke .dpin liwy icin `le ,dl uw `lc

il iycwzd :dl xn`e ,delnd lk dl lgn

dycwn ik la` .zycewn Ð ef dlign z`pda

md xaky ,dl aidi icin e`l Ð zernd xwira

`l dvevw ziaxc yxity dne .dzeyxae dly

`l Ð melk yi`l zpzep dy`d oi`y oeik ,ied

,oiyeciwa dhext df dl ozep `edy oeik .`xidp

dhext el dpzp eli`k ied Ð melk dl ozp `le

`rivn `aa) `idd ike .xenb ziax iede ,ynn

jiiy Ð il yi dpna oihg ,il oi` dpnc (a,aq

xhp xb` ied `lc ,mixrny ,ziax znxrd zexwl

dzidy `kd ixii`c :mz epiax yxit okl .dil

`ae ,rextl epnf ribde ,xg` mc`l zern zaiig

,`pnif dl igeex`l dhext delnl ozepe df

xeq` i`n` :xn`z m`e .d`pd dze`a dyciwe

wxta xn` `de ?ziax znxrd iptn ok zeyrl

xninl yipi`l dil ixy :(a,hq my) "jyp edfi`"

`lc ,ifef ipeltl itfe`e ifef drax` lewy dixagl

yie !delnl deln d`ad ziax `l` dxez dxq`

m` la` ,ozepl melk ozep deld oi`y epiid :xnel

inp ikc .xeq`e ,egelyk d`xp did Ð ozep did

dil ixy :(my) "jyp edfi`"a mzd opixn`

xen`e ifef drax` lewy dixagl xninl yipi`l

ozep lawnd oi`yk epiid Ð ifef otfelc ipeltl

d`xp did Ð ozep did m` ik ,delnl melk

:xn`z m`e .xeq`e ,egelykdl iwen i`n`

,cinrdl leki did d`eeld zligza ?dl geex`a

ozep ycwndy oebk ,zycewn deln z`pdac

dhext dze`ae ,zern dl zeeldl dhext delnl

rnyn Ð deln z`pda :xnel yie !el dycwzp

.xak eilr dzidy delnàìÐ `vi `l exifgd

i`pz ded `l `d ?`vi `l i`n` :xn`z m`e

,letk ira `lc i`pz `ki`c :xnel yie ?letk

bexz` lr exiag jxaiy ezrc didy `kd oebk

`edda (a,hn oiyecw) exn` z`fn dlecbe .ely

`rx`l wqinl `zrc` diqkp oiafc `xab

ira .wilq `l seqe ,icin `le yxit `le ,l`xyic

mpi`e ,alay mixac ied :`ped ax xn`e ,xcdinl

,yxit `lc meyn `wec rnyn ok m` .mixac

`lc ab lr s` ,i`pz ied Ð yxit m` la`

.zxaern dzidy dlbzp seql .ipeltl iqkp Ð zxaern dpi`y eiykr la` ,zxaern izy`y ip` dnecnk :xn`y rxn aiky iab (`,fnw `xza `aa) "zny in"a `zi` inp ikde .diltk

exifgd `lae :xn`z m`e .jkl ezrca didy oeik ,letk i`pz opira `l inp ikd .zxaern ezy` dzid m` ipelt eze`l mpzil ezrca did `l `xwirnc meyn ,dpzn ied `lc mzd xn`we

xaca dyrne cg` xaca i`pz mzde ,oae`x ipae cb ipa i`pzn Ð opitli `kidn i`pz lk ickn :(`,dr oihib) mzd opixn`ck ,lha i`pzde ,cg` xaca dyrne i`pz ied `de ?`vi `l i`n`

zpn lr"c `idd ik ,df z` df mixzeq mdipyyk epiid Ð cg` xaca dyrne i`pz ipdn `lc `d :xnel yi inp i` .ipixg` iiepiy `ki`e ,ikd `pwqn ied `l mzd :xnel yie !ded xg`

`kd la` .dly epi` f`e Ð xiipd zxfgny cr zyxebn dpi`y `vnpe ,inc "eiykrn" xne`k e`l "zpn lr" xne`d lkc jzrc `wlq mzdc ,(my) "efg`y in" wxtc "xiipd z` il ixifgzy

.inc "eiykrn" xne`k "zpn lr" xne`d lkc xaqíàå`vie `aiwr iaxl epzpe ,ea `vie ryedi iax elhp ,l`ilnb oaxl el did bexz` :(a,`n) dkeq zkqna xn`c `de Ð `vi `l e`l

did `ly ,jkl did l`ilnb oax ly ezrc Ð l`ilnb oaxl exifgd `l ryedi iaxy it lr s` .dpzn dny Ð xifgdl zpn lr dpzn :dpin opiwiice .l`ilnb oaxl xifgde ,`aiwr iax ea

.mlek e`viy xg` ecil xefgiy `l` yyegøáìmixcpa xn` ediiteb oitilga `d Ð ixcd oitilgc meyn i` ?oitilgl enc i`na :xn`z m`e Ð oitilga zipwp dy` oi`y itl dy`n

xninl iz`e ,inc oitilg oirk ipde ,oitilg xifgdl mlerd jxcy itl ,oiyeciw eed `lc `ed opaxcne .`ed oitilg e`lc :wgvi epiaxl d`xpe !iqtzin Ð dl qitz i`c (a,gn) "oitzeyd" wxt

iect epa `di dnl Ð oad oeicta oke .oitilg dyrp rahn oi` `d ?dpn i`da dpw j`id xkna Ð enc oitilgk i`c ,rcz .dpin oiyeciwl opax edpirwt` jklid Ð oitilga zipwp dy`

.oitilg `le ,aizk "milwy dyng sqk" `ld ?oitilga
m`
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ì dì øîà .íeìë àìå øîà àìzà éøä" BúçôL Ÿ¨©§Ÿ§¨©¨§¦§¨£¥©§
"íãà ìëì úøzeî¯dì øîà .íeìë àìå øîà àì ¤¤§¨¨¨Ÿ¨©§Ÿ§¨©¨

ïðéøîà éî ?eäî "Cîöòì zà éøä" BzLàì¯äëàìîì §¦§£¥©§§©§¥©¦¨§¦©¦§¨¨
àîìéc Bà ,dì øîà÷¯déì øîà ?dì øîà÷ éøîâì ¨¨©¨¦§¨§©§¥¨¨©¨£©¥

èb ìL Bôeb :àéðúc ,òîL àz :éLà áøì àðéáø̈¦¨§©©¦¨§©§©§¨¤¥
."Eîöòì äzà éøä" "ïéøBç ïa äzà éøä" :øeøçL¦§£¥©¨¤¦£¥©¨§©§§
déì øîà ék ,déôeb déì éð÷c éðòðk ãáò äîe ,àzLä̈§¨¨¤¤§©£¦¦§¦¥¥¦¨©¥

"Eîöòì äzà éøä"¯àìc äMà ,déì øîà÷ éøîâì £¥©¨§©§§§©§¥¨¨©¥¦¨§¨
dôeb déì éð÷¯áøì àðéáø déì øîà !?ïkL ìk àì §¦¥¨Ÿ¨¤¥£©¥¨¦¨§©

:ïðéøîà éî ?éàî "Ea ÷ñò éì ïéà" Bcáòì øîà :éLà©¦¨©§©§¥¦¥¤§©¦¨§¦©
àîìéc Bà ,déì øîà÷ éøîâì ¯ Ea ÷ñò éì ïéà¯ ¥¦¥¤§§©§¥¨¨©¥¦§¨

,éLà áøì ïîçð áø déì øîà ?déì øîà÷ äëàìîì¦§¨¨¨¨©¥£©¥©©§¨§©©¦
:òîL àz ,éLà áøì äàæBçî ïéðç áø dì éøîàå§¨§¦¨©¨¦§¨¨§©©¦¨§©

éøëðì Bcáò øëBnä¯éøöå ,úeøéçì àöéøeøçL èb C ©¥©§§¨§¦¨¨§¥§¨¦¥¦§
íéøác äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà .ïBLàø Baøî¥©¦¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦

íéøeîà¯BðBà åéìò áúk ìáà ,BðBà åéìò áúk àlL £¦¤Ÿ¨©¨¨£¨¨©¨¨
¯.BøeøçL eäæ¯áúëc :úLL áø øîà ?BðBà éîc éëéä ¤¦§¥¦¨¥£©©¥¤§¨©

:ééaà øîà ."Ea ÷ñò éì ïéà epnî çøázLk" déì¥§¤¦§©¦¤¥¦¥¤§¨©©©¥
äåìîa Lc÷îä¯äåìî úàðäa ,úLce÷î dðéà¯ ©§©¥§¦§¤¥¨§¤¤©£¨©¦§¤

éàä .úéaø úîøòä éðtî ïk úBNòì øeñàå ,úLce÷î§¤¤§¨©£¥¦§¥©£¨©¦¦©
dì øîàc ,dô÷æàc àîéìéà ?éîc éëéä äåìî úàðä£¨©¦§¤¥¦¨¥¦¥¨§©§¨¨©£©¨

äMîça òaøà¯eðééä :ãBòå ,àeä àúééìòî úéaø àä ©§©©£¦¨¨¦¦©©§§¨§©§
!äåìî¯:àáø øîà .àðîéæ dì çååøàc ,àëéøö àì ¦§¤¨§¦¨§©§©¨¦§¨¨©¨¨

øëîa ;éì eäøéæçzL úðî ìò äðî Cìéä¯,äð÷ àì ¥¨¨¤©§¨¤©£¦¥¦§¤¤Ÿ¨¨
äMàa¯ïaä ïBéãôa ,úLce÷î dðéà¯,éeãt Bða ïéà §¦¨¥¨§¤¤§¦§©¥¥§¨

äîeøúa¯éðtî ïk úBNòì øeñàå ,äðéúð éãé àöé ¦§¨¨¨§¥§¦¨§¨©£¥¦§¥
?àáø øáñ÷ éàî .úBðøbä úéáa òéiñîä ïäëk äàøpL¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨©¨¨©¨¨

äðzî dîL øéæçäì úðî ìò äðzî øáñ÷ éà¯eléôà ¦¨¨©©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨£¦
äðzî dîL àì øáñ÷ éàå ,éîð eäìek¯äîeøz eléôà §©¦§¦¨¨©¨§¨©¨¨£¦§¨

úðî ìò äðzî :øîàc àeä àáø àä ,ãBòå !àì éîð©¦¨§¨¨¨§¨©©¨¨©§¨
øéæçäì¯äæ âBøúà Cìéä" :àáø øîàc !äðzî dîL §©£¦§¨©¨¨©£©¨¨¥¨¤§¤

Bøéæçäå Bìèð ,"éì eäøéæçzL úðî ìò¯åàì íàå ,àöé ©§¨¤©£¦¥¦§¨§¤¡¦¨¨§¦¨
¯.àöé àì¯øáì ,éð÷ eäleëa :éLà áø øîà àlà Ÿ¨¨¤¨£©©©¦§§¨¥§©

áø déì øîà .ïéôéìça úéð÷ð äMà ïéàL éôì ,äMàî¥¦¨§¦¤¥¦¨¦§¥©£¦¦£©¥©
ïðéøîà éëä :éLà áøì äéîçð áøc déøa øî àðeä¨¨§¥§©§¤§¨§©©¦¨¦¨§¦©

éúååk àáøc déîMî.CéðBìôì äðî ïz" :àáø øîà ¦§¥§¨¨§¨¥£©¨¨¥¨¤¦§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc oiyeciw(iying meil)

`løîààìå,íeìkd`eyp mb ixdy ,oiyexib oeyl df oi`y iptn Ÿ¨©§Ÿ§
m`y heyt oke .oixeg za `idøîàazk -dììBúçôLxhya ¨©¨§¦§¨

xexgyéøä'zàúøzeîìëìàì ,'íãàøîààìå,íeìkoi`y iptn £¥©§¤¤§¨¨¨Ÿ¨©§Ÿ§
dxeq` dzidy oeik ,df oeyl liren dy`l wxe ,xexgy oeyl df
dxexgy ici lr dgty la` ,zxzen `id oiyexibd ici lre lkl
dzidy micarl zxq`p daxc` `l` ,lkl zxzen ziyrp dpi`

m` wtzqdl yi mpn` .dgty `idyk mdl zxzenøîàazk - ¨©
dìBzLàìhbaéøä'zàeäî ,'Cîöòìe` milg oiyexibd m`d - ¨§¦§£¥©§§©§¥©

,`léîïðéøîàäëàìîìøîà÷dìiyrny ezpeeky mixne` m`d ± ¦©§¦¨¦§¨¨¨¨©¨
,dnvrl eidi diciBààîìécéøîâìøîà÷dìdidzy ezpeeky e` ± ¦§¨§©§¥¨¨©¨

.dyxbl xnelk ,xg`l `ypidl elit` dnvrl
:wtqd z` zhyet `xnbdøîàdéìàðéáøáøìàz ,éMà,òîL ¨©¥¨¦¨§©©¦¨§©

Bôeb ,àéðúcexwir gqep ±ìLèbøeøçL,iprpk caraéøä'äzàïa §©§¨¤¥¦§£¥©¨¤
'ïéøBçe`éøä'äzà.'EîöòìàzLä,xnege lw cnlpäîeãáò,éðòðk ¦£¥©¨§©§§©§¨¨¤¤§©£¦
éð÷cdéìdéôeb,oec`l iepw eteby ±ékøîàdéìxhya el azkyk ± §¨¥¥¥¦¨©¥

xexgyéøä'äzàéøîâì ,'Eîöòìøîà÷déìenvrl didiy ezpeek ± £¥©¨§©§§§©§¥¨¨©¥
,ixnblàìc ,äMàéð÷déìdôeb,dlral iepw dteb oi`y ±àììk ¦¨§Ÿ¨¥¥¨Ÿ¨

ïkL.df oeyl lireiy ¤¥
:sqep oeyl lr dpc `xnbdøîàdéìàðéáøáøìøîà ,éMàazk - ¨©¥¨¦¨§©©¦¨©

Bcáòìxexgy xhya iprpkdïéà'éì÷ñòéàî ,'Cacard m`d ± §©§¥¦¥¤¨©
,`l e` xxgeynéîïðéøîày mixne` ep` m`d ±ïéà'éì÷ñò,'Ca ¦©§¦¨¥¦¥¤¨

éøîâìøîà÷déìz` s`e ,ixnbl wqr ea el didi `ly ezpeek ± §©§¥¨¨©¥
,oixeg zaa xzen carde xxgyn `ed etebBààîìécäëàìîì ¦§¨¦§¨¨

øîà÷déìz` xxgyl `le ,ezk`lnn exxgyl wx ezpeeky e` ± ¨¨©¥
.eteb

:wtqd z` zhyet `xnbdøîàdéìáøïîçðáøìéøîàå ,éMàdì ¨©¥©©§¨§©©¦§¨§¥¨
xn`yáøïéðçäàæBçîáøìàz ,éMàòîL,`ziixadnøëBnäBcáò ©¨¦§¨¨§©©¦¨§©©¥©§
ãáBòì,íéáëBkedeqpw ,zeevn miiwl card lkei `l iebd lv`e §¥¨¦

oi` edcety s`e ,eieeyn dxyr ita elit` ezectl eilry minkg
e ,eil` xfeg cardàöécardéøöå ,úeøéçìCèbøeøçLBaøîïBLàø ¨¨§¥§¨¦¥¦§¥©¦

.l`xyi zaa xzen didiyøîàïaøïBòîLïaäna ,ìàéìîbíéøác ¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦
íéøeîà,xexgy hb jixvyàlLáúkåéìò,card lr ±BðBàxhy ± £¦¤Ÿ¨©¨¨

,iebl exknykìáàm`áúkåéìòeäæ ,BðBà,BøeøçLjixv epi`e £¨¨©¨¨¤¦§
,(:bn oihib) `xnbd dx`iae .sqep xhyéëéäéîcBðBàxhy edn ± ¥¦¨¥

,dføîàáøáúëc ,úLLdéì,oec`dçøázLkepnî,ixkpd on ±ïéà ¨©©¥¤§¨©¥§¤¦§©¦¤¥
éì÷ñò,Eail oi`'y o`kn epcnle .`ed xexgy oeyl df oeyle ¦¥¤§

:xexgy oeyl `ed 'ja wqr
dpc `xnbd .sqka dlral zipwp dy`dy (.a lirl) dpyna epipy

:`l el`e oiyeciwl dpizpk zeaygp zepizp el`øîàLc÷îä ,éiaà ¨©©©¥©§©¥
,äåìîa,jl izieldy delna il iycwzd dl xn`ydðéà,úLce÷î §¦§¨¥¨§¤¤

'dgiw' 'dgiw' dey dxifba (:c lirl) micnlp sqk iyeciwy iptn
zrya dy`l zzl yi`d lry myn micnele ,oextr dcyn
dl deldy zernd eli`e ,dycwl ick ynn ly xac oiyeciwd
.dze` ycwn `edyk melk dl ozep `ly `vnpe ,dly xak md

il iycwzd dl xn` m`eúàðäaøeñàå ,úLce÷î ,äåìîúBNòìïk ©£¨©¦§¨§¤¤§¨©£¥
éðtîúîøòä.úéaø:`xnbd zxxanéàäúàðääåìîéëéä,éîc ¦§¥©£¨©¦¦©£¨©¦§¨¥¦¨¥

àîéìéàdô÷æàcziaixa d`eldd z` swfy xn`p m` ± ¦¥¨§©§§¨
,dligzklncøîàdìjl deln ipixdòaøàfefäLîça,mifef §¨©¨©§©§©§¨

,iyingd fefa il iycwzd dl xne` dzreàäúéaøàúééìòîàeä ¨¦¦§©§§¨
dfy iia` xn` recne ,ziaix znxrd `le ,dxenb ziaix ef ±

.ziaix znxrdeðééä ,ãBòåa ycwn,äåìîfefd z` s` ixdy §©§¦§¨

dnle ,ycg xac dzr ozep epi` ok m`e ,el zaiig `id iyingd
:`xnbd zx`an .zycewny 'deln z`pda ycwn'k aygpàìŸ

,àëéøödpeekd ,zycewny 'deln z`pda ycwn'çååøàcdìàðîéæ §¦¨§©§©¨¦§¨
ef d`pda il iycwzd dl xn`e ,oerxtd onf z` dl dgcy ±
z` dgc`y ick ,il e` ,iplcyiy mc`l dhext zpzep ziidy
zrya dnr dpzd `ly iptn dxenb ziaix ef oi`e .oerxtd
lke .ziaix znxrd wx df `l` ,dl deln `ed df xeary d`eldd
d`pda il iycwzd dl xn`e d`eldd lr dl lgn m` oky
,zycewn dpi`y delna ycwnk df oi`e .zycewn ,jl izlgny
iptn melk dl ozep epi`e ,d`eldd zerna dycwn myy

:dnvr d`pdd z` dl ozep `ed o`k la` ,dly xak zerndy
mipicae ,oiyeciwa ,exifgdl zpn lr sqk zpizp lr dpc `xnbd

:mixg`øîà,àáøel xn`e mc`l sqk ozpCìéäjl gw ±äðîìò ¨©¨¨¥¨¨¤©
úðîeäøéæçzLéì,jk xg`,øëîazpn lr sqka rwxw dpewd §©¤©£¦¥¦§¤¤

,el xifgi xkendyàì,äð÷oke,äMàalr sqka dy` ycwnd Ÿ¨¨§¦¨
,el epxifgzy zpndðéà,úLce÷îokeïBéãôa,ïaäepa z` dcetd ¥¨§¤¤§¦§©¥

,oeictd xg` el mxifgi odkdy zpn lr mirlq dyingaïéàBða ¥§
,éeãtoeiky meyn ,sqkd z` exifgde i`pzd miiwzd m` elit`e ¨

la` .xac elawy aygp df oi` sqkd z` xifgdl mdilry
äîeøúa,el dpxifgiy zpn lr odkl ozpyàöééãé,äðéúð ¦§¨¨¨§¥§¦¨

,ely dnexzd el xifgn odkdykeøeñàåúBNòìéðtî ,ïkLodkd §¨©£¥¦§¥¤
äàøpïäëkòéiñîäezceara d`eazd lralúéáaúBðøbädcyay ¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

meyn z`f zeyrl odkl xeq`e ,dnexzd z` el oziy zpn lr
myd z` llig ok dyr m`e ,exkya dnexz dpewk d`xp `edy

.dnexzd z` el zzl xeq`e
:`xnbd dywnéàîøáñ÷àáøoeicte oiyeciwe dxikn oia wligy ©¨¨©¨¨

,dnexzl oadéàøáñ÷yäðzîìòúðîøéæçäìdîL,äðzîs` ¦¨¨©©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨
,okn xg`l exifgdl eilryeléôàeälekénðoiyeciwe xkna s` ± £¦§©¦

,oipwl ef dpizp lirez oad oeicteéàåøáñ÷zpn lr dpzny `ax §¦¨¨©
xifgdlàìdîLeléôà ,äðzîäîeøzénðàì.ezaeg ici `vi,ãBòå Ÿ§¨©¨¨£¦§¨©¦Ÿ§

àäàáøàeäøîàcyäðzîìòúðîøéæçäìdîLøîàc ,äðzî,àáø ¨¨¨§¨©©¨¨©§¨§©£¦§¨©¨¨§¨©¨¨
exiagl xne`dCìéäâBøúàäæbga bexz` zlihp zaeg ici ea `ve ¥¨¤§¤

,zekeqdìòúðîeäøéæçzLéìm` ,jk xg`Bìèðàöé ,Bøéæçäåici ©§¨¤©£¦¥¦§¨§¤¡¦¨¨
,ezaegíàåàì ,åàìàöé,i`pzd miiwzp `ly oeik daeg ici §¦¨Ÿ¨¨

ici mi`vei oi`e ,ecia lefb rxtnl `ed ixde dpizpd dlhazpe
,dpzn dny xifgdl zpn lr dpzny x`eane .lefb bexz`a daeg
zpn lr el ozipy df bexz`a daeg ici `vei did `l ok `l m`y

.cala xifgdl
:`xnbd zvxznàlàøîàáøeäleëa ,éMàoad oeictae xkna - ¤¨¨©©©¦§§

y `ax xn` ,dnexzaeéð÷,iect oade ,rwxwd z` dpwy - ¨¥
xifgdl zpn lr dpzny meyn ,dpizp zaeg ici `vi dnexzae

,dpzn dnyøáìueg ±äMàîdl ozipy sqka zycwzn dpi`y §©¥¦¨
,xifgdl zpn lréôìïéàLäMàúéð÷ð,ïéôéìçalr dpzn ozepde §¦¤¥¦¨¦§¥©£¦¦

ozepy `ed oitilg jxcy ,oitilga ycwnk `ed xifgdl zpn
dpi` okle ,exifgne ea fge` `ede oipwl xceq exiagl cg`d

:df yexitl reiq d`ian `xnbd .zycewnøîàdéìáøàðeäøî ¨©¥©¨©
déøaáøcäéîçðáøìéëä ,éMàïðéøîàdéîMîàáøcéúååkCjk ± §¥§©§¤§¨§©©¦¨¦©§¦¨¦§¥§¨¨§¨¨

xkna dliren xifgdl zpn lr dpzny ,`ax mya mixne` ep`
.oiyeciwa dliren dpi`e ,dnexze oad oeicte

:oiyeciwl sqk zpizp ly zetqep mikxc lr dpc `xnbd
øîà,àáøyi`l dy`d dxn`ïzäðîéðBìôì ¨©¨¨¥¨¤¦§¦
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והרי נמצאים אנו בחדש שנקודתו פורים עניני הגוף כמבואר בכ"מ מיוסד על דברי הט"ז או"ח 

סי' עת"ר ס"ק ג' וק"ל.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בנוגע למילוי השליחות.

המשך מעמוד רט



iiepikרו lk` cenr f sc ± oey`x wxtxifp
êì éðà ùã÷àåihn `lc ab lr s`e ,zycewn Ð "il iycwzd" dl xn` el epzpyke Ð

.dcil d`pdáøò ïéãîoileki ep` ,delnl carzyn axrdy dxeza epivny dnn Ð

.cenlléðåìôì éùã÷úäå äðî êìéä.elyn dycwny `l` ,egely `ede Ðúùãå÷îÐ

.`ed glyn ly e`l `pennc ab lr s`eéðòðë ãáò ïéãîonwl oizipzna opzc Ð(a,ak):

mixg`y .mixg` ici lr sqka envr z` dpew

na eze` oicet`veie envr dpew `ede ,open

`penn i`da edi` xqg `lc ab lr s`e ,zexigl

.icinåì éðà ùã÷àådpna ,ipelt eze`l Ð

.iliaya el ozzyíäéðù ïéãîipy oian Ð

ep` iprpk car lye axr ly elld oipicd

.oicinléð÷î à÷ã éàä`edy ,card lra Ð

sqk i`d ipw `w Ð zexigl card z` dpwn

.epeicta lawnyêì éðà ùã÷àå,elaiw `ede Ð

."jka il iycwzd" dl xn`eúùãå÷îÐ

.dinwl dinrh lif`e yxtnckïäì ùéù
úåéøçàaizkc ,zerwxwl ywed mc` Ð`xwie)

(dk."dfeg` zyxl mze` mzlgpzde"íò
úåéøçà íäì ïéàù íéñëðel ozep e` xkeny Ð

,oilhlhnd jyen dfe ,oilhlhne zerwxw

.oilhlhnd zkiyna el miiepw zerwxwdeïðàå
àëôéàïðúon cg`a rwxwd zepwl jixvy Ð

p rwxwdy mixacdxhy e` sqk oebk ,oda dpw

,`edy lk uxte xcbe lrpc dwfg e`

.oab` mipwp milhlhndeïðé÷ñò áåùç íãàáÐ

.zepzn lawl libx epi`y'åë äàðä àéääáÐ

dfl epqiitiy mc`l dhext zzl z`f dvxzy

.dpzn dpnid lawlàðåîî ïéðòì ïëåjpd Ð

axr oicn oiyeciw `pitlic ,`axc `zrny

el xkn :`penn oiprl ok Ð iprpk car oicne

dxekn icye ipeltl sqkd oz" el xn`e ,dcy

jlid" .axr oicn dpw Ð "ea jljcy `dze dpn

oicn dcyd ipelt eze` dpw Ð "ipeltl dxekn

dpew Ð "ea icy el dpwze ipeltl dpn oz" .car

.mdipy oicnäì àçéð,edc lka zipwp zeidl Ð

.`nlra d`pd zaeha elit`e ,`edy lk oipwa

åã ïèepi` elit`e ,ezy`e lra ,mipy miteba Ð

.`nlra zeevl `l` dläìéçîì áéäéúéàãÐ

.elgnl i`yx mc`yøîà äùààðîçøik" Ð

."dy` yi` gwiàðîçø øîà ùéàgwi ik" Ð

."yi`éøú éáì àúúéài` ,mdl `ypdl Ð

diivge `blt `l` yicw `l i`d jklid .xyt`

.dfl zycewn dpi` ok m` ,xg`l x`ypåèùôéð
äìåëá éùåãé÷,"il zycewn jiivg" xn` ik Ð

.dl xn`w ycwd oeyla "zycewn" `dcåìéôàå
'åë øîàã ïàîì.dxenz zkqna ediizbelt Ð

àéä äîäá íúäeci lr akrn oi`e ,`id elye Ð

.heytl exn`na gk yi jkitl ,ycwzdln

zakrnd ,ezenk daeyg ,yi zxg` zrc `kde

efe ,oiyeciw mpi` Ð dvex dy` oi` m`y .xaca

exeaic oi` jkitl Ð divgl `l` zivxzp `l

.da qitz'åë àéîã àì àä`vexizc `pwqn Ð

ipy ly dndal `l` dnec df xac oi` :`ed

mzde .da zakrnd zxg` zrc `ki`c ,oitzey

.cg`d it lr dlek ycwzc opixn` `läðéàå
äáéø÷zi`xp `l dyicwd zlgzae li`ed Ð

,axwlaixwie xknze ,divg `l` dyciw `ly

.dinca zxg`äøåîú äùåòå.da xind m` Ð

àöåéë äúøåîúåäágknc ,daixw dpi`c Ð

.dz`a diegc dyecw
éìòá
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íà,zerwxwl ywed mc`c :qxhpewa yxit Ð zeixg` mdl yiy miqkp dil ded ok

oa la` ,cara aizk `xw `eddc :dywe ."dfeg` zyxl mze` mzlgpzde" aizkc

`nw wxta `zi`ck ,cark eze` oinyy itl ,"ilr inc"a `wec `l` ywzi` `l oixeg

i` irwxwnk i` (`,ai) `nw `aac `nw wxta `id `zbelt ,inp care .(`,eh) oixcdpqc

mdl yi `wec e`lc :d`xpe .inc ilhlhnk

`l Ð zeixg` mdl oi` inp ik s` `l` ,zeixg`

oi`y miqkpc .oilhlhn ab` oipwp oilhlhn epivn

,xnel yi inp i` .ab` eda jiiy `l zeixg` mdl

ab` zipwp dy` i` jgxk lr :xn`w ikdc

ixdy ,oilhlhn ab` dpwp inp dcy Ð oilhlhn

,"dgiw" "dgiw" dcyn opitli dy`c sqk oipw

?dy`a iziz `kidn Ð dpwp dcy oi` m`e

åèùôðåÐ 'ek `ipz `l in dleka iyeciw

sili (a,`i) dxenz yixac :dniz

,ea dielz dnypdy xacae ,dler ef ly dlbx

dy` iabe ."'dl epnn ozi xy` lk" aizkc ,`xwn

enc `l `d ?jixt i`n ok m`e ,i`xw aizk `l

`dc yxite i"yx wcwc jkly :d`xpe !iccdl

xn`cke ,dl xn`w ycwd oeyla Ð zycewn

.ycwdk `nlr ilek` dl xq`c :oiwxit yixa

zeidl yi jkitl Ð ycwdk dze` dyer mc`y

e` ,"zqxe`n" xne` did m` la` .ycwdk dpic

did `l df lr Ð (`,e) lirlc ipyil edpdn cg

.df yexitl "dleka iyeciw ehytpe" :dywn

øæçåhwp `le ,dgwle xfge hwpc `d Ð dgwle

cg` lk yicwdy oitzey ipy ly dnda

dxenz dyere" mzd jiiy `lc meyn Ð divg

,oixinn oi` oitzeyc ."da `veik dzxenze

[migafc] `nw wxtae (`,bi) dxenza xn`ck

.(`,e)

åìéôàåmzd Ð dler dlek oi` xn`c o`nl

xn`c o`nl yxtn (a,`i dxenz)

xn`we Ð dpnn dyri dn dler dlek oi`c

lbxd incn ueg ,zeler ikxvl dpxknic

`ied `d ?ezlern df xhti j`id :jixte .yicwdy

ilr ixd :xn`c oebk :ipyne !dxiqg dler dil

.dp`vn`y enk dler
rny
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"Eì Lãwàå¯óà åàì ,áøò .áøò ïécî úLce÷î §¤¨¥§§¤¤¦¦¨¥¨¥¨©
déãéì äàðä éèî àìc áb ìò¯ãéaòLî à÷ ©©§¨¨¥£¨¨§¨¥¨§©§¦

éèî àìc áb ìò óà ,éîð àúzéà éàä ,déLôð©§¥©¦§¨©¦©©©§¨¨¥
dãéì äàðä¯Cìéä" .dLôð àéð÷îe àãaòLî à÷ £¨¨§¨¨¨§©§§¨©§§¨©§¨¥¨

"éðBìôì éLc÷úäå äðî¯.éðòðk ãáò ïécî ,úLce÷î ¨¤§¦§©§¦¦§¦§¤¤¦¦¤¤§©£¦
àìå øñç à÷ àìc áb ìò óà åàì ,éðòðk ãáò¤¤§©£¦¨©©©§¨¨¨¥§¨

éãéî¯ìò óà éîð àøáb éàä ,déLôð éð÷ à÷ ¦¥¨¨¥©§¥©©§¨©¦©©
éãéî àìå øñç à÷ àìc áb¯éàäì dì éð÷ à÷ ©§¨¨¨¥§¨¦¥¨¨¥¨§©

"Bì éðà Lãwàå éðBìôì äðî ïz" .àúzéà¯úLce÷î ¦§¨¥¨¤¦§¦§¤¨¥£¦§¤¤
éèî à÷ àìc áb ìò óà åàì áøò ;íäéðL ïécî¦¦§¥¤¨¥¨©©©§¨¨¨¥

déãéì äàðä¯àúzéà éàä ,déLôð ãaòLî à÷ £¨¨§¨¥¨§©§¥©§¥©¦§¨
dãéì äàðä éèî à÷ àìc áb ìò óà ,éîð¯à÷ ©¦©©©§¨¨¨¥£¨¨§¨¨¨

.dLôð àéð÷î¯déì éð÷ à÷c éàä ,áøò ?éîc éî ©§§¨©§¨¦¨¥¨¥©§¨¨¥¥
¯éàäì dì éð÷ à÷ àøáb éàä .àðBîî øñç à÷̈¨¥¨¨©©§¨¨¨¥¨§©

?!éãéî àìå øñç à÷ àìå ,àúzéà¯éðòðk ãáò ¦§¨§¨¨¨¥§¨¦¥¤¤§©£¦
.déLôð éð÷ à÷å àðBîî øñç à÷ àìc ,çéëBé¯ ¦©§¨¨¨¥¨¨§¨¨¥©§¥

éð÷î à÷c Cä íúä ?éîc éî¯àëä ,éð÷ à÷ ¦¨¥¨¨©§¨©§¥¨¨¥¨¨
¯àéð÷ à÷ àìå ,dLôð àéð÷î à÷ àúzéà éàä©¦§¨¨©§§¨©§¨§¨¨¨§¨

éèî à÷ àìc áb ìò óà ,çéëBé áøò ¯ !éãéî àìå§¨¦¥¨¥¦©©©©§¨¨¨¥
déãéì äàðä¯Cìéä" :àáø éòa .déLôð ãaòLî £¨¨§¨¥§©§¥©§¥¨¥¨¨¥¨

déîMî àøèeæ øî øîà ?eäî "Eì éðà Lãwàå äðî̈¤§¤¨¥£¦§©£©¨§¨¦§¥
:àøèeæ øîì éLà áø déì øîà .úLce÷î :àtt áøc§©©¨§¤¤£©¥©©¦§¨§¨
ïéð÷ð úeéøçà íäì LiL íéñëð déì äåä ïk íà¦¥£¨¥§¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦
:ïðz àëtéà ïðàå ,úeéøçà íäì ïéàL íéñëð íò¦§¨¦¤¥¨¤©£¨©£©¦§¨§©
LiL íéñëð íò ïéð÷ð úeéøçà íäì ïéàL íéñëð§¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦¦§¨¦¤¥

!ä÷æçáe øèLa óñëa úeéøçà íäì¯:déì øîà ¨¤©£¨§¤¤¦§¨©£¨¨£©¥
áeLç íãàa àëä ?ábà déì äøîàc zøáñ éî¦¨§©§§¨§¨¥©©¨¨§¨¨¨
dpéî äðzî ìa÷î à÷c äàðä àéääác ,ïðé÷ñò¯.dLôð déì àéð÷îe äøîbøîzéà ¨§¦©¦§©¦£¨¨§¨§©¥©¨¨¦¨¨§¨©§§¨¥©§¨¦§©

ïéLecé÷ ïðéòeîLà éàc ,àëéøöe .àðBîî ïéðòì ïëå :àáøc déîMî éîð¯àäc íeMî ©¦¦§¥§¨¨§¥§¦§©¨¨§¦¨§¦©§¦©¦¦¦§¨
áúéîlî ec ïè áúéîì áè :Lé÷ì Léø øîàc .Lé÷ì Léøãk ,eäc ìëa dì àçéð àúzéà¦§¨¦¨¨§¨§¦§¥¨¦©£©¥¨¦©§¥©©¦§¥©

àðBîî ìáà ,eìîøà¯àðBîî ïðéòeîLà éàå .àì àîéà¯,äìéçîì áéäéúéàc íeMî ©§§£¨¨¨¥¨¨§¦©§¦©¨¨¦§¦§§¦¦§¦¨
ïéLecé÷ ìáà¯"ééöçì éì éLc÷úä" :àáø øîà .àëéøö ,àì àîéà¯,úLce÷îééöç"C £¨¦¦¥¨¨§¦¨¨©¨¨¦§©§¦¦§¤§¦§¤¤¤§¥
"éì úLce÷î¯ééöç" àðL éàî :àáøì ééaà déì øîà .úLce÷î dðéà"éì úLce÷î C §¤¤¦¥¨§¤¤£©¥©©¥§¨¨©§¨¤§¥§¤¤¦

úLce÷î dðéàc¯àðîçø øîà "Léà" ,éîð éëä .äMà éöç àìå ,àðîçø øîà "äMà" §¥¨§¤¤¦¨¨©©£¨¨§Ÿ£¦¦¨¨¦©¦¦¨©©£¨¨
íúä !àzLä éëä :déì øîà !Léà éöç àìå¯àøáb àlà ,àéæç àì éøz éáì àúzéà §Ÿ£¦¦£©¥¨¦¨§¨¨¨¦§¨§¥§¥¨©§¨¤¨©§¨

¯éúéøçà áñðéîì àðéòa éàc :dì øîà÷ éëäå ?éøz éáì éæç àì éî¯øîà .àðáéñð ¦¨£¦§¥§¥§¨¦¨¨©¨§¦¨¥¨§¦§©©£¦¥¨¥§¨£©
:àéðz àì éî ?dleëa éLecé÷ dì eèLôéðå :àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì¥¨§¨§¥§©¨¦§¨¦¨§¦§§¨¦¥§¨¦¨©§¨

"äìBò Bæ ìL dìâø" øîBàä¯äìBò dlek ïéà :øîàc ïàîì eléôàå .äìBò dlek àäz ¨¥©§¨¤¨§¥¨¨©£¦§©§¨©¥¨¨
¯äîLpäL øác Léc÷î ìáà ,Ba äéeìz äîLpä ïéàL øác Léc÷îc àëéä éléî éðä̈¥¦¥¥¨§©§¦¨¨¤¥©§¨¨§¨£¨©§¦¨¨¤©§¨¨

Ba äéeìz¯!äìBò dlek àéåä¯íúä ?éîc éî¯àëä ,äîäa¯àì àä .úøçà úòc §¨¨§¨¨¨¦¨¥¨¨§¥¨¨¨©©©¤¤¨¨
,déöç Léc÷ä ,ïéôzeL éðL ìL äîäa :ïðçBé éaø øîàc àäì àlà àéîc,dç÷ìe øæçå ¨§¨¤¨§¨§¨©©¦¨¨§¥¨¤§¥¨¦¦§¦¤§¨§¨©§¨¨

dLéc÷äå¯;úìz dðéî òîL .da àöBik dúøeîúe ,äøeîz äNBòå ,äáéø÷ dðéàå äLBã÷ §¦§¦¨§¨§¥¨§¥¨§¨§¨§¨¨©¥¨§©¦¨§¨
òîù
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiyeciw(iyiy meil)

Lc÷àåip`,Eìixd' ozepd dl xn` ipelt eze`l dpnd z` ozpyke §¤©¥§
,'il zycewn z`úLce÷îmicnle ,oenn mey dcil ribd `ly s` §¤¤

z`fïécî.áøòixdyáøò,d`eld lråàìóàìòábàìcéèîäàðä ¦¦¨¥¨¥©©©©§Ÿ¨¥£¨¨
déãéì,eicil oenn ribd `ly s`y jk df oi` m`d -à÷ãéaòLî ¦¥¨§©§¥

déLôðe ,d`eldd z` rextl delnl envr z` caryn ±éàä ©§¥©
àúzéàénð,ef dy` s` ±óàìòábàìcéèîäàðädãéìà÷ ¦§¨©¦©©©§Ÿ¨¥£¨¨¦¨¨

àãaòLîàéð÷îedLôð,dcil dpnd z`pd dribd `ly elit` ± §©§§¨©§§¨©§¨
mc` :`ax xn`y sqep oic .ycwnl dnvr z` dpwne zcarzyn

dl xn`e dy`d lv` `ae ,dy` ycwl glypyCìéäjl igw ± ¥¨
äðî,ilynéLc÷úäåeaéðBìôì,glyndúLce÷î`ly s` ¨¤§¦§©§¦¦§¦§¤¤

z`f micnle ,glynd ly epenna dycwzdïécîxexgyãáò ¦¦¤¤
.éðòðkixdyãáòéðòðk,mixg` ici lr sqka envr z` dpew §©£¦¤¤§©£¦

`veie envr z` dpew `ede mpenna eze` micet mixg`y xnelk
,`xnbd dgikene ,zexiglåàìóàìòábàìcà÷øñçàìåéãéî± ¨©©©§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¦

,melk card xqg `ly s`y jk df oi` m`dà÷éð÷déLôð`ed - ¨¨¥©§¥
e ,envr z` dpewéàäàøábénðliaya dpn dy`l epzpy in ± ©©§¨©¦

,el ycwzzyóàìòábàìcà÷øñçàìåéãéîxqg `ly elit` - ©©©§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¦
,el` oiyeciwa epennn melkà÷éð÷dìéàäìàúzéàdpew `ed ± ¨¨¥¨§©¦§¨

.dy`d z`
oic cenll yiy `ax xne` ,dzr cr mixen`d mipicd ipyn

,mc`l dy` dxn` :iyilyïzäðîéðBìôìLc÷àåéðàBìeze`l - ¥¨¤¦§¦§¤©¥£¦
,dpnd z` ipelt eze`l ozpe ,iliaya el zzpy dpna ipelt

úLce÷îcnlp df oice ,dpnd z` laiwy inl dy`dïécîíäéðL §¤¤¦¦§¥¤
.[iprpk care axr Î]åàì ,áøòóàìòábàìcà÷éèîäàðädéãéì ¨¥©©©©§Ÿ¨¨¥£¨¨¦¥

,eicil oenn ribd `ly s`y jk df oi` m`d -à÷ãéaòLîdéLôð ¨§©§¥©§¥
e ,d`eldd z` rextl envr z` caryn ±éàäàúzéàénðs` ± ©¦§¨©¦

,ef dy`óàìòábàìcéèî à÷äàðädãéìà÷àéð÷îdLôðelit` ± ©©©§Ÿ¨¨¥£¨¨¦¨¨©§§¨©§¨
mle` .ycwnl dnvr z` dpwn ,dcil dpnd z`pd dribd `ly

,zegcl yiéî,éîcaáøòéàäà÷céð÷déìà÷øñçàðBîîdelnd ± ¦¨¥¨¥©§¨¨¥¥¨¨©¨¨
eli`e ,el carzyn axrd okle axrd it lr oenn xqgpéàäàøáb ©©§¨

,zycwzn `id eil`y ,df mc` ±à÷éð÷dìéàäìàúzéààìåà÷ ¨¨¥¨§©¦§¨§Ÿ¨
øñçàìåéãéî.xac mey xqgp epi`y s` dy`d z` dpew ± ¨©§Ÿ¦¦

y ,`id jkl daeyzdeãáòéðòðkàìc ,çéëBéà÷øñçàðBîîà÷å ¤¤§©£¦¦©§Ÿ¨¨©¨¨§¨
éð÷déLôðdpew `ede ,eze` micet mixg`yk oenn xqgp epi`y ± ¨¥©§¥

s` ipelt eze`l zycwzn dy`d mby cenll yie ,envr z`
,zegcl yi oiicre .oenn xqgp `lyéîíúä ,éîc,iprpk cara ± ¦¨¥¨¨

Cäà÷céð÷îà÷éð÷eli`e ,sqk ezxenz lawn exxgyny oec`d ± ©§¨©§¥¨¨¥
àëä,el` oiyeciwa ±éàäàúzéàà÷àéð÷îdLôðàìåà÷àéð÷ ¨¨©¦§¨¨©§§¨©§¨§Ÿ¨©§¨
àìåéãéîxac mey zlawn dpi`y s` dnvr z` dpwn ef dy` ± §Ÿ¦¦

,`id jkl daeyzde .z`f zxenzáøò,çéëBéyóàìòábàìcà÷ ¨¥¦©©©©§Ÿ¨
éèîäàðädéãéìãaòLîdéLôð,xac mey lawn epi`y s`y ± ¨¥£¨¨¦¥§©§¥©§¥

dpi`y s` zycwzn dy`d mby cenll yie ,envr z` caryn
.oiyeciwd zxenz xac mey zlawn

:oiyeciwl zern zpizp ly sqep ote`a oc `axéòa,àáødxn` ¨¥¨¨
,yi`l dy`dCìéääðîLc÷àåéðà,Eìdl xn`e dpnd z` laiwe ¥¨¨¤§¤©¥£¦§

,'jka il iycwzd'.eäî:`xnbd zhyetøîàøîàøèeædéîMîáøc ©¨©©§¨¦§¥§©
.úLce÷î ,àttdpnd ab`y meyn `ed mrhdy `xnbd dpiade ¨¨§¤¤

:`xnbd ddnze ,dy`d z` mb dpew ,dkiyna dpwpyøîàdéìáø ¨©¥©
éMàøîìíà ,àøèeæäåä ,ïkdéìíéñëðLiLíäìúeéøçà- ©¦§©§¨¦¥£¨¥§¨¦¤¥¨¤©£¨

,rwxwl ywedy mc` oke ,zerwxwïéð÷ðíòab` -íéñëðïéàL ¦§¦¦§¨¦¤¥
íäìúeéøçàab` zerwxw zepwl mc` lkeie ,oilhlhin - ¨¤©£¨

,oilhlhinïðàåàëtéàjtidl -ïðz,(.ek onwl)íéñëðïéàLíäì ©£©¦§¨§©§¨¦¤¥¨¤
úeéøçà,oilhlhin -ïéð÷ðíòab` ±íéñëðLiLíäìúeéøçà- ©£¨¦§¦¦§¨¦¤¥¨¤©£¨

zerwxwóñëaøèLa,ä÷æçáeab` mipwp mpi` zerwxwy x`eane §¤¤¦§¨©£¨¨
:`xnbd zvxzn .oilhlhinøîàdéì,iy` axl `xhef xnéîzøáñ ¨©¥¦¨§©§

äøîàcdéìábà,ab` oipwa o`k xaecny xaeq dz` ike ±àëä §¨§¨¥©©¨¨
íãàaáeLçïðé÷ñòe`a xaecn ±aeyg mc` `ed ycwndy ot §¨¨¨©§¦¨

,zepzn lawl libx epi`yàéääácäàðäà÷cìa÷îäðzîdpéî ¦§©¦£¨¨§¨§©¥©¨¨¦¨

äøîbàéð÷îedéìdLôð,dpnd z` dpnn lawy ef d`pd zxenze ± ¨§¨©§§¨¥©§¨
dvex dzid ixdy ,oenn dey ef d`pde ,dnvr z` el dpwn `id

.dpzn dpnn lawl elcyiy mc`l dhext zzl
carne axrn cenll yiy ,`ax mya sqep oic d`ian `xnbd

:dxikn oiprl mb iprpkøîzéàénðdéîMîïëå ,àáøcïéðòì,àðBîî ¦§©©¦¦§¥§¨¨§¥§¦§©¨¨
.iprpk carne axrn cenll yi sqk oipwa zerwxw ziipwa mby
dpw ,jl dxekn icye ipeltl dpn oz el xn`e dcy el xkn m`y
dxekn jcy `dze dpn gw xn` m`e .axr oicn dcyd z`
oz xn` m`e .iprpk car oicn dcyd z` ipelt eze` dpw ,ipeltl
oicn dcyd z` ipelt eze` dpw ,icy el dpwze ipeltl dpn

.mdipy
:eixac z` `ax ltk recn zx`an `xnbdàëéøöemipic xnel §¦¨

,zepenna mbe oiyeciwa mb el`éàcïðéòeîLàa,ïéLecé÷mewn did §¦©§¦©¦¦
,el` mipte`a zipwp dy` wxy xnelíeMîàäcàúzéààçéðdì ¦§¨¦§¨¦¨¨

ìëaeäczaeha elit`e ,xac lka ycwzdl dl gep dy`y ± §¨§
e ,cala d`pdLéøãkøîàc ,Lé÷ìLéøLé÷ìztmiypy df mb ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦

,xnel zelibxáèáúéîìïèecáúéîlîeìîøàipya ayil ahen ± ©§¥©©¦§¥©©§§
,lra `la cca ayiln ,didiy in df `di ,lra mr epiidc ,miteb

,xac lka ycwzdl dl gep ,`ypidl jk lk dvex `idy oeikeìáà£¨
aàîéà ,àðBîîy xne` iziid ±àì.el` mipte`a sqk oipw lirei ¨¨¥¨Ÿ

éàåïðéòeîLàa,àðBîîliren oenn ipiipra wxy xne` iziid §¦©§¦©¨¨
,el` mipte`a zepwlíeMîáéäéúéàcäìéçîìozip oenny ± ¦§¦§§¦¦§¦¨

mikqdl leki `ed okle elgenl mc` i`yxy xnelk ,dlignl
,el` mipte`a zepwdlìáàaïéLecé÷àîéày xne` `ziid -àì £¨¦¦¥¨Ÿ

.el` mipte` elireiàëéøöoiyeciwa mb ycgl `ax jxved jkl ± §¦¨
:zepenna mbe

:dy` ivge yi` ivg ly oiyeciwa dpc `xnbdøîà,àáøxn` ¨©¨¨
dy`léLc÷úä'éì.úLce÷î ,'ééöçìdl xn`ééöç'CúLce÷î,'éì ¦§©§¦¦§¤§¦§¤¤¤§¥§¤¤¦

dðéàøîà .úLce÷îdéìéiaàéàî ,àáøìàðLxn` m`ééöç'C ¥¨§¤¤¨©¥©©¥§¨¨©§¨¤§¥
úLce÷îdðéàc ,'éì,úLce÷îgTi iM' (` ck mixac) xn`py meyn §¤¤¦§¥¨§¤¤¦¦©

miyxece ,'dX` Wi`y'äMà'dnilyøîààìå ,àðîçøéöç,äMà ¦¦¨¦¨¨©©£¨¨§Ÿ£¦¦¨
,divg z` wx ycwl leki epi` okleàëäénðyexcl yi jk ± ¨¨©¦

y weqtdn'Léà'mlyøîààìå ,àðîçøéöç,Léàxn` m` recne ¦¨©©£¨¨§Ÿ£¦¦
.zycewn 'iivgl il iycwzd'øîàdéì,iia`l `axéëäàzLä± ¨©¥¨¦©§¨

,mipicd ipy minec ikeíúä,'il zycewn jiivg' xn`yk -àúzéà ¨¨¦§¨
éáìéøzàìàéæçoeike ,milra ipyl `ypidl die`x dpi` dy` ± §¥§¥Ÿ©§¨

ick ycwzi `l xg`d divge ,divga el ycwzzy ezpeeky
,zycewn dpi` ,xg`l ea `ypizyàlààøáb,yi`d ±éîàìéæç ¤¨©§¨¦Ÿ£¦

éáìéøz,miyp izy z`yl ie`x epi` m`d ±éëäåøîà÷dì± §¥§¥§¨¦¨¨©¨
dzid ezpeek 'iivgl il iycwzd' xn`ykeéàcàðéòaáñðéîì §¦§¦¨§¦§©

éúéøçààðáéñð`le ,`y` ,zxg` dy` z`yl uetg` m`y ± ©£¦¦¨¦§¨
.zycewn okle ,cala eivgl d`eyp didzy oiekzd

:`ax ixac lr dywn `xnbdøîàdéìøîàøèeædéøaáøcéøî ¨©¥©§¨§¥§©¨¦
,àðéáøì,oiyeciwd elg `l ,dy` ivg yciw xy`k recneèMtéðå §¨¦¨§¦©§

dìéLecé÷dleëadivg lr dyry oiyeciwdy zeidl jixv `ld ± ¨¦¥§¨
eiyeciw lre ,ycwd ly oeyla el dycwn ixdy ,dleka ehytzi

,lkd lr zvwnn zhytzn dyecwdy ycwd oick zeidléîàì ¦Ÿ
øîBàä ,àéðzdìâøìLdndaàäz ,äìBò Bædlek,äìBòiptn ©§¨¨¥©§¨¤¨§¥¨¨

.dlek lr lbxd on zhytzn dyecwdyeléôàåïàîìøîàc- ©£¦§©§¨©
yïéàdlek,äìBò,dleka zhytzn dpi` dyecwdy iptnéðäéléî ¥¨¨¨¥¦¥

àëéäLéc÷îcøácxa` ±ïéàLäîLpääéeìz,Badlekiy ,lbx enk ¥¨§©§¦¨¨¤¥©§¨¨§¨
,dlek lr dhyt `l dyecwd dfay ,dicrla mb zeiglìáàm` £¨

Léc÷îøácäîLpäLäéeìz,Bazercd lklàéåädlekäìBò- ©§¦¨¨¤©§¨¨§¨©§¨¨¨
divg z` yciwy oeik ,dy`a mbe .dlek lr dyecwd zhyet

:`xnbd zvxzn .dleka oiyeciwd ehyti `l recnéîíúä ,éîc ¦¨¥¨¨
d ,dnda ivg yicwna ±äîäaeixaca gk yi okle ,ely dlek §¥¨

la` ,dlek lr hytzz dyecwdyàëäo`k yi ,dy`a ±úòc ¨¨©©
,úøçàycwzdl dvex dpi` m`y dy`d ly dzrc xnelk ©¤¤
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המשך בעמוד רטו



רז iiepik lk` cenr f sc ± oey`x wxtxifp
êì éðà ùã÷àåihn `lc ab lr s`e ,zycewn Ð "il iycwzd" dl xn` el epzpyke Ð

.dcil d`pdáøò ïéãîoileki ep` ,delnl carzyn axrdy dxeza epivny dnn Ð

.cenlléðåìôì éùã÷úäå äðî êìéä.elyn dycwny `l` ,egely `ede Ðúùãå÷îÐ

.`ed glyn ly e`l `pennc ab lr s`eéðòðë ãáò ïéãîonwl oizipzna opzc Ð(a,ak):

mixg`y .mixg` ici lr sqka envr z` dpew

na eze` oicet`veie envr dpew `ede ,open

`penn i`da edi` xqg `lc ab lr s`e ,zexigl

.icinåì éðà ùã÷àådpna ,ipelt eze`l Ð

.iliaya el ozzyíäéðù ïéãîipy oian Ð

ep` iprpk car lye axr ly elld oipicd

.oicinléð÷î à÷ã éàä`edy ,card lra Ð

sqk i`d ipw `w Ð zexigl card z` dpwn

.epeicta lawnyêì éðà ùã÷àå,elaiw `ede Ð

."jka il iycwzd" dl xn`eúùãå÷îÐ

.dinwl dinrh lif`e yxtnckïäì ùéù
úåéøçàaizkc ,zerwxwl ywed mc` Ð`xwie)

(dk."dfeg` zyxl mze` mzlgpzde"íò
úåéøçà íäì ïéàù íéñëðel ozep e` xkeny Ð

,oilhlhnd jyen dfe ,oilhlhne zerwxw

.oilhlhnd zkiyna el miiepw zerwxwdeïðàå
àëôéàïðúon cg`a rwxwd zepwl jixvy Ð

p rwxwdy mixacdxhy e` sqk oebk ,oda dpw

,`edy lk uxte xcbe lrpc dwfg e`

.oab` mipwp milhlhndeïðé÷ñò áåùç íãàáÐ

.zepzn lawl libx epi`y'åë äàðä àéääáÐ

dfl epqiitiy mc`l dhext zzl z`f dvxzy

.dpzn dpnid lawlàðåîî ïéðòì ïëåjpd Ð

axr oicn oiyeciw `pitlic ,`axc `zrny

el xkn :`penn oiprl ok Ð iprpk car oicne

dxekn icye ipeltl sqkd oz" el xn`e ,dcy

jlid" .axr oicn dpw Ð "ea jljcy `dze dpn

oicn dcyd ipelt eze` dpw Ð "ipeltl dxekn

dpew Ð "ea icy el dpwze ipeltl dpn oz" .car

.mdipy oicnäì àçéð,edc lka zipwp zeidl Ð

.`nlra d`pd zaeha elit`e ,`edy lk oipwa

åã ïèepi` elit`e ,ezy`e lra ,mipy miteba Ð

.`nlra zeevl `l` dläìéçîì áéäéúéàãÐ

.elgnl i`yx mc`yøîà äùààðîçøik" Ð

."dy` yi` gwiàðîçø øîà ùéàgwi ik" Ð

."yi`éøú éáì àúúéài` ,mdl `ypdl Ð

diivge `blt `l` yicw `l i`d jklid .xyt`

.dfl zycewn dpi` ok m` ,xg`l x`ypåèùôéð
äìåëá éùåãé÷,"il zycewn jiivg" xn` ik Ð

.dl xn`w ycwd oeyla "zycewn" `dcåìéôàå
'åë øîàã ïàîì.dxenz zkqna ediizbelt Ð

àéä äîäá íúäeci lr akrn oi`e ,`id elye Ð

.heytl exn`na gk yi jkitl ,ycwzdln

zakrnd ,ezenk daeyg ,yi zxg` zrc `kde

efe ,oiyeciw mpi` Ð dvex dy` oi` m`y .xaca

exeaic oi` jkitl Ð divgl `l` zivxzp `l

.da qitz'åë àéîã àì àä`vexizc `pwqn Ð

ipy ly dndal `l` dnec df xac oi` :`ed

mzde .da zakrnd zxg` zrc `ki`c ,oitzey

.cg`d it lr dlek ycwzc opixn` `läðéàå
äáéø÷zi`xp `l dyicwd zlgzae li`ed Ð

,axwlaixwie xknze ,divg `l` dyciw `ly

.dinca zxg`äøåîú äùåòå.da xind m` Ð

àöåéë äúøåîúåäágknc ,daixw dpi`c Ð

.dz`a diegc dyecw
éìòá
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íà,zerwxwl ywed mc`c :qxhpewa yxit Ð zeixg` mdl yiy miqkp dil ded ok

oa la` ,cara aizk `xw `eddc :dywe ."dfeg` zyxl mze` mzlgpzde" aizkc

`nw wxta `zi`ck ,cark eze` oinyy itl ,"ilr inc"a `wec `l` ywzi` `l oixeg

i` irwxwnk i` (`,ai) `nw `aac `nw wxta `id `zbelt ,inp care .(`,eh) oixcdpqc

mdl yi `wec e`lc :d`xpe .inc ilhlhnk

`l Ð zeixg` mdl oi` inp ik s` `l` ,zeixg`

oi`y miqkpc .oilhlhn ab` oipwp oilhlhn epivn

,xnel yi inp i` .ab` eda jiiy `l zeixg` mdl

ab` zipwp dy` i` jgxk lr :xn`w ikdc

ixdy ,oilhlhn ab` dpwp inp dcy Ð oilhlhn

,"dgiw" "dgiw" dcyn opitli dy`c sqk oipw

?dy`a iziz `kidn Ð dpwp dcy oi` m`e

åèùôðåÐ 'ek `ipz `l in dleka iyeciw

sili (a,`i) dxenz yixac :dniz

,ea dielz dnypdy xacae ,dler ef ly dlbx

dy` iabe ."'dl epnn ozi xy` lk" aizkc ,`xwn

enc `l `d ?jixt i`n ok m`e ,i`xw aizk `l

`dc yxite i"yx wcwc jkly :d`xpe !iccdl

xn`cke ,dl xn`w ycwd oeyla Ð zycewn

.ycwdk `nlr ilek` dl xq`c :oiwxit yixa

zeidl yi jkitl Ð ycwdk dze` dyer mc`y

e` ,"zqxe`n" xne` did m` la` .ycwdk dpic

did `l df lr Ð (`,e) lirlc ipyil edpdn cg

.df yexitl "dleka iyeciw ehytpe" :dywn

øæçåhwp `le ,dgwle xfge hwpc `d Ð dgwle

cg` lk yicwdy oitzey ipy ly dnda

dxenz dyere" mzd jiiy `lc meyn Ð divg

,oixinn oi` oitzeyc ."da `veik dzxenze

[migafc] `nw wxtae (`,bi) dxenza xn`ck

.(`,e)

åìéôàåmzd Ð dler dlek oi` xn`c o`nl

xn`c o`nl yxtn (a,`i dxenz)

xn`we Ð dpnn dyri dn dler dlek oi`c

lbxd incn ueg ,zeler ikxvl dpxknic

`ied `d ?ezlern df xhti j`id :jixte .yicwdy

ilr ixd :xn`c oebk :ipyne !dxiqg dler dil

.dp`vn`y enk dler
rny
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"Eì Lãwàå¯óà åàì ,áøò .áøò ïécî úLce÷î §¤¨¥§§¤¤¦¦¨¥¨¥¨©
déãéì äàðä éèî àìc áb ìò¯ãéaòLî à÷ ©©§¨¨¥£¨¨§¨¥¨§©§¦

éèî àìc áb ìò óà ,éîð àúzéà éàä ,déLôð©§¥©¦§¨©¦©©©§¨¨¥
dãéì äàðä¯Cìéä" .dLôð àéð÷îe àãaòLî à÷ £¨¨§¨¨¨§©§§¨©§§¨©§¨¥¨

"éðBìôì éLc÷úäå äðî¯.éðòðk ãáò ïécî ,úLce÷î ¨¤§¦§©§¦¦§¦§¤¤¦¦¤¤§©£¦
àìå øñç à÷ àìc áb ìò óà åàì ,éðòðk ãáò¤¤§©£¦¨©©©§¨¨¨¥§¨

éãéî¯ìò óà éîð àøáb éàä ,déLôð éð÷ à÷ ¦¥¨¨¥©§¥©©§¨©¦©©
éãéî àìå øñç à÷ àìc áb¯éàäì dì éð÷ à÷ ©§¨¨¨¥§¨¦¥¨¨¥¨§©

"Bì éðà Lãwàå éðBìôì äðî ïz" .àúzéà¯úLce÷î ¦§¨¥¨¤¦§¦§¤¨¥£¦§¤¤
éèî à÷ àìc áb ìò óà åàì áøò ;íäéðL ïécî¦¦§¥¤¨¥¨©©©§¨¨¨¥

déãéì äàðä¯àúzéà éàä ,déLôð ãaòLî à÷ £¨¨§¨¥¨§©§¥©§¥©¦§¨
dãéì äàðä éèî à÷ àìc áb ìò óà ,éîð¯à÷ ©¦©©©§¨¨¨¥£¨¨§¨¨¨

.dLôð àéð÷î¯déì éð÷ à÷c éàä ,áøò ?éîc éî ©§§¨©§¨¦¨¥¨¥©§¨¨¥¥
¯éàäì dì éð÷ à÷ àøáb éàä .àðBîî øñç à÷̈¨¥¨¨©©§¨¨¨¥¨§©

?!éãéî àìå øñç à÷ àìå ,àúzéà¯éðòðk ãáò ¦§¨§¨¨¨¥§¨¦¥¤¤§©£¦
.déLôð éð÷ à÷å àðBîî øñç à÷ àìc ,çéëBé¯ ¦©§¨¨¨¥¨¨§¨¨¥©§¥

éð÷î à÷c Cä íúä ?éîc éî¯àëä ,éð÷ à÷ ¦¨¥¨¨©§¨©§¥¨¨¥¨¨
¯àéð÷ à÷ àìå ,dLôð àéð÷î à÷ àúzéà éàä©¦§¨¨©§§¨©§¨§¨¨¨§¨

éèî à÷ àìc áb ìò óà ,çéëBé áøò ¯ !éãéî àìå§¨¦¥¨¥¦©©©©§¨¨¨¥
déãéì äàðä¯Cìéä" :àáø éòa .déLôð ãaòLî £¨¨§¨¥§©§¥©§¥¨¥¨¨¥¨

déîMî àøèeæ øî øîà ?eäî "Eì éðà Lãwàå äðî̈¤§¤¨¥£¦§©£©¨§¨¦§¥
:àøèeæ øîì éLà áø déì øîà .úLce÷î :àtt áøc§©©¨§¤¤£©¥©©¦§¨§¨
ïéð÷ð úeéøçà íäì LiL íéñëð déì äåä ïk íà¦¥£¨¥§¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦
:ïðz àëtéà ïðàå ,úeéøçà íäì ïéàL íéñëð íò¦§¨¦¤¥¨¤©£¨©£©¦§¨§©
LiL íéñëð íò ïéð÷ð úeéøçà íäì ïéàL íéñëð§¨¦¤¥¨¤©£¨¦§¦¦§¨¦¤¥

!ä÷æçáe øèLa óñëa úeéøçà íäì¯:déì øîà ¨¤©£¨§¤¤¦§¨©£¨¨£©¥
áeLç íãàa àëä ?ábà déì äøîàc zøáñ éî¦¨§©§§¨§¨¥©©¨¨§¨¨¨
dpéî äðzî ìa÷î à÷c äàðä àéääác ,ïðé÷ñò¯.dLôð déì àéð÷îe äøîbøîzéà ¨§¦©¦§©¦£¨¨§¨§©¥©¨¨¦¨¨§¨©§§¨¥©§¨¦§©

ïéLecé÷ ïðéòeîLà éàc ,àëéøöe .àðBîî ïéðòì ïëå :àáøc déîMî éîð¯àäc íeMî ©¦¦§¥§¨¨§¥§¦§©¨¨§¦¨§¦©§¦©¦¦¦§¨
áúéîlî ec ïè áúéîì áè :Lé÷ì Léø øîàc .Lé÷ì Léøãk ,eäc ìëa dì àçéð àúzéà¦§¨¦¨¨§¨§¦§¥¨¦©£©¥¨¦©§¥©©¦§¥©

àðBîî ìáà ,eìîøà¯àðBîî ïðéòeîLà éàå .àì àîéà¯,äìéçîì áéäéúéàc íeMî ©§§£¨¨¨¥¨¨§¦©§¦©¨¨¦§¦§§¦¦§¦¨
ïéLecé÷ ìáà¯"ééöçì éì éLc÷úä" :àáø øîà .àëéøö ,àì àîéà¯,úLce÷îééöç"C £¨¦¦¥¨¨§¦¨¨©¨¨¦§©§¦¦§¤§¦§¤¤¤§¥
"éì úLce÷î¯ééöç" àðL éàî :àáøì ééaà déì øîà .úLce÷î dðéà"éì úLce÷î C §¤¤¦¥¨§¤¤£©¥©©¥§¨¨©§¨¤§¥§¤¤¦

úLce÷î dðéàc¯àðîçø øîà "Léà" ,éîð éëä .äMà éöç àìå ,àðîçø øîà "äMà" §¥¨§¤¤¦¨¨©©£¨¨§Ÿ£¦¦¨¨¦©¦¦¨©©£¨¨
íúä !àzLä éëä :déì øîà !Léà éöç àìå¯àøáb àlà ,àéæç àì éøz éáì àúzéà §Ÿ£¦¦£©¥¨¦¨§¨¨¨¦§¨§¥§¥¨©§¨¤¨©§¨

¯éúéøçà áñðéîì àðéòa éàc :dì øîà÷ éëäå ?éøz éáì éæç àì éî¯øîà .àðáéñð ¦¨£¦§¥§¥§¨¦¨¨©¨§¦¨¥¨§¦§©©£¦¥¨¥§¨£©
:àéðz àì éî ?dleëa éLecé÷ dì eèLôéðå :àðéáøì éøî áøc déøa àøèeæ øî déì¥¨§¨§¥§©¨¦§¨¦¨§¦§§¨¦¥§¨¦¨©§¨

"äìBò Bæ ìL dìâø" øîBàä¯äìBò dlek ïéà :øîàc ïàîì eléôàå .äìBò dlek àäz ¨¥©§¨¤¨§¥¨¨©£¦§©§¨©¥¨¨
¯äîLpäL øác Léc÷î ìáà ,Ba äéeìz äîLpä ïéàL øác Léc÷îc àëéä éléî éðä̈¥¦¥¥¨§©§¦¨¨¤¥©§¨¨§¨£¨©§¦¨¨¤©§¨¨

Ba äéeìz¯!äìBò dlek àéåä¯íúä ?éîc éî¯àëä ,äîäa¯àì àä .úøçà úòc §¨¨§¨¨¨¦¨¥¨¨§¥¨¨¨©©©¤¤¨¨
,déöç Léc÷ä ,ïéôzeL éðL ìL äîäa :ïðçBé éaø øîàc àäì àlà àéîc,dç÷ìe øæçå ¨§¨¤¨§¨§¨©©¦¨¨§¥¨¤§¥¨¦¦§¦¤§¨§¨©§¨¨

dLéc÷äå¯;úìz dðéî òîL .da àöBik dúøeîúe ,äøeîz äNBòå ,äáéø÷ dðéàå äLBã÷ §¦§¦¨§¨§¥¨§¥¨§¨§¨§¨¨©¥¨§©¦¨§¨
òîù

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiyeciw(iyiy meil)

Lc÷àåip`,Eìixd' ozepd dl xn` ipelt eze`l dpnd z` ozpyke §¤©¥§
,'il zycewn z`úLce÷îmicnle ,oenn mey dcil ribd `ly s` §¤¤

z`fïécî.áøòixdyáøò,d`eld lråàìóàìòábàìcéèîäàðä ¦¦¨¥¨¥©©©©§Ÿ¨¥£¨¨
déãéì,eicil oenn ribd `ly s`y jk df oi` m`d -à÷ãéaòLî ¦¥¨§©§¥

déLôðe ,d`eldd z` rextl delnl envr z` caryn ±éàä ©§¥©
àúzéàénð,ef dy` s` ±óàìòábàìcéèîäàðädãéìà÷ ¦§¨©¦©©©§Ÿ¨¥£¨¨¦¨¨

àãaòLîàéð÷îedLôð,dcil dpnd z`pd dribd `ly elit` ± §©§§¨©§§¨©§¨
mc` :`ax xn`y sqep oic .ycwnl dnvr z` dpwne zcarzyn

dl xn`e dy`d lv` `ae ,dy` ycwl glypyCìéäjl igw ± ¥¨
äðî,ilynéLc÷úäåeaéðBìôì,glyndúLce÷î`ly s` ¨¤§¦§©§¦¦§¦§¤¤

z`f micnle ,glynd ly epenna dycwzdïécîxexgyãáò ¦¦¤¤
.éðòðkixdyãáòéðòðk,mixg` ici lr sqka envr z` dpew §©£¦¤¤§©£¦

`veie envr z` dpew `ede mpenna eze` micet mixg`y xnelk
,`xnbd dgikene ,zexiglåàìóàìòábàìcà÷øñçàìåéãéî± ¨©©©§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¦

,melk card xqg `ly s`y jk df oi` m`dà÷éð÷déLôð`ed - ¨¨¥©§¥
e ,envr z` dpewéàäàøábénðliaya dpn dy`l epzpy in ± ©©§¨©¦

,el ycwzzyóàìòábàìcà÷øñçàìåéãéîxqg `ly elit` - ©©©§Ÿ¨¨©§Ÿ¦¦
,el` oiyeciwa epennn melkà÷éð÷dìéàäìàúzéàdpew `ed ± ¨¨¥¨§©¦§¨

.dy`d z`
oic cenll yiy `ax xne` ,dzr cr mixen`d mipicd ipyn

,mc`l dy` dxn` :iyilyïzäðîéðBìôìLc÷àåéðàBìeze`l - ¥¨¤¦§¦§¤©¥£¦
,dpnd z` ipelt eze`l ozpe ,iliaya el zzpy dpna ipelt

úLce÷îcnlp df oice ,dpnd z` laiwy inl dy`dïécîíäéðL §¤¤¦¦§¥¤
.[iprpk care axr Î]åàì ,áøòóàìòábàìcà÷éèîäàðädéãéì ¨¥©©©©§Ÿ¨¨¥£¨¨¦¥

,eicil oenn ribd `ly s`y jk df oi` m`d -à÷ãéaòLîdéLôð ¨§©§¥©§¥
e ,d`eldd z` rextl envr z` caryn ±éàäàúzéàénðs` ± ©¦§¨©¦

,ef dy`óàìòábàìcéèî à÷äàðädãéìà÷àéð÷îdLôðelit` ± ©©©§Ÿ¨¨¥£¨¨¦¨¨©§§¨©§¨
mle` .ycwnl dnvr z` dpwn ,dcil dpnd z`pd dribd `ly

,zegcl yiéî,éîcaáøòéàäà÷céð÷déìà÷øñçàðBîîdelnd ± ¦¨¥¨¥©§¨¨¥¥¨¨©¨¨
eli`e ,el carzyn axrd okle axrd it lr oenn xqgpéàäàøáb ©©§¨

,zycwzn `id eil`y ,df mc` ±à÷éð÷dìéàäìàúzéààìåà÷ ¨¨¥¨§©¦§¨§Ÿ¨
øñçàìåéãéî.xac mey xqgp epi`y s` dy`d z` dpew ± ¨©§Ÿ¦¦

y ,`id jkl daeyzdeãáòéðòðkàìc ,çéëBéà÷øñçàðBîîà÷å ¤¤§©£¦¦©§Ÿ¨¨©¨¨§¨
éð÷déLôðdpew `ede ,eze` micet mixg`yk oenn xqgp epi`y ± ¨¥©§¥

s` ipelt eze`l zycwzn dy`d mby cenll yie ,envr z`
,zegcl yi oiicre .oenn xqgp `lyéîíúä ,éîc,iprpk cara ± ¦¨¥¨¨

Cäà÷céð÷îà÷éð÷eli`e ,sqk ezxenz lawn exxgyny oec`d ± ©§¨©§¥¨¨¥
àëä,el` oiyeciwa ±éàäàúzéàà÷àéð÷îdLôðàìåà÷àéð÷ ¨¨©¦§¨¨©§§¨©§¨§Ÿ¨©§¨
àìåéãéîxac mey zlawn dpi`y s` dnvr z` dpwn ef dy` ± §Ÿ¦¦

,`id jkl daeyzde .z`f zxenzáøò,çéëBéyóàìòábàìcà÷ ¨¥¦©©©©§Ÿ¨
éèîäàðädéãéìãaòLîdéLôð,xac mey lawn epi`y s`y ± ¨¥£¨¨¦¥§©§¥©§¥

dpi`y s` zycwzn dy`d mby cenll yie ,envr z` caryn
.oiyeciwd zxenz xac mey zlawn

:oiyeciwl zern zpizp ly sqep ote`a oc `axéòa,àáødxn` ¨¥¨¨
,yi`l dy`dCìéääðîLc÷àåéðà,Eìdl xn`e dpnd z` laiwe ¥¨¨¤§¤©¥£¦§

,'jka il iycwzd'.eäî:`xnbd zhyetøîàøîàøèeædéîMîáøc ©¨©©§¨¦§¥§©
.úLce÷î ,àttdpnd ab`y meyn `ed mrhdy `xnbd dpiade ¨¨§¤¤

:`xnbd ddnze ,dy`d z` mb dpew ,dkiyna dpwpyøîàdéìáø ¨©¥©
éMàøîìíà ,àøèeæäåä ,ïkdéìíéñëðLiLíäìúeéøçà- ©¦§©§¨¦¥£¨¥§¨¦¤¥¨¤©£¨

,rwxwl ywedy mc` oke ,zerwxwïéð÷ðíòab` -íéñëðïéàL ¦§¦¦§¨¦¤¥
íäìúeéøçàab` zerwxw zepwl mc` lkeie ,oilhlhin - ¨¤©£¨

,oilhlhinïðàåàëtéàjtidl -ïðz,(.ek onwl)íéñëðïéàLíäì ©£©¦§¨§©§¨¦¤¥¨¤
úeéøçà,oilhlhin -ïéð÷ðíòab` ±íéñëðLiLíäìúeéøçà- ©£¨¦§¦¦§¨¦¤¥¨¤©£¨

zerwxwóñëaøèLa,ä÷æçáeab` mipwp mpi` zerwxwy x`eane §¤¤¦§¨©£¨¨
:`xnbd zvxzn .oilhlhinøîàdéì,iy` axl `xhef xnéîzøáñ ¨©¥¦¨§©§

äøîàcdéìábà,ab` oipwa o`k xaecny xaeq dz` ike ±àëä §¨§¨¥©©¨¨
íãàaáeLçïðé÷ñòe`a xaecn ±aeyg mc` `ed ycwndy ot §¨¨¨©§¦¨

,zepzn lawl libx epi`yàéääácäàðäà÷cìa÷îäðzîdpéî ¦§©¦£¨¨§¨§©¥©¨¨¦¨

äøîbàéð÷îedéìdLôð,dpnd z` dpnn lawy ef d`pd zxenze ± ¨§¨©§§¨¥©§¨
dvex dzid ixdy ,oenn dey ef d`pde ,dnvr z` el dpwn `id

.dpzn dpnn lawl elcyiy mc`l dhext zzl
carne axrn cenll yiy ,`ax mya sqep oic d`ian `xnbd

:dxikn oiprl mb iprpkøîzéàénðdéîMîïëå ,àáøcïéðòì,àðBîî ¦§©©¦¦§¥§¨¨§¥§¦§©¨¨
.iprpk carne axrn cenll yi sqk oipwa zerwxw ziipwa mby
dpw ,jl dxekn icye ipeltl dpn oz el xn`e dcy el xkn m`y
dxekn jcy `dze dpn gw xn` m`e .axr oicn dcyd z`
oz xn` m`e .iprpk car oicn dcyd z` ipelt eze` dpw ,ipeltl
oicn dcyd z` ipelt eze` dpw ,icy el dpwze ipeltl dpn

.mdipy
:eixac z` `ax ltk recn zx`an `xnbdàëéøöemipic xnel §¦¨

,zepenna mbe oiyeciwa mb el`éàcïðéòeîLàa,ïéLecé÷mewn did §¦©§¦©¦¦
,el` mipte`a zipwp dy` wxy xnelíeMîàäcàúzéààçéðdì ¦§¨¦§¨¦¨¨

ìëaeäczaeha elit`e ,xac lka ycwzdl dl gep dy`y ± §¨§
e ,cala d`pdLéøãkøîàc ,Lé÷ìLéøLé÷ìztmiypy df mb ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦

,xnel zelibxáèáúéîìïèecáúéîlîeìîøàipya ayil ahen ± ©§¥©©¦§¥©©§§
,lra `la cca ayiln ,didiy in df `di ,lra mr epiidc ,miteb

,xac lka ycwzdl dl gep ,`ypidl jk lk dvex `idy oeikeìáà£¨
aàîéà ,àðBîîy xne` iziid ±àì.el` mipte`a sqk oipw lirei ¨¨¥¨Ÿ

éàåïðéòeîLàa,àðBîîliren oenn ipiipra wxy xne` iziid §¦©§¦©¨¨
,el` mipte`a zepwlíeMîáéäéúéàcäìéçîìozip oenny ± ¦§¦§§¦¦§¦¨

mikqdl leki `ed okle elgenl mc` i`yxy xnelk ,dlignl
,el` mipte`a zepwdlìáàaïéLecé÷àîéày xne` `ziid -àì £¨¦¦¥¨Ÿ

.el` mipte` elireiàëéøöoiyeciwa mb ycgl `ax jxved jkl ± §¦¨
:zepenna mbe

:dy` ivge yi` ivg ly oiyeciwa dpc `xnbdøîà,àáøxn` ¨©¨¨
dy`léLc÷úä'éì.úLce÷î ,'ééöçìdl xn`ééöç'CúLce÷î,'éì ¦§©§¦¦§¤§¦§¤¤¤§¥§¤¤¦

dðéàøîà .úLce÷îdéìéiaàéàî ,àáøìàðLxn` m`ééöç'C ¥¨§¤¤¨©¥©©¥§¨¨©§¨¤§¥
úLce÷îdðéàc ,'éì,úLce÷îgTi iM' (` ck mixac) xn`py meyn §¤¤¦§¥¨§¤¤¦¦©

miyxece ,'dX` Wi`y'äMà'dnilyøîààìå ,àðîçøéöç,äMà ¦¦¨¦¨¨©©£¨¨§Ÿ£¦¦¨
,divg z` wx ycwl leki epi` okleàëäénðyexcl yi jk ± ¨¨©¦

y weqtdn'Léà'mlyøîààìå ,àðîçøéöç,Léàxn` m` recne ¦¨©©£¨¨§Ÿ£¦¦
.zycewn 'iivgl il iycwzd'øîàdéì,iia`l `axéëäàzLä± ¨©¥¨¦©§¨

,mipicd ipy minec ikeíúä,'il zycewn jiivg' xn`yk -àúzéà ¨¨¦§¨
éáìéøzàìàéæçoeike ,milra ipyl `ypidl die`x dpi` dy` ± §¥§¥Ÿ©§¨

ick ycwzi `l xg`d divge ,divga el ycwzzy ezpeeky
,zycewn dpi` ,xg`l ea `ypizyàlààøáb,yi`d ±éîàìéæç ¤¨©§¨¦Ÿ£¦

éáìéøz,miyp izy z`yl ie`x epi` m`d ±éëäåøîà÷dì± §¥§¥§¨¦¨¨©¨
dzid ezpeek 'iivgl il iycwzd' xn`ykeéàcàðéòaáñðéîì §¦§¦¨§¦§©

éúéøçààðáéñð`le ,`y` ,zxg` dy` z`yl uetg` m`y ± ©£¦¦¨¦§¨
.zycewn okle ,cala eivgl d`eyp didzy oiekzd

:`ax ixac lr dywn `xnbdøîàdéìøîàøèeædéøaáøcéøî ¨©¥©§¨§¥§©¨¦
,àðéáøì,oiyeciwd elg `l ,dy` ivg yciw xy`k recneèMtéðå §¨¦¨§¦©§

dìéLecé÷dleëadivg lr dyry oiyeciwdy zeidl jixv `ld ± ¨¦¥§¨
eiyeciw lre ,ycwd ly oeyla el dycwn ixdy ,dleka ehytzi

,lkd lr zvwnn zhytzn dyecwdy ycwd oick zeidléîàì ¦Ÿ
øîBàä ,àéðzdìâøìLdndaàäz ,äìBò Bædlek,äìBòiptn ©§¨¨¥©§¨¤¨§¥¨¨

.dlek lr lbxd on zhytzn dyecwdyeléôàåïàîìøîàc- ©£¦§©§¨©
yïéàdlek,äìBò,dleka zhytzn dpi` dyecwdy iptnéðäéléî ¥¨¨¨¥¦¥

àëéäLéc÷îcøácxa` ±ïéàLäîLpääéeìz,Badlekiy ,lbx enk ¥¨§©§¦¨¨¤¥©§¨¨§¨
,dlek lr dhyt `l dyecwd dfay ,dicrla mb zeiglìáàm` £¨

Léc÷îøácäîLpäLäéeìz,Bazercd lklàéåädlekäìBò- ©§¦¨¨¤©§¨¨§¨©§¨¨¨
divg z` yciwy oeik ,dy`a mbe .dlek lr dyecwd zhyet

:`xnbd zvxzn .dleka oiyeciwd ehyti `l recnéîíúä ,éîc ¦¨¥¨¨
d ,dnda ivg yicwna ±äîäaeixaca gk yi okle ,ely dlek §¥¨

la` ,dlek lr hytzz dyecwdyàëäo`k yi ,dy`a ±úòc ¨¨©©
,úøçàycwzdl dvex dpi` m`y dy`d ly dzrc xnelk ©¤¤
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iiepikרח lka cenr f sc ± oey`x wxtoihib
íéçãð íééç éìòáxn`c o`nl `ki`e .mlerl egci Ð egcp m` Ð(`,cq `neia)iegic oi`

dnda jd daixw dicicle .oi`xpe mixfeg Ð egcpy miig ilra la` ,oihegya `l`

.divg gwle xfgykàø÷éòî éåçéãÐ.axwil zi`xp `l dyicwd zligzny ,ef oebk

xn`c o`nl `ki`e(a,bl dkeqa).dgcpe d`xpa `l` iegic oi` :xn`e biltcéåçéã ùé
íéîãáyecw epi`y xaca iegic zxez yi Ð

dyicwd `l dlgzny ,ef oebk .eincl `l`

ixdy .divg inc eycwie xknzy ,dincl `l`

ikd elit`e ,die`x dzid `l Ð oi`vgl axwil

gafnd lrn zegcl iegic zxez dlr lg

xaca `l` iegic oi` opixn` `le ,mlerl

.axwil etebl ycwedyä÷ñôdil dede Ð

.oi`vgl ycwnkàåä êìåäå äðåî`yixe Ð

,`ed oi`vgl e`le .i`w inp `pwqn` `zlinc

.`ed dqitz xa e`l dhext ivg `dcøîàã ïåéë
ä÷ñô äèåøôá`l` exeac zligz did `le Ð

.oi`vgl oiycwny xnel drhe ,divglìë
äéîåéá.meid exnebl dizrcae li`ed Ðéðùì

éðá.ycwl gily ede`yre ,milecb mde Ðåà
äèåøôá êúá àîìéãxivaac rci rcinc Ð

lr xn` `l ezxte .dycwn `l dhextn

.dpkyniyk el dpwzy `l` ,dhextêò÷ø÷
ä÷æçá.da wifg`yk Ðàîåù éëéøö àìÐ

.mlawzy mcew mi`ny oze` eneyiyéëéøö
àîåùdpi` Ð dlgz me`ny `ly oeike Ð

.lif`e yxtnck ,zycewnåäã ìëáiycwzd Ð

xivac ,`ney ikixv `lc ,ody enk oda il

.eey `l dhextnøîàã éàil iycwzd Ð

.mdinca el` jl ixde ,fef miyngaïéùîç ååùå
.jkl mcew mi`iwa de`ny `l ,edin Ð
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òîùxn`c o`nl `ki`c .mlerl egci Ð egcp m` :qxhpewa yxit Ð miig ilra dpin

daxw dicicle ,mi`xpe mixfeg Ð egcpy miig ilra la` ,oihegya `l` iegic oi`

zligzny ef oebk :yexit .iegic ied `xwirn iegic dpin rnye .divg gwle xfgyk dnda jd

dpin rnye .dgcpe d`xpa `l` iegic oi`c biltc o`n `ki`c .axwil zi`xp `l dyicwd

xaca iegic zxez yi :yexit ,minca iegic yi

`l dligzny ef oebk .eincl `l` yecw oi`y

,divg inc eycwie xknzy dincl `l` dyicwd

elit`e ,die`x dzid `l oi`vgl axwil ixdy

gafnd lrn zegcl iegic zxez dlr lg ikd

xaca `l` iegic oi` opixn` `le ,mlerl

il dnl :xn`z m`e .axwil etebl ycwedy

,minca iegic yi dpin rny :izxz ipd xninl

`xwirn iegicl xyt` i` `lde .`xwirn iegice

iegic ogky`c :xnel yie !minca iegic `di `ly

xn`ck ,sebd zyecw yecwy ab lr s` `xwirn

oebk :(`,fn oixcdpq) "oicd xnbp" wxt opgei iax

xfge dxf dcear care ,oaxw yixtde alg lk`

meyn dxf dcear caryk dgcpe li`ede .ea

hwp `wec e`le .dgci Ð "darez miryx gaf"c

dcear car oicd `edc ,dlgz oaxw yixtde mzd

iegic ied `zydc ,oaxw yixtd jk xg`e dxf

iegic dil zi`c `ed opgei iax `dc ,`xwirn

iaxc `zlin jci` meyn `l` .iegic ied `xwirn

oaxw yixtde alg lk` :mzd iziinc opgei

xninl ivn `lc .dtzype xfge ,dhzype

xa e`l `ed dheyc oeik Ð dligz dhzypc

dcear care oaxw yixtd :inp hwp ,`ed dyxtd

ied `lc ab lr s` minc zyecw inp ogky`e .dxf

dclie egqtl dawp yixtnd oebk ,`xwirn iegic

`le .dawpn `a gqt oi`c minc zyecw iede .xkf

.aixwdl ie`x cled ixdy Ð `xwirn iegic ied

minc zyecw dpin rny :opiqxbc mixtq yie

:ipzwcn ,axwiln dzxenz dgec :yxtne .dgcn

zezixka `dc ;`xidp `le .da `veik dzxenze

ow yixtdy xiyr ycwn `nhn iab (`,gk)

opiqxb ,dgci Ð dgcpe li`ed ,iprde ezyakl

lr mzde .oizrnya enk ,zlz dpin rny :inp

Ð dxenzd dgcn minc zyecw yxtl oi` jgxk

dyecw epiid jgxk lr `l` .zetera dxenz oi`c

opgei iaxl dil dnl :xn`z m`e .daixw dpi`e

wxta dl opirny `d ?ilin zlz ipd opireny`l

meyn :xnel yie !(`,gv migqt) "`nh didy in"

dlr (my) zezixk seqa jixtc ikid ik opgei iaxc dlr jixt `l i`n` :denzl yie .mi`xen`d ixac iziin ,opaxe i`gei oa oerny iax da ibiltc ,(my) zezixkc `xza wxta `id `zbeltc

cr drxz Ð gqtd mcew egqtl] dawp yixtnd :xn`c `iddn oerny iaxn dlr jixtc .dgci Ð dgcpe li`ed ,iprde ezyakl ow yixtdy xiyr ycwn `nhn :xn`c ,`irye` iaxc

dlr driiql Ð oerny iaxn dlr jixtc` :cere !gqt axwi envr `ed :xne` oerny iaxe .[gqt einca `iaie] xknie ,a`zqiy cr drxi Ð xkf dcli .[gqt dinca `iaie xknze ,a`zqzy

yixtn iab (a,gi) "miycw el`" wxt opzc ,dxenzc oizipznc xfril` iaxn jextl Ð `ziixac oerny iaxn jixtc` ,d`cigin jixtc oeik :cere !a`zqiy cr drxi :`yixa ixn`wc ,opaxcn

xaca `l` dilr opax ibilt `l o`k crc .ecen opax elit` `iddac meyn Ð oerny iaxn jixtc `nrh epiid :xnel yie !dler axwi envr `ed :xne` xfril` iax ,xkf dclie dlerl dawp

ixdy ,ecen opax elit` Ð ow iab la` .dawpd on `a gqt oi` ixdy Ð ied `l sebd zyecwe .sebd zyecw inp dia `zgp Ð minc zyecw dia `zgpc ebin :ixaq minc zyecw dia jiiyc

.opaxcn direiql `pin` ded Ð oerny iaxn aizen ded i`e .egqtl dawp yixtndc `edd ik dedc meyn ,iaeze`l ivn `l `kdc opgei iaxc `zlinle .zetera dlg minc zyecw oi`

.d`cigi dedc meyn ,diaze`l ivn `l inp xfril` iaxc `zlinneêééöçÐ dleka oiyeciw ehyt `lc lirl xn` `l `de ?lirei `l i`n` :xn`z m`e Ð dhexta jiivge dhexta

c ilb Ð `kde .dleka oiyeciw ehyt Ð dleka dvxzny mircei epiid m` la` .zrneyy dnl `l` dvxzn dpi`e ,zxg` zrc `ki`c meyn `l`i`c :xnel yie !dleka dvxzny dzr

.(`,e zeaezk) lirlc ipyil ipdn cga e` "il zqxe`n z` ixd" dl xn`c ixii` `kd la` .dleka oiyeciw ehyt eedc inp ikd oi` Ð oiyeciw oeyla dl xn`c ixiin iedêééöçdhexta

.zg` mrta dl xn` jk Ð xgnl dhexta jiivge meidéúùw lawn a`e ,zelecba i`c .edpip a`c oiyeciwc ,zephw zepaa ixiinc :wgvi epiax xne` Ð ipa ipyl jizepazxeza oiyeci

ied Ð opilf` ozep xza i`e .`a `ed eipa zegily zxeza ,jgxk lr ,ozepd ixdy ,`wec e`l Ð xn`wc ozep xzac .eglynn sicr `l gilyc ,zg` lkl dhext irac `hiyt Ð zegily

lgx oebk ,mdn dfi`l xxiay xnel jixve .dhext dey lawnd lawiy `l` yegl oi` `nyc ,ixnbl opilf` lawn xza i` `id `irad la` .oiycwn mnvra mipad eli`k ,zehext izy ira

.d`ial exqnp `ly oiyeciw ied ok `l m`c ,oernyl d`le oae`xlêúádpwp rwxwc ,"jrwxwe jza" ira xcde .eza xza edl `picy Ð sqka zipwp oi` dxtc oeik Ð dhexta jzxte

.sqkaáøåyi m` ,xiipd z` oiny :mixne` minkge :"aeg xhya il iycwzd" iab `ipz (`,gn) ipy wxt onwlc :dnize .qxhpewa yxitck ,xn`w oiyeciw mcew Ð `ney ikixv xn` sqei

ixii` Ð ibilt `l `nlr ilek edc lka :xn`c `pyillc :xnel yie !dreci dzid `l xiipd zney dlgznc ab lr s`e ,oiyeciw xg` xiipd z` oiny :rnyne .zycewn Ð dhext dey ea

iwet`l .dligz edeny m` ,xnelk .zycewn Ð dhext dey ea yi m` ,dligzn xiipd z` oiny Ð xhya dycwl dvex m`e :xn`w ikd Ð ibilt inp edc lkac `pyille .edc lk dl xn`c

.xhy mrhn ,dhext dey ea oi`y it lr s` zycewn :xn`c o`nn
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éeçc :dpéî òîLe ,íéçãð íéiç éìòa :dpéî òîL§©¦¨©£¥©¦¦§¦§©¦¨¦
.íéîãa éeçc Lé :dpéî òîLe .éeçc éåä àøwéòî¥¦¨¨¨¥¦§©¦¨¥¦§¨¦

ééöç" :àáø éòaééöçå äèeøt éöça C"äèeøt éöça C ¨¥¨¨¤§¥©£¦§¨§¤§¥©£¦§¨
äèeøt éöç dì øîàc ïåék ?eäî¯Bà ,d÷ñt ©¥¨©£©¨£¦§¨§©¨

àîìéc¯øîBì éöîéz íà ?àeä CìBäå äðBî ¦§¨¤§¥¦¦§¥©
ééöç" ,àeä CìBäå äðBîééöçå äèeøôa C"äèeøôa C ¤§¥¤§¥¦§¨§¤§¥¦§¨

äèeøôe äèeøôa dì øîàc ïåék ?eäî¯d÷ñt ©¥¨©£©¨¦§¨§¨§©¨
àîìéc Bà ,déúléîì¯CìBäå äðBî ,déîBéa ìk §¦§¥¦§¨¨§¥¤§¥

CìBäå äðBî déîBéa ìk øîBì éöîéz íà ?àeä¦¦§¥©¨§¥¤§¥
ééöç" ,àeäééöçå íBiä äèeøôa C"øçîì äèeøôa C ¤§¥¦§¨©§¤§¥¦§¨§¨¨

?eäî"øçîì" dì øîàc ïåék¯àîìéc Bà ,d÷ñt ©¥¨©£©¨§¨¨§©¨¦§¨
øîâîe ,àðãéàäî eìçúî ïéLec÷ :dì øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¦¦©§§¥¨¦¨¨¦§©

ééöç éðL" ?øçîì ãò eøîâéð àì?eäî "äèeøôa C ¨¦§§©§¨¨§¥£¨¨¦¦§¨©
àîìéc Bà ,dì øîà÷ àðîéæ ãça éàcå àëä¯ ¨¨©©§©¦§¨¨¨©¨¦§¨

?ììk ïéàöçì úLc÷úî äMà ïéà¯.e÷ézéòa ¥¦¨¦§©¤¤©£¨¦§¨¥¨¥
éúBðá ézL" :àáøì Eøúa ?eäî "äèeøôa éðá éðL ¨¨§¥§¤¦§¥¨©¦§¨©¨©

ïðéìæà ìa÷îe ïúBð¯àîìéc Bà ,àðBîî àkéàäå ¥§©¥¨§¦©§¨¦¨¨¨¦§¨
ïðéìæà eäãéc øúa¯?àkéì àäå¯áø éòa .e÷éz ¨©¦§¨§¦©§¨¥¨¥¨¥©

Eza :ïðéøîà éî ?eäî "äèeøôa Eúøôe Eza" :àtt©¨¦§¨¨§¦§¨©¦¨§¦©¦§
Eza :àîìéc Bà ,äèeøt éöça Eúøôe äèeøt éöça©£¦§¨¨¨§©£¦§¨¦§¨¦§

?äëéLîa Eúøôe ,äèeøôa¯:éLà áø éòa .e÷éz ¦§¨¨¨§¦§¦¨¥¨¥©©¦
Eza :àîìéc Bà ,äèeøt éöça Eò÷ø÷å äèeøt éöça Eza ?eäî "äèeøôa Eò÷ø÷å Eza"¦§§©§©£¦§¨©¦§©£¦§¨§©§©£©£¦§¨¦§¨¦§

?ä÷æça Eò÷ø÷å ,äèeøôa¯éëéøö àì :øîà äaø .éàøéLa Léc÷àã àøáb àeää .e÷éz ¦§¨§©§©£©£¨¨¥©©§¨§©§¥§¦¨¥©¨£©¨§¦¦
eäc ìëa dì øîàc éà .àîeL éëéøö :øîà óñBé áø ,àîeL¯éâéìt àì àîìò élek ¨©¥£©§¦¦¨¦©£©¨§¨§¥¨§¨¨§¦¦

ïéLîç eåL àìå "ïéLîç" dì øîàc éà .àîeL éëéøö àìc¯éâéìt ék .eåL àì àä¯ §¨§¦¦¨¦©£©¨©§¦§¨¨©§¦¨¨¨¦§¦¦
óñBé áø .ïéLîç eåL àäc ,àîeL éëéøö àì :øîà äaø .ïéLîç eåLå "ïéLîç" øîàc©£©©§¦§¨©§¦©¨£©¨§¦¦¨§¨¨©§¦©¥

àîeLa äàé÷a àì àúzéàc ïåék ,àîeL éëéøö :øîà¯:éøîàc àkéà .dzòc äëîñ àì £©§¦¦¨¥¨§¦§¨¨§¦¨§¨¨¨§¨©§¨¦¨§¨§¦
óñk äî ,óñëk àeä éøä óñë äåL :øîà óñBé áø ,éâéìt éîð eäc ìëa¯,õé÷c §¨§©¦§¦¦©¥£©¨¤¤¤£¥§¤¤©¤¤§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oiyeciw(iyiy meil)

:oey`xd oicdòîLéìòa ,dpéîíéiçmiiga mcery zepaxw - §©¦¨©£¥©¦
,íéçãð`lye ,mlerl eaxwi `l ,daxwdl miie`x eid `l m`y ¦§¦

migcp ,ehgypy xg` egcp m` wxy (.cq `nei) xaeqd axk
dyecw dzidy dnday opgei iax ixacn cnlp df oice .mlerl

:ipyd oicd .zigcp ,divga wx diigaòîLeéeçc ,dpéîàøwéòî± §©¦¨¦¥¦¨¨
eycwd zligza cin dgcpy oaxwéåä,éeçcdkeq) xaeqk `lye £¥¦

df s`e .d`xpe xfeg epi` dgcpe daxwdl ie`x did m` wxy (:bl
die`x dzid `l dzycwda ciny dnday opgei iax ixacn cnlp

:iyilyd oicd .zigcp ,dlek dycwed `ly iptn ,daxwdlòîLe§©
Lé ,dpéîéeçcazyecw yecwd xac,íéîãyecwy xaca wx `le ¦¨¥¦§¨¦

wx ycwedy dnday opgei iax ixacn cnlp df s`e ,sebd zyecw
ecw `id dzyecwe ,divgdnda dinca `iadle xknidl minc zy

.zigcp ,zxg`
:dy` ivg iyeciw iabl mipey zewitq d`ian `xnbdéòa,àáø ¨¥¨¨

dl xn`e dy` yciwééöç'CéöçaäèeøtéöçåCéöça,eäî ,'äèeøt ¤§¥©£¦§¨§¤§¥©£¦§¨©
m`dïåékøîàcdìa dpnn ivg lk ycwnyéöçd÷ñt ,äèeøt± ¥¨§¨©¨£¦§¨©§¨

dyrn dyer `ed dy` ivg lk lre ,oi`vgl dycwl jka avw
,dy` ivga oiyeciw oi`y iptn oiyeciw elegi `le ,cxtp oiyeciw

BààîìécäðBîCìBäå,àeäivga dpnn ivg lk ycwl oiekzd `le ¦§¨¤§¥
ezpeek eixac zligza s`e ,dhext ivga ycwl oi` ixdy ,dhext

.dhexta dlek z` ycwn `edy ,eixac seq lr
:sqep ote`a zwtzqn `xnbdíàéöîézøîBì,ipyd cvk ¦¦§¥©

y oeik zycewnyäðBîCìBäå,àeädl xn`yk wtzqdl yiééöç'C ¤§¥¤§¥
äèeøôaééöçåC,eäî ,'äèeøôam`dïåékøîàcdìycwny ¦§¨§¤§¥¦§¨©¥¨§¨©¨
äèeøôa,äèeøôe,zehext i`vga `led÷ñtdéúléîìz` avw ± ¦§¨§¨©§¨§¦§¥

oiyeciw oi`y itl oiyeciw elegi `le ,oi`vgl dycwl exeaic
,dy` ivgaBààîìécìkdéîBéaz` xenbl ezpeeky oeik ± ¦§¨¨§¥

,mei eze`a oiyeciwdäðBîCìBäå,àeäcgia eixac lkl oiekzde ¤§¥
.zehext izya dlek z` ycwny

:sqep ote`a zwtzqn `xnbdíàéöîzøîBìy oeik ,zycewnyìk ¦¦§¥©¨
déîBéamei eze`a oiyeciwd z` xenbl ezpeeky lky ±äðBîCìBäå §¥¤§¥

,àeäxn`yk wtzqdl yiééöç'CäèeøôaíBiäééöçåCäèeøôa ¤§¥¦§¨©§¤§¥¦§¨
,eäî ,'øçîìm`dïåékøîàcdìelegi ipyd divg iyeciwy,øçîì §¨¨©¥¨§¨©¨§¨¨

d÷ñtiptn oiyeciwd elegi `le ,oi`vgl dycwl jka avw - ©§¨
,dy` ivga oiyeciw oi`yBààîìécéëäøîà÷,äìdyïéLec÷ ¦§¨¨¦¨¨©¨¦¦

eìçúîàðcéàäîi ±,dzrn eligzøîâîeàìeøîâéðãòøçîì± ©§§¥¨¦§¨¦§©Ÿ¦§§©§¨¨
.jex` cg` dyrna dlek z` ycwl ezpeeke ,xgn eniizqie

dl xn`e dy` yciw :sqep ote`a zwtzqn `xnbdéðL'ééöçC §¥£¨©¦
äèeøôa,'efàëä ,eäîéàcåãçaàðîéæøîà÷dì±df ote`a m`d ¦§¨©¨¨©©§©¦§¨¨¨©¨

,zg` zaa dlek z` ycwl oiekzdy xnel yi i`ceBààîìéc¦§¨
e ,cxtpa dpnn ivg lk ycwl oiekzdïéàäMàúLc÷úîïéàöçì ¥¦¨¦§©¤¤©£¨¦

.ììk,`xnbd dwiqne÷éz:ehytp `l el` zewitq ± §¨¥
:dhexta oiyeciw iabl mipey zewitq d`ian `xnbdéòa,àáø ¨¥¨¨

z` ycwn ipixd ,exiagl xn`ézLéúBðaEzephwdìéðLéða §¥§¤¦§¥¨©
,miyp mdl ycwl ipeglyy milecbd,eäî ,äèeøôam`døúa ¦§¨©¨©

ïúBðìa÷îeïðéìæàozi ozepdy ,lawnde ozepd xg` mikled ± ¥§©¥©§¦©
,dhext lawi lawnde ,dhextàkéàäåyi o`ke -àðBîîxeriya §¨¦¨¨¨

,laiw dfe ozp dfy dhextBààîìécøúaeäãécycwnd xg` ± ¦§¨¨©¦§
zycwzndeàäå ,ïðéìæààkéìycwnd xear dhext o`k oi`e ± ©§¦©§¨¥¨

,`xnbd dwiqn .zycwzndee÷éz.hytp `l df wtq ± ¥
:sqep wtq d`ian `xnbdéòaáø,àttycwn ipixd' exiagl xn` ¨¥©¨¨

z`Ezaåz` dpewEúøtéî ,eäî ,'äèeøôaïðéøîàxnel ezpeeky ¦§§¨¨§¦§¨©¦©§¦¨
z` ycwn ipixd'Ezaéöçaäèeøtåz` dpewéöça Eúøt,'äèeøt ¦§©£¦§¨§¨¨§©£¦§¨

,dhextn zegta miycwne mipew oi`y meyn ,xac dpw `leBà
àîìécz` ycwn ipixd' xnel ezpeekEzaå ,äèeøôaz` dpew ¦§¨¦§¦§¨§
EúøtäëéLîa,`xnbd dwiqn .'dpkyn`ykle÷éz`l df wtq ± ¨¨§¦§¦¨¥

.hytp
:sqep wtq d`ian `xnbdéòaáø,éMàycwn ipixd' exiagl xn` ¨¥©©¦

z`Ezaåz` dpewEò÷ø÷,eäî ,'äèeøôaipixd' xnel ezpeek m`d ¦§§©§¨£¦§¨©
z` ycwnEzaéöçaäèeøtåz` dpewEò÷ø÷éöça,'äèeøt`le ¦§©£¦§¨§©§¨£©£¦§¨

,dhextn zegta miycwne mipew oi`y meyn ,xac dpwBààîìéc¦§¨
z` ycwn ipixd' xnel ezpeekEzaäèeøôaåz` dpewEò÷ø÷ ¦§¦§¨§©§¨£

ä÷æça,`xnbd dwiqn .'da wifg`ykle÷éz.hytp `l df wtq ± ©£¨¨¥
a dyrn :sqk deya oiyeciw oipra dpc `xnbdàeääàøáb ©©§¨

Léc÷àcéàøéLamiieey rcep `le ,iyn icbaa dy` yciwy ± §©§¦§¦¨¥
.oiyeciwd mcewäaøàì ,øîàéëéøöoiyeciwd mcew iynd icba ©¨¨©Ÿ§¦¥

àîeLe .zycewne ,miey md dnk dkxrdeáøóñBééëéøö ,øîà ¨©¥¨©§¦¥
àîeLdpi` ,mze` enW `l m`e ,oiyeciwd mcew ,miey md dnk ¨

.zycewn
:ewlgp ote` dfi`a zx`an `xnbdéàøîàcdììëaeäc± ¦§¨©¨§¨§

,mdy zenk mda il iycwzdélekàîìòàìéâéìtàìcéëéøöàîeL ¥¨§¨Ÿ§¦¥§Ÿ§¦¥¨
yi i`cey oeik ,zycewne ,`ney mikixv mpi`y micen lkd ±

e .dhext mdaéàøîàcdìa il iycwzdïéLîçigwe fef [miying Î] ¦§¨©¨©§¦
,miieeya iynd icba z`åy xxazdàìeåLïéLîçdpi`y i`ce ,fef §Ÿ¨©§¦

ixdy ,zycewnàäàìeåLwx ycwzdl dzrce ,xn`y enk ¨Ÿ¨
.df ieeyaékéâéìtote`a ewlgp `l` ±øîàcil iycwzd dl ¦§¦¥§¨©

aïéLîç,miieeya iynd icba z` igwe fefåmicbadeåLïéLîç,fef ©§¦§¨©§¦
,oiyeciwd mcew eneyip `l mle`äaøàì ,øîàéëéøöàîeLmcew ©¨¨©Ÿ§¦¥¨

oeik oiyeciwdàäceåLïéLîçe ,fefáøóñBééëéøö ,øîààîeLmcew §¨¨©§¦©¥¨©§¦¥¨
,fef miying miey mdy ,oiyeciwdïåékàúzéàcdy`y ±àì ¥¨§¦§¨Ÿ

äàé÷a,àîeLaeàìäëîñdzòczevxzdl dzrca zxneb dpi`e ± §¦¨§¨Ÿ¨§¨©§¨
.xn`y enk miey mdy dgeha dpi`yk ,ycwzdl

:sqep ote`a zx`an `xnbdàkéà,éøîàcsqei axe daxyìëaeäc ¦¨§¨§¥§¨§
énðéâéìtm` s`e ,mdy zenk dycwny dl xn` m` mb ewlgp ± ©¦§¦¥

ixdy ,ycwzdl dzrca zxneby ,xaq dax .dhext miey md
e ,dhext mda yi i`ceáøóñBé,øîàmeyn ,zycewn dpi`y ©¥¨©

d xacy,óñk äåL,elld iynd icba enkéøäàeäzeidl eilr - ¨¤¤¤£¥
,óñëkiyeciwn (.g onwl) micnlp sqk deya oiyeciwy iptn §¤¤

,sqkäîóñkõéwc,mirecie miaevw xnelk ,mivevw einc ± ©¤¤§¨¥
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רט iiepik lka cenr f sc ± oey`x wxtoihib
íéçãð íééç éìòáxn`c o`nl `ki`e .mlerl egci Ð egcp m` Ð(`,cq `neia)iegic oi`

dnda jd daixw dicicle .oi`xpe mixfeg Ð egcpy miig ilra la` ,oihegya `l`

.divg gwle xfgykàø÷éòî éåçéãÐ.axwil zi`xp `l dyicwd zligzny ,ef oebk

xn`c o`nl `ki`e(a,bl dkeqa).dgcpe d`xpa `l` iegic oi` :xn`e biltcéåçéã ùé
íéîãáyecw epi`y xaca iegic zxez yi Ð

dyicwd `l dlgzny ,ef oebk .eincl `l`

ixdy .divg inc eycwie xknzy ,dincl `l`

ikd elit`e ,die`x dzid `l Ð oi`vgl axwil

gafnd lrn zegcl iegic zxez dlr lg

xaca `l` iegic oi` opixn` `le ,mlerl

.axwil etebl ycwedyä÷ñôdil dede Ð

.oi`vgl ycwnkàåä êìåäå äðåî`yixe Ð

,`ed oi`vgl e`le .i`w inp `pwqn` `zlinc

.`ed dqitz xa e`l dhext ivg `dcøîàã ïåéë
ä÷ñô äèåøôá`l` exeac zligz did `le Ð

.oi`vgl oiycwny xnel drhe ,divglìë
äéîåéá.meid exnebl dizrcae li`ed Ðéðùì

éðá.ycwl gily ede`yre ,milecb mde Ðåà
äèåøôá êúá àîìéãxivaac rci rcinc Ð

lr xn` `l ezxte .dycwn `l dhextn

.dpkyniyk el dpwzy `l` ,dhextêò÷ø÷
ä÷æçá.da wifg`yk Ðàîåù éëéøö àìÐ

.mlawzy mcew mi`ny oze` eneyiyéëéøö
àîåùdpi` Ð dlgz me`ny `ly oeike Ð

.lif`e yxtnck ,zycewnåäã ìëáiycwzd Ð

xivac ,`ney ikixv `lc ,ody enk oda il

.eey `l dhextnøîàã éàil iycwzd Ð

.mdinca el` jl ixde ,fef miyngaïéùîç ååùå
.jkl mcew mi`iwa de`ny `l ,edin Ð
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òîùxn`c o`nl `ki`c .mlerl egci Ð egcp m` :qxhpewa yxit Ð miig ilra dpin

daxw dicicle ,mi`xpe mixfeg Ð egcpy miig ilra la` ,oihegya `l` iegic oi`

zligzny ef oebk :yexit .iegic ied `xwirn iegic dpin rnye .divg gwle xfgyk dnda jd

dpin rnye .dgcpe d`xpa `l` iegic oi`c biltc o`n `ki`c .axwil zi`xp `l dyicwd

xaca iegic zxez yi :yexit ,minca iegic yi

`l dligzny ef oebk .eincl `l` yecw oi`y

,divg inc eycwie xknzy dincl `l` dyicwd

elit`e ,die`x dzid `l oi`vgl axwil ixdy

gafnd lrn zegcl iegic zxez dlr lg ikd

xaca `l` iegic oi` opixn` `le ,mlerl

il dnl :xn`z m`e .axwil etebl ycwedy

,minca iegic yi dpin rny :izxz ipd xninl

`xwirn iegicl xyt` i` `lde .`xwirn iegice

iegic ogky`c :xnel yie !minca iegic `di `ly

xn`ck ,sebd zyecw yecwy ab lr s` `xwirn

oebk :(`,fn oixcdpq) "oicd xnbp" wxt opgei iax

xfge dxf dcear care ,oaxw yixtde alg lk`

meyn dxf dcear caryk dgcpe li`ede .ea

hwp `wec e`le .dgci Ð "darez miryx gaf"c

dcear car oicd `edc ,dlgz oaxw yixtde mzd

iegic ied `zydc ,oaxw yixtd jk xg`e dxf

iegic dil zi`c `ed opgei iax `dc ,`xwirn

iaxc `zlin jci` meyn `l` .iegic ied `xwirn

oaxw yixtde alg lk` :mzd iziinc opgei

xninl ivn `lc .dtzype xfge ,dhzype

xa e`l `ed dheyc oeik Ð dligz dhzypc

dcear care oaxw yixtd :inp hwp ,`ed dyxtd

ied `lc ab lr s` minc zyecw inp ogky`e .dxf

dclie egqtl dawp yixtnd oebk ,`xwirn iegic

`le .dawpn `a gqt oi`c minc zyecw iede .xkf

.aixwdl ie`x cled ixdy Ð `xwirn iegic ied

minc zyecw dpin rny :opiqxbc mixtq yie

:ipzwcn ,axwiln dzxenz dgec :yxtne .dgcn

zezixka `dc ;`xidp `le .da `veik dzxenze

ow yixtdy xiyr ycwn `nhn iab (`,gk)

opiqxb ,dgci Ð dgcpe li`ed ,iprde ezyakl

lr mzde .oizrnya enk ,zlz dpin rny :inp

Ð dxenzd dgcn minc zyecw yxtl oi` jgxk

dyecw epiid jgxk lr `l` .zetera dxenz oi`c

opgei iaxl dil dnl :xn`z m`e .daixw dpi`e

wxta dl opirny `d ?ilin zlz ipd opireny`l

meyn :xnel yie !(`,gv migqt) "`nh didy in"

dlr (my) zezixk seqa jixtc ikid ik opgei iaxc dlr jixt `l i`n` :denzl yie .mi`xen`d ixac iziin ,opaxe i`gei oa oerny iax da ibiltc ,(my) zezixkc `xza wxta `id `zbeltc

cr drxz Ð gqtd mcew egqtl] dawp yixtnd :xn`c `iddn oerny iaxn dlr jixtc .dgci Ð dgcpe li`ed ,iprde ezyakl ow yixtdy xiyr ycwn `nhn :xn`c ,`irye` iaxc

dlr driiql Ð oerny iaxn dlr jixtc` :cere !gqt axwi envr `ed :xne` oerny iaxe .[gqt einca `iaie] xknie ,a`zqiy cr drxi Ð xkf dcli .[gqt dinca `iaie xknze ,a`zqzy

yixtn iab (a,gi) "miycw el`" wxt opzc ,dxenzc oizipznc xfril` iaxn jextl Ð `ziixac oerny iaxn jixtc` ,d`cigin jixtc oeik :cere !a`zqiy cr drxi :`yixa ixn`wc ,opaxcn

xaca `l` dilr opax ibilt `l o`k crc .ecen opax elit` `iddac meyn Ð oerny iaxn jixtc `nrh epiid :xnel yie !dler axwi envr `ed :xne` xfril` iax ,xkf dclie dlerl dawp

ixdy ,ecen opax elit` Ð ow iab la` .dawpd on `a gqt oi` ixdy Ð ied `l sebd zyecwe .sebd zyecw inp dia `zgp Ð minc zyecw dia `zgpc ebin :ixaq minc zyecw dia jiiyc

.opaxcn direiql `pin` ded Ð oerny iaxn aizen ded i`e .egqtl dawp yixtndc `edd ik dedc meyn ,iaeze`l ivn `l `kdc opgei iaxc `zlinle .zetera dlg minc zyecw oi`

.d`cigi dedc meyn ,diaze`l ivn `l inp xfril` iaxc `zlinneêééöçÐ dleka oiyeciw ehyt `lc lirl xn` `l `de ?lirei `l i`n` :xn`z m`e Ð dhexta jiivge dhexta

c ilb Ð `kde .dleka oiyeciw ehyt Ð dleka dvxzny mircei epiid m` la` .zrneyy dnl `l` dvxzn dpi`e ,zxg` zrc `ki`c meyn `l`i`c :xnel yie !dleka dvxzny dzr

.(`,e zeaezk) lirlc ipyil ipdn cga e` "il zqxe`n z` ixd" dl xn`c ixii` `kd la` .dleka oiyeciw ehyt eedc inp ikd oi` Ð oiyeciw oeyla dl xn`c ixiin iedêééöçdhexta

.zg` mrta dl xn` jk Ð xgnl dhexta jiivge meidéúùw lawn a`e ,zelecba i`c .edpip a`c oiyeciwc ,zephw zepaa ixiinc :wgvi epiax xne` Ð ipa ipyl jizepazxeza oiyeci

ied Ð opilf` ozep xza i`e .`a `ed eipa zegily zxeza ,jgxk lr ,ozepd ixdy ,`wec e`l Ð xn`wc ozep xzac .eglynn sicr `l gilyc ,zg` lkl dhext irac `hiyt Ð zegily

lgx oebk ,mdn dfi`l xxiay xnel jixve .dhext dey lawnd lawiy `l` yegl oi` `nyc ,ixnbl opilf` lawn xza i` `id `irad la` .oiycwn mnvra mipad eli`k ,zehext izy ira

.d`ial exqnp `ly oiyeciw ied ok `l m`c ,oernyl d`le oae`xlêúádpwp rwxwc ,"jrwxwe jza" ira xcde .eza xza edl `picy Ð sqka zipwp oi` dxtc oeik Ð dhexta jzxte

.sqkaáøåyi m` ,xiipd z` oiny :mixne` minkge :"aeg xhya il iycwzd" iab `ipz (`,gn) ipy wxt onwlc :dnize .qxhpewa yxitck ,xn`w oiyeciw mcew Ð `ney ikixv xn` sqei

ixii` Ð ibilt `l `nlr ilek edc lka :xn`c `pyillc :xnel yie !dreci dzid `l xiipd zney dlgznc ab lr s`e ,oiyeciw xg` xiipd z` oiny :rnyne .zycewn Ð dhext dey ea

iwet`l .dligz edeny m` ,xnelk .zycewn Ð dhext dey ea yi m` ,dligzn xiipd z` oiny Ð xhya dycwl dvex m`e :xn`w ikd Ð ibilt inp edc lkac `pyille .edc lk dl xn`c

.xhy mrhn ,dhext dey ea oi`y it lr s` zycewn :xn`c o`nn
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éeçc :dpéî òîLe ,íéçãð íéiç éìòa :dpéî òîL§©¦¨©£¥©¦¦§¦§©¦¨¦
.íéîãa éeçc Lé :dpéî òîLe .éeçc éåä àøwéòî¥¦¨¨¨¥¦§©¦¨¥¦§¨¦

ééöç" :àáø éòaééöçå äèeøt éöça C"äèeøt éöça C ¨¥¨¨¤§¥©£¦§¨§¤§¥©£¦§¨
äèeøt éöç dì øîàc ïåék ?eäî¯Bà ,d÷ñt ©¥¨©£©¨£¦§¨§©¨

àîìéc¯øîBì éöîéz íà ?àeä CìBäå äðBî ¦§¨¤§¥¦¦§¥©
ééöç" ,àeä CìBäå äðBîééöçå äèeøôa C"äèeøôa C ¤§¥¤§¥¦§¨§¤§¥¦§¨

äèeøôe äèeøôa dì øîàc ïåék ?eäî¯d÷ñt ©¥¨©£©¨¦§¨§¨§©¨
àîìéc Bà ,déúléîì¯CìBäå äðBî ,déîBéa ìk §¦§¥¦§¨¨§¥¤§¥

CìBäå äðBî déîBéa ìk øîBì éöîéz íà ?àeä¦¦§¥©¨§¥¤§¥
ééöç" ,àeäééöçå íBiä äèeøôa C"øçîì äèeøôa C ¤§¥¦§¨©§¤§¥¦§¨§¨¨

?eäî"øçîì" dì øîàc ïåék¯àîìéc Bà ,d÷ñt ©¥¨©£©¨§¨¨§©¨¦§¨
øîâîe ,àðãéàäî eìçúî ïéLec÷ :dì øîà÷ éëä̈¦¨¨©¨¦¦©§§¥¨¦¨¨¦§©

ééöç éðL" ?øçîì ãò eøîâéð àì?eäî "äèeøôa C ¨¦§§©§¨¨§¥£¨¨¦¦§¨©
àîìéc Bà ,dì øîà÷ àðîéæ ãça éàcå àëä¯ ¨¨©©§©¦§¨¨¨©¨¦§¨

?ììk ïéàöçì úLc÷úî äMà ïéà¯.e÷ézéòa ¥¦¨¦§©¤¤©£¨¦§¨¥¨¥
éúBðá ézL" :àáøì Eøúa ?eäî "äèeøôa éðá éðL ¨¨§¥§¤¦§¥¨©¦§¨©¨©

ïðéìæà ìa÷îe ïúBð¯àîìéc Bà ,àðBîî àkéàäå ¥§©¥¨§¦©§¨¦¨¨¨¦§¨
ïðéìæà eäãéc øúa¯?àkéì àäå¯áø éòa .e÷éz ¨©¦§¨§¦©§¨¥¨¥¨¥©

Eza :ïðéøîà éî ?eäî "äèeøôa Eúøôe Eza" :àtt©¨¦§¨¨§¦§¨©¦¨§¦©¦§
Eza :àîìéc Bà ,äèeøt éöça Eúøôe äèeøt éöça©£¦§¨¨¨§©£¦§¨¦§¨¦§

?äëéLîa Eúøôe ,äèeøôa¯:éLà áø éòa .e÷éz ¦§¨¨¨§¦§¦¨¥¨¥©©¦
Eza :àîìéc Bà ,äèeøt éöça Eò÷ø÷å äèeøt éöça Eza ?eäî "äèeøôa Eò÷ø÷å Eza"¦§§©§©£¦§¨©¦§©£¦§¨§©§©£©£¦§¨¦§¨¦§

?ä÷æça Eò÷ø÷å ,äèeøôa¯éëéøö àì :øîà äaø .éàøéLa Léc÷àã àøáb àeää .e÷éz ¦§¨§©§©£©£¨¨¥©©§¨§©§¥§¦¨¥©¨£©¨§¦¦
eäc ìëa dì øîàc éà .àîeL éëéøö :øîà óñBé áø ,àîeL¯éâéìt àì àîìò élek ¨©¥£©§¦¦¨¦©£©¨§¨§¥¨§¨¨§¦¦

ïéLîç eåL àìå "ïéLîç" dì øîàc éà .àîeL éëéøö àìc¯éâéìt ék .eåL àì àä¯ §¨§¦¦¨¦©£©¨©§¦§¨¨©§¦¨¨¨¦§¦¦
óñBé áø .ïéLîç eåL àäc ,àîeL éëéøö àì :øîà äaø .ïéLîç eåLå "ïéLîç" øîàc©£©©§¦§¨©§¦©¨£©¨§¦¦¨§¨¨©§¦©¥

àîeLa äàé÷a àì àúzéàc ïåék ,àîeL éëéøö :øîà¯:éøîàc àkéà .dzòc äëîñ àì £©§¦¦¨¥¨§¦§¨¨§¦¨§¨¨¨§¨©§¨¦¨§¨§¦
óñk äî ,óñëk àeä éøä óñë äåL :øîà óñBé áø ,éâéìt éîð eäc ìëa¯,õé÷c §¨§©¦§¦¦©¥£©¨¤¤¤£¥§¤¤©¤¤§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc oiyeciw(iyiy meil)

:oey`xd oicdòîLéìòa ,dpéîíéiçmiiga mcery zepaxw - §©¦¨©£¥©¦
,íéçãð`lye ,mlerl eaxwi `l ,daxwdl miie`x eid `l m`y ¦§¦

migcp ,ehgypy xg` egcp m` wxy (.cq `nei) xaeqd axk
dyecw dzidy dnday opgei iax ixacn cnlp df oice .mlerl

:ipyd oicd .zigcp ,divga wx diigaòîLeéeçc ,dpéîàøwéòî± §©¦¨¦¥¦¨¨
eycwd zligza cin dgcpy oaxwéåä,éeçcdkeq) xaeqk `lye £¥¦

df s`e .d`xpe xfeg epi` dgcpe daxwdl ie`x did m` wxy (:bl
die`x dzid `l dzycwda ciny dnday opgei iax ixacn cnlp

:iyilyd oicd .zigcp ,dlek dycwed `ly iptn ,daxwdlòîLe§©
Lé ,dpéîéeçcazyecw yecwd xac,íéîãyecwy xaca wx `le ¦¨¥¦§¨¦

wx ycwedy dnday opgei iax ixacn cnlp df s`e ,sebd zyecw
ecw `id dzyecwe ,divgdnda dinca `iadle xknidl minc zy

.zigcp ,zxg`
:dy` ivg iyeciw iabl mipey zewitq d`ian `xnbdéòa,àáø ¨¥¨¨

dl xn`e dy` yciwééöç'CéöçaäèeøtéöçåCéöça,eäî ,'äèeøt ¤§¥©£¦§¨§¤§¥©£¦§¨©
m`dïåékøîàcdìa dpnn ivg lk ycwnyéöçd÷ñt ,äèeøt± ¥¨§¨©¨£¦§¨©§¨

dyrn dyer `ed dy` ivg lk lre ,oi`vgl dycwl jka avw
,dy` ivga oiyeciw oi`y iptn oiyeciw elegi `le ,cxtp oiyeciw

BààîìécäðBîCìBäå,àeäivga dpnn ivg lk ycwl oiekzd `le ¦§¨¤§¥
ezpeek eixac zligza s`e ,dhext ivga ycwl oi` ixdy ,dhext

.dhexta dlek z` ycwn `edy ,eixac seq lr
:sqep ote`a zwtzqn `xnbdíàéöîézøîBì,ipyd cvk ¦¦§¥©

y oeik zycewnyäðBîCìBäå,àeädl xn`yk wtzqdl yiééöç'C ¤§¥¤§¥
äèeøôaééöçåC,eäî ,'äèeøôam`dïåékøîàcdìycwny ¦§¨§¤§¥¦§¨©¥¨§¨©¨
äèeøôa,äèeøôe,zehext i`vga `led÷ñtdéúléîìz` avw ± ¦§¨§¨©§¨§¦§¥

oiyeciw oi`y itl oiyeciw elegi `le ,oi`vgl dycwl exeaic
,dy` ivgaBààîìécìkdéîBéaz` xenbl ezpeeky oeik ± ¦§¨¨§¥

,mei eze`a oiyeciwdäðBîCìBäå,àeäcgia eixac lkl oiekzde ¤§¥
.zehext izya dlek z` ycwny

:sqep ote`a zwtzqn `xnbdíàéöîzøîBìy oeik ,zycewnyìk ¦¦§¥©¨
déîBéamei eze`a oiyeciwd z` xenbl ezpeeky lky ±äðBîCìBäå §¥¤§¥

,àeäxn`yk wtzqdl yiééöç'CäèeøôaíBiäééöçåCäèeøôa ¤§¥¦§¨©§¤§¥¦§¨
,eäî ,'øçîìm`dïåékøîàcdìelegi ipyd divg iyeciwy,øçîì §¨¨©¥¨§¨©¨§¨¨

d÷ñtiptn oiyeciwd elegi `le ,oi`vgl dycwl jka avw - ©§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שהגיעה לכאן שמועה, אשר גדלה העזובה אצלו בכו"כ ענינים ועד שפועל על הבריאות 

ולא עוד אלא שהפעולה ניכרת במבט ראשון גם להזולת, וסיבת הפליאה הנ"ל מובנת ע"פ הידוע דרישת 

רבותינו נשיאנו בנוגע לסדר הנהגה לשמירת הבריאות וכו' ובפרט שרואים במוחש כפתגם הרב המגיד, 

א לעכעל בגוף גשמי איז א גרויסע לאך בנשמה, ולרוב פשיטות הענין אין צורך לאריכות, ואחכה למענה 

טוב ממנו בכל הנ"ל בדואר החוזר.

המשך בעמוד רה
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ïéLecé÷¯,éðàL CìBäå äðBî :øîà éLà áø .ïéLecé÷ eåä àì éëä eléôàå ,íúñ äðîa àLéøc ììkî ,"Bæ äðîa" àôéñ àðz ¦¦¨¨¥¨§¨¤¦§¨§¥¨§¨¤§¨©£¦¨¦¨¨¦¦©©¦£©¤§¥¨¥

déa äòãéc éà ?éîc éëéä úLçð ìL øðéc éàä .délekà dzòãc¯!äìa÷å äøáñ àä¯,àéìéìa déìäéð déáäéc ,àëéøö àì §©§¨©¥©¦¨¤§¤¥¦¨¥¦§¨§¨¥¨¨§¨§¦§¨¨§¦¨¦©¥¦£¥§¥§¨
÷éôð àìc éà ?éîc éëéä òø øðéc éàä .éæeæ éðéa déì çkzLàc éîð éà¯!úLçð ìL øðéc eðééä¯ïBâk :àtt áø øîà ¦©¦§¦§©©¥¥¥¥©¦¨©¥¦¨¥¦§¨¨¥©§¦¨¤§¤£©©©¨§

äéìò ïBkLî dì çépäå "äðîa éì éLc÷úä" dì øîà :ïîçð áø øîà àáø øîà .÷çcä éãé ìò ÷éôðc¯.úLce÷î dðéà §¨¥©§¥©§¨¨©¨¨¨©©©§¨¨©¨¦§©§¦¦§¨¤§¦¦©¨©§¨¤¨¥¨§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiyeciw(ycew zay meil)

óàäåLóñkénðõéé÷cm`e ,reci jxr lrae uevw zeidl eilr ± ©¨¤¤¤©¦§¨¥
icba z` meyl jixv okle ,ea ycwl xyt` i` ,reci `l ekxr

.oiyeciwd mcew iynd
:eixacl di`x `ian sqei axøîàáøàðî ,óñBéàðéîàdìoiipn ± ¨©©¥§¨£¦¨¨

,df oic izcnl,àéðúcz` dcety ixar cara xn`py weqtd lr §©§¨
aiWi oditl mipXA zFAx cFr m`' (`p dk `xwie) ,sqka envr¦©©¨¦§¦¤¨¦

FzN`Bóñkî,'Búð÷îy wiiecneóñëaàeääð÷ðcarlBðéàåäð÷ð §ª¨¦¤¤¦§¨§¤¤¦§¤§¥¦§¤
äàeáúaíéìëå,le`yl yie .sqk dey mdyéàääàeázíéìëåéëéä ¦§¨§¥¦©§¨§¥¦¥¦

àîéìéà ,éîcàìceðwîeäaììk,llk mda mipew oi`y xn`p m` ± ¨¥¦¥¨§Ÿ¦§§§¨
weqtdn miyxec `ld ,car zepwl xyt` ynn sqka wxeáéLé'¨¦

'Búlàbøîààðîçøoditl' xnel ic didy ,zxzein 'aiyi' dlinde , §ª¨¨©©£¨¨
aezkd `ae ,'ezpwn sqkn ezle`búBaøìa dctpyäåLóñk §©¨¤¤¤

,óñëkezle`b' xn`py oeikexfgd `ed oeictdy ,'ezpwn sqkn §¤¤
.sqk deya dpwp mby epcnl ,dipwd inc lyéàåúéìceäam`e ± §¦§¥§

milkae d`eaza oi`y `ziixaa xaecnäåLéàî ,äèeøtàéøéà± ¨¤§¨©¦§¨
`ziixad dhwp recnäàeáz,íéìëå`ldeléôàaóñkénðepi` §¨§¥¦£¦¤¤©¦

.dhext deyn zegta dpwpàlàåàìúéàceäayiy xaecn ± ¤¨©§¦§
milke d`eazaäåLäèeøtåok it lr s`ïåékàìcéöéé÷oi`y ± ¨¤§¨§¥¨§Ÿ¨§¥

,miaevw mdincàìxnel `ziixad zpeeke ,card mda dpwp Ÿ
oi`y x`eane .mireci mdinc oi` m` milke d`eaza dpwp epi`y

.mireci einc oi`y sqk deya dyrp oipw
:ef di`x lr dax dpri dn zx`an `xnbd,Cãéàålr wlegd dax §¦¨

y dgci ,sqk deyl `ney jixvn epi`e sqei axéëäøîà÷jk ± ¨¦¨¨©
ixar cary ,`ziixad zpeekúøBúaóñkàeä,äð÷ðoipwa epiidc §©¤¤¦§¤

,sqk deya oiae sqka oia dyrpy sqkïéàåixar caräð÷ðúøBúa §¥¦§¤§©
äàeázéàîe ,íéìëåeäðéð,xaecn oipw dfi`a xnelk ,md dne ± §¨§¥¦©¦§

oipwaïéôéìç.ynn sqka `le milke d`eaza dyrpd £¦¦
:`xnbd zl`eyáøìeïîçðøîàcyúBøétàìéãáòïéôéìçoi`y ± §©©§¨§¨©¥Ÿ¨§¥£¦¦

,zexita oitilg oipw miyeréàîàkéàøîéîìz` yxtp cvik ± ©¦¨§¥©
ok m`e ,oitilg oipw hrnl dpeekdy yxtl oi` ixdy ,`ziixad
,miaevw mpi`y meyn milke d`eaz hrnl dpeekd gxkda

.sqei ax ixacke
:xg` ote`a zayiin `xnbdàlàíìBòì,`ziixaa xaecn ¤¨§¨

milke d`eazaúéìceäamda oi`y ±äåL,äèeøt`ziixad d`ae §¥§¨¤§¨
,mda mipew oi`y xnelzøîà÷ãeéàîàéøéàrecn zl`yy dne ± §¨¨§©§©¦§¨

`weec ehwpäàeáz,íéìëå`ldeléôàóñkénðm` ea zepwl oi` §¨§¥¦£¦¤¤©¦
ly jxca `pzdy `id jkl daeyzd ,dhext dey ea oi`àì'Ÿ

'àéòaéîàì ,øîà÷àéòaéîay xnel `ziixad dkxved `l ±óñk ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¤¤
`ed oicdéàcúéàdéaea yi m`y ±äåLïéà ,äèeøtmipew [ok Î] §¦¦¥¨¤§¨¥

e ,eaéààì ,àìmipew,`ed heyt df xacy ,eaìáàäàeázíéìëå ¦ŸŸ£¨§¨§¥¦
àîéàxne` iziid ±àáøwîcîeäééúàðädaexw mz`pdy oeiky ± ¥¨¦§¦¨§¨£¨¨©§

,eteba zepdil `le mixg` mixac ziipwl crepy sqkn xzeiøîb̈©
ezrcaéð÷îedéLôðmda oi`y elit` carl envr z` dpwde ± ©§¥©§¥

,dhext deyà÷òîLîïì,jk df oi`y `ziixad epl drinyd ± ¨©§©¨
d`eaza oiae sqka oia ,llk dhext deyn zegta mipew oi` `l`

.milke
:ztqep di`x `ian sqei axøîàáøàðî ,óñBéàðéîàdìokidn ± ¨©©¥§¨£¦¨¨

,izhiy z` izcnl,àéðúcodkl xn`e ,xekad epa z` dcty mc` §©§¨
ìâòäæozep ip`ïBéãôì,éðae`úélèäæozep ip`ïBéãôì,éðampzpe ¥¤¤§¦§§¦©¦¤§¦§§¦

,odklàìøîà,íeìkxn` m` la` .iect epi` epaeìâòäæLîça Ÿ¨©§¥¤¤§¨¥
íéòìñïBéãôì,éðaxn`y e`úélèBæLîçaíéòìñïBéãôì,éða §¨¦§¦§§¦©¦§¨¥§¨¦§¦§§¦

,odkl mpzpeBða.éeãt,le`yl yieéàäïBéãtlbra dyry §¨©¦§
,zilhaeéëéäéîc,xaecn cvik ±àîéìéàxn`p m` ±àìcéåL- ¥¦¨¥¦¥¨§Ÿ¨¥

,mirlq dyng miey mpi` zilhde lbrdyìkdépéîkleki ike ± ¨§¦¥
`ld ,'mirlq ynga ef zilh e` lbr' xn`iyk epa z` zectl `ed

.jk miey mpi`àlàåàìxaecnd oi` m`d ±óàìòábéåLclbrd ¤¨©©©©§¨¥
,liren oeictd `tiqa okle ,mirlq dyng zilhdeå`yixaïåék §¥¨

àìcéöéé÷,reci epi` mkxry ±àìgkene .mda oeictd liren §Ÿ¨§¥Ÿ
.miaevw einc oi`y sqk deya miyrp mpi` oeicte oipwy

:di`xd z` dgec `xnbdíìBòì ,àìxaecnàìcéåLlbrdy - Ÿ§¨§Ÿ¨¥
xn` m`y `tiqa xn`py dne ,mirlq dyng miey `l zilhde

,iect epa 'ipa oeictl mirlq ynga df lbr'ïBâëeìéa÷cïäkdéåléò §§©¥Ÿ¥¦¨¥
,jkl mikqde eilr laiw odkdy xaecn ±ékàädf dyrnk ±áøc ¦¨§©

àðäkìé÷Làøãeñxceq lhp -éaîïBéãtïaädey did `ly s` ©£¨¨¦¨¨¦¥¦§©¥
e ,mirlq dyngøîàdéì,oad ia`léãéãìéæçéìie`x `ed il ± ¨©¥§¦¦£¦¦

deyeLîç.íéòìñmiey md odkd xeary xaecn `tiqa o`k s`e ¨¥§¨¦
.iect oad okle ,mirlq yng

:eieyn xzeia xac jixrdl xyt`y df oica dpc `xnbdøîàáø ¨©©
àì ,éMàïøîàdey epi`y xacy xnel leki odkdy epxn` `l ± ©¦Ÿ£¨¨

,mirlq yng dey `ed exear ,mirlq yngàlàmc`aïBâkáø ¤¨§©
àøáâc ,àðäkäaøàeäéòaîedéìàøãeñdéLéøàlecb mc`y ± ©£¨§©§¨©¨¦¨¥¥¨¨©¥¥

,xceqa ey`x z` sehrl wewfe ,`edìáàélekàîìòmpi`y £¨¥¨§¨
xceql jk lk miwewfàìxzeia eze` milawn mdy xnel elkei Ÿ

,ekxrnékàädf dyrnk ±øîcøaáøéMàïáæàøãeñxceq dpw ± ¦¨§©©©©¦¨©¨¨
dénéàîäaøcdax ly en`n -î`xwpd mewn,éaewdid xceqde ¥¦¥§©¨¦¥

éåLäøNòe`pw iy` ax xa xn eli`e ,cala mifeføñéìúa± ¨¥£¨¨¦§¥©
xzeia wewf lecb mc`y epxn`y itke ,mifef xyr dyelya

:xceql
:ewlg z` wx ozpe sqk mekqa yciwy ina dpc `xnbdøîàéaø ¨©©¦

,øæòìàdy`l xn`éLc÷úäéìäðîa,xpic d`n `edyïúðådì ¤§¨¨¦§©§¦¦§¨¤§¨©¨
øðéc,cala cg`éøäBæúLce÷î,df xpica cinåy i`pzaíéìLéz` ¦¨£¥§¤¤§©§¦

zpn lr oiyeciw myl elawl dzrcy meyn ,mekqd x`y
:`xnbd zxxan .mekqd lk z` milyiyéàîàîòèzycewny ©©§¨

.cinïåékøîàcdìäðîáäéåozpe -dìøðéc,calaïàîkøîàcdì ¥¨§¨©¨¨¤§¨©¨¦¨§©§¨©¨
xpica il iycwzd'ìòúðî,'dpnl jl mily`yéîc,dnec `ed ± ©§¨¨¥

øîàåáøàðeäøîàìk ,áøøîBàäoeylìò'øîBàk ,'úðîåéLëòî §¨©©¨¨©©¨¨¥©§¨§¥¥©§¨
,éîcelegiy ezpeek oi`e ,eiykrn elegi oiyeciwd e` oipwdy epiid ¨¥

.cin zycewn `id okle ,i`pzd miiwziyk wx
:df oic lr dywn `xnbd,éáéúéîdy`l xn` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

éLc÷úäéìäðîa,xpic d`n `edyäéäåäðBîCìBäåz` dl ozepe ¦§©§¦¦§¨¤§¨¨¤§¥
,cg` cg` mixpicd z`näöøåãçàïäîøBæçì,oiyeciwdn ea §¨¨¤¨¥¤©£

eléôàøðéãaúeLøä ,ïBøçàäBãéaoiyeciwd oi`y meyn ,ea xefgl £¦§¦¨¨©£¨§§¨
xfrl` iax lr dywe .mixpicd z`n lk z` lawzy cr milg

r lheny `l` ,elg oiyeciwdy xn`ye`pz z` milydl eil
:`xnbd zvxzn .x`yd z` dl zzleàëäéàîaïðé÷ñò± ¨¨§©©§¦¨

ote`a zxacn `ziixadøîàcdycwny dläðîa','Bædzrce §¨©§¨¤
lk z` dl zzl xnb `ly cer lk okle ,dpnd lka ycwzdl

.zycewn dpi` dpnd
:ddnz `xnbdàäàôéñcîzxacn `tiqdy dnn `lde ± ¨¦§¥¨

dycwyäðîa,Bædy wiicl yi ,cin `aeiy itkeàLéøzxacn §¨¤¥¨
dycwyäðîa,íúñ,'ef dpn'a dycwny dl xn` `ly epiidc §¨¤§¨

à÷céðza epipyy ±øîà ,àôéñdìéLc÷úäéìäðîaBædl epzpe §¨¨¥¥¨¨©¨¦§©§¦¦§¨¤
àöîðådy jk xg`äðîøñçøðécBà`ed mixpicdn cg`yøðécìL §¦§¨¨¤¨¥¦¨¦¨¤
úLçð,zeidl ie`xy itk sqk ly `ledðéà,úLce÷îm` la` §Ÿ¤¥¨§¤¤
`vnpøðéc`edy cg`éøä ,òøBæúLce÷îéìçéåó.aeh xpica eze` ¦¨©£¥§¤¤§©£¦

xaecn `yixay gken ,'ef dpn' xn`y xaecn `tiqay oeikne
:`xnbd zvxzn .'ef dpn' xn` `ly,àìd mbàLéøåmbdàôéñ Ÿ¥¨§¥¨

zexacnøîàcdläðîae ,Bæ`tiqdéLeøtà÷Løôî,`yixd z` §¨©§¨¤¨¥¨§¨¥
,jlede dpen dide dpna il iycwzd ,`ziixad zyxtzn jkeäöø̈¨

ãçàïäîøBæçìeléôàøðécaúeLøä ,ïBøçàäïBâk ,ãöék ,Bãéaøîàc ¤¨¥¤©££¦©¦¨¨©£¨§§¨¥©§§¨©
dìil iycwzdäðîa,Bæzycewn dpi`y ,xpic xqg `vnpe ¨§¨¤

.lkd z` oziy cr mda xefgl milekie
:`ziixad z` x`al yi jky dgiken `xnbdéëäåénðàøazñî± §¨¦©¦¦§©§¨

,`yixd z` zyxtn `tiqdy xazqn mb jkéàcà÷ìñCzòc± §¦©§¨©§¨
dy xnel jzrc lr dlrz m`yàLéøzxacnäðîa,íúñ,dyw ¥¨§¨¤§¨

àzLädyciwyk -äðîa,íúñ,dpnd lk z` ozp `ly cer lk ©§¨§¨¤§¨
àìeåä,éLecé÷dyciwyk ,ok m`äðîaàéòaéî ,Bædkixv ike ± Ÿ¨¦¥§¨¤¦©§¨

`ld ,da xefgl dleki ,xqg `vnp dpnd m`y xnel `ziixad
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ריי
iiepik lk` cenr g sc ± oey`x wxtxifp

óñëë óñë äåù:onwl opixn`ck ,sqkk iaxzi` sqk deye ,aizk sqk oiyeciw iab Ð

.uiiwc ,opira sqk ik jkld .sqk dey zeaxl Ð "aiyi"åúð÷î óñëîixar cara Ð

.aizkåúìåàâ áéùézeaxl Ð "ezle`b oditl" azknl ivnc ,`ed `xizi `xw "aiyi" Ð

sqkn ezle`b" aizkc ,dia dpwn inp iiepwi` Ð dia wextinc oeike .oeict oiprl sqk dey

."ezpwnàì õéé÷ àìã ïåéëåepi`e :xn`w ikde Ð

.dinc uvw ok m` `l` ,milke d`eaza dpwp

'åëå óñë úøåúáoia ,dpwp `ed minc zxeza Ð

minc zxeza Ð sqk dey oia sqk eilr oipzepy

oitilg zeyrl jxcy .oitilg zxeza `le ,epw`

xn`py Ð milk .milke d`eaza(c zex)sly"

aizkc ,inp d`eaze "elrp yi`(my)."xac lk"

øîàã ïîçð áøìå`l ixit :"adfd" wxta Ð

enk oitilg zxeza d`eaz ozp m` ;oitilg icar

Ð oitilga xac mey e` dcy oda zepwl ,xceq

dpwp lkdc dil yxtn "xac lk" i`de .epw `l

d`eaz zxez xninl `kil `zyd ,lrpna

xninl `ki` i`n Ð oitilg epiid milke?àìà
íìåòìÐ xn`wc milke d`eaza dpwp epi`e Ð

.dhext dey eda zilcaåäééúàðä àáø÷îÐ

.mdn zepdil oipnefnéðá ïåéãôìyngl Ð

aizkc ,xekad oeict ly mirlq(gi xacna)

zyng sqk jkxra dctz ycg oan eiecte"

."milwyíåìë øîà àì.odkl epzp elit` Ðìë
äéðéîëmirlq ynga xn` ik Ð?.dinza !éåùã

,melk xn` `l :`yix ipzw ikd elit`e Ð

.eneyip `le li`edéì éåù éãéãìeze` my ip` Ð

.jka elaw`e ,invrlàøáâãàåä äáø`le Ð

.y`xd ieliba lif`éáå÷î.mewn my Ðäì ïúðå
øðéãmyl dil dlaiwc .zycewn Ð cin Ð

.e`pz milyiy zpn lre ,oiyeciwåãéá úåùøä
,elek z` lawzy cr oilg oiyeciwd oi`y Ð

zycewn zxn` z`e?!åæ äðîádzrcc Ð

.dlek`òø øðéã.yxtn onwl Ðãöéëøîàã
åæ äðîá.zycewn dpi` Ð xpic xqg `vnpe Ð

.ecia zeyxd Ð xefgl cg` dvx :xn`wc epiide

àøáúñî.yxtn iyextc Ðíúñ äðîá àúùä
dlaw `ly onf lk ,xefgl milekic dil `pz Ð

.dlek z`åæ äðîá`l `zydc ,xqg `vnpe Ð

`xcd ivnc ,`irain Ð dlek dlaw?!äðåî
éðàù êìåäå,mzq dpna xn`c ab lr s`e Ð

la` .dlek` dzrc Ð jlede dpen dizifgc oeik

myl i`ce Ð dizliawe xpic `l` dl ozp `l ik

.milyiy zpn lre ,dizliaw oiyeciwçëúùéàã
éæåæ éðéádidy ,dligzn ea dxikd `le Ð

.mdipia axernúùçð ìù øðéã åðééäi`n`e Ð

zycewn?
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óàaizi ,icxe`c `ceefa yicwc `xab `edd :(`,ai) onwl opixn`c `d Ð uiwc sqk dey

dxe`kl ,`l Ð `l i` ,oi` Ð dhext dey da zi` i` ,da oiirn `we `iig xa iniy ax

.sqei axk `lc dnec

éàîå`edy dnc .oitilga envr dpew `le oitilga dpwp ixar car oi` Ð oitilg edip

sqkn"c `xw i`dn ol `wtp Ð sqka dpew

dpwp iprpk car la` .(a,ci) onwl "ezpwn

iab (a,hl oihib) "gleyd" wxta ipzck ,oitilga

dpwe i`d ipw :dl xn` ,da `cye `znek lwy

dpwn ly eilk dil `iedc meyn :rnyne .jytp

Ð dpew ly eilka la` ,melk `le dyr `l

.sqk zxeza `le ,rnyn oitilg zxezne .dzpw

.my l`ppg epiax yxit jke

àðî`nw `pyill Ð df lbr `ipzc dl `pin`

.di`x iziin

ax`kd rnyn Ð oad oeicta `xceq lwy `pdk

el`" seqac :dnize .odk did `pdk axc

,odk did `lc rnyn (`,hn migqt) "oixaer

yie !i`lb `l `zpdk iaiqpc e`l i` :xn`wc

:xnel yi inp i` .eed `pdk ax ixzc :xnel

wxta ogky`ck ,gwel did ezy` liayac

liaya lk` `pdk ax :(`,alw oileg) "rexfd"

.ezy`

ìáà`nrh i`n xn`z m`e Ð `l `nlr ilek

zpn lr dpznn rxb in ?ipdn `lc

yie !dpzn dnyc (a,e) lirl opixn`c ,xifgdl

`ki` mzdc ;rxb rxbinc ,inp ikd oi`c :xnel

zpn lr ozpy it lr s` dpzn iedc aeyg xac

eze` dey did `l Ð oeict iab `kd la` .xifgdl

`l Ð el ozpyk ,dligzne .mirlq yng xceq

.dpizp ici `viàúùäeed `l mzq dpna

`nlc :xn`z m`e Ð `irain ef dpna oiyeciw

`lc ab lr s` "ef dpna"c :ol rnyn `w `d

!xqg `vnpy oeik ,oiyeciw ied `l Ð da dxfg

mzq dpnac oeik ,dpin zrny `yixnc :xnel yie

`l `nl` Ð milyi opixn` `le da xefgl dleki

xn` ik ,inp ikd .milyiy cr llk oiyeciwd elg

,oiyeciwd elg `l Ð xqg `vnpe "ef dpna" dl

dzrc dknq `l ixdy ,`ipdn `l dnlydd s`e

`ed ixde ,dl d`xny dpnl `l` eznlydl

.xqg
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éîð óñë äåL óà¯àðî :óñBé áø øîà ,õéé÷c ©¨¤¤¤©¦§¨¦£©©¥§¨
dì àðéîà¯"Búð÷î óñkî" :àéðúc¯àeä óñëa ¨¦¨¨§©§¨¦¤¤¦§¨§¤¤

íéìëå äàeáz éàä ,íéìëå äàeáúa äð÷ð Bðéàå ,äð÷ð¦§¤§¥¦§¤¦§¨§¥¦©§¨§¥¦
ììk eäa eð÷î àìc àîéìéà ?éîc éëéä¯áéLé" ¥¦¨¥¦¥¨§¨¦§§§¨¨¦

éàå .óñëk óñë äåL úBaøì ,àðîçø øîà "Búlàb§ª¨¨©©£¨¨§©¨¤¤¤§¤¤§¦
äèeøt äåL eäa úéìc¯?íéìëå äàeáz àéøéà éàî §¥§¨¤§¨©¦§¨§¨§¥¦

åàì àlà !éîð óñk eléôà¯,äèeøt äåL eäa úéàc £¦¤¤©¦¤¨¨§¦§¨¤§¨
éöéé÷ àìc ïåéëå¯úøBúa :øîà÷ éëä !Cãéàå .àì §¥¨§¨©§¦¨§¦¨¨¦¨¨©§©

.íéìëå äàeáz úøBúa äð÷ð ïéàå ,äð÷ð àeä óñk¤¤¦§¤§¥¦§¤§©§¨§¥¦
eäðéð éàîe¯àì úBøét :øîàc ,ïîçð áøìe .ïéôéìç ©¦§£¦¦§©©§¨©£©¥¨

úéìc íìBòì ,àlà ?øîéîì àkéà éàî ,ïéôéìç éãáò̈§¥£¦¦©¦¨§¥©¤¨§¨§¥
äàeáz àéøéà éàî :úøîà÷ãe .äèeøt äåL eäa§¨¤§¨§¨¨§©§©¦§¨§¨

éîð óñk eléôà ,íéìëå¯àì ;øîà÷ àéòaéî àì §¥¦£¦¤¤©¦¨¦¨£¨¨¨©¨
äèeøt äåL déa úéà éàc ,óñk àéòaéî¯,ïéà ¦¨£¨¤¤§¦¦¥¨¤§¨¦

àì éà¯àáøwîcî àîéà íéìëå äàeáz ìáà ,àì ¦¨¨£¨§¨§¥¦¥¨¦§¦©§¨
eäééúàðä¯øîà .ïì òîLî à÷ ,déLôð éð÷îe øîb £¨¨©§¨©©§¥©§¥¨©§©¨£©

àðî :óñBé áødì àðéîà¯ïBéãôì äæ ìâò" :àéðúc ©¥§¨¨¦¨¨§©§¨¥¤¤§¦§
"éða ïBéãôì äæ úélè" ,"éða¯ìâò" .íeìk øîà àì §¦©¦¤§¦§§¦Ÿ¨©§¥¤

Lîça Bæ úélè" "éða ïBéãôì íéòìñ Lîça äæ¤§¨¥§¨¦§¦§§¦©¦§¨¥
"éða ïBéãôì íéòìñ¯éëéä ïBéãt éàä .éeãt Bða §¨¦§¦§§¦§¨©¦§¥¦

éåL àìc àîéìéà ?éîc¯åàì àlà !?déðéîk ìk ¨¥¦¥¨§¨¨¥¨§¦¥¤¨¨
¯éöéé÷ àìc ïåéëå ,éåLc áb ìò óà¯.àì¯,àì ©©©§¨¥§¥¨§¨©§¦¨¨

àä ék .déåléò ïäk ìéa÷ã ïBâëe ,éåL àìc íìBòì§¨§¨¨¥§§©¥Ÿ¥¦¨¥¦¨
:déì øîà ,ïaä ïBéãt éaî àøãeñ ìé÷L àðäk áøc§©¨£¨§¥¨¨¦¥¦§©¥£©¥
ïøîà àì :éLà áø øîà .íéòìñ Lîç éì éæç éãéãì§¦¦£¦¦¨¥§¨¦£©©©¦¨£¨©
déì éòaîe ,àeä äaø àøáâc ,àðäk áø ïBâk àlà¤¨§©¨£¨§©§¨©¨¦¨¥¥

àîìò élek ìáà .déLéøà àøãeñ¯.àìàä ék ¨¨©¥¥£¨¥¨§¨¨¦¨
éáBwî äaøc dénéàî àøãeñ ïáæ éLà áø øa øîc§¨©©©¦§©¨¨¥¦¥§©¨¦¥
éì éLc÷úä" :øæòìà éaø øîà .øñéìúa äøNò éåL̈¥£¨¨¦§¥©¨©©¦¤§¨¨¦§©§¦¦

øðéc dì ïúðå "äðîa¯,íéìLéå ,úLce÷î Bæ éøä §¨¤§¨©¨¦¨£¥§¤¤§©§¦
øðéc dì áäéå äðî dì øîàc ïåék ?àîòè éàî¯øîàå .éîc "úðî ìò" dì øîàc ïàîk ©©§¨¥¨©£©¨¨¤¦©¨¦¨§©©£©¨©§¨¨¥©£©

éì éLc÷úä" :éáéúéî .éîc "åéLëòî" øîBàk "úðî ìò" øîBàä ìk :áø øîà àðeä áø©¨£©©¨¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥¥¦¥¦§©§¦¦
ïBøçàä øðéca eléôà ,øBæçì ïäî ãçà äöøå ,CìBäå äðBî äéäå "äðîa¯.Bãéa úeLøä §¨¤§¨¨¤§¥§¨¨¤¨¥¤©££¦©¦¨¨©£¨§§¨

¯."Bæ äðîa" øîàc ïðé÷ñò éàîa àëä¯éLc÷úä" dì øîà :àôéñ éðz à÷c ,íúñ äðîa àLéø ,Bæ äðîa àôéñcî àä ¨¨§©¨§¦©©£©§¨¤¨¦§¥¨§¨¤¥¨§¨¤§¨§¨¨¥¥¨¨©¨¦§©§¦
úLçð ìL øðéc Bà ,øðéc øñç äðî àöîðå "Bæ äðîa éì¯òø øðéc .úLce÷î dðéà¯éìçéå ,úLce÷î Bæ éøä!ó¯,àì ¦§¨¤§¦§¨¨¤¨¥¦¨¦¨¤§¤¥¨§¤¤¦¨©£¥§¤¤§©£¦¨

ïBâk ?ãöék Bãéa úeLøä ïBøçàä øðéca eléôà øBæçì ïäî ãçà äöø :Løôî à÷ éLeøôe ,"Bæ äðîa" øîàc àôéñå àLéø¥¨§¥¨©£©§¨¤¥¥¨§¨¥¨¨¤¨¥¤©££¦©¦¨¨©£¨§§¨¥©§
äðîa" éLecé÷ eåä àì íúñ äðîa àzLä ,íúñ äðîa àLéø Czòc à÷ìñ éàc ,àøazñî éîð éëäå ."Bæ äðîa" dì øîàc©£©¨§¨¤§¨¦©¦¦§©§¨§¦¨§¨©§¨¥¨§¨¤§¨¨§¨§¨¤§¨¨¨¦¥§¨¤

!?àéòaéî "Bæ¯eåä íúñ äðîa ìáà ,"Bæ äðîa" àLéø øîàz àlL ;àLéø éelâì àôéñ àðz ,àéøéà àì àä íeMî éà ¦¨£¨¦¦¨¨¦§¨¨¨¥¨§©¥¥¨¤ŸŸ©¥¨§¨¤£¨§¨¤§¨¨
ïéLecé÷¯,éðàL CìBäå äðBî :øîà éLà áø .ïéLecé÷ eåä àì éëä eléôàå ,íúñ äðîa àLéøc ììkî ,"Bæ äðîa" àôéñ àðz ¦¦¨¨¥¨§¨¤¦§¨§¥¨§¨¤§¨©£¦¨¦¨¨¦¦©©¦£©¤§¥¨¥

déa äòãéc éà ?éîc éëéä úLçð ìL øðéc éàä .délekà dzòãc¯!äìa÷å äøáñ àä¯,àéìéìa déìäéð déáäéc ,àëéøö àì §©§¨©¥©¦¨¤§¤¥¦¨¥¦§¨§¨¥¨¨§¨§¦§¨¨§¦¨¦©¥¦£¥§¥§¨
÷éôð àìc éà ?éîc éëéä òø øðéc éàä .éæeæ éðéa déì çkzLàc éîð éà¯!úLçð ìL øðéc eðééä¯ïBâk :àtt áø øîà ¦©¦§¦§©©¥¥¥¥©¦¨©¥¦¨¥¦§¨¨¥©§¦¨¤§¤£©©©¨§

äéìò ïBkLî dì çépäå "äðîa éì éLc÷úä" dì øîà :ïîçð áø øîà àáø øîà .÷çcä éãé ìò ÷éôðc¯.úLce÷î dðéà §¨¥©§¥©§¨¨©¨¨¨©©©§¨¨©¨¦§©§¦¦§¨¤§¦¦©¨©§¨¤¨¥¨§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiyeciw(ycew zay meil)

óàäåLóñkénðõéé÷cm`e ,reci jxr lrae uevw zeidl eilr ± ©¨¤¤¤©¦§¨¥
icba z` meyl jixv okle ,ea ycwl xyt` i` ,reci `l ekxr

.oiyeciwd mcew iynd
:eixacl di`x `ian sqei axøîàáøàðî ,óñBéàðéîàdìoiipn ± ¨©©¥§¨£¦¨¨

,df oic izcnl,àéðúcz` dcety ixar cara xn`py weqtd lr §©§¨
aiWi oditl mipXA zFAx cFr m`' (`p dk `xwie) ,sqka envr¦©©¨¦§¦¤¨¦

FzN`Bóñkî,'Búð÷îy wiiecneóñëaàeääð÷ðcarlBðéàåäð÷ð §ª¨¦¤¤¦§¨§¤¤¦§¤§¥¦§¤
äàeáúaíéìëå,le`yl yie .sqk dey mdyéàääàeázíéìëåéëéä ¦§¨§¥¦©§¨§¥¦¥¦

àîéìéà ,éîcàìceðwîeäaììk,llk mda mipew oi`y xn`p m` ± ¨¥¦¥¨§Ÿ¦§§§¨
weqtdn miyxec `ld ,car zepwl xyt` ynn sqka wxeáéLé'¨¦

'Búlàbøîààðîçøoditl' xnel ic didy ,zxzein 'aiyi' dlinde , §ª¨¨©©£¨¨
aezkd `ae ,'ezpwn sqkn ezle`búBaøìa dctpyäåLóñk §©¨¤¤¤

,óñëkezle`b' xn`py oeikexfgd `ed oeictdy ,'ezpwn sqkn §¤¤
.sqk deya dpwp mby epcnl ,dipwd inc lyéàåúéìceäam`e ± §¦§¥§

milkae d`eaza oi`y `ziixaa xaecnäåLéàî ,äèeøtàéøéà± ¨¤§¨©¦§¨
`ziixad dhwp recnäàeáz,íéìëå`ldeléôàaóñkénðepi` §¨§¥¦£¦¤¤©¦

.dhext deyn zegta dpwpàlàåàìúéàceäayiy xaecn ± ¤¨©§¦§
milke d`eazaäåLäèeøtåok it lr s`ïåékàìcéöéé÷oi`y ± ¨¤§¨§¥¨§Ÿ¨§¥

,miaevw mdincàìxnel `ziixad zpeeke ,card mda dpwp Ÿ
oi`y x`eane .mireci mdinc oi` m` milke d`eaza dpwp epi`y

.mireci einc oi`y sqk deya dyrp oipw
:ef di`x lr dax dpri dn zx`an `xnbd,Cãéàålr wlegd dax §¦¨

y dgci ,sqk deyl `ney jixvn epi`e sqei axéëäøîà÷jk ± ¨¦¨¨©
ixar cary ,`ziixad zpeekúøBúaóñkàeä,äð÷ðoipwa epiidc §©¤¤¦§¤

,sqk deya oiae sqka oia dyrpy sqkïéàåixar caräð÷ðúøBúa §¥¦§¤§©
äàeázéàîe ,íéìëåeäðéð,xaecn oipw dfi`a xnelk ,md dne ± §¨§¥¦©¦§

oipwaïéôéìç.ynn sqka `le milke d`eaza dyrpd £¦¦
:`xnbd zl`eyáøìeïîçðøîàcyúBøétàìéãáòïéôéìçoi`y ± §©©§¨§¨©¥Ÿ¨§¥£¦¦

,zexita oitilg oipw miyeréàîàkéàøîéîìz` yxtp cvik ± ©¦¨§¥©
ok m`e ,oitilg oipw hrnl dpeekdy yxtl oi` ixdy ,`ziixad
,miaevw mpi`y meyn milke d`eaz hrnl dpeekd gxkda

.sqei ax ixacke
:xg` ote`a zayiin `xnbdàlàíìBòì,`ziixaa xaecn ¤¨§¨

milke d`eazaúéìceäamda oi`y ±äåL,äèeøt`ziixad d`ae §¥§¨¤§¨
,mda mipew oi`y xnelzøîà÷ãeéàîàéøéàrecn zl`yy dne ± §¨¨§©§©¦§¨

`weec ehwpäàeáz,íéìëå`ldeléôàóñkénðm` ea zepwl oi` §¨§¥¦£¦¤¤©¦
ly jxca `pzdy `id jkl daeyzd ,dhext dey ea oi`àì'Ÿ

'àéòaéîàì ,øîà÷àéòaéîay xnel `ziixad dkxved `l ±óñk ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨¤¤
`ed oicdéàcúéàdéaea yi m`y ±äåLïéà ,äèeøtmipew [ok Î] §¦¦¥¨¤§¨¥

e ,eaéààì ,àìmipew,`ed heyt df xacy ,eaìáàäàeázíéìëå ¦ŸŸ£¨§¨§¥¦
àîéàxne` iziid ±àáøwîcîeäééúàðädaexw mz`pdy oeiky ± ¥¨¦§¦¨§¨£¨¨©§

,eteba zepdil `le mixg` mixac ziipwl crepy sqkn xzeiøîb̈©
ezrcaéð÷îedéLôðmda oi`y elit` carl envr z` dpwde ± ©§¥©§¥

,dhext deyà÷òîLîïì,jk df oi`y `ziixad epl drinyd ± ¨©§©¨
d`eaza oiae sqka oia ,llk dhext deyn zegta mipew oi` `l`

.milke
:ztqep di`x `ian sqei axøîàáøàðî ,óñBéàðéîàdìokidn ± ¨©©¥§¨£¦¨¨

,izhiy z` izcnl,àéðúcodkl xn`e ,xekad epa z` dcty mc` §©§¨
ìâòäæozep ip`ïBéãôì,éðae`úélèäæozep ip`ïBéãôì,éðampzpe ¥¤¤§¦§§¦©¦¤§¦§§¦

,odklàìøîà,íeìkxn` m` la` .iect epi` epaeìâòäæLîça Ÿ¨©§¥¤¤§¨¥
íéòìñïBéãôì,éðaxn`y e`úélèBæLîçaíéòìñïBéãôì,éða §¨¦§¦§§¦©¦§¨¥§¨¦§¦§§¦

,odkl mpzpeBða.éeãt,le`yl yieéàäïBéãtlbra dyry §¨©¦§
,zilhaeéëéäéîc,xaecn cvik ±àîéìéàxn`p m` ±àìcéåL- ¥¦¨¥¦¥¨§Ÿ¨¥

,mirlq dyng miey mpi` zilhde lbrdyìkdépéîkleki ike ± ¨§¦¥
`ld ,'mirlq ynga ef zilh e` lbr' xn`iyk epa z` zectl `ed

.jk miey mpi`àlàåàìxaecnd oi` m`d ±óàìòábéåLclbrd ¤¨©©©©§¨¥
,liren oeictd `tiqa okle ,mirlq dyng zilhdeå`yixaïåék §¥¨

àìcéöéé÷,reci epi` mkxry ±àìgkene .mda oeictd liren §Ÿ¨§¥Ÿ
.miaevw einc oi`y sqk deya miyrp mpi` oeicte oipwy

:di`xd z` dgec `xnbdíìBòì ,àìxaecnàìcéåLlbrdy - Ÿ§¨§Ÿ¨¥
xn` m`y `tiqa xn`py dne ,mirlq dyng miey `l zilhde

,iect epa 'ipa oeictl mirlq ynga df lbr'ïBâëeìéa÷cïäkdéåléò §§©¥Ÿ¥¦¨¥
,jkl mikqde eilr laiw odkdy xaecn ±ékàädf dyrnk ±áøc ¦¨§©

àðäkìé÷Làøãeñxceq lhp -éaîïBéãtïaädey did `ly s` ©£¨¨¦¨¨¦¥¦§©¥
e ,mirlq dyngøîàdéì,oad ia`léãéãìéæçéìie`x `ed il ± ¨©¥§¦¦£¦¦

deyeLîç.íéòìñmiey md odkd xeary xaecn `tiqa o`k s`e ¨¥§¨¦
.iect oad okle ,mirlq yng

:eieyn xzeia xac jixrdl xyt`y df oica dpc `xnbdøîàáø ¨©©
àì ,éMàïøîàdey epi`y xacy xnel leki odkdy epxn` `l ± ©¦Ÿ£¨¨

,mirlq yng dey `ed exear ,mirlq yngàlàmc`aïBâkáø ¤¨§©
àøáâc ,àðäkäaøàeäéòaîedéìàøãeñdéLéøàlecb mc`y ± ©£¨§©§¨©¨¦¨¥¥¨¨©¥¥

,xceqa ey`x z` sehrl wewfe ,`edìáàélekàîìòmpi`y £¨¥¨§¨
xceql jk lk miwewfàìxzeia eze` milawn mdy xnel elkei Ÿ

,ekxrnékàädf dyrnk ±øîcøaáøéMàïáæàøãeñxceq dpw ± ¦¨§©©©©¦¨©¨¨
dénéàîäaøcdax ly en`n -î`xwpd mewn,éaewdid xceqde ¥¦¥§©¨¦¥

éåLäøNòe`pw iy` ax xa xn eli`e ,cala mifeføñéìúa± ¨¥£¨¨¦§¥©
xzeia wewf lecb mc`y epxn`y itke ,mifef xyr dyelya

:xceql
:ewlg z` wx ozpe sqk mekqa yciwy ina dpc `xnbdøîàéaø ¨©©¦

,øæòìàdy`l xn`éLc÷úäéìäðîa,xpic d`n `edyïúðådì ¤§¨¨¦§©§¦¦§¨¤§¨©¨
øðéc,cala cg`éøäBæúLce÷î,df xpica cinåy i`pzaíéìLéz` ¦¨£¥§¤¤§©§¦

zpn lr oiyeciw myl elawl dzrcy meyn ,mekqd x`y
:`xnbd zxxan .mekqd lk z` milyiyéàîàîòèzycewny ©©§¨

.cinïåékøîàcdìäðîáäéåozpe -dìøðéc,calaïàîkøîàcdì ¥¨§¨©¨¨¤§¨©¨¦¨§©§¨©¨
xpica il iycwzd'ìòúðî,'dpnl jl mily`yéîc,dnec `ed ± ©§¨¨¥

øîàåáøàðeäøîàìk ,áøøîBàäoeylìò'øîBàk ,'úðîåéLëòî §¨©©¨¨©©¨¨¥©§¨§¥¥©§¨
,éîcelegiy ezpeek oi`e ,eiykrn elegi oiyeciwd e` oipwdy epiid ¨¥

.cin zycewn `id okle ,i`pzd miiwziyk wx
:df oic lr dywn `xnbd,éáéúéîdy`l xn` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

éLc÷úäéìäðîa,xpic d`n `edyäéäåäðBîCìBäåz` dl ozepe ¦§©§¦¦§¨¤§¨¨¤§¥
,cg` cg` mixpicd z`näöøåãçàïäîøBæçì,oiyeciwdn ea §¨¨¤¨¥¤©£

eléôàøðéãaúeLøä ,ïBøçàäBãéaoiyeciwd oi`y meyn ,ea xefgl £¦§¦¨¨©£¨§§¨
xfrl` iax lr dywe .mixpicd z`n lk z` lawzy cr milg

r lheny `l` ,elg oiyeciwdy xn`ye`pz z` milydl eil
:`xnbd zvxzn .x`yd z` dl zzleàëäéàîaïðé÷ñò± ¨¨§©©§¦¨

ote`a zxacn `ziixadøîàcdycwny dläðîa','Bædzrce §¨©§¨¤
lk z` dl zzl xnb `ly cer lk okle ,dpnd lka ycwzdl

.zycewn dpi` dpnd
:ddnz `xnbdàäàôéñcîzxacn `tiqdy dnn `lde ± ¨¦§¥¨

dycwyäðîa,Bædy wiicl yi ,cin `aeiy itkeàLéøzxacn §¨¤¥¨
dycwyäðîa,íúñ,'ef dpn'a dycwny dl xn` `ly epiidc §¨¤§¨

à÷céðza epipyy ±øîà ,àôéñdìéLc÷úäéìäðîaBædl epzpe §¨¨¥¥¨¨©¨¦§©§¦¦§¨¤
àöîðådy jk xg`äðîøñçøðécBà`ed mixpicdn cg`yøðécìL §¦§¨¨¤¨¥¦¨¦¨¤
úLçð,zeidl ie`xy itk sqk ly `ledðéà,úLce÷îm` la` §Ÿ¤¥¨§¤¤
`vnpøðéc`edy cg`éøä ,òøBæúLce÷îéìçéåó.aeh xpica eze` ¦¨©£¥§¤¤§©£¦

xaecn `yixay gken ,'ef dpn' xn`y xaecn `tiqay oeikne
:`xnbd zvxzn .'ef dpn' xn` `ly,àìd mbàLéøåmbdàôéñ Ÿ¥¨§¥¨

zexacnøîàcdläðîae ,Bæ`tiqdéLeøtà÷Løôî,`yixd z` §¨©§¨¤¨¥¨§¨¥
,jlede dpen dide dpna il iycwzd ,`ziixad zyxtzn jkeäöø̈¨

ãçàïäîøBæçìeléôàøðécaúeLøä ,ïBøçàäïBâk ,ãöék ,Bãéaøîàc ¤¨¥¤©££¦©¦¨¨©£¨§§¨¥©§§¨©
dìil iycwzdäðîa,Bæzycewn dpi`y ,xpic xqg `vnpe ¨§¨¤

.lkd z` oziy cr mda xefgl milekie
:`ziixad z` x`al yi jky dgiken `xnbdéëäåénðàøazñî± §¨¦©¦¦§©§¨

,`yixd z` zyxtn `tiqdy xazqn mb jkéàcà÷ìñCzòc± §¦©§¨©§¨
dy xnel jzrc lr dlrz m`yàLéøzxacnäðîa,íúñ,dyw ¥¨§¨¤§¨

àzLädyciwyk -äðîa,íúñ,dpnd lk z` ozp `ly cer lk ©§¨§¨¤§¨
àìeåä,éLecé÷dyciwyk ,ok m`äðîaàéòaéî ,Bædkixv ike ± Ÿ¨¦¥§¨¤¦©§¨

`ld ,da xefgl dleki ,xqg `vnp dpnd m`y xnel `ziixad
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iiepikריב lka cenr g sc ± oey`x wxtoihib
ïàë ïéà äðîdey epi` oekyn jkld Ð(o`k).dpzn oekynd oi`y ,melkíéøçàã ïåëùîá

.dl iepw envr oekyndy ,zycewn jkld .eilr el yiy aega dycwe ,ecia didy Ð

éèéøôá.zygp ly zehext lawl zpn lr Ðàëñð.sqk ly dkizg Ðïàë ïéà éèéøô
epzp m`y .zepwl enewna zeidl ,o`k oi` Ð oekyn `edy `kqp ,jkld .dilr epzdy Ð

iprpk carc ,mdl diiepw dzid Ð zehextd

.sqka dpwpíéì åú÷øæå åúìèð:xnel ,eipta Ð

.dvex ipi`äéî÷ åäðéúéãù àäepi`y mewna Ð

oiyeciw eed ,cea`?.dinza !äéá àáééçéàãîÐ

dly `edy itle .dytp dycwe dxnb ,inelyl

.ofbx `ed m` df z` zeqpl ,ezwxf Ðäðéà
úùãå÷îipeltl dpn oz"l dnec epi`e Ð

,`xwirn dil dxn`w idi` mzdc ."jl ycwi`e

jizern oz :xnelk ,ea `id dhyn Ð o`k la`

.mixg`làùéøã çë êòéãåäìab lr s`c Ð

.dytp dycwe dxnb `l Ð `ed dia`cçë
àôéñã`lc ab lr s`c ,zycewn xn`c Ð

.`ed dly aexwäéìò äëîñciarc Ð

,dgely ded Ð edl lawn ike ,dizegily

.dycwneúùãå÷î äìù òìñ äéä íàåÐ

enk `ed ixde ,dpew mc` ly exvgy

.ezlawnyäéøçà õø.dkyepl Ð
éøîåç
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äðîsqkde ,sqka zipwp dy`dy itl .zycewn dpi`e :yexit Ð o`k oi` oekyn o`k oi`

,i`ce .dy`d cia x`yi `ly oeik ,sqkd zgz oekynd oi`y ?dpwi j`id ,oira epi`

m` ,ok enke .zycewnc `hiyt Ð jly didi oekynde df oekyna il iycwzd :dl xn` i`

zkiyna dpnd dpw `l Ð dilr oekyn el gipde dpzna dpn jl oz` :exiagl xne` mc`

epiaxe .oiyeciwl dpzn oia wlgl oi`e ,oekynd

mc` xn` m`y :xne` mz epiax mya odk miig

,eilr oekyn jlide dpzna dpn jl oz`" exiagl

Ð "dpnd jl oz`y cr oekynd il xifgz l`e

.dpnd el oziy cr oekynd akrl leki i`ce f`c

`aa) "oipne`d z` xkeyd"a xn`c `dn :dnize

zelrdl milretd z` xkeyd iab (a,dr `rivn

mc` my oi`y mewn ,cea` `edy xac lke ozyt

cr :opixn`we .orhn e` odilr xkey Ð oda exfge

.oxky ick cr :ongp ax xn` ?odilr xkey dnk

!fef miynge mirax` cr :ongp axl `ax diaizi`

ilk e`ay :yexit .ecia dliag z`ayk mzd Ð

z`a ik ,`zyde .ziad lra cil lret ly zepne`

oi` oekyn ,o`k oi` dpn `d ?ied i`n ecia dliag

.cqtd el enxb mzdc ,inc `lc :xnel yie !o`k

diiepw `l` ,oekyn zxeza dliagd oi`y :cere

oikeciy zeyrl oilibxyke .oilret xekyl el

jl dpwn ip` ixd" :xn`iy ,dti xaca xdfil jixv

oz` ia xefg` m`" xn` m`c ."utgd seba jke jk

,o`k oi` dpn Ð "oekyn jl `de jke jk jl

dpn opixn` `l oikecya `nye .o`k oi` oekyn

odn cg`dyky oeik ,o`k oi` oekyn ,o`k oi`

.xaca yiiazn ipyd Ð ea xfeg

ïåëùîab lr s` Ð wgvi iaxcke mixg`c

`ly oekyna ixii` wgvi iaxc

aeg lrac oeik :xninl epivn ,ez`eld zrya

cr ,xenb oipw d`eld zrya `ly oekyn dpew

diceariy mil` inp d`eld zrya Ð dctiy

micar ea zepwle dy`d ea ycwl ,oenn aygl

oihib) "gleyd" wxta yxtl jixv oke .zerwxwe

epi` oekynd lr delnd :xn`c `idda (`,fl

.wgvi iaxk dil ipwc meyn mzd yxtne .hnyn

Ð "delnd"e ,ez`eld zrya `ly ied wgvi iaxe

wxt seq rnynck ,ez`eld zrya rnyn

:eyexit ikd `l` .(a,`t `rivn `aa) "mipne`d"

ixnbl ez`eld zrya `ly dil ipwc oeik :mzd

`ly ,ez`eld zrya `ed dpwic `ed `xaq Ð

ixtqa opiyxce ,"jcia jig` ly" aiygc ,hnyi

`le Ð "jci hnyz jig` z`" :(d`x zyxt)ly

dil ipwc oeike .wgvi iaxk dil dpwc meyn mzd yxtne ,xi`n iaxl xaer gqtd xg` ,evng lr ixkpd z` deldy l`xyic `idda (a,`l migqt) "dry lk" wxt yxtl yi oke .jcia jig`

.d`ex dz` i` jly :dil opixwc oiprl ,inp dil ipw ez`eld zrya Ð ez`eld zrya `ly wgvi iaxkïéðî.oiqpe`a aiigzdl :izkec x`ya qxhpewa yexit Ð oekyn dpewy aeg lral

aiigzdl xn` `l wgvi iaxc rnyn ,wgvi iaxk xi`n iax `xnb iwe`e .ied `l Ð l`ey la` ,mpg xney i` xky xney ied i` oekynd lr delna ibilt dcedi iaxe xi`n iax `dc :dywe

.dcia`e daipba aiigzdl oekynd z` dpwy :il d`xp jkl !oiqpe`a

ä÷ãöied Ð iprd ekxanyk ok m` ,dil dpew ied `l i`e ,"jkxae eznlya akye" (ck mixac) aizkcn wiicc :xnel yie !eilr akyl el xifgiy dnn dwcv `ki` :xn`z m`e Ð oipn

.(a,gt `xza `aa) "el oze jlyn wcv" enk ,elyn ozepd `l` dwcv ixwin `lc :miyxtn yie .mixac ziax dil

íðú`ki` Ð xaca `id dligzdy mzdc ;inc `lc :xnel yie !zycewn Ð "jl ip` ycw`e ipeltl dpn oz" :(a,e oiyecw) lirl opixn` `d :xn`z m`e Ð zycewn dpi` jia`l e` `a`l

.zyyeg dpi`e ea dhyn `id `l` ,ycwzdl dzrc oi`c xninl `ki` Ð dvxzy inl mpz :daiyn `ide ,il iycwzd :dligz dl xn` `edy `kd la` ,ycwzdl dzrcc xninl

íðú`pz `lc oeik ,jkl yegl oi`c :xnel yi `nye !`zekixv ipd lk carinl `ki`e !`ibq "ipeltle `a`l" ?"jia`" `ziixaa lirl ipzw i`n` :xn`z m`e Ð zycewn dpi` ipeltl

ith dzrc dknqc ,"jia`l mpz" dxn`ykn "ipeltl mpz" dxn`yk ith zycewn iedilc jzrc `wlqc meyn Ð "ipelte jia`" `pz ikdlc :xnel yi ,inp i` .dicegl `ziixaa "jia`"

.ipelt cia `diykíà,mdipy ly xvg `edc oeik ,dpew dpi`c `hiyt ?edn mdipy ly rlq :ira i`n Ð ok m`c ;`xidp `le .dl dpew dxvgc :qxhpewa yxit Ð zycewn dly rlq did

d`xpe !`l Ð rwxwd lr ccena la` ,gwel ly eztew jeza ccena dl iwene .dfn df oipew Ð oitzey ipy ly xvg :i`pi iax xn` ,(a,ct `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxt opixn`ck

.`l e` dzrc dknq i` mdipy ly rlqdyk ,irae .dzrc dknq `l Ð dly epi`yae ,dzrc dknq Ð dly rlqdyk `l` ,dxvg oipwa ielz oi` mrhd `kdc :yxtl
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áøì àáø déáéúéà .ïàk ïéà ïBkLî ,ïàk ïéà äðî̈¤¥¨©§¥¨¥¦¥¨¨§©
ïBkLîa íúä ¯ !úLce÷î ïBkLîa dLcé÷ :ïîçð©§¨¦§¨§©§§¤¤¨¨§©§
ìòáì ïépî :÷çöé éaø øîàc ,÷çöé éaøãëå ,íéøçàc©£¥¦§¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¦©¦§©©

ïBkLî äðBwL áBç¯íà ,"ä÷ãö äéäz Eìe" øîàpL ¤¤©§¤¤¡©§¦§¤§¨¨¦
äðB÷ Bðéà¯äðBwL áBç ìòáì ïàkî ?ïépî ä÷ãö ¥¤§¨¨¦©¦¦¨§©©¤¤

àúîà àéää ïeáæ ïéáà øa àðeä áø éða .ïBkLî©§§¥©¨©¨¦§©¦©§¨
óBñì .äéìò àëñð éáéúBà ,eäééãäa eåä àì .éèéøôa¦§¦¥¨¨©£©§¦¦©§¨¨¤¨§
:eäì øîà ,éîà éaøc dén÷ì eúà .àúîà ø÷éià¦©©©§¨¨§©¥§©¦©¦£©§

.ïàk ïéà àëñð ,ïàk ïéà éèéøtéLc÷úä" :ïðaø eðz §¦¥¥¨©§¨¥¨¨©¨©¦§©§¦
øác ìëì Bà ,øeàì Bà ,íiì ez÷øæe ezìèð ,"äðîa éì¦§¨¤§¨©§¨©©¨¨§¨¨¨

ãáàä¯.úLce÷î dðéà¯dén÷ eäðéúéãL àä¯eåä ¨¨¥¥¨§¤¤¨§¦¦§©¥¨
àì ¯ !àðéòa àì ,ìé÷L :déì äøîà÷ àä ?ïéLecé÷¦¦¨¨¨§¨¥§¥¨¨¥¨¨
àìc dén÷ eäðéúéãL àéòaéî àì ;øîà à÷ àéòaéî¦¨£¨¨¨©¨¦¨£¨§¦¦§©¥§¨
ïåék :àîéà ,øeàì Bà íiì ez÷øæ ìáà ,ïéLecé÷ eåä̈¦¦£¨§¨©©¨¨¥¨¥¨

eäa àáéiçéîc¯Léã÷ éLec÷éà àøáb éàäì dé÷cáéà :àøáñ éëä àãáò à÷c àäå ,dLôð §¦©§¨§¦¥¨¥©§¨§¨§¨¨§¨¨¦¨§¨¦§§¥§©©§¨¦
.ïì òîLî à÷ ,àì Bà àeä àðçúøéáàìe àaàì íðz" ¯ "äðîa éì éLc÷úä" :ïðaø eðz"E¯ ©§©¨¨¨©§©¨¨©¨©¦§©§¦¦§¨¤§¥§©¨§¨¦

.úLce÷î dðéà¯"éì íeìa÷iL úðî ìò"¯àðz ,àLéøc çk EòéãBäì "àaà" àðz .úLce÷î ¥¨§¤¤©§¨¤§©§¦§¤¤¨¨©¨§¦£Ÿ©§¥¨¨¨
éáà""äðîa éì éLc÷úä" .àôéñc çk EòéãBäì "E¯ìò" .úLce÷î dðéà ¯ "éðBìôì íðz" ¨¦§¦£Ÿ©§¥¨¦§©§¦¦§¨¤§¥¦§¦¥¨§¤¤©

"éì íìa÷iL úðî¯éáà"å "àaà" ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .úLce÷îäøîà éëc àeä íúä ¯ "E §¨¤§©§¥¦§¤¤§¦¨§¦©§©¦©©¨§¨¦¨¨§¦¨§¨
ïéLecé÷ eåä "éì íeìa÷iL úðî ìò"¯.éàúeçéìL éì ïéãáò :äøáñ ,eäééìéò dzòc äëîñc ©§¨¤§©§¦¨¦¦§¨§¨©§¨¦©§¨§¨¨§¦¦§¦©

éðBìt ìáà¯"éðBìt" ïðéòîLà éàå .àì¯éLecé÷ eåä àì "éðBìôì íðz" äøîà éëc àeä àëä £¨§¦¨§¦©§©¦©§¦¨¨§¦¨§¨§¥¦§¦¨¨¦¥
¯éáà"å "àaà" ìáà .äðzîa déì äáúéîì déaâì dzòc àáøwî àìcdzòc àáøwîc ,"E §¨¦©§¨©§¨§©¥§¥§¨¥§©¨¨£¨©¨§¨¦§¦©§¨©§¨

eäééaâì¯"äðîa éì éLc÷úä" :ïðaø eðz .àëéøö ,eäééìäéð déúéáäé äðzîa àîéà¯ìò íðz" §©©§¥¨§©¨¨§©¦¥¦£©§§¦¨¨©¨©¦§©§¦¦§¨¤§¥©
"òìñ éab¯dlL òìñ äéä íàå .úLce÷î dðéà¯íäéðL ìL òìñ :éáéa áø éòa .úLce÷î ©¥¤©¥¨§¤¤§¦¨¨¤©¤¨§¤¤¨¥©¥¨¤©¤§¥¤

?eäî¯"økëa éì éLc÷úä" .e÷éz¯"áìëì eäðz"¯dlL áìk äéä íàå .úLce÷î dðéà¯ ©¥¦§©§¦¦§¦¨§¥§¤¤¥¨§¤¤§¦¨¨¤¤¤¨
dépéî dLôð äìöî à÷c äàðä àeääa ?eäî äéøçà õø áìk :éøî áø éòa .úLce÷î¯äøîb §¤¤¨¥©¨¦¤¤¨©£¤¨©§©£¨¨§¨©§¨©§¨¦¥¨§¨
?ïìevàì záéiçî éáeiç àúééøBàcî :déì äøîà éöî :àîìc Bà ,dLôð déì àéð÷îe¯.e÷éz ©§§¨¥©§¨¦§¨¨¥¨§¨¥¦§©§¨©¥¦©§©§§©©¥

¯ "økëa éì éLc÷úä""éðòì eäðz"¯?àîòè éàî .dìò Ceîqä éðò eléôà ,úLce÷î dðéà ¦§©§¦¦§¦¨§¥§¨¦¥¨§¤¤£¦¨¦©¨£¨©©§¨
àðà déa àðáéiçîc éëéä ék :déì äøîà¯ïéaæî à÷ äåäc àøáb àeää .zà déa záéiçî éëä ¨§¨¥¦¥¦¦¦©©§¨¥£¨¨¦¦©§©§¥©§©©§¨©£¨¨§©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc oiyeciw(ycew zay meil)

y oeik ,mrhdeäðîïéà,ïàkjkitl ,dpnd z` dl ozp `l ixdy ¨¤¥¨
ïBkLîïéà,ïàkepi` ixdy ,dpnd mewna ea dycwl liren epi`y ©§¥¨

.dpzna dl ozip
:df oic lr dywn `xnbddéáéúéààáøáøì,ïîçð,`ziixaa epipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

dLcé÷úLce÷î ,ïBkLîa.oekyna zycwzn dy`y x`eane . ¦§¨§©§§¤¤
:`xnbd zvxzníúädycwny xaecn `ziixaa -ïBkLîa ¨¨§©§

íéøçàc`ede ,aegd lr oekyn el egipde ,oenn el miaiig eidy ©£¥¦
oekyndy iptn zycewn `ide ,oekynd lr yiy aega dycwn

.dl iepw envréaøãëåøîàc ,÷çöééaøïépî ,÷çöéìòáìáBçäðBwL §¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¦©¦§©©¤¤
ïBkLî,ez`eld lr lawnyøîàpLlr oekyn laiwy mc` lr ©§¤¤¡©

'ebe hFard z` Fl aiWY aWd' (bi ck mixac) ez`eldäéäz Eìe ¨¥¨¦¤©£§¦§¤
,'ä÷ãöe ,dwcv zaygp oekynd zaydy ixdíàaeg lraBðéà §¨¨¦¥

äðB÷,oekynd z`ä÷ãöïépî,dwcvl daydd zaygp recn ± ¤§¨¨¦©¦
ïàkîepcnlìòáìáBçäðBwL,ïBkLî.dy` ea ycwl leki okle ¦¨§©©¤¤©§

:df oipra dyrn d`ian `xnbdéðaáøàðeäøaïéáàïeáæàéää §¥©¨©¨¦¨©¦
àúnàéèéøôamle` ,zyegp zehexta dgty epw ±àìeåäeäééãäa ©§¨¦§¦¥Ÿ£©£©§

okle ,zehext xkenl zzl mcia did `l ±éáéúBààkñðäéìò± ¦¥©§¨¨¤¨
.oekynk sqk ly dkizg el epzpóBñìø÷éiààúnàokn xg`l ± §¦©©©§¨

mzeyxae mdly `id m`d ewtzqde ,dgtyd xign xwiizp
.xkenl minc siqedl mdilre dze` epw `l oiicry e` ,dxwiizd

eúàdén÷ìiptl e`a ±éaøcénà,el`eyløîàeäì,in` iaxéèéøt ¨§©¥§©¦©¦¨©§§¦¥
ïéà,ïàkokle ,xkenl oze` mzzp `l ixdyàkñðïéà,ïàkoi`y ¥¨©§¨¥¨

xkenl dpzip `l ixdy ,da zepwl dliren mzzpy sqkd zkizg
.dpzna

zern z` lawl dzvx `ly dy` oipra zeziixa d`ian `xnbd
:oiyeciwdeðz,ïðaødy`l xn`éLc÷úä'éì'äðîa,dl epzpe ¨©¨¨¦§©§¦¦§¨¤

eezìèðdpnd z`ez÷øæeycwnd iptaíiìBàøeàì,y`l ±Bàìëì §¨©§¨©©¨¨§¨
øácdðéà ,ãáàä,úLce÷îdvex dpi`y zxne`k `id ixdy ¨¨¨¨¥¥¨§¤¤

dwxf m` wxy rnyn `ziixad ixacn :`xnbd zwiicn .ycwzdl
la` ,zycewn dpi` ca`d mewnl dpnd z`àäeäðéúéãLdén÷± ¨§¦¦§©¥

,ca` epi`y mewna eiptl dwxf m`eåä.ïéLecé÷:`xnbd zl`eye ¨¦¦
àääøîà÷déììé÷Làìàðéòazxne`k `id eiptl dwxfyk `ld ± ¨¨¨§¨¥¨¦Ÿ§¦¨

`pzd :`xnbd daiyn .oiyeciwa dvex ipi`e ,dpnd z` gw ,el
jxcaàì''àéòaéîà÷àì ,øîààéòaéî`ziixad dkxved `l ± Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨

m`y xneleäðéúéãLdén÷eiptl dwxf ±àìceåäìáà ,ïéLecé÷m` §¦¦§©¥§Ÿ¨¦¦£¨
ez÷øæíiìBàøeàìàîéày mixne` epiid ±ïåékàáéiçéîceäaoeik ± §¨©©¨¨¥¨¥¨§¦©§¨§

ok lr ,ewfp z` mlyl zaiig `id el ycwzz `l m`yéLec÷©¥
Léc÷dLôð,ycwzdl dpeekzd ±àäåà÷càãáòéëädne ± ©¦©§¨§¨§¨¨§¨¨¦

,mil dpnd z` dwxfyàøáñdé÷cáéàéàäìàøábéààðçúøàeä §¨¨¤§§¥§©©§¨¦©§¨¨
Bààì,`l e` oqrk `ed m`d jka eze` wecal dxaq ±à÷òîLî Ÿ¨©§©
ïìdzrc oi`y dxen dwixfd ,wfpa zaiigzny ote`a elit`y ¨

.ycwzdl
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz,ïðaødy`l xn` ¨©¨¨

éLc÷úä'éì,'äðîael dxn`eíðz'àaàìilyéáàìeE,'jia`l e` - ¦§©§¦¦§¨¤§¥§©¨§¨¦
dðéà,úLce÷î,mixg`l jizern oz zxne`e ea dhyn `idy iptn ¥¨§¤¤

jia`l e` ia`l mpz' ,dxn` m` la` .jl ycwzdl dvex ipi`y
ìòúðîíeìa÷iL,úLce÷î ,'éìmigily eidi mdy dzpeeky iptn ©§¨¤§©§¦§¤¤

`ziixaa xn`p recn zx`an `xnbd .oiyeciwd z` dxear lawl
:'jia`' mbe '`a`' mbàðz`pzd dpy ±'àaà'EòéãBäìçk,àLéøc ¨¨©¨§¦£Ÿ©§¥¨

.ycwzdl dvtg dpi` mewn lkn ,dia`l mpziy dxn`y s`y

eàðz`pzd dpye ±éáà''EEòéãBäìçk,àôéñcdxn`y s`y ¨¨¨¦§¦£Ÿ©§¥¨
zpn lr' dxn`y oeik ,dly aexw epi`y ,ely eia`l mpziy

.dxear lawie dgily didiy dpeekzd 'il mlawiy
dy`l xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbdéLc÷úä'éì ¦§©§¦¦
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,'éðBìt',mixne` epiidàëäàeäéëcäøîà,df ote`a wx - §¦¨¨§¦¨§¨
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,ea dhyn `idyìáààaà'éáàåàáøwîc ,'Edzòceäééaâì± £¨©¨§¨¦§¦©§¨©§¨§©©§
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,úLce÷îlr dpnd z` gipdyke ,el dpew mc` ly exvgy oeik §¤¤
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ריג iiepik lka cenr g sc ± oey`x wxtoihib
ïàë ïéà äðîdey epi` oekyn jkld Ð(o`k).dpzn oekynd oi`y ,melkíéøçàã ïåëùîá

.dl iepw envr oekyndy ,zycewn jkld .eilr el yiy aega dycwe ,ecia didy Ð

éèéøôá.zygp ly zehext lawl zpn lr Ðàëñð.sqk ly dkizg Ðïàë ïéà éèéøô
epzp m`y .zepwl enewna zeidl ,o`k oi` Ð oekyn `edy `kqp ,jkld .dilr epzdy Ð

iprpk carc ,mdl diiepw dzid Ð zehextd

.sqka dpwpíéì åú÷øæå åúìèð:xnel ,eipta Ð

.dvex ipi`äéî÷ åäðéúéãù àäepi`y mewna Ð

oiyeciw eed ,cea`?.dinza !äéá àáééçéàãîÐ

dly `edy itle .dytp dycwe dxnb ,inelyl

.ofbx `ed m` df z` zeqpl ,ezwxf Ðäðéà
úùãå÷îipeltl dpn oz"l dnec epi`e Ð

,`xwirn dil dxn`w idi` mzdc ."jl ycwi`e

jizern oz :xnelk ,ea `id dhyn Ð o`k la`

.mixg`làùéøã çë êòéãåäìab lr s`c Ð

.dytp dycwe dxnb `l Ð `ed dia`cçë
àôéñã`lc ab lr s`c ,zycewn xn`c Ð

.`ed dly aexwäéìò äëîñciarc Ð

,dgely ded Ð edl lawn ike ,dizegily

.dycwneúùãå÷î äìù òìñ äéä íàåÐ

enk `ed ixde ,dpew mc` ly exvgy

.ezlawnyäéøçà õø.dkyepl Ð
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äðîsqkde ,sqka zipwp dy`dy itl .zycewn dpi`e :yexit Ð o`k oi` oekyn o`k oi`

,i`ce .dy`d cia x`yi `ly oeik ,sqkd zgz oekynd oi`y ?dpwi j`id ,oira epi`

m` ,ok enke .zycewnc `hiyt Ð jly didi oekynde df oekyna il iycwzd :dl xn` i`

zkiyna dpnd dpw `l Ð dilr oekyn el gipde dpzna dpn jl oz` :exiagl xne` mc`

epiaxe .oiyeciwl dpzn oia wlgl oi`e ,oekynd

mc` xn` m`y :xne` mz epiax mya odk miig

,eilr oekyn jlide dpzna dpn jl oz`" exiagl

Ð "dpnd jl oz`y cr oekynd il xifgz l`e

.dpnd el oziy cr oekynd akrl leki i`ce f`c

`aa) "oipne`d z` xkeyd"a xn`c `dn :dnize

zelrdl milretd z` xkeyd iab (a,dr `rivn

mc` my oi`y mewn ,cea` `edy xac lke ozyt

cr :opixn`we .orhn e` odilr xkey Ð oda exfge

.oxky ick cr :ongp ax xn` ?odilr xkey dnk

!fef miynge mirax` cr :ongp axl `ax diaizi`

ilk e`ay :yexit .ecia dliag z`ayk mzd Ð

z`a ik ,`zyde .ziad lra cil lret ly zepne`

oi` oekyn ,o`k oi` dpn `d ?ied i`n ecia dliag

.cqtd el enxb mzdc ,inc `lc :xnel yie !o`k

diiepw `l` ,oekyn zxeza dliagd oi`y :cere

oikeciy zeyrl oilibxyke .oilret xekyl el

jl dpwn ip` ixd" :xn`iy ,dti xaca xdfil jixv

oz` ia xefg` m`" xn` m`c ."utgd seba jke jk

,o`k oi` dpn Ð "oekyn jl `de jke jk jl

dpn opixn` `l oikecya `nye .o`k oi` oekyn

odn cg`dyky oeik ,o`k oi` oekyn ,o`k oi`

.xaca yiiazn ipyd Ð ea xfeg

ïåëùîab lr s` Ð wgvi iaxcke mixg`c

`ly oekyna ixii` wgvi iaxc

aeg lrac oeik :xninl epivn ,ez`eld zrya

cr ,xenb oipw d`eld zrya `ly oekyn dpew

diceariy mil` inp d`eld zrya Ð dctiy

micar ea zepwle dy`d ea ycwl ,oenn aygl

oihib) "gleyd" wxta yxtl jixv oke .zerwxwe

epi` oekynd lr delnd :xn`c `idda (`,fl

.wgvi iaxk dil ipwc meyn mzd yxtne .hnyn

Ð "delnd"e ,ez`eld zrya `ly ied wgvi iaxe

wxt seq rnynck ,ez`eld zrya rnyn

:eyexit ikd `l` .(a,`t `rivn `aa) "mipne`d"

ixnbl ez`eld zrya `ly dil ipwc oeik :mzd

`ly ,ez`eld zrya `ed dpwic `ed `xaq Ð

ixtqa opiyxce ,"jcia jig` ly" aiygc ,hnyi

`le Ð "jci hnyz jig` z`" :(d`x zyxt)ly

dil ipwc oeike .wgvi iaxk dil dpwc meyn mzd yxtne ,xi`n iaxl xaer gqtd xg` ,evng lr ixkpd z` deldy l`xyic `idda (a,`l migqt) "dry lk" wxt yxtl yi oke .jcia jig`

.d`ex dz` i` jly :dil opixwc oiprl ,inp dil ipw ez`eld zrya Ð ez`eld zrya `ly wgvi iaxkïéðî.oiqpe`a aiigzdl :izkec x`ya qxhpewa yexit Ð oekyn dpewy aeg lral

aiigzdl xn` `l wgvi iaxc rnyn ,wgvi iaxk xi`n iax `xnb iwe`e .ied `l Ð l`ey la` ,mpg xney i` xky xney ied i` oekynd lr delna ibilt dcedi iaxe xi`n iax `dc :dywe

.dcia`e daipba aiigzdl oekynd z` dpwy :il d`xp jkl !oiqpe`a

ä÷ãöied Ð iprd ekxanyk ok m` ,dil dpew ied `l i`e ,"jkxae eznlya akye" (ck mixac) aizkcn wiicc :xnel yie !eilr akyl el xifgiy dnn dwcv `ki` :xn`z m`e Ð oipn

.(a,gt `xza `aa) "el oze jlyn wcv" enk ,elyn ozepd `l` dwcv ixwin `lc :miyxtn yie .mixac ziax dil

íðú`ki` Ð xaca `id dligzdy mzdc ;inc `lc :xnel yie !zycewn Ð "jl ip` ycw`e ipeltl dpn oz" :(a,e oiyecw) lirl opixn` `d :xn`z m`e Ð zycewn dpi` jia`l e` `a`l

.zyyeg dpi`e ea dhyn `id `l` ,ycwzdl dzrc oi`c xninl `ki` Ð dvxzy inl mpz :daiyn `ide ,il iycwzd :dligz dl xn` `edy `kd la` ,ycwzdl dzrcc xninl

íðú`pz `lc oeik ,jkl yegl oi`c :xnel yi `nye !`zekixv ipd lk carinl `ki`e !`ibq "ipeltle `a`l" ?"jia`" `ziixaa lirl ipzw i`n` :xn`z m`e Ð zycewn dpi` ipeltl

ith dzrc dknqc ,"jia`l mpz" dxn`ykn "ipeltl mpz" dxn`yk ith zycewn iedilc jzrc `wlqc meyn Ð "ipelte jia`" `pz ikdlc :xnel yi ,inp i` .dicegl `ziixaa "jia`"

.ipelt cia `diykíà,mdipy ly xvg `edc oeik ,dpew dpi`c `hiyt ?edn mdipy ly rlq :ira i`n Ð ok m`c ;`xidp `le .dl dpew dxvgc :qxhpewa yxit Ð zycewn dly rlq did

d`xpe !`l Ð rwxwd lr ccena la` ,gwel ly eztew jeza ccena dl iwene .dfn df oipew Ð oitzey ipy ly xvg :i`pi iax xn` ,(a,ct `xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxt opixn`ck

.`l e` dzrc dknq i` mdipy ly rlqdyk ,irae .dzrc dknq `l Ð dly epi`yae ,dzrc dknq Ð dly rlqdyk `l` ,dxvg oipwa ielz oi` mrhd `kdc :yxtl
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éøîåç

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

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

y oeik ,mrhdeäðîïéà,ïàkjkitl ,dpnd z` dl ozp `l ixdy ¨¤¥¨
ïBkLîïéà,ïàkepi` ixdy ,dpnd mewna ea dycwl liren epi`y ©§¥¨

.dpzna dl ozip
:df oic lr dywn `xnbddéáéúéààáøáøì,ïîçð,`ziixaa epipy ¥¦¥¨¨§©©§¨

dLcé÷úLce÷î ,ïBkLîa.oekyna zycwzn dy`y x`eane . ¦§¨§©§§¤¤
:`xnbd zvxzníúädycwny xaecn `ziixaa -ïBkLîa ¨¨§©§

íéøçàc`ede ,aegd lr oekyn el egipde ,oenn el miaiig eidy ©£¥¦
oekyndy iptn zycewn `ide ,oekynd lr yiy aega dycwn

.dl iepw envréaøãëåøîàc ,÷çöééaøïépî ,÷çöéìòáìáBçäðBwL §¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨¦©¦§©©¤¤
ïBkLî,ez`eld lr lawnyøîàpLlr oekyn laiwy mc` lr ©§¤¤¡©

'ebe hFard z` Fl aiWY aWd' (bi ck mixac) ez`eldäéäz Eìe ¨¥¨¦¤©£§¦§¤
,'ä÷ãöe ,dwcv zaygp oekynd zaydy ixdíàaeg lraBðéà §¨¨¦¥

äðB÷,oekynd z`ä÷ãöïépî,dwcvl daydd zaygp recn ± ¤§¨¨¦©¦
ïàkîepcnlìòáìáBçäðBwL,ïBkLî.dy` ea ycwl leki okle ¦¨§©©¤¤©§

:df oipra dyrn d`ian `xnbdéðaáøàðeäøaïéáàïeáæàéää §¥©¨©¨¦¨©¦
àúnàéèéøôamle` ,zyegp zehexta dgty epw ±àìeåäeäééãäa ©§¨¦§¦¥Ÿ£©£©§

okle ,zehext xkenl zzl mcia did `l ±éáéúBààkñðäéìò± ¦¥©§¨¨¤¨
.oekynk sqk ly dkizg el epzpóBñìø÷éiààúnàokn xg`l ± §¦©©©§¨

mzeyxae mdly `id m`d ewtzqde ,dgtyd xign xwiizp
.xkenl minc siqedl mdilre dze` epw `l oiicry e` ,dxwiizd

eúàdén÷ìiptl e`a ±éaøcénà,el`eyløîàeäì,in` iaxéèéøt ¨§©¥§©¦©¦¨©§§¦¥
ïéà,ïàkokle ,xkenl oze` mzzp `l ixdyàkñðïéà,ïàkoi`y ¥¨©§¨¥¨

xkenl dpzip `l ixdy ,da zepwl dliren mzzpy sqkd zkizg
.dpzna

zern z` lawl dzvx `ly dy` oipra zeziixa d`ian `xnbd
:oiyeciwdeðz,ïðaødy`l xn`éLc÷úä'éì'äðîa,dl epzpe ¨©¨¨¦§©§¦¦§¨¤

eezìèðdpnd z`ez÷øæeycwnd iptaíiìBàøeàì,y`l ±Bàìëì §¨©§¨©©¨¨§¨
øácdðéà ,ãáàä,úLce÷îdvex dpi`y zxne`k `id ixdy ¨¨¨¨¥¥¨§¤¤

dwxf m` wxy rnyn `ziixad ixacn :`xnbd zwiicn .ycwzdl
la` ,zycewn dpi` ca`d mewnl dpnd z`àäeäðéúéãLdén÷± ¨§¦¦§©¥

,ca` epi`y mewna eiptl dwxf m`eåä.ïéLecé÷:`xnbd zl`eye ¨¦¦
àääøîà÷déììé÷Làìàðéòazxne`k `id eiptl dwxfyk `ld ± ¨¨¨§¨¥¨¦Ÿ§¦¨

`pzd :`xnbd daiyn .oiyeciwa dvex ipi`e ,dpnd z` gw ,el
jxcaàì''àéòaéîà÷àì ,øîààéòaéî`ziixad dkxved `l ± Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨

m`y xneleäðéúéãLdén÷eiptl dwxf ±àìceåäìáà ,ïéLecé÷m` §¦¦§©¥§Ÿ¨¦¦£¨
ez÷øæíiìBàøeàìàîéày mixne` epiid ±ïåékàáéiçéîceäaoeik ± §¨©©¨¨¥¨¥¨§¦©§¨§

ok lr ,ewfp z` mlyl zaiig `id el ycwzz `l m`yéLec÷©¥
Léc÷dLôð,ycwzdl dpeekzd ±àäåà÷càãáòéëädne ± ©¦©§¨§¨§¨¨§¨¨¦

,mil dpnd z` dwxfyàøáñdé÷cáéàéàäìàøábéààðçúøàeä §¨¨¤§§¥§©©§¨¦©§¨¨
Bààì,`l e` oqrk `ed m`d jka eze` wecal dxaq ±à÷òîLî Ÿ¨©§©
ïìdzrc oi`y dxen dwixfd ,wfpa zaiigzny ote`a elit`y ¨

.ycwzdl
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeðz,ïðaødy`l xn` ¨©¨¨

éLc÷úä'éì,'äðîael dxn`eíðz'àaàìilyéáàìeE,'jia`l e` - ¦§©§¦¦§¨¤§¥§©¨§¨¦
dðéà,úLce÷î,mixg`l jizern oz zxne`e ea dhyn `idy iptn ¥¨§¤¤

jia`l e` ia`l mpz' ,dxn` m` la` .jl ycwzdl dvex ipi`y
ìòúðîíeìa÷iL,úLce÷î ,'éìmigily eidi mdy dzpeeky iptn ©§¨¤§©§¦§¤¤

`ziixaa xn`p recn zx`an `xnbd .oiyeciwd z` dxear lawl
:'jia`' mbe '`a`' mbàðz`pzd dpy ±'àaà'EòéãBäìçk,àLéøc ¨¨©¨§¦£Ÿ©§¥¨

.ycwzdl dvtg dpi` mewn lkn ,dia`l mpziy dxn`y s`y

eàðz`pzd dpye ±éáà''EEòéãBäìçk,àôéñcdxn`y s`y ¨¨¨¦§¦£Ÿ©§¥¨
zpn lr' dxn`y oeik ,dly aexw epi`y ,ely eia`l mpziy

.dxear lawie dgily didiy dpeekzd 'il mlawiy
dy`l xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbdéLc÷úä'éì ¦§©§¦¦

,'äðîael dxn`eíðz'dðéà ,'éðBìôì,úLce÷îdhyn `idy iptn §¨¤§¥¦§¦¥¨§¤¤
la` .jl ycwzdl dvex ipi`y ,mixg`l jizern oz zxne`e ea

ipeltl mpz' ,dxn` m`ìòúðî,úLce÷î ,'éì íìa÷iLiptn ©§¨¤§©§¥¦§¤¤
.oiyeciwd z` lawl dxear gily didi ipeltdy dzpeeky
mb el` mipic xnel `ziixad dkxved recn zx`an `xnbd

:xg` ipelta mbe jia`e `a`aéàc ,àëéøöeïðéòîLàdzid m`y ± §¦¨§¦©§§¦©
wx epl drinyn `ziixadàaà'éáàå,'E,mixne` epiidíúäàeä ©¨§¨¦¨¨

éëcäøîàdtiqedyk ,df ote`a wx -ìò'úðîíeìa÷iLeåä ,'éì §¦¨§¨©§¨¤§©§¦¨
,ïéLecé÷meynäëîñcdzòceäééléòdzrc z` zkneq `idy ± ¦¦§¨§¨©§¨¦©§
,mdilräøáñïéãáòéìéàúeçéìLeyriy daila zxne`e ± ©§¨¨§¦¦§¦©

,oiyeciwd z` dxear elawie dzegilyìáà'éðBìt',xf mc` `edy £¨§¦
`idy mixne` epiidàìdpi`e ,dxear gily didiy dzrc zkneq Ÿ

.zycewnéàåïðéòîLàwx epl drinyn `ziixad dzid m`e ± §¦©§§¦©
,'éðBìt',mixne` epiidàëäàeäéëcäøîà,df ote`a wx - §¦¨¨§¦¨§¨

dxn`ykíðz''éðBìôì,'il mlawiy zpn lr' dtiqed `leàìeåä §¥¦§¦Ÿ¨
,éLecé÷meynàìcàáøwîdzòcdéaâìdáúéîìdéìäðzîaoi`y ± ¦¥§Ÿ¦©§¨©§¨§©¥§¥§¨¥§©¨¨

`l` xnel oi` okle ,dpzna dpnd z` el zzl eil` daexw dzrc
,ea dhyn `idyìáààaà'éáàåàáøwîc ,'Edzòceäééaâì± £¨©¨§¨¦§¦©§¨©§¨§©©§

,mdil` daexw dzrcyàîéàäðzîadéúéáäéeäééìäéðepiid ± ¥¨§©¨¨©£¦¥¦£©§
.ycwzz `id jkae dpzna dpnd z` mdl oziy dzpeeky mixne`

:`xnbd znkqn.àëéøö:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbd §¦¨
eðz,ïðaødy`l xn`éLc÷úä'éì,'äðîael dxn`eíðz'ìòéab ¨©¨¨¦§©§¦¦§¨¤§¥©©¥

dðéà ,'òìñ,úLce÷î.dpna dzkf `ly meyníàåäéädòìñ,dlL ¤©¥¨§¤¤§¦¨¨¤©¤¨
,úLce÷îlr dpnd z` gipdyke ,el dpew mc` ly exvgy oeik §¤¤

:df oipra wtq d`ian `xnbd .dpnd z` dzpw ,rlqd iabéòaáø ¨¥©
,éáéaiab lr dpnd z` zzl el dxn` m`òìñìL.eäî ,íäéðL ¦¦¤©¤§¥¤©

:`xnbd dwiqne÷éz.hytp `l df wtq ± ¥
dy`l xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbdéLc÷úä'éì ¦§©§¦¦

økëael dxn`e ,'mgleäðz'dðéà ,'áìëìíàå .úLce÷îäéädáìk §¦¨§¥§¤¤¥¨§¤¤§¦¨¨¤¤
,úLce÷î ,dlLd`ian `xnbd .dpizpdn oenn dgiexn `id ixdy ¤¨§¤¤
:df oipra wtqéòaáø,éøîd m`áìkdidõøäéøçà,dkyepl ¨¥©¨¦¤¤¨©£¤¨

,epnn dnvr z` dlivn `id xkkd zpizpae,eäîxn`p m`d ©
yàeääaäàðäà÷cäìvîdLôðdépéîzlvip `idy ef d`pday ± §©£¨¨§¨©§¨©§¨¦¥

,alkdnäøîbdzrcaàéð÷îedéìdLôð,dnvr z` el dpwne ±Bà ¨§¨©§§¨¥©§¨
àîìcéöîäøîàdéì,el xnel dleki `id -àúééøBàcîéáeiç ¦§¨¨¥¨§¨¥¦§©§¨©¥

záéiçîïìevàì.ycwzdl izivxzd `le ,iplivdl aiegn dz` - ¦©©§©§§©©
:`xnbd dwiqne÷éz.hytp `l df wtq ± ¥

dy`l xn` :`ziixad jynd z` d`ian `xnbdéLc÷úä'éì ¦§©§¦¦
,'økëael dxn`eeäðz'òìdðéà ,'éðeléôà ,úLce÷î`edéðò §¦¨§¥§¨¦¥¨§¤¤£¦¨¦
Ceîqä.äìò:`xnbd zx`anéàî,àîòèy iptnäøîàdéìixdy ± ©¨¨¤¨©©§¨¨§¨¥

,ycwnl zxne`k `idékéëéäàðáéiçîcdéaàðàéëäzáéiçîdéa ¦¥¦§¦©©§¨¥£¨¨¦¦©©§§¥
zà`le ,jka aiegn dz` jk ,elik`dl zaiegn ip`y myk ± ©§

.ycwzdl dpeekzd
:ycwnl dixaca dy`d zrc ocne` iabl miyrn d`ian `xnbd

àeääàøábäåäcà÷ïéaæîxken didy mc`a dyrn - ©©§¨©£¨¨§©¥
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ג אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לחינוך  בהנוגע  והכוזרי  הלבבות  חובת  הספרים  הזכרתי  לא  מה  מפני  אותי  ששואל  מה   ...

הבנות, הוא מפני כי האמור בספרים הנ"ל, אם מציעים הדברים ככתבם לפני בנות דורנו זה, קשה 

עליהם להבינם, ותלוי באופן ההסברה, עד שלפעמים קרובות אופן ההסברה הוא העיקר, וזה תלוי 

בהמורה יותר מאשר בהספרים ממנו לוקח את האמור, כמובן...

בברכה.



ריד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiyeciw(ycew zay meil)

gkene .'ef dpn' dl zzl milyd `l oiicr ixdy ,`ed jky i`ce
z` zyxtn `tiqde ,ef dpna xaecn `tiqa oiae `yixa oiay

.`yixd
:dgkedd z` dgec `xnbdéàíeMîàäàìàéøéàef m` ± ¦¦¨Ÿ¦§¨

xaecn `yixa zn`ay dzegcl xyt`y ,gikedl oi` ,dgkedd
e ,ef dpna xaecn `tiqae mzq dpnaàðzd z` dpy `pzde -àôéñ ¨¨¥¨

éelâìd lr zelbl -àlL ,àLéøøîàzdyàLéøzxacnäðîa,Bæ §©¥¥¨¤ŸŸ©¥¨§¨¤
ìáàäðîaíúñeåäïéLecé÷z` ozpy mcew da xefgl dleki dpi`e £¨§¨¤§¨¨¦¦

jkitl ,dpnd lkàðza `pzd dpy -àôéñäðîa,Bæwiiczy ick ¨¨¥¨§¨¤
ììkîdfàLéøczxacnäðîaeléôàå ,íúñéëäàìeåäïéLecé÷cr ¦§¨§¥¨§¨¤§¨©£¦¨¦Ÿ¨¦¦

.xfrl` iax ixack `lye ,lkd z` oziy
:xfrl` iax lr `iyewl sqep uexiz d`ian `xnbdáøéMà,øîà ©©¦¨©

`edy ote`äðBîCìBäåxaecnk ,dl zzl xn`y dpnd z` ¤§¥
,`ziixaaéðàLxpic dl ozpy xfrl` iax ly dxwndn dpey ± ©¦

xfrl` iax dcen jlede dpen `edy ote`ay ,jiyndl `la cala
dzòãcdélekàcr ycwzdl dzrca zxneb dpi`e dpnd lk lr - §©§¨©¥

oziy xn` m` la` ,mzq dpn xn` m` elit` ,elek z` lawzy
zpn lr cin ycwzdl dzrc ,eze` dlaiwe xpic wx ozpe dpn dl

.jk xg` x`yd z` milyiy

:`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdéàäøðéc'ìL'úLçðm`y ©¦¨¤§Ÿ¤
,zycewn dpi` dpna `vnpéëéäéîc,xaecn cvik ±éàäòãécdéa ¥¦¨¥¦§¨§¨¥

,zyegp ly `edy drcie eze` dz`x m` ±àääøáñäìa÷åixd ± ¨¨§¨§¦§¨
:`xnbd zx`an .zycewn dpi` recne elawl dnikqdàìàëéøö Ÿ§¦¨

`l` xaecnd oi` ±déáäécdéìäéðàéìéìadpnd z` dl ozpy ± §©£¥¦£¥§¥§¨
:sqep xe`ia .zyegp ly xpic ea yiy dz`x `le ,dlilaéà,énð ¦©¦

çkzLàcdéìéðéaéæeæaxern jk xg` `vnp zyegp ly xpicdy ± §¦§©©¥¥¥¥
.dligza ea dxikd `le ,mixpicd x`y oia

n:`ziixad ixac z` yxtl `xnbd dtiqeéàäøðéc''òøm`y ©¦¨©
,eptilgie zycewn dpna `vnpéëéäéîc,xaecn cvik ±éààìc ¥¦¨¥¦§Ÿ

÷éôð,ea ynzydl xyt` i`y xnelk ,weya `vei epi` m` ±eðééä ¨¦©§
k df ixd -øðécìL,úLçðzycewny `ziixaa xn`p recne ¦¨¤§Ÿ¤

:`xnbd zx`an .xg`a eptilgieøîàáø,àttxaecnïBâk÷éôðc ¨©©¨¨§§¨¦
ìòéãé÷çcä,milg oiyeciwd okle ,wgeca ea ynzydl xyt`y ± ©§¥©§¨

:xzei ie`x xg`a etilgdl eilry `l`
:oekyna oipwe oiyeciw lr dpc `xnbdøîààáøøîàáø,ïîçð ¨©¨¨¨©©©§¨

øîàdìdy`l -éLc÷úäéìçépäå ,äðîadìïBkLîäéìòmewna ¨©¨¦§©§¦¦§¨¤§¦¦©¨©§¨¤¨
,envr dpnd z` dl zzldðéà,úLce÷î ¥¨§¤¤
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xcde"המשך ביאור למסכת קידושין ליום שבת קודש עמ' א' fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiyeciw(iyiy meil)

,divga wx ycwzdl dzvxzd `ide ,legl mileki mpi` oiyeciwd
e ,dlek lr hytzdl exeaic gka oi`eàäàìàéîcdnec df oi` ± ¨Ÿ©§¨

àlààäìøîàcéaøäîäa ,ïðçBéìLéðLLéc÷ä ,ïéôzeLz` cg`d ¤¨§¨§¨©©¦¨¨§¥¨¤§¥¨¦¦§¦
déöç,el jiiydåjk xg`øæçdç÷ìeetzeynäLBã÷ ,dLéc÷äå ¤§¨§¨©§¨¨§¦§¦¨§¨

,dlek dndaddðéàåäáéø÷dzid `l dligzay oeik ,gafnl §¥¨§¥¨
oi`e ,oaxw zeidln dzgcpe ,ycwed divg wxy ,daxwdl die`x

,zxg` dnda dinca aixwdle dxkenl m` ik dpwz dläNBòå§¤
äøeîz,zxg` dndaa dze` silgd m`dúøeîúedndad ± §¨§¨¨

dpic da dze` xindyàöBikdadpi`y ,dxned day ef dndak - ©¥¨
dy` ivg ycwnd oke .zxg` dinca `iaie xkniz `l` daixw
zakrnd dy`d zrc meyn ,dleka mihyet mpi` oiyeciwd
.zycewn dpi` ,dy` ivg wx ycwl zexyt` oi`y meyne .xaca

:opgei iax ixacn micnlpd mipicd z` zx`an `xnbdòîLdpéî §©¦¨
,opgei iax ixacnúìziegic ipiipra mzylye ,mipic dyely ± §¨

,oaxwa
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' אדר דמרבין בשמחה )והקודמיו( בו כותב אודות עניני הישיבה.

ובטוחני שכמו שראה נפלאות השי"ת בעבר ע"י התעוררות ר"ר של רבותינו נשיאינו, שבודאי 

ואדרבה, ואם בהתחלה דקשה היא הי' כנ"ל אעכו"כ לאחר שבעזה"י מעלין  יהי' בעתיד  כן  ובודאי 

בקדש משנה לשנה.

ויהי רצון שכאו"א יעשה בזה מתוך שמחה אמיתית אשר השמחה שהתורה מצווה עלי' היא 

כלשון רבנו הזקן )שו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף יב( לא למשוך ביין וכו' ויאמר כל מי שיוסיף בזה ירבה 

במצות שמחה וכו' ולא נצטוינו וכו' אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל כו' עיי"ש.

ואף שמחולקת שמחת פורים שהיא עד דלא ידע משא"כ בשמחת יום טוב בה מדובר בשו"ע 

שם, הצד השוה שביניהם שגם שמחה זו צ"ל עבודת יוצר הכל אך שאינה בהגבלה וכמבואר בדא"ח 

בדרושי פורים.

תקותי שינצל אפשריותו ככל האפשרי להמשיך ביינה של תורה וכמבואר בדא"ח בכ"מ שרומז 

לרזין דאורייתא פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובאופן דהפצה בלי הגבלה כנ"ל 

ויהי רצון שיעשה בזה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.



רטו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc oiyeciw(ycew zay meil)

gkene .'ef dpn' dl zzl milyd `l oiicr ixdy ,`ed jky i`ce
z` zyxtn `tiqde ,ef dpna xaecn `tiqa oiae `yixa oiay

.`yixd
:dgkedd z` dgec `xnbdéàíeMîàäàìàéøéàef m` ± ¦¦¨Ÿ¦§¨

xaecn `yixa zn`ay dzegcl xyt`y ,gikedl oi` ,dgkedd
e ,ef dpna xaecn `tiqae mzq dpnaàðzd z` dpy `pzde -àôéñ ¨¨¥¨

éelâìd lr zelbl -àlL ,àLéøøîàzdyàLéøzxacnäðîa,Bæ §©¥¥¨¤ŸŸ©¥¨§¨¤
ìáàäðîaíúñeåäïéLecé÷z` ozpy mcew da xefgl dleki dpi`e £¨§¨¤§¨¨¦¦

jkitl ,dpnd lkàðza `pzd dpy -àôéñäðîa,Bæwiiczy ick ¨¨¥¨§¨¤
ììkîdfàLéøczxacnäðîaeléôàå ,íúñéëäàìeåäïéLecé÷cr ¦§¨§¥¨§¨¤§¨©£¦¨¦Ÿ¨¦¦

.xfrl` iax ixack `lye ,lkd z` oziy
:xfrl` iax lr `iyewl sqep uexiz d`ian `xnbdáøéMà,øîà ©©¦¨©

`edy ote`äðBîCìBäåxaecnk ,dl zzl xn`y dpnd z` ¤§¥
,`ziixaaéðàLxpic dl ozpy xfrl` iax ly dxwndn dpey ± ©¦

xfrl` iax dcen jlede dpen `edy ote`ay ,jiyndl `la cala
dzòãcdélekàcr ycwzdl dzrca zxneb dpi`e dpnd lk lr - §©§¨©¥

oziy xn` m` la` ,mzq dpn xn` m` elit` ,elek z` lawzy
zpn lr cin ycwzdl dzrc ,eze` dlaiwe xpic wx ozpe dpn dl

.jk xg` x`yd z` milyiy

:`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdéàäøðéc'ìL'úLçðm`y ©¦¨¤§Ÿ¤
,zycewn dpi` dpna `vnpéëéäéîc,xaecn cvik ±éàäòãécdéa ¥¦¨¥¦§¨§¨¥

,zyegp ly `edy drcie eze` dz`x m` ±àääøáñäìa÷åixd ± ¨¨§¨§¦§¨
:`xnbd zx`an .zycewn dpi` recne elawl dnikqdàìàëéøö Ÿ§¦¨

`l` xaecnd oi` ±déáäécdéìäéðàéìéìadpnd z` dl ozpy ± §©£¥¦£¥§¥§¨
:sqep xe`ia .zyegp ly xpic ea yiy dz`x `le ,dlilaéà,énð ¦©¦

çkzLàcdéìéðéaéæeæaxern jk xg` `vnp zyegp ly xpicdy ± §¦§©©¥¥¥¥
.dligza ea dxikd `le ,mixpicd x`y oia

n:`ziixad ixac z` yxtl `xnbd dtiqeéàäøðéc''òøm`y ©¦¨©
,eptilgie zycewn dpna `vnpéëéäéîc,xaecn cvik ±éààìc ¥¦¨¥¦§Ÿ

÷éôð,ea ynzydl xyt` i`y xnelk ,weya `vei epi` m` ±eðééä ¨¦©§
k df ixd -øðécìL,úLçðzycewny `ziixaa xn`p recne ¦¨¤§Ÿ¤

:`xnbd zx`an .xg`a eptilgieøîàáø,àttxaecnïBâk÷éôðc ¨©©¨¨§§¨¦
ìòéãé÷çcä,milg oiyeciwd okle ,wgeca ea ynzydl xyt`y ± ©§¥©§¨

:xzei ie`x xg`a etilgdl eilry `l`
:oekyna oipwe oiyeciw lr dpc `xnbdøîààáøøîàáø,ïîçð ¨©¨¨¨©©©§¨

øîàdìdy`l -éLc÷úäéìçépäå ,äðîadìïBkLîäéìòmewna ¨©¨¦§©§¦¦§¨¤§¦¦©¨©§¨¤¨
,envr dpnd z` dl zzldðéà,úLce÷î ¥¨§¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc oiyeciw(iyiy meil)

,divga wx ycwzdl dzvxzd `ide ,legl mileki mpi` oiyeciwd
e ,dlek lr hytzdl exeaic gka oi`eàäàìàéîcdnec df oi` ± ¨Ÿ©§¨

àlààäìøîàcéaøäîäa ,ïðçBéìLéðLLéc÷ä ,ïéôzeLz` cg`d ¤¨§¨§¨©©¦¨¨§¥¨¤§¥¨¦¦§¦
déöç,el jiiydåjk xg`øæçdç÷ìeetzeynäLBã÷ ,dLéc÷äå ¤§¨§¨©§¨¨§¦§¦¨§¨

,dlek dndaddðéàåäáéø÷dzid `l dligzay oeik ,gafnl §¥¨§¥¨
oi`e ,oaxw zeidln dzgcpe ,ycwed divg wxy ,daxwdl die`x

,zxg` dnda dinca aixwdle dxkenl m` ik dpwz dläNBòå§¤
äøeîz,zxg` dndaa dze` silgd m`dúøeîúedndad ± §¨§¨¨

dpic da dze` xindyàöBikdadpi`y ,dxned day ef dndak - ©¥¨
dy` ivg ycwnd oke .zxg` dinca `iaie xkniz `l` daixw
zakrnd dy`d zrc meyn ,dleka mihyet mpi` oiyeciwd
.zycewn dpi` ,dy` ivg wx ycwl zexyt` oi`y meyne .xaca

:opgei iax ixacn micnlpd mipicd z` zx`an `xnbdòîLdpéî §©¦¨
,opgei iax ixacnúìziegic ipiipra mzylye ,mipic dyely ± §¨

,oaxwa
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המשך ביאור למסכת קידושין ליום שישי עמ' א'

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבו מכ"ז שבט, ובהנוגע לשאלותיו:

א( בהנוגע להשתתף בארגוני תנועה מסוימת אשר בשעתה אסרה הרבנות לשתף פעולה עמהם, 

איך להתיחס להאמור.

הנה בכלל - כיון שרב מרא דאתרא פוסק בכח הסמיכות, ז. א. דעת תורה, מובן שהבא למקום 

האמור, צריך לשמור פסק האמור )מלבד באם ישנן כמה קהלות ולכל אחת רב במיוחד ואין בית דין 

- לדבר עם הרבנים בשאלה הנ"ל,  גם מחובתו  ואולי  ומאחדם(. אלא שכמובן שברשותו,  שמקשרם 

ולברר אצלם אם פס"ד האמור הוא גם בנוגע לבקשה מסוג זה שהופנית אליו או שזהו שונה.

ב( לשאלתו האם ירשום עצמו לבחינה ביוניברסיטה.

כנראה ממכתבו אין השאלה האם ילמוד באוניברסיטה, כי נעשה זה בלא"ה, כי אם בהנוגע 

לבחינות - בכל אופן בכגון דא יש לבחון )לשער( תגובת הצבור על האמור, אם יתפרש זה כנתינת הכשר 

לענין בלתי רצוי, ובזה הרי יש לבחון המצב על אתר דוקא.

הדגשתי האמורה לעיל שאינו שואל בהנוגע ללימוד עצמו - מובנת ע"פ היחס המפורסם בהנוגע 

ללימודי חול, וק"ל.

ג( בהנוגע להצעה לחתוך את כל בשר החניכיים כו', ר"ל.

בכלל הצעה מוזרה היא, ובפרט שהחיתוך הוא על מנת שיקום בשר חדש וכו', ז. א. ענין שאי 

אפשר להיות בטוח )במאה אחוז?( שכן יהי' במילואו. בכל זה כיון שכותב שקבל הצעת מומחה, יש לפנות 

למומחה אחר ולדעת דעתו בזה, ובמקום ספק ובכלל - הרי שב ואל תעשה עדיף.

טוב  מהו  חז"ל  לנו  הודיעו  וכבר  ובפרטיות,  כותב  אודותו  מהכינוס  טוב  להתבשר  לי  ינעם 

והובטחנו  הלב  מן  היוצאים  דברים  והרי  פירות,  העושה  וטוב  לבריות  טוב  לשמים  טוב  האמיתי, 

שנכנסים ללב השומע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

מ. שניאורסאהן

- עשירי  נשיא ישראל  ב. בטח השתתף בהתועדות דיום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר  נ. 

בשבט - ולקח מההתעוררות על כל השנה כולה, שזהו מטרת התועדות חסידותית.



c"agרטז i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.ãéøö Bì äéäé àì øçîì óàL øeáñå äìéla ñBk Bì ïéàå älôza äìcáä øékæä àìå äòè íàøæçì C ¦¨¨§Ÿ¦§¦©§¨¨©§¦¨§¥©©§¨§¨¤©§¨¨Ÿ¦§¤¨¦©£Ÿ
ãéî ìltúäìe[aiCk øçà Bì äéäiL ätönL ét-ìò-óà älôza äìcáä øékæäìe[biíúqä ïî íB÷î-ìkî §¦§©¥¦¨§©§¦©§¨¨©§¦¨©©¦¤§©¤¤¦§¤©©¨¦¨¨¦©§¨

Ck ìk úBðòúäì Bzòc ïéà[ciøàaúpL Bîk dcáìa ñBkä ìòL äìcáäa àöBé Bðéà äîeàî íBòèé íàå ¥©§§¦§©¨¨§¦¦§§¨¥¥©©§¨¨¤©©¦§©¨§¤¦§¨¥
:(â ïîéña)§¦¨

ד  סעיף בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ãéî [áé חזרת עם להמתין חפץ אם שגם היינו -

לחזור  עליו מכלֿמקום כוס, ימצא אולי התפילה
מיד. ולהתפלל

ë"çà [âé ראשון יום חצות לאחר -24.

êë ìë [ãé אם ולהתפלל לחזור שצריך הדין והוא -
שצריך  כגון למחרת, עד אפילו להתענות דעתו אין

חליו  מחמת הערב .25לאכול

zetqede mipeiv
יין 24) לו יהיה שאם א) ס"ק רצו (סי' מקו"א הובא לעיל

הסתם  שמן וכיון מיד, לאכול לו מותר א' יום חצות לאחר
ולאחר  להמתין), שחייבוהו ממה (יותר להתענות דעתו אין
בהיתר  טעם (אפילו היין על הבדלתו תועיל לא שטעם

ולהתפלל. לחזור חייב לכך - ס"ג) על כדלעיל
היין  על הבדלתו תועיל בהיתר טעם שאם האומרים (ולדעת

ליום  א' יום בין אלא חצות לאחר חצות קודם בין לחלק אין
נתיב  הגהות וראה ס"ו), רצט סי' רעק"א הגהות (ראה ב'
ח  ס"ק לג סי' החיים' 'דרך על נאה) (להרא"ח החיים
חצות. לאחר חצות קודם בין שבקו"א זה מחילוק שהתעלם

בערב.25) למחרת עד להתענות דעתו אם ס"ו לקמן וראה

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

Ê במחצלאות שהקיפו שלשה או שנים כגון כיצד
גם  והבדילו בכרמלית או הרבים ברשות סביבותיהם
בשלו  לטלטל מותר אחד כל והיה יחד עירבו ולא ביניהם
כיון  שבת אומרים אנו שביניהם המחצלאות נגללו ובשבת
שביניהם  המחצלאות מבלעדי שגם כיון הותרה שהותרה

הראשונות. מחצלאות ידי על גמורה היחיד רשות היתה

ונפרסו  ביניהם פרוסות מחצלאות היו לא השבת קודם ואם
מותר. במזיד אפילו בשבת

אינן  במזיד בשבת שנפרסו החיצונות מחצלאות אבל
ונגללו  השבת בתחלת פרוסות כבר היו כן אם אלא מועילות
שבת  בהם אומרים אין ונפרסו חזרו לא ואם ונפרסו וחזרו
המפסיקות  מחיצות כאן ואין הואיל הותרה שהותרה כיון

גמורה. כרמלית או הרבים רשות בין

ל  הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף פי (אבל על אף דירה
רשות  הוא התורה שמן כיון סופרים מדברי ככרמלית שהוא
כמ"ש  הותרה שהותרה כיון שבת בו אומרים גמורה היחיד

ש"ס): בסי'

Á יחד ועירבו בזו זו קשורות שהן שבים ספינות שתי  וכן
שהותרה  כיון שבת בהן אומרים אין נפסקו ובשבת
ביניהן  מפסיק הים כאילו זה הרי שכשנפסקו לפי הותרה
חזרו  אם אבל גמורה כרמלית הוא והים שנ"ה בסי' כמ"ש

שמבלעדי  כיון הראשון להתירן חזרו במזיד אפילו ונקשרו
היחיד: רשות שתיהן היו זה

Ë מבית יותר היא אפילו בכולה לטלטל מותר ספינה
אומרים  ואין דירה למוקפת שחשובה מפני סאתים

לדירה. שלא נעשו מים להבריח מחיצותיה

היא  זו שכפייתה תחתיה לדור כפאה אם לומר צריך ואין
לדירה  מוקפת כן ע"י ונעשה מטה לדירת מחיצתה עשיית

אסיק. גוד משום מלמעלה גבה על גם

בין  תחתיה בין בה מטלטלין אין לזופתה כפאה אם אבל
שבטל  מפני מסאתים יותר היא אם אמות בד' אלא עליה
זמן  כל עומדות שאינן זו בכפייתן דירה מתורת מחיצותה

מעלה: לדירת ולא מטה לדירת לא כפייתן

È ואוכפות בכלים אפילו יום מבעוד מחיצה עושין בכל
השבת  אחר להנטל שסופן פי על אף טפחים י' הגבוהים
חבלים  של כגון שתי בלא ערב של מחיצות ואפילו
י' בגובה חבל גבי על חבל סביב יתידות גבי על המתוחים
עשרה  הגבוהים קנים כגון ערב בלא שתי של או טפחים
סאתים  בית עד מועלת זה הרי זה אצל זה בארץ הנעוצים

ש"ס. בסי' שנתבאר כמו בישוב ליחיד אפילו

ג' לחבירו קנה בין או לחבירו חבל בין יהיה שלא ובלבד
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

כסתום  נחשב טפחים מג' פחות שהוא אויר וכל טפחים
טפחים  ג' לחבירו אחד חבל בין אפילו יש אם אבל לגמרי
הוא  טפחים ג' של האויר כן אם (אלא כלל מחיצה אינו
חבל  עד הללו טפחים ג' של העליון מחבל ויש באמצע)
סתום  טפחים מג' יותר המחיצה גובה שבראש העליון
גם  סתום הללו אויר טפחים ג' של התחתון ומחבל בחבלים
מחבל  אין שאם לארץ סמוך משלשה פחות עד בחבלים כן
גובה  שבראש העליון חבל עד הללו טפחים ג' של העליון
שמצד  האויר הרי בחבלים סתומים טפחים ג' אלא המחיצה
האויר  דהיינו הסתומים הללו טפחים לג' זה ומצד זה
ג' של האויר עם המחיצה גובה שבראשי חבל שעד העליון
שביניהם  סתומים טפחים הג' ומבטלים באים הללו טפחים
מבטל  זה אויר אין אזי טפחים מג' יותר הסתום אם אבל

ממנו. מרובה והוא הואיל שעליו הסתום

מהארץ  טפחים ג' אויר יש אם אבל לחבל חבל בין זה וכל
יותר  לגמרי סתום ואילך משם אפילו התחתון חבל עד
לבקוע  יכולים והגדיים הואיל מחיצה זו אין אמה ממאה

שנ"ה: בסי' כמ"ש תחתיה

‡È אחד קנה בין יש אם בקנים אבל בחבלים זה וכל
המחיצה  אין אמות עשר עד יותר או טפחים ג' לחבירו
כמו  העומד על מרובה הפרוץ כן אם אלא זה בשביל נפסלת
ולא  המחיצה לקצה סמוך אויר יש אם ואפילו שיתבאר
שיבא  אומרים אין הקצה עד מעשר יותר עומד שם נשאר
הנשאר  עומד ויבטלו לקצה שחוץ העולם אויר עם זה אויר
מבטל  שהאויר אומרים שאין לפי הקצה עד זה מאויר
כגון  העומד ידי על כסתום נחשב שהוא באויר אלא העומד
שהוא  לרקיע עד שלמעלה והאויר המחיצה שבתוך האויר
אויר  אבל עשרה גבוה עומד תחתיו כשיש כסתום ג"כ נחשב
ידי  על כלל כסתום נחשב אין המחיצה לקצה שחוץ העולם

כלל: מבטלו אינו ולכן העומד

·È בהמה שם שיעמיד מחיצה עושים חיים מבעלי אפילו
ובלבד  בשבת שם לטלטל ומותר יום מבעוד לדופן
החלל  ואם שס"ג בסי' שיתבאר ע"ד שם קשורה שתהא

בקנים: שם לגדור צריך טפחים ג' גבוה הרגלים שבין

‚È העומדים מהאנשים מחיצה לעשות מותר בשבת ואפילו
בכך  בנין דרך שאין לפי טפחים מג' בפחות זה אצל זה
מהֿשאיןֿכן  עצמו לדעת ועומד דעת בן הוא האדם (שהרי
לבנין) דומה למחיצה והעמדתה בעלמא כעץ שהיא בהמה
רשות  וביניהם מחיצה חשובים מהלכים כשהם ואפילו
מחיצות  כד' מהם שיש בענין הוא (אם גמורה היחיד

שביניהם): לחלל מקיפות

„È אלא בשבת להעמידם שמותר אמורים דברים במה
שם  מעמידם הוא מחיצה שלשם יודעים אינם כשהם
ועומדים  דעת בני והם למחיצה מתכוונים אינם שהם (שכיון
אם  אבל בשבת) מחיצה עשיית משום בזה אין עצמן לדעת
והעמידם  עבר ואם להעמידם אסור יודע מהם אחד אפילו
שנתבאר  בשבת במזיד הנעשית כמחיצה דינם במזיד

למעלה.

קרוב  אם מחיצות מהם שעושה עתה הודיעם לא אם ואפילו
להם  ונודע אחת פעם מחיצה מהם שעשה כגון שידעו הדבר
בדבר  ירגישו שמא עוד מחיצה מהם הוא יעשה לא כבר
ונמצא  יגמרוה ואח"כ המחיצה עשיית לגמור שיספיקו טרם
רשאי  אחר אדם אם להסתפק יש אבל באיסור נעשית

להקל): סופרים דברי (וספק עוד מחיצה מהם לעשות

ÂË אם ראשונה פעם מחיצה מהם כשעושה ואפילו
כדי  כך מוליכם ואח"כ כמחיצות תחלה מעמידם
בדבר  שירגישו הדבר קרוב מהלכים כשהם ביניהם לטלטל
שהעמידם  כיון כמחיצות אותם הולכתם שיגמור קודם
לטלטל  התירו ולא ביניהם הולך והוא מוליכם ואח"כ תחלה

מעצמם: מהלכים כשהם אלא הילוכם דרך ביניהם

ÊË הרגישו שאח"כ פי על אף לדעת שלא תחלה באו אם
שהספיק  קודם המחיצות מהם שנעשה לאחר בדבר
המחיצה  עשיית שבשעת כיון כלום בכך אין ביניהם לטלטל

לדעת: שלא היתה

ÊÈ הצורך בשעת אלא אדם בני של מחיצה לעשות אין
טוב  יותר הרבים ברשות חפץ שכח ואם הדחק ובשעת
ויביאוהו  מאליהם החפץ יגביהו והם תינוקות שם להוליך

גדול. ויביאנו אדם בני של מחיצות משיעשה לבית

ולהנאת  אביו של הוא זה שחפץ יודע התינוק שאין והוא
ברשות  חפץ שמצא שסבור אותו בהבאתו מתכוין הוא עצמו
מתכוין  הוא הרי אביו של זה שחפץ יודע אם אבל הרבים
למחות  אדם כל וצריך אביו בשביל בהבאתו הסתם מן
וכלֿשכן  של"ד בסי' שנתבאר כמו יביאנו שלא זה בתינוק
הוא  החפץ אם הדין (והוא שיביאנו כדי שמה יוליכנו שלא

אליו). ויביאנו ומכירו יודעו והתינוק אחר של

בו  ולגעור לחנכו מצווה אביו אבל באחרים זה וכל
ואפילו  עצמו להנאת אפילו שבת מחלל כשרואהו ולהפרישו
שלא  וכלֿשכן שמ"ג בסימן כמ"ש סופרים דברי באיסורי

שלו: החפץ אין אפילו שיביאנו כדי שמה יוליכנו

ÁÈ העומד על מרובה שבו שהפרוץ מחיצות היקף כל
מהם  פרצה כל כן אם אלא פרוץ כולו וכאילו אסור
מותר  בשוה שוה כעומד הפרוץ אם אבל טפחים מג' פחותה
היא  שכך ערב) של במחיצות בין שתי של במחיצות (בין
צריך  שיהא ולא פרוץ הרוב יהיה שלא מסיני למשה הלכה
מעשר  יותר פרוץ אחד במקום יהיה שלא ובלבד עומד הרוב

כפתח: שהוא מפני מותר בכלל ועד עשר עד אבל אמות

ËÈ מותר מעשר יתירה לפרצה אפילו פתח צורת עשה אם
בחצר  אמורים דברים במה כלל פרוץ כאן שאין מפני
בשביל  ולא לדירה אותם ומקיפים דיורים בהם שיש ומבוי
הוא  דירתם כשהיקף בהם מועיל לכן בלבד טלטול היתר
בה  לעשות שבא בבקעה אבל רוחות מד' פתח צורת ידי על
סופרים  מדברי מועיל אינו בתוכו לטלטל להתיר כדי היקף
אם  אבל בלבד פתח צורת ידי על מוקפות רוחות הד' כשכל
עשר  על יתירות פרצות בו שיש אלא כתיקונו הוא ההיקף
העומד. על מרובה הפרוץ אם אפילו פתח צורת בהן מועיל
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ד  סעיף בתפלה הבדלה דין רצד סימן ב חלק

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך

1

2

3

4

dkld ixe`ia
ãéî [áé חזרת עם להמתין חפץ אם שגם היינו -

לחזור  עליו מכלֿמקום כוס, ימצא אולי התפילה
מיד. ולהתפלל

ë"çà [âé ראשון יום חצות לאחר -24.

êë ìë [ãé אם ולהתפלל לחזור שצריך הדין והוא -
שצריך  כגון למחרת, עד אפילו להתענות דעתו אין

חליו  מחמת הערב .25לאכול

zetqede mipeiv
יין 24) לו יהיה שאם א) ס"ק רצו (סי' מקו"א הובא לעיל

הסתם  שמן וכיון מיד, לאכול לו מותר א' יום חצות לאחר
ולאחר  להמתין), שחייבוהו ממה (יותר להתענות דעתו אין
בהיתר  טעם (אפילו היין על הבדלתו תועיל לא שטעם

ולהתפלל. לחזור חייב לכך - ס"ג) על כדלעיל
היין  על הבדלתו תועיל בהיתר טעם שאם האומרים (ולדעת

ליום  א' יום בין אלא חצות לאחר חצות קודם בין לחלק אין
נתיב  הגהות וראה ס"ו), רצט סי' רעק"א הגהות (ראה ב'
ח  ס"ק לג סי' החיים' 'דרך על נאה) (להרא"ח החיים
חצות. לאחר חצות קודם בין שבקו"א זה מחילוק שהתעלם

בערב.25) למחרת עד להתענות דעתו אם ס"ו לקמן וראה

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

Ê במחצלאות שהקיפו שלשה או שנים כגון כיצד
גם  והבדילו בכרמלית או הרבים ברשות סביבותיהם
בשלו  לטלטל מותר אחד כל והיה יחד עירבו ולא ביניהם
כיון  שבת אומרים אנו שביניהם המחצלאות נגללו ובשבת
שביניהם  המחצלאות מבלעדי שגם כיון הותרה שהותרה

הראשונות. מחצלאות ידי על גמורה היחיד רשות היתה

ונפרסו  ביניהם פרוסות מחצלאות היו לא השבת קודם ואם
מותר. במזיד אפילו בשבת

אינן  במזיד בשבת שנפרסו החיצונות מחצלאות אבל
ונגללו  השבת בתחלת פרוסות כבר היו כן אם אלא מועילות
שבת  בהם אומרים אין ונפרסו חזרו לא ואם ונפרסו וחזרו
המפסיקות  מחיצות כאן ואין הואיל הותרה שהותרה כיון

גמורה. כרמלית או הרבים רשות בין

ל  הוקף שלא סאתים מבית יותר קרפף פי (אבל על אף דירה
רשות  הוא התורה שמן כיון סופרים מדברי ככרמלית שהוא
כמ"ש  הותרה שהותרה כיון שבת בו אומרים גמורה היחיד

ש"ס): בסי'

Á יחד ועירבו בזו זו קשורות שהן שבים ספינות שתי  וכן
שהותרה  כיון שבת בהן אומרים אין נפסקו ובשבת
ביניהן  מפסיק הים כאילו זה הרי שכשנפסקו לפי הותרה
חזרו  אם אבל גמורה כרמלית הוא והים שנ"ה בסי' כמ"ש

שמבלעדי  כיון הראשון להתירן חזרו במזיד אפילו ונקשרו
היחיד: רשות שתיהן היו זה

Ë מבית יותר היא אפילו בכולה לטלטל מותר ספינה
אומרים  ואין דירה למוקפת שחשובה מפני סאתים

לדירה. שלא נעשו מים להבריח מחיצותיה

היא  זו שכפייתה תחתיה לדור כפאה אם לומר צריך ואין
לדירה  מוקפת כן ע"י ונעשה מטה לדירת מחיצתה עשיית

אסיק. גוד משום מלמעלה גבה על גם

בין  תחתיה בין בה מטלטלין אין לזופתה כפאה אם אבל
שבטל  מפני מסאתים יותר היא אם אמות בד' אלא עליה
זמן  כל עומדות שאינן זו בכפייתן דירה מתורת מחיצותה

מעלה: לדירת ולא מטה לדירת לא כפייתן

È ואוכפות בכלים אפילו יום מבעוד מחיצה עושין בכל
השבת  אחר להנטל שסופן פי על אף טפחים י' הגבוהים
חבלים  של כגון שתי בלא ערב של מחיצות ואפילו
י' בגובה חבל גבי על חבל סביב יתידות גבי על המתוחים
עשרה  הגבוהים קנים כגון ערב בלא שתי של או טפחים
סאתים  בית עד מועלת זה הרי זה אצל זה בארץ הנעוצים

ש"ס. בסי' שנתבאר כמו בישוב ליחיד אפילו

ג' לחבירו קנה בין או לחבירו חבל בין יהיה שלא ובלבד
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כסתום  נחשב טפחים מג' פחות שהוא אויר וכל טפחים
טפחים  ג' לחבירו אחד חבל בין אפילו יש אם אבל לגמרי
הוא  טפחים ג' של האויר כן אם (אלא כלל מחיצה אינו
חבל  עד הללו טפחים ג' של העליון מחבל ויש באמצע)
סתום  טפחים מג' יותר המחיצה גובה שבראש העליון
גם  סתום הללו אויר טפחים ג' של התחתון ומחבל בחבלים
מחבל  אין שאם לארץ סמוך משלשה פחות עד בחבלים כן
גובה  שבראש העליון חבל עד הללו טפחים ג' של העליון
שמצד  האויר הרי בחבלים סתומים טפחים ג' אלא המחיצה
האויר  דהיינו הסתומים הללו טפחים לג' זה ומצד זה
ג' של האויר עם המחיצה גובה שבראשי חבל שעד העליון
שביניהם  סתומים טפחים הג' ומבטלים באים הללו טפחים
מבטל  זה אויר אין אזי טפחים מג' יותר הסתום אם אבל

ממנו. מרובה והוא הואיל שעליו הסתום

מהארץ  טפחים ג' אויר יש אם אבל לחבל חבל בין זה וכל
יותר  לגמרי סתום ואילך משם אפילו התחתון חבל עד
לבקוע  יכולים והגדיים הואיל מחיצה זו אין אמה ממאה

שנ"ה: בסי' כמ"ש תחתיה

‡È אחד קנה בין יש אם בקנים אבל בחבלים זה וכל
המחיצה  אין אמות עשר עד יותר או טפחים ג' לחבירו
כמו  העומד על מרובה הפרוץ כן אם אלא זה בשביל נפסלת
ולא  המחיצה לקצה סמוך אויר יש אם ואפילו שיתבאר
שיבא  אומרים אין הקצה עד מעשר יותר עומד שם נשאר
הנשאר  עומד ויבטלו לקצה שחוץ העולם אויר עם זה אויר
מבטל  שהאויר אומרים שאין לפי הקצה עד זה מאויר
כגון  העומד ידי על כסתום נחשב שהוא באויר אלא העומד
שהוא  לרקיע עד שלמעלה והאויר המחיצה שבתוך האויר
אויר  אבל עשרה גבוה עומד תחתיו כשיש כסתום ג"כ נחשב
ידי  על כלל כסתום נחשב אין המחיצה לקצה שחוץ העולם

כלל: מבטלו אינו ולכן העומד

·È בהמה שם שיעמיד מחיצה עושים חיים מבעלי אפילו
ובלבד  בשבת שם לטלטל ומותר יום מבעוד לדופן
החלל  ואם שס"ג בסי' שיתבאר ע"ד שם קשורה שתהא

בקנים: שם לגדור צריך טפחים ג' גבוה הרגלים שבין

‚È העומדים מהאנשים מחיצה לעשות מותר בשבת ואפילו
בכך  בנין דרך שאין לפי טפחים מג' בפחות זה אצל זה
מהֿשאיןֿכן  עצמו לדעת ועומד דעת בן הוא האדם (שהרי
לבנין) דומה למחיצה והעמדתה בעלמא כעץ שהיא בהמה
רשות  וביניהם מחיצה חשובים מהלכים כשהם ואפילו
מחיצות  כד' מהם שיש בענין הוא (אם גמורה היחיד

שביניהם): לחלל מקיפות

„È אלא בשבת להעמידם שמותר אמורים דברים במה
שם  מעמידם הוא מחיצה שלשם יודעים אינם כשהם
ועומדים  דעת בני והם למחיצה מתכוונים אינם שהם (שכיון
אם  אבל בשבת) מחיצה עשיית משום בזה אין עצמן לדעת
והעמידם  עבר ואם להעמידם אסור יודע מהם אחד אפילו
שנתבאר  בשבת במזיד הנעשית כמחיצה דינם במזיד

למעלה.

קרוב  אם מחיצות מהם שעושה עתה הודיעם לא אם ואפילו
להם  ונודע אחת פעם מחיצה מהם שעשה כגון שידעו הדבר
בדבר  ירגישו שמא עוד מחיצה מהם הוא יעשה לא כבר
ונמצא  יגמרוה ואח"כ המחיצה עשיית לגמור שיספיקו טרם
רשאי  אחר אדם אם להסתפק יש אבל באיסור נעשית

להקל): סופרים דברי (וספק עוד מחיצה מהם לעשות

ÂË אם ראשונה פעם מחיצה מהם כשעושה ואפילו
כדי  כך מוליכם ואח"כ כמחיצות תחלה מעמידם
בדבר  שירגישו הדבר קרוב מהלכים כשהם ביניהם לטלטל
שהעמידם  כיון כמחיצות אותם הולכתם שיגמור קודם
לטלטל  התירו ולא ביניהם הולך והוא מוליכם ואח"כ תחלה

מעצמם: מהלכים כשהם אלא הילוכם דרך ביניהם

ÊË הרגישו שאח"כ פי על אף לדעת שלא תחלה באו אם
שהספיק  קודם המחיצות מהם שנעשה לאחר בדבר
המחיצה  עשיית שבשעת כיון כלום בכך אין ביניהם לטלטל

לדעת: שלא היתה

ÊÈ הצורך בשעת אלא אדם בני של מחיצה לעשות אין
טוב  יותר הרבים ברשות חפץ שכח ואם הדחק ובשעת
ויביאוהו  מאליהם החפץ יגביהו והם תינוקות שם להוליך

גדול. ויביאנו אדם בני של מחיצות משיעשה לבית

ולהנאת  אביו של הוא זה שחפץ יודע התינוק שאין והוא
ברשות  חפץ שמצא שסבור אותו בהבאתו מתכוין הוא עצמו
מתכוין  הוא הרי אביו של זה שחפץ יודע אם אבל הרבים
למחות  אדם כל וצריך אביו בשביל בהבאתו הסתם מן
וכלֿשכן  של"ד בסי' שנתבאר כמו יביאנו שלא זה בתינוק
הוא  החפץ אם הדין (והוא שיביאנו כדי שמה יוליכנו שלא

אליו). ויביאנו ומכירו יודעו והתינוק אחר של

בו  ולגעור לחנכו מצווה אביו אבל באחרים זה וכל
ואפילו  עצמו להנאת אפילו שבת מחלל כשרואהו ולהפרישו
שלא  וכלֿשכן שמ"ג בסימן כמ"ש סופרים דברי באיסורי

שלו: החפץ אין אפילו שיביאנו כדי שמה יוליכנו

ÁÈ העומד על מרובה שבו שהפרוץ מחיצות היקף כל
מהם  פרצה כל כן אם אלא פרוץ כולו וכאילו אסור
מותר  בשוה שוה כעומד הפרוץ אם אבל טפחים מג' פחותה
היא  שכך ערב) של במחיצות בין שתי של במחיצות (בין
צריך  שיהא ולא פרוץ הרוב יהיה שלא מסיני למשה הלכה
מעשר  יותר פרוץ אחד במקום יהיה שלא ובלבד עומד הרוב

כפתח: שהוא מפני מותר בכלל ועד עשר עד אבל אמות

ËÈ מותר מעשר יתירה לפרצה אפילו פתח צורת עשה אם
בחצר  אמורים דברים במה כלל פרוץ כאן שאין מפני
בשביל  ולא לדירה אותם ומקיפים דיורים בהם שיש ומבוי
הוא  דירתם כשהיקף בהם מועיל לכן בלבד טלטול היתר
בה  לעשות שבא בבקעה אבל רוחות מד' פתח צורת ידי על
סופרים  מדברי מועיל אינו בתוכו לטלטל להתיר כדי היקף
אם  אבל בלבד פתח צורת ידי על מוקפות רוחות הד' כשכל
עשר  על יתירות פרצות בו שיש אלא כתיקונו הוא ההיקף
העומד. על מרובה הפרוץ אם אפילו פתח צורת בהן מועיל
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מעשר  יתירה לפרצה מועיל פתח צורת שאין אומרים ויש
ברוח  או הפרוץ על מרובה עומד כן אם אלא בחצר אפילו
לפרצת  אבל [שס"ד] (שס"ג) בסי' כמ"ש מבוי של שלישית
העומד  על מרובה פרוץ אפילו פתח צורת מועיל עשר
אלא  בהן ואין פתח צורת ידי על הן רוחות הד' כל ואפילו
אף  לדבריהם לחוש וטוב בבקעה אפילו מותר עשר על עשר

ראשונה: כסברא שהעיקר פי על

Î רחוק אחד אפילו מכאן וקנה מכאן קנה פתח צורת מהו
יש  אלא בהם נוגע אינו אפילו גביהם על וקנה מחבירו
ומכאן  שמכאן הקנים גובה שיהא ובלבד אמות כמה ביניהם
לפתח  דומה שאז העליון קנה כנגד מכוונים ויהיו טפחים י'
מכנגדו  מרוחקים הם אם אבל המזוזות על ניתן שהמשקוף
קנה  חיבר אם וכן לפתח דומה שאינו פסול שהוא כל אפילו

או הקנים לשני על עליון נתון ואינו הצד מן מהם לאחד
גבי  על ניתן שהמשקוף לפתח דומה שאינו מלמעלה גבו

פסול. ג"כ מלמעלה המזוזות

יש  מכלֿמקום העליון, תחת מכוון אחר קנה גם עשה ואם
העין. מראית מפני הפסול קנה לשלוף

כרוך  הוא שאם אומרים יש הקנים על חבל עשה ואם
למעלה  מהקנים כלום בולט שאינו ממש הקנים בראשי
ראשי  גבי על נתון החבל שאין פי על אף כשר מהחבל
לכרכו  להחמיר וטוב צדיהם על שם כרוך אלא ממש הקנים

ממש: הקנה ראשי גבי על

‡Î דלת לקבל חזקים שיהיו צריכים ומכאן שמכאן הקנים
העליון  קנה אבל קנים של או קש של אפילו שהוא כל

גמי: של הוא ואפילו שהוא בכל די

·Î טפחים י' גובה יש אם ככיפה בעיגול העשוי שער
משום  מתיר להתעגל, שיתחיל קודם דהיינו ברגליו

פתח: צורת

לטלטל: מחיצה קרוי מחיצה איזה שסב סימן ב חלק

לו ‡ שיש מקום כל התורה שמן שמ"ה בסי' נתבאר כבר
רשות  הוא רביעית ברוח במילואו ופרוץ מחיצות ג'
שם  בוקעים רבים שאין לכרמלית פרוץ אם גמורה היחיד
מותר  הרי ככרמלית שדינו הרבים לרשות פרוץ אם ואף
אלא  היחיד ברשות כמו התורה מן בכרמלית לטלטל
בין  הרבים לרשות שפרוץ בין בו הטלטול אסרו שחכמים
כיון  הרבים לרשות קצת שדומה מפני לכרמלית שפרוץ

במילואו. שפרוץ

אפילו  הפרצה במקום תיקון איזה כשעשה התירו לפיכך
טפח  רחבה קורה להניח כגון התורה מן מועיל שאינו תיקון
שבקורה  לכרמלית או הרבים לרשות הפתוח המבוי פתח על
הואיל  וסותם יורד תקרה פי התורה מן בה אומרים אין זו
בסי' כמ"ש עליה תקרה שם אין טפחים ד' ברחבה ואין
הואיל  סופרים מדברי במבוי מועלת כן פי על ואף שמ"ו,
מפני  סופרים מדברי אלא אינו בו הטלטול איסור וגם

היכר  בזה יש פתחו על קורה שיש וכיון לר"ה קצת שדומה
זו  קורה היא חכמים שתקנת וידעו שיכירו לרואים וזכרון

הרבים. ברשות להם יתחלף ולא זה במבוי

שהוא  כל ורחבו שעביו בלחי להתירו במבוי הקילו וכן
אחד  אצל המבוי בפתח שיעמידנו טפחים י' וגבהו
התורה  מן גמורה מחיצה משום נידון זה שלחי מהכתלים
בסי' כמ"ש זה ולחי שלימות מחיצות ב' לו שיש מקום בכל
בג' והתירו ולחי מחיצות בב' אסרו שחכמים אלא ש[מ]"ה

ולחי: מחיצות

טפח · רחבה קורה או אחד ולחי מחיצות בג' התירו לא
ברוח  במילואה פרוצה שהיא חצר אבל במבוי אלא
שיעמידנו  טפחים ד' רחב בפס אלא ניתרת אינה רביעית
צדדי  בשני לתקנה ירצה ואם הפרוץ במקום אחד  בצד
י' גבהם שיהיה רק משהו שרחבן פסין בשני די הפרצה

טפחים.

ד' כשיעור בנוי עצמו רביעית מכותל נשתייר אם הדין והוא
נש  אם או אחד מצד מכאן טפחים טפח הצדדים משני תייר

בהמשוייר  היכר כך כל אין מטפח בפחות אבל מכאן וטפח
כך: לשם שמעמידו גמור בפס כמו מהכותל

שהוא ‚ שכל מפני מבמבוי יותר בחצר החמירו ולמה
יותר  מחיצות צריך הצנע ולתשמישי לדירה יותר עשוי
להשתמש  בתים בעלי של שדרכן החצירות ולפיכך גמורות
מחיצותיהן  צריכות בהן ולאכול הצנע בתשמישי יותר בהן
עליהן  היחיד רשות שם שיהיה גמורות יותר להיות

הצנע: בתשמישי בהם משתמשין שאין מהמבואות

צריכה „ טפחים ד' מלואה בפרצת שאין חצר ואפילו
מג' פחות שכל טפחים ג' בה אין כן אם אלא זה תיקון
ברוחב  שאין מבוי אבל כלל תיקון וא"צ כסתום הוא טפחים

שיתבאר. כמו מתירין יש טפחים ד' פתחו

אלא  במילואה אינו אפילו אמות מעשר יותר בפרצה יש ואם
ואפילו  ומכאן מכאן גיפופין לו העמיד או נשתיירו
פתח  בצורת לתקנה צריך הפרצה על יתירים הגיפופים

שיתבאר: כמו במבוי בין בחצר בין שס"ב בסי' כמ"ש

שיקשרנו ‰ ובלבד חיים מבעלי אפילו לחיים עושין בכל
מן  שיוצאין ביתידות המבוי לכתלי בחבלים שם
גבהן  יתמעט שלא כדי לרבוץ יכול שאינו בענין הכתלים

זה. לחי סמך על באיסור במבוי ויטלטלו טפחים מי'

שם  שקשרו והוא לחי משום נידון שם העומד אדם ואפילו
לו  ילך בודאי שהרי לחי לשם שהעמידו הודיעו לא אם
אם  אבל באיסור במבוי ויטלטלו היום כל שם  יעמוד שלא
שאז  (אלא לו שילך חוששין אין לחי לשם שמעמידו הודיעו
מחיצה  משום נדון לחי שהרי שבת מערב להעמידו צריך
לדעתו  שלא כן אם אלא בשבת מאדם מחיצה לעשות ואסור

שס"ב[)]: בסימן כמ"ש

ולחי: מבוי דיני שסג סימן ב חלק
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את  "משביחים" כיצד - לעבדה" עדן בגן "ויניחהו

הגןֿעדן 

ענין  באריכות נתבאר (בֿד) הקודמים [בפרקים

שבלב " הכוונה עבודה היא עבודתה שעיקר - תפלה זו "

היא  והיא למטה, איןֿסוף אור להמשכת בלב והבקשה

המצוות " כל של והפנימיות ."הכוונה

ה  ענין את לבאר ישוב זה של עבודה "בפרק "

בפועל " הדירה רמ "עשיית קיום ידי על מצוותֿ ", ח

עשה:]

.äìôú åæ áìáù äãåáò ïéðò àåä äæ ìëå
ופרטי' התפלה בענין כאן עד שנתבאר מה כל
שה"עבודה" כלומר שבלב", "עבודה נקרא
רק  עדיין היא ית') לו דירה עשיית (שהיא להקב"ה

" רק אלא בפועל, עשי' כאן אין כי "בקשה "בלב",
וגילוי ותחנונים  המשכת על הלב פנימיות מעומק

הוי'". אתה "ברוך - למטה ֿ סוף אין אור

.øåàä éåìéâì íéìë úåéäì êéøö êë-øçàå
שבלב, זו ו"בקשה" "עבודה" לאחר ולכן,
כדי  - ה"כלים" את ולהכין לעשות צריכים
ותאיר  תומשך הוי'") אתה (ד"ברוך זו שהמשכה

הגשמי. הזה בעולם למטה

êéùîäì ,äùò-úåöî ç"îø åæ äãáòì ïéðò åäæå
.íéðåúçúá äøéã úåéäì ,íéìëá øåàä

בקיום  היא ה"כלים" עשיית של זו "עבודה"
בגן  "ויניחהו רז"ל דרשו (עליו מצוותֿעשה רמ"ח

הוא לעבדה עדן שעיקרה מצוותֿעשה"), רמ"ח זו ,
שבהם  הגשמיים והחפצים הדברים כי בפועל, עשי'
ועל  האור, להשראת ה"כלים" הם המצוה נתקיימה
לו  דירה ("התחתונים") הזה העולם נעשה זה ידי

ית'.

äáåùúá úçà äòù äôé ì"æø åøîà äðäå
íìåòä ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå

.àáä
לעשות  ה"עבודה" ענין בביאור הנ"ל כל ע"פ
 ֿ אין אור המשכת שהיא בתחתונים, דירה ית' לו

רמ"ח סוף  וקיום תפלה ידי על למטה ב"ה
אחת  שעה "יפה רז"ל מאמר יובן מצוותֿעשה,
חיי  מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה
הלשון  דיוק להבין יש לכאורה כי הבא", העולם

העבודה תשובה " עיקר והרי טובים", ומעשים
התשובה  וענין טובים, מעשים הוא הזה בעולם
במעשים  בעבודתו החסיר אם רק הוא פשוטו) (לפי

כו' "יפה שאמרו מהו כן ואם תשובה טובים,

כו'"? טובים ומעשים

åðééä ,äðéëùä åéæ úðéçá ÷ø àåä àáä íìåò éë
úåîùðä ïéðäð äæîù ,àîìòá äøàäå åéæ

.ïéâðòúîå
בני  שבעבודת העילוי ביאור פי על זה ויובן
(כי  הבא העולם חיי לגבי הזה בעולם ישראל
מתפרשים  המשנה דברי הענינים, פנימיות עלֿפי
שתשובה  היינו הלשון, משמעות פשטות כפי

הזה בעולם טובים "יפים"עצמם ומעשים הם
הבא): עולם חיי מכל ומעולים

"נהנין הבא שבעולם דייקו מזיו חז"ל

"הארה  אלא שאינו דייקא, "זיו" השכינה",
בעולם  הנשמות "הנאת" כי השכינה, של בעלמא"
[שהנשמות  ההשגה תענוג "הוא מהשכינה הבא
אפילו  נברא לשום אפשר ואי אלקות], משיגות
ה', מאור הארה איזו כיֿאם להשיג מהעליונים

בשם נקרא השכינה".זיו ולכן

óåñ-ïéà éåìéâ íéëéùîî äáåùúä éãé ìò ìáà
àìà äðéàù åéæäå øåàä øå÷î àåäù ,ùîî ä"á

.ãáì äøàä
הזה, בעולם ישראל בני שבעבודת העילוי וזהו
והרי  ממש", ב"ה איןֿסוף גילוי "ממשיכים שהם

" הוא בפירוש מקור הקב"ה (כנ"ל והזיו" האור
"ברוך הברכה שמבקשים אתה נוסח הוי'",

למטה). יומשך ("אתה") ובעצמו בכבודו שהקב"ה

ידי על היא זו ענין התשובה והמשכה כי דוקא,
הוא  מצוותֿעשה) רמ"ח (קיום טובים" ה"מעשים
המשכת  אבל ב"ה, איןֿסוף לאור ה"כלים" עשיית
ידי  על כי דייקא; תשובה ידי על היא עצמו האור
. . דליבא ברעותא לבו "מנקודת מתעורר שהאדם
דלתתא  באתערותא הרי ממש", ה' אל לשוב
המשכת  פועלת זו ותשובה דלעילא, אתערותא

ממש". ב"ה איןֿסוף "גילוי

î ïéðò äæååäçéðéå ÷åñô ìò ì"æø åøîàù ä
éãé-ìòù ,äùò-úåöî ç"îø åæ äãáòì ïãò-ïâá
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מעשר  יתירה לפרצה מועיל פתח צורת שאין אומרים ויש
ברוח  או הפרוץ על מרובה עומד כן אם אלא בחצר אפילו
לפרצת  אבל [שס"ד] (שס"ג) בסי' כמ"ש מבוי של שלישית
העומד  על מרובה פרוץ אפילו פתח צורת מועיל עשר
אלא  בהן ואין פתח צורת ידי על הן רוחות הד' כל ואפילו
אף  לדבריהם לחוש וטוב בבקעה אפילו מותר עשר על עשר

ראשונה: כסברא שהעיקר פי על

Î רחוק אחד אפילו מכאן וקנה מכאן קנה פתח צורת מהו
יש  אלא בהם נוגע אינו אפילו גביהם על וקנה מחבירו
ומכאן  שמכאן הקנים גובה שיהא ובלבד אמות כמה ביניהם
לפתח  דומה שאז העליון קנה כנגד מכוונים ויהיו טפחים י'
מכנגדו  מרוחקים הם אם אבל המזוזות על ניתן שהמשקוף
קנה  חיבר אם וכן לפתח דומה שאינו פסול שהוא כל אפילו

או הקנים לשני על עליון נתון ואינו הצד מן מהם לאחד
גבי  על ניתן שהמשקוף לפתח דומה שאינו מלמעלה גבו

פסול. ג"כ מלמעלה המזוזות

יש  מכלֿמקום העליון, תחת מכוון אחר קנה גם עשה ואם
העין. מראית מפני הפסול קנה לשלוף

כרוך  הוא שאם אומרים יש הקנים על חבל עשה ואם
למעלה  מהקנים כלום בולט שאינו ממש הקנים בראשי
ראשי  גבי על נתון החבל שאין פי על אף כשר מהחבל
לכרכו  להחמיר וטוב צדיהם על שם כרוך אלא ממש הקנים

ממש: הקנה ראשי גבי על

‡Î דלת לקבל חזקים שיהיו צריכים ומכאן שמכאן הקנים
העליון  קנה אבל קנים של או קש של אפילו שהוא כל

גמי: של הוא ואפילו שהוא בכל די

·Î טפחים י' גובה יש אם ככיפה בעיגול העשוי שער
משום  מתיר להתעגל, שיתחיל קודם דהיינו ברגליו

פתח: צורת

לטלטל: מחיצה קרוי מחיצה איזה שסב סימן ב חלק

לו ‡ שיש מקום כל התורה שמן שמ"ה בסי' נתבאר כבר
רשות  הוא רביעית ברוח במילואו ופרוץ מחיצות ג'
שם  בוקעים רבים שאין לכרמלית פרוץ אם גמורה היחיד
מותר  הרי ככרמלית שדינו הרבים לרשות פרוץ אם ואף
אלא  היחיד ברשות כמו התורה מן בכרמלית לטלטל
בין  הרבים לרשות שפרוץ בין בו הטלטול אסרו שחכמים
כיון  הרבים לרשות קצת שדומה מפני לכרמלית שפרוץ

במילואו. שפרוץ

אפילו  הפרצה במקום תיקון איזה כשעשה התירו לפיכך
טפח  רחבה קורה להניח כגון התורה מן מועיל שאינו תיקון
שבקורה  לכרמלית או הרבים לרשות הפתוח המבוי פתח על
הואיל  וסותם יורד תקרה פי התורה מן בה אומרים אין זו
בסי' כמ"ש עליה תקרה שם אין טפחים ד' ברחבה ואין
הואיל  סופרים מדברי במבוי מועלת כן פי על ואף שמ"ו,
מפני  סופרים מדברי אלא אינו בו הטלטול איסור וגם

היכר  בזה יש פתחו על קורה שיש וכיון לר"ה קצת שדומה
זו  קורה היא חכמים שתקנת וידעו שיכירו לרואים וזכרון

הרבים. ברשות להם יתחלף ולא זה במבוי

שהוא  כל ורחבו שעביו בלחי להתירו במבוי הקילו וכן
אחד  אצל המבוי בפתח שיעמידנו טפחים י' וגבהו
התורה  מן גמורה מחיצה משום נידון זה שלחי מהכתלים
בסי' כמ"ש זה ולחי שלימות מחיצות ב' לו שיש מקום בכל
בג' והתירו ולחי מחיצות בב' אסרו שחכמים אלא ש[מ]"ה

ולחי: מחיצות

טפח · רחבה קורה או אחד ולחי מחיצות בג' התירו לא
ברוח  במילואה פרוצה שהיא חצר אבל במבוי אלא
שיעמידנו  טפחים ד' רחב בפס אלא ניתרת אינה רביעית
צדדי  בשני לתקנה ירצה ואם הפרוץ במקום אחד  בצד
י' גבהם שיהיה רק משהו שרחבן פסין בשני די הפרצה

טפחים.

ד' כשיעור בנוי עצמו רביעית מכותל נשתייר אם הדין והוא
נש  אם או אחד מצד מכאן טפחים טפח הצדדים משני תייר

בהמשוייר  היכר כך כל אין מטפח בפחות אבל מכאן וטפח
כך: לשם שמעמידו גמור בפס כמו מהכותל

שהוא ‚ שכל מפני מבמבוי יותר בחצר החמירו ולמה
יותר  מחיצות צריך הצנע ולתשמישי לדירה יותר עשוי
להשתמש  בתים בעלי של שדרכן החצירות ולפיכך גמורות
מחיצותיהן  צריכות בהן ולאכול הצנע בתשמישי יותר בהן
עליהן  היחיד רשות שם שיהיה גמורות יותר להיות

הצנע: בתשמישי בהם משתמשין שאין מהמבואות

צריכה „ טפחים ד' מלואה בפרצת שאין חצר ואפילו
מג' פחות שכל טפחים ג' בה אין כן אם אלא זה תיקון
ברוחב  שאין מבוי אבל כלל תיקון וא"צ כסתום הוא טפחים

שיתבאר. כמו מתירין יש טפחים ד' פתחו

אלא  במילואה אינו אפילו אמות מעשר יותר בפרצה יש ואם
ואפילו  ומכאן מכאן גיפופין לו העמיד או נשתיירו
פתח  בצורת לתקנה צריך הפרצה על יתירים הגיפופים

שיתבאר: כמו במבוי בין בחצר בין שס"ב בסי' כמ"ש

שיקשרנו ‰ ובלבד חיים מבעלי אפילו לחיים עושין בכל
מן  שיוצאין ביתידות המבוי לכתלי בחבלים שם
גבהן  יתמעט שלא כדי לרבוץ יכול שאינו בענין הכתלים

זה. לחי סמך על באיסור במבוי ויטלטלו טפחים מי'

שם  שקשרו והוא לחי משום נידון שם העומד אדם ואפילו
לו  ילך בודאי שהרי לחי לשם שהעמידו הודיעו לא אם
אם  אבל באיסור במבוי ויטלטלו היום כל שם  יעמוד שלא
שאז  (אלא לו שילך חוששין אין לחי לשם שמעמידו הודיעו
מחיצה  משום נדון לחי שהרי שבת מערב להעמידו צריך
לדעתו  שלא כן אם אלא בשבת מאדם מחיצה לעשות ואסור

שס"ב[)]: בסימן כמ"ש

ולחי: מבוי דיני שסג סימן ב חלק
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dxez ihewl

את  "משביחים" כיצד - לעבדה" עדן בגן "ויניחהו

הגןֿעדן 

ענין  באריכות נתבאר (בֿד) הקודמים [בפרקים

שבלב " הכוונה עבודה היא עבודתה שעיקר - תפלה זו "

היא  והיא למטה, איןֿסוף אור להמשכת בלב והבקשה

המצוות " כל של והפנימיות ."הכוונה

ה  ענין את לבאר ישוב זה של עבודה "בפרק "

בפועל " הדירה רמ "עשיית קיום ידי על מצוותֿ ", ח

עשה:]

.äìôú åæ áìáù äãåáò ïéðò àåä äæ ìëå
ופרטי' התפלה בענין כאן עד שנתבאר מה כל
שה"עבודה" כלומר שבלב", "עבודה נקרא
רק  עדיין היא ית') לו דירה עשיית (שהיא להקב"ה

" רק אלא בפועל, עשי' כאן אין כי "בקשה "בלב",
וגילוי ותחנונים  המשכת על הלב פנימיות מעומק

הוי'". אתה "ברוך - למטה ֿ סוף אין אור

.øåàä éåìéâì íéìë úåéäì êéøö êë-øçàå
שבלב, זו ו"בקשה" "עבודה" לאחר ולכן,
כדי  - ה"כלים" את ולהכין לעשות צריכים
ותאיר  תומשך הוי'") אתה (ד"ברוך זו שהמשכה

הגשמי. הזה בעולם למטה

êéùîäì ,äùò-úåöî ç"îø åæ äãáòì ïéðò åäæå
.íéðåúçúá äøéã úåéäì ,íéìëá øåàä

בקיום  היא ה"כלים" עשיית של זו "עבודה"
בגן  "ויניחהו רז"ל דרשו (עליו מצוותֿעשה רמ"ח

הוא לעבדה עדן שעיקרה מצוותֿעשה"), רמ"ח זו ,
שבהם  הגשמיים והחפצים הדברים כי בפועל, עשי'
ועל  האור, להשראת ה"כלים" הם המצוה נתקיימה
לו  דירה ("התחתונים") הזה העולם נעשה זה ידי

ית'.

äáåùúá úçà äòù äôé ì"æø åøîà äðäå
íìåòä ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå

.àáä
לעשות  ה"עבודה" ענין בביאור הנ"ל כל ע"פ
 ֿ אין אור המשכת שהיא בתחתונים, דירה ית' לו

רמ"ח סוף  וקיום תפלה ידי על למטה ב"ה
אחת  שעה "יפה רז"ל מאמר יובן מצוותֿעשה,
חיי  מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה
הלשון  דיוק להבין יש לכאורה כי הבא", העולם

העבודה תשובה " עיקר והרי טובים", ומעשים
התשובה  וענין טובים, מעשים הוא הזה בעולם
במעשים  בעבודתו החסיר אם רק הוא פשוטו) (לפי

כו' "יפה שאמרו מהו כן ואם תשובה טובים,

כו'"? טובים ומעשים

åðééä ,äðéëùä åéæ úðéçá ÷ø àåä àáä íìåò éë
úåîùðä ïéðäð äæîù ,àîìòá äøàäå åéæ

.ïéâðòúîå
בני  שבעבודת העילוי ביאור פי על זה ויובן
(כי  הבא העולם חיי לגבי הזה בעולם ישראל
מתפרשים  המשנה דברי הענינים, פנימיות עלֿפי
שתשובה  היינו הלשון, משמעות פשטות כפי

הזה בעולם טובים "יפים"עצמם ומעשים הם
הבא): עולם חיי מכל ומעולים

"נהנין הבא שבעולם דייקו מזיו חז"ל

"הארה  אלא שאינו דייקא, "זיו" השכינה",
בעולם  הנשמות "הנאת" כי השכינה, של בעלמא"
[שהנשמות  ההשגה תענוג "הוא מהשכינה הבא
אפילו  נברא לשום אפשר ואי אלקות], משיגות
ה', מאור הארה איזו כיֿאם להשיג מהעליונים

בשם נקרא השכינה".זיו ולכן

óåñ-ïéà éåìéâ íéëéùîî äáåùúä éãé ìò ìáà
àìà äðéàù åéæäå øåàä øå÷î àåäù ,ùîî ä"á

.ãáì äøàä
הזה, בעולם ישראל בני שבעבודת העילוי וזהו
והרי  ממש", ב"ה איןֿסוף גילוי "ממשיכים שהם

" הוא בפירוש מקור הקב"ה (כנ"ל והזיו" האור
"ברוך הברכה שמבקשים אתה נוסח הוי'",

למטה). יומשך ("אתה") ובעצמו בכבודו שהקב"ה

ידי על היא זו ענין התשובה והמשכה כי דוקא,
הוא  מצוותֿעשה) רמ"ח (קיום טובים" ה"מעשים
המשכת  אבל ב"ה, איןֿסוף לאור ה"כלים" עשיית
ידי  על כי דייקא; תשובה ידי על היא עצמו האור
. . דליבא ברעותא לבו "מנקודת מתעורר שהאדם
דלתתא  באתערותא הרי ממש", ה' אל לשוב
המשכת  פועלת זו ותשובה דלעילא, אתערותא

ממש". ב"ה איןֿסוף "גילוי

î ïéðò äæååäçéðéå ÷åñô ìò ì"æø åøîàù ä
éãé-ìòù ,äùò-úåöî ç"îø åæ äãáòì ïãò-ïâá
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c"agרכ i`iyp epizeax zxezn

,ïãò-ïâá áø øåà úôñåú íéëéùîî úååöîä
"äãåáòä" åäæå .åéæä øå÷î àåäù ä"á óåñ-ïéàî
éãé ìò áø øåà åá íéôéñåîù ,ïãò-ïâä ìù

.'åë úåöîä
בתשובה  אחת שעה ב"יפה זה ביאור ע"פ
הבא" העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים
על  ואילו השכינה" "זיו רק מאיר הבא שבעולם -
ממשיכים  טובים ומעשים בתשובה העבודה ידי
באדם  מ"ש יובן - ממש ב"ה איןֿסוף גילוי
לעבדה  בגןֿעדן "ויניחהו החטא) (קודם הראשון
 ֿ מצוות רמ"ח זו "לעבדה, רז"ל ופירשו ולשמרה",

עשה".

כלומר:

תיקון  היינו פשוטו לפי ש"לעבדה" כשם
כך  כו', פרי עושים אילנות בנטיעת הגן והשבחת
 ֿ מצוות רמ"ח קיום ידי על הענינים, ברוחניות גם

הגןֿעדן. את ו"משביחים" מתקנים עשה

הגןֿעדן, בתיקון יש צורך איזה ולכאורה,
אלקות? גילוי מקום שהוא

המאיר  האלקי האור כי מובן, הנ"ל לפי אבל
בעלמא, והארה זיו אלא אינו עצמו) (מצד בגןֿעדן
הגןֿעדן  בתוך נמשכת המצוות קיום ידי על ואילו
הזיו"). "מקור עצמו, ב"ה (מאיןֿסוף אור תוספת

בלבד, הראשון לאדם ציווי (אינו זה ודבר
ידי  על כי עת, בכל האדם בעבודת גם ישנו אלא)
הרי  המצוות, בקיום למטה ישראל בני עבודת
למטה  אלקות שממשיכים היינו העיקר, מלבד
הזה  בעולם הגילוי יהי' (ולעתידֿלבוא הזה בעולם

בגןֿעדן. גם אור תוספת ממשיכים הם הרי ממש),

מה  כל רבינו מסכם הפרק סוף ועד [מכאן

ה  בענין כאן עד המאמר מתחילת "עבודה "שנתבאר

המצוות]."להקב  וקיום תפלה ידי על ה

äãåáò ïåùì ïéðòå ùåøéô øàáúð äæ ìëî äðäå
óåñ-ïéà øåà éåìéâ êéùîäì àåäù ,äðéðò äî
-ïâá øåà úôñåú ïëå ,íéðåúçúá äøéã ,äèîì
ïéùò úåöîä íåé÷ éãé ìò åðééäå ,'åë ïãò

.äùòú-àìå

äìôúä úðéçá àéäå ,äðååë úåëéøö úåöî êà
äãåáò éãé ìò øåàä êéùîäì ,'ä äúà êåøá

.áìáù

åéìà åúîùðå åçåø åáì åéìà íéùé íà ù"îëå
.óåñàé

אליו  ישים "אם בכתוב, הפשוט הפירוש לפי
לבו  ישים הקב"ה שאם היינו הקב"ה, על קאי לבו"
האדם  של ונשמתו רוחו אזי להשחיתו, האדם אל
בכתוב  הפנימי הפירוש אבל יאסוף"; "אליו (מיד)

שעלֿידי שלבבו שהאדם הוא לבו, אליו "ישים
אליו  ונשמתו "רוחו אזי ית', בו לדבקה יכסוף
בקרב  אצלו אלקות השראת מתאסף שיהי' יאסוף",
התפלה  שעלֿידי בעניננו, וכך עמוק" ולב איש

"עבודה אליושבלב שהיא ("ישים נמשך לבו " ,("
ונשמתו  ("רוחו האדם בנפש ב"ה איןֿסוף אור
 ֿ בשמונה הבקשה שתהיה וכדי יאסוף"). אליו
לומר  צריכים לאמיתה, באמת ה', אתה ברוך עשרה
וקריאת  שמע קריאת וברכות דזמרה פסוקי תחלה

וכנ"ל. עצמה, שמע

d wxt awria oe` hiad `l d"c
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וכל ‰Â‰(כא) בראשית מעשה יום בכל דמחדש ידוע
בחי' ויש בראשית שבת הוא שבת
בכל  מלאכתו מכל בשביתה עשה אשר מכל התכללות
ונקר' כו' ונח וישבות כתרגום דרוחא נייחא ונק' שבת
רום  עד העולמות עליות נקר' ועד"ז תתאה שבת
עלמא  דהוי שני אלפי שתא בכללו' כלל ודרך המעלות

כו' השביעי אלף שהוא השביעי ביום וישבות שנאמר
שלא  עילאה נייחא שנק' עילאה שבת בחי' אך כנ"ל
ו' מן ולא כלל דרך כו' שני אלפי דששה המלאכה מן
פי' תחלה בהקדים יובן הנה פרט דרך דחול יומין
דהנה  כו' העולמים לחיי מנוחה ופי' עצמי' מנוחה
שיהיה  ועד מהודר בנין הבונה אדם עלֿדרךֿמשל
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נפשו  כאות זה בבנין שחפץ והתענוג הרצון נשלם
ונכנס  הבנין נשלם וכאשר עדיין במנוחה נח אינו דוקא
שבתו  שהוא רצונו עצמות אל שבא מנוחה הנק' זהו בו

ו  זה כו'בבית המנוחה אל עתה עד באתם לא כי כמו
כי  עולמים בית שנק' כו' דשלמה בהמ"ק בנין שזהו
שילה  ומשכן דמשה במשכן לאהל מאהל מתהלך היה
שנשלם  הבנין משל וכמו המנוחה שלימו' בו הי' לא
בבית  כבר בשבתו רק המנוחה עיקר אין כנ"ל כרצונו
שכבר  הגם בו שבתו טרם ולא כרצונו בנינו שנשלם זה
ענינים  ב' שיש עכ"פ יובן ומזה בו. רצונו נשלם
כרצונו  המלאכ' של והגמר ההשלמה ענין א' במנוחה
ושעשועים  גדול עונג יש בזה הרי עוד נטרד שאינו
הכל  וגמר עשה טוב מאשר רואיו כל לפני שמשתעשע
שאינו  מה התענוג הא' תענוגי' לב' זה ונחלק כרצונו
רצונו  להשלים כו' ושכל הרצון בירידת עוד נטרד
והב' לשלימותה המלאכה נגמר מאשר שזהו זה בבנין
לחנוכת  משתה ועושה כל לפני בו משתעשע מאשר
בנין  לו שיש ממה שזהו יותר גדול זה שתענוג ביתו
ונשל' שנגמר מה התענוג לבד ביותר ומהודר נאה
דהיינו  עכ"פ המלאכה מן זו מנוחה ונקרא כנ"ל כרצונו
שבפרט  רק בכלל כרצונו מלאכתו מגמר שמתענג מה
טוב  אשר מכל מלאכתו בגמר שמשתעשע השני העונג
הנקרא  הא' מנוחה בבחי' הכל ונכלל יותר גדול עשה
נפשו  שתשוב מה שזהו מהתפשטות דרוחא נייחא
וכמו  דוק' מזה גדול בעונג דעתו ותנוח עשה מאשר
מאוד  טוב והנה עשה אשר כל את אלקי' וירא שכתוב
ב' נכלל שבזה מזה, רוח ונחת תענוג שקיבל כו'
והמנוח' וד"ל. ביתו בנין הגומר במשל הנ"ל תענוגים
שבתו  ענין הוא הנ"ל המקדש דבית כמנוחה הב'
כמו  המנוחה אל שבא המהודר זה בביתו במנוחה
והוא  ופשוט עצמי תענוג לבחי' היינו בעצמות שהוא
שמן  המנוחה מן הרבה שלמעלה עצמית מנוחה הנקרא
עילאה  הנייחא ענין וזהו וד"ל. הנ"ל מלאכתו טוב גמר
בתשלום  עשה טוב מאשר בא שאינו הנ"ל עילאה שבת
בעצמו' עצמי' מנוחה אלא כו' שני' אלפי בו' מלאכתו
שמשתעשע  בביתו שאנן היושב כמשל השעשועים
זאת  מנוחה ונקרא מלאכתו הגמר מצד ולא מעצמותו
דשבת  השביתה מן בא שאינו העולמים לחיי מנוחה
הנפש  השבת נקרא דשביתה דנייחא כלל ובפרט בכלל
לעצם  ערוך לזה אין נפלא בתענוג שהוא גם עכ"פ
לפי  לכאורה הנה אך הנ"ל. עצמית שבמנוח' התענוג
שהוא  עלאה שבת עם תתאה לשבת כלל חיבור אין זה
השביתה  מן שלא שבעצמות עונג שנקרא אחר הז' אלף
דוישבות  וידוע הז' ביום וישבות אמר למה כן ואם כלל
הנ"ל  עלאה נייחא בחי' שבת שכולו יום על קאי זה

(וכמו  השביתה דמן תתאה שבת הז' ליום עניינו ומה
שייך  זו דברכה הז' יום את אלקי' ויברך שכתוב מה כן
וכמו  אחר) במקום שמבוא' וכמו דוקא הז' ליום
השבת  ליום שיר מזמור בפי' אחר במקום שכתוב

לשבת  מזמור תתא' עולת דשבת שכתו' וכמו עלאה
וכן  הז' דאלף בשבת ועולה שנכלל בשבתו שבת
מרמז  אחד באתה וגם קדשו, ושבת בקידוש אומרים
ימין  קו אהבה מנוחת מנוחה מיני ג' באמרו לזה
מנוחת  השמאל קו דיצחק ואמונה אמת מנוח' דאברהם
ובטח  השקט שנק' האמצעי קו דיעקב ושלוה שלום
מנוחה  והזכיר המשיח לימות דקאי מלאכתו טוב מגמר
מנוחה  בחי' שהוא בה רוצה שאתה שלימה מנוחה ד'
כי  לעתיד יכירו וזהו העולמים לחיי מנוחה עצמית
לשבת  וקראת שכתוב מה וכן מנוחתם ממש מאתך
לשבת  הנ"ל עלאה משבת ההמשכה בחי' שזהו עונג
שיש  לומר מוכרח אלא מתחברים ואיך כידוע תתאה
הנ"ל  המשל פי על ויובן פנים. כל על וערך יחוס להם
שבנה  בבית ובטח שאנן שבתו שהוא העצמית במנוחה
 ֿ שעל המקדש דבית עולמים בית מנוח' כמו בהידור
גמר  מסיבת באה הזאת עצמי' מנוחה גם כלֿפנים
עלֿכלֿפנים  חיבור זה עם לזה ויש זה בניינו מלאכת
מלאכתו  אז שגמר השביעי ביום דוקא וישבות והיינו
בעצמותו  לשבות עצמית מנוחה לכלל בא זה ומסיבת
כלל  חיבור לה שאין הוא יותר עלאה נייחא ובחי' ממש
מנוחתי  מקום ואיזה כו' בית איזה כמו בנין בסיבת
כמו  ממש העצמות בחי' דהיינו ביה דתפיס מאן דלית
לא  וגם כלל מנוחה לשון בזה יפול שלא כו' שהוא
עולם  זהו הנה הנ"ל עצמית ומנוחה בשביתה תענוג
למטה  באדם יחידה בחי' כמו דחיין חיי שנקרא הבא
מכובד  ה' קדוש שנקרא שבתון שבת יו"כ והיינו
שכתוב  ממה וראיה שבת שכולו מיום גם שלמעלה
הנ"ל  עלאה דשבת מעונג שהוא עונג לשבת וקראת
אכילה  בו שאין הבא העולם הוא ה' לקדוש אכל
חיבור  הא' מדריגות ב' יש שבנשמות כמו כלל ושתייה
המן  וכמזון הפנים כלחם הגוף בעונג הנשמה עונג
עונג  והב' יומין דעתיק סעודת שנקרא השבת וסעודת
כל  וכמו הגוף בעונג כלל מתחבר שבלתי דנשמה
נהנה  הגוף ואין נהנת שהנשמה הריח זה תהלל הנשמה
בעולם  הנשמות מעונג למטה זה וגם גוונא וכהאי כלל
כו' לחירו עבדין נפקין דבי' עלאה יובלא ונקרא הבא
שכתוב  כמו דחיין חיי שנק' דפרדשקא נוק' בחד והוא
אינו  העצב מן דהנחה ואע"פ כו' מעצבך לך ה' בהניח
נייחא  לעולם יעצב שלא מה אבל המנגד מן שלילה רק
מה  דבר מסיבת שבאה מנוחה ולא ממש בעצמות זו
עונג  וכל העוצב הוא מנגד לה שאין וראיה בית כבנין
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,ïãò-ïâá áø øåà úôñåú íéëéùîî úååöîä
"äãåáòä" åäæå .åéæä øå÷î àåäù ä"á óåñ-ïéàî
éãé ìò áø øåà åá íéôéñåîù ,ïãò-ïâä ìù

.'åë úåöîä
בתשובה  אחת שעה ב"יפה זה ביאור ע"פ
הבא" העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים
על  ואילו השכינה" "זיו רק מאיר הבא שבעולם -
ממשיכים  טובים ומעשים בתשובה העבודה ידי
באדם  מ"ש יובן - ממש ב"ה איןֿסוף גילוי
לעבדה  בגןֿעדן "ויניחהו החטא) (קודם הראשון
 ֿ מצוות רמ"ח זו "לעבדה, רז"ל ופירשו ולשמרה",

עשה".

כלומר:

תיקון  היינו פשוטו לפי ש"לעבדה" כשם
כך  כו', פרי עושים אילנות בנטיעת הגן והשבחת
 ֿ מצוות רמ"ח קיום ידי על הענינים, ברוחניות גם

הגןֿעדן. את ו"משביחים" מתקנים עשה

הגןֿעדן, בתיקון יש צורך איזה ולכאורה,
אלקות? גילוי מקום שהוא

המאיר  האלקי האור כי מובן, הנ"ל לפי אבל
בעלמא, והארה זיו אלא אינו עצמו) (מצד בגןֿעדן
הגןֿעדן  בתוך נמשכת המצוות קיום ידי על ואילו
הזיו"). "מקור עצמו, ב"ה (מאיןֿסוף אור תוספת

בלבד, הראשון לאדם ציווי (אינו זה ודבר
ידי  על כי עת, בכל האדם בעבודת גם ישנו אלא)
הרי  המצוות, בקיום למטה ישראל בני עבודת
למטה  אלקות שממשיכים היינו העיקר, מלבד
הזה  בעולם הגילוי יהי' (ולעתידֿלבוא הזה בעולם

בגןֿעדן. גם אור תוספת ממשיכים הם הרי ממש),

מה  כל רבינו מסכם הפרק סוף ועד [מכאן

ה  בענין כאן עד המאמר מתחילת "עבודה "שנתבאר

המצוות]."להקב  וקיום תפלה ידי על ה

äãåáò ïåùì ïéðòå ùåøéô øàáúð äæ ìëî äðäå
óåñ-ïéà øåà éåìéâ êéùîäì àåäù ,äðéðò äî
-ïâá øåà úôñåú ïëå ,íéðåúçúá äøéã ,äèîì
ïéùò úåöîä íåé÷ éãé ìò åðééäå ,'åë ïãò

.äùòú-àìå

äìôúä úðéçá àéäå ,äðååë úåëéøö úåöî êà
äãåáò éãé ìò øåàä êéùîäì ,'ä äúà êåøá

.áìáù

åéìà åúîùðå åçåø åáì åéìà íéùé íà ù"îëå
.óåñàé

אליו  ישים "אם בכתוב, הפשוט הפירוש לפי
לבו  ישים הקב"ה שאם היינו הקב"ה, על קאי לבו"
האדם  של ונשמתו רוחו אזי להשחיתו, האדם אל
בכתוב  הפנימי הפירוש אבל יאסוף"; "אליו (מיד)

שעלֿידי שלבבו שהאדם הוא לבו, אליו "ישים
אליו  ונשמתו "רוחו אזי ית', בו לדבקה יכסוף
בקרב  אצלו אלקות השראת מתאסף שיהי' יאסוף",
התפלה  שעלֿידי בעניננו, וכך עמוק" ולב איש

"עבודה אליושבלב שהיא ("ישים נמשך לבו " ,("
ונשמתו  ("רוחו האדם בנפש ב"ה איןֿסוף אור
 ֿ בשמונה הבקשה שתהיה וכדי יאסוף"). אליו
לומר  צריכים לאמיתה, באמת ה', אתה ברוך עשרה
וקריאת  שמע קריאת וברכות דזמרה פסוקי תחלה

וכנ"ל. עצמה, שמע
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וכל ‰Â‰(כא) בראשית מעשה יום בכל דמחדש ידוע
בחי' ויש בראשית שבת הוא שבת
בכל  מלאכתו מכל בשביתה עשה אשר מכל התכללות
ונקר' כו' ונח וישבות כתרגום דרוחא נייחא ונק' שבת
רום  עד העולמות עליות נקר' ועד"ז תתאה שבת
עלמא  דהוי שני אלפי שתא בכללו' כלל ודרך המעלות

כו' השביעי אלף שהוא השביעי ביום וישבות שנאמר
שלא  עילאה נייחא שנק' עילאה שבת בחי' אך כנ"ל
ו' מן ולא כלל דרך כו' שני אלפי דששה המלאכה מן
פי' תחלה בהקדים יובן הנה פרט דרך דחול יומין
דהנה  כו' העולמים לחיי מנוחה ופי' עצמי' מנוחה
שיהיה  ועד מהודר בנין הבונה אדם עלֿדרךֿמשל
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נפשו  כאות זה בבנין שחפץ והתענוג הרצון נשלם
ונכנס  הבנין נשלם וכאשר עדיין במנוחה נח אינו דוקא
שבתו  שהוא רצונו עצמות אל שבא מנוחה הנק' זהו בו

ו  זה כו'בבית המנוחה אל עתה עד באתם לא כי כמו
כי  עולמים בית שנק' כו' דשלמה בהמ"ק בנין שזהו
שילה  ומשכן דמשה במשכן לאהל מאהל מתהלך היה
שנשלם  הבנין משל וכמו המנוחה שלימו' בו הי' לא
בבית  כבר בשבתו רק המנוחה עיקר אין כנ"ל כרצונו
שכבר  הגם בו שבתו טרם ולא כרצונו בנינו שנשלם זה
ענינים  ב' שיש עכ"פ יובן ומזה בו. רצונו נשלם
כרצונו  המלאכ' של והגמר ההשלמה ענין א' במנוחה
ושעשועים  גדול עונג יש בזה הרי עוד נטרד שאינו
הכל  וגמר עשה טוב מאשר רואיו כל לפני שמשתעשע
שאינו  מה התענוג הא' תענוגי' לב' זה ונחלק כרצונו
רצונו  להשלים כו' ושכל הרצון בירידת עוד נטרד
והב' לשלימותה המלאכה נגמר מאשר שזהו זה בבנין
לחנוכת  משתה ועושה כל לפני בו משתעשע מאשר
בנין  לו שיש ממה שזהו יותר גדול זה שתענוג ביתו
ונשל' שנגמר מה התענוג לבד ביותר ומהודר נאה
דהיינו  עכ"פ המלאכה מן זו מנוחה ונקרא כנ"ל כרצונו
שבפרט  רק בכלל כרצונו מלאכתו מגמר שמתענג מה
טוב  אשר מכל מלאכתו בגמר שמשתעשע השני העונג
הנקרא  הא' מנוחה בבחי' הכל ונכלל יותר גדול עשה
נפשו  שתשוב מה שזהו מהתפשטות דרוחא נייחא
וכמו  דוק' מזה גדול בעונג דעתו ותנוח עשה מאשר
מאוד  טוב והנה עשה אשר כל את אלקי' וירא שכתוב
ב' נכלל שבזה מזה, רוח ונחת תענוג שקיבל כו'
והמנוח' וד"ל. ביתו בנין הגומר במשל הנ"ל תענוגים
שבתו  ענין הוא הנ"ל המקדש דבית כמנוחה הב'
כמו  המנוחה אל שבא המהודר זה בביתו במנוחה
והוא  ופשוט עצמי תענוג לבחי' היינו בעצמות שהוא
שמן  המנוחה מן הרבה שלמעלה עצמית מנוחה הנקרא
עילאה  הנייחא ענין וזהו וד"ל. הנ"ל מלאכתו טוב גמר
בתשלום  עשה טוב מאשר בא שאינו הנ"ל עילאה שבת
בעצמו' עצמי' מנוחה אלא כו' שני' אלפי בו' מלאכתו
שמשתעשע  בביתו שאנן היושב כמשל השעשועים
זאת  מנוחה ונקרא מלאכתו הגמר מצד ולא מעצמותו
דשבת  השביתה מן בא שאינו העולמים לחיי מנוחה
הנפש  השבת נקרא דשביתה דנייחא כלל ובפרט בכלל
לעצם  ערוך לזה אין נפלא בתענוג שהוא גם עכ"פ
לפי  לכאורה הנה אך הנ"ל. עצמית שבמנוח' התענוג
שהוא  עלאה שבת עם תתאה לשבת כלל חיבור אין זה
השביתה  מן שלא שבעצמות עונג שנקרא אחר הז' אלף
דוישבות  וידוע הז' ביום וישבות אמר למה כן ואם כלל
הנ"ל  עלאה נייחא בחי' שבת שכולו יום על קאי זה

(וכמו  השביתה דמן תתאה שבת הז' ליום עניינו ומה
שייך  זו דברכה הז' יום את אלקי' ויברך שכתוב מה כן
וכמו  אחר) במקום שמבוא' וכמו דוקא הז' ליום
השבת  ליום שיר מזמור בפי' אחר במקום שכתוב

לשבת  מזמור תתא' עולת דשבת שכתו' וכמו עלאה
וכן  הז' דאלף בשבת ועולה שנכלל בשבתו שבת
מרמז  אחד באתה וגם קדשו, ושבת בקידוש אומרים
ימין  קו אהבה מנוחת מנוחה מיני ג' באמרו לזה
מנוחת  השמאל קו דיצחק ואמונה אמת מנוח' דאברהם
ובטח  השקט שנק' האמצעי קו דיעקב ושלוה שלום
מנוחה  והזכיר המשיח לימות דקאי מלאכתו טוב מגמר
מנוחה  בחי' שהוא בה רוצה שאתה שלימה מנוחה ד'
כי  לעתיד יכירו וזהו העולמים לחיי מנוחה עצמית
לשבת  וקראת שכתוב מה וכן מנוחתם ממש מאתך
לשבת  הנ"ל עלאה משבת ההמשכה בחי' שזהו עונג
שיש  לומר מוכרח אלא מתחברים ואיך כידוע תתאה
הנ"ל  המשל פי על ויובן פנים. כל על וערך יחוס להם
שבנה  בבית ובטח שאנן שבתו שהוא העצמית במנוחה
 ֿ שעל המקדש דבית עולמים בית מנוח' כמו בהידור
גמר  מסיבת באה הזאת עצמי' מנוחה גם כלֿפנים
עלֿכלֿפנים  חיבור זה עם לזה ויש זה בניינו מלאכת
מלאכתו  אז שגמר השביעי ביום דוקא וישבות והיינו
בעצמותו  לשבות עצמית מנוחה לכלל בא זה ומסיבת
כלל  חיבור לה שאין הוא יותר עלאה נייחא ובחי' ממש
מנוחתי  מקום ואיזה כו' בית איזה כמו בנין בסיבת
כמו  ממש העצמות בחי' דהיינו ביה דתפיס מאן דלית
לא  וגם כלל מנוחה לשון בזה יפול שלא כו' שהוא
עולם  זהו הנה הנ"ל עצמית ומנוחה בשביתה תענוג
למטה  באדם יחידה בחי' כמו דחיין חיי שנקרא הבא
מכובד  ה' קדוש שנקרא שבתון שבת יו"כ והיינו
שכתוב  ממה וראיה שבת שכולו מיום גם שלמעלה
הנ"ל  עלאה דשבת מעונג שהוא עונג לשבת וקראת
אכילה  בו שאין הבא העולם הוא ה' לקדוש אכל
חיבור  הא' מדריגות ב' יש שבנשמות כמו כלל ושתייה
המן  וכמזון הפנים כלחם הגוף בעונג הנשמה עונג
עונג  והב' יומין דעתיק סעודת שנקרא השבת וסעודת
כל  וכמו הגוף בעונג כלל מתחבר שבלתי דנשמה
נהנה  הגוף ואין נהנת שהנשמה הריח זה תהלל הנשמה
בעולם  הנשמות מעונג למטה זה וגם גוונא וכהאי כלל
כו' לחירו עבדין נפקין דבי' עלאה יובלא ונקרא הבא
שכתוב  כמו דחיין חיי שנק' דפרדשקא נוק' בחד והוא
אינו  העצב מן דהנחה ואע"פ כו' מעצבך לך ה' בהניח
נייחא  לעולם יעצב שלא מה אבל המנגד מן שלילה רק
מה  דבר מסיבת שבאה מנוחה ולא ממש בעצמות זו
עונג  וכל העוצב הוא מנגד לה שאין וראיה בית כבנין
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ש  מנגד לו יש בהכרח המורכב העצם זולתו שהוא לו
העונג  היפך אפך עוז יודע מי וזהו שלם עונג נקרא ואין
כו' מתי עד ה' שובה נאמר זה ועל עברתך וכיראתך
העצב  מן מנוחה בחי' כו' יראה עניתנו כימות שמחנו
שכתוב  כמו עלינו העצמי נועם ויהי ליה וסמיך לגמרי
נועם  אותיות כו' אתה מעון למשה תפלה בתחלת

טרם  ממש בעצמותו שהוא כמו שזהו אתוון בהיפוך
דוקא  ואמנם לחו"ג הרצון גילוי שהן יולדו הרים
שנעוץ  לפי העצמי זה לנועם כוננהו ידינו מעשה
שמהם  המצוות מעשה והן ממש בסופן ממש תחלתן
במנוחה  הנ"ל כדמיון זה אין אך הבא העולם נעשה
וד"ל: ממש הבא העולם הן המצות כי כו' שבנה בבית

daeyzd xry zncwd
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ÔÈÚ‰Â,יעופף ובשתים במלאכים מ"ש בהקדם יובן
עפיפתם  ומהו והילוך, טיסה ל' ג"כ הוא שפי'
בחי' הוא ארץ פי' כי מלכה"כ, כו' קדוש אח"כ כתי'
עולמים, כל מלכות מלכותך מל', בחי' העליונה ארץ
וכבוד  מ"ש נמשך ומזה דומם, בחי' רק הוא שלמעלה
גדוד  כו' אלפים אלף מ"ש על קאי הדר פי' מל' הדר
בעל  אדה"ר נברא אדם נעשה שממאמר וכמו כו', א'
הנ"ל, ההדר בחי' כל נמשך מל' מבחי' כך ומדות, שכל
שאומרים  והמלאכים דומם, בחי' רק הוא למעלה ומ"מ
בחי' מובדל פי' קדוש בחי' שממשיכים היינו קדוש,
בחי' ארץ בבחי' ממשיכים מסוכ"ע, ולמעלה סוכ"ע
כבודו, בחי' ע"י הוא וההמשכה יקובה"ו, ונק' ממכ"ע,
ע"ד  כבודו הארץ כל מלא וזהו חכמה, נתיבות ל"ב
ארז"ל  אמנם בינה, קנה חכ' קנה קנינך, הארץ מלאה
כו', ישראל שיאמרו עד קדוש אומרים המלאכים אין
בגוף  הנשמה בירידת דוקא הוא ההמשכה עיקר כי
התורה  את המלאכים כשבקשו בתו' וכמו ונה"ב
ירידתה  עיקר כל כי ביניכם, יש יצה"ר כלום השיבום
כי  ב"ן, שם בירור נק' ובלה"ק נה"ב, לברר רק הוא
רק  לתיקון, שקדמה התוהו מעולם הוא הנה"ב מקור
היא  יכולה הבירור וע"י שבירה, בדרך למטה שנפלה
חקוקה  בשרשה שהיא מכמו למעלה הנה"א להעלות
שאנו  וכמו הירידה, שע"י העלי' וזהו כה"כ, תחת
מה  וע"י האדם, את לישא כח לה יש שהבהמה רואים
הכנה  שהוא שלפני', שתים תיקנו ע"ז הבירור, נעשה
וארץ  רקיעים ז' וד' ח' ביטול אחד ק"ש, לבחי' לבוא
ועי"ז  במציאות, ביטול עולם, של אלופו בא' רוחות וד'
הנה"ב  שגם יצריך, בשני לבבך בכל ואהבת נעשה

דנה"ב, הגבורות למתק תחלה לזה וצריך לזה, תסכים
הוא  הנה"ב ושרש בשרשן, אלא נמתקין הדינין ואין
ביטול  תחלה מזכירין ולכן שמהשמאל, שור פני
וחיות  והאופנים כמו ביראה ומשמיעים המלאכים,

הגבו  יומתקו ועי"ז גדול ברעש דנה"ב הקודש רות
הבירור  וזהו יצריך, בשני ואהבת לבחי' יבוא ואח"כ
שלמעלה  כמו בנה"א עלי' נעשה הבירור וע"י דנה"ב,
דמרכבה  שהחיות הכסא, את נושאות והחיות כתי'
ועל  כמ"ש הכסא שעל האדם [ואת] הכסא את נושאות
לא  לבחי' אותו ומנשאין אדם, כמראה דמות הכסא
שבע"ת  במקום וע"ד יתיר בחילא וזהו"ע הוא, אדם
הנה"א  מתעלה דנה"ב הבירור ע"י כמו"כ כו', עומדין
בנעלים, פעמיך יפו מה וזהו שלמעלה, קדוש לבחי'
הבהמה  עור של נעל בחי' ע"י דוקא הוא העלי' שבחי'
עור  כתנות להפך עבודין עורות ל' עבודה שנק' התפלה
לקונו  כתרים קושר מט"ט בא' אור להיות בע'
דשכינתא, נעלא נק' מט"ט כי ישראל, של מתפלותיהן
אותיות  בחי' רק שהיא התפלה את [המעלה] והוא
טובות, מאבנים נעשה למטה הכתר ועד"מ כתר, לבחי'
רצון  כתר לבחי' הוא התפלה עליית למעלה כך
כתר, בבחי' הוא האותיות שרש כי מהאדם, שלמעלה
מ"מ  דומם, בחי' רק הם שהאותיות אף שלמטה כמו
הוא  קדוש וקדושה, קדוש ענין וזהו שמדבר. האדם
נוקבא  ל' קדושה בשם נק' ונשמות נימין, ת"י המשכת
יכולים  הנשמות וע"י קדוש, בבחי' להכלל שתשוקתם
בבחי' התכללותם שהוא קדוש, לומר המלאכים גם
הליכה  שעושים העומדים, בין מהלכים פי' וזהו קדוש,

עומדים. שנק' במלאכים גם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÈÎ‡ הנתינת מהו וצ"ל מאד. הרבה שכרך לך מגן
הענין  אך לך. מגן אנכי הרבה שכרך על טעם
התשלום  צ"ל הי' מדה"ד שע"פ בספרים איתא הנה כי
זמני  שהוא המצוה עשיית כמו ומוגבל זמני שכר
שבת  וכן בלילה ולא דוקא ביום תפילין כמו ומוגבל
של  החסד מדת שע"פ אלא קרבנות, סוכה פסח יו"ט

נצחי. היא שכר התשלום חסד ורב
ÔÈ·‰ÏÂ'ה אמרת ע"פ במד"ר מ"ש להקדים צריך זה

לא  רב אמר בו החוסים לכל הוא מגן צרופה
מה  וכי הבריות את בהן לצרף כדי אלא המצות ניתנו
אלא  העורף מן או הצוואר מן שוחט אם לי' איכפת
אין  שלמעלה המדרש מלשון ומשמע צרופה, ה' אמרת
את  לזכות כדי אלא ניתנו ולא כלל מצות קיום שייך
מפרש  ועוד כו'. לכל הוא מגן לבחי' שיבואו ישראל
הוא  ומגן נסיונות, בעשר שנתנסה אברהם על דקאי שם
ע"י  שאברהם הפי' זה לפי נמצא לך, מגן אנכי כמ"ש
המצות. ע"י לנש"י כמו הוא מגן ג"כ לו נמשך הנסיון

È„Î·Â ההתחדשות מהו תחלה להקדים צריך זה להבין
התורה  כל קיים אע"ה אברהם הלא תורה ממתן
כי  והענין תבשילין. עירוב אפי' ניתנה שלא עד
מרכבה  הי' אברהם כי הא' דברים, בב' הוא ההתחדשות
לי' איכפת שלא עד בתכלית בטל והי' החסד למדת
נמצא  לו, שיאמרו מה וכל אש בכבשן להשרף כלום
אמרה  הבהיר ס' בשם בפרדס איתא ולכן במס"נ, שקיים
הוצרכתי  לא בעולם אברהם היות זמן כל החסד מדת
ומשמר  במקומי עומד אברהם שהרי מלאכתי לעשות
לא  אם כזו למדריגה לבוא הנברא יכול והאיך משמרתי,
צדיקים  אורחות בס' כמ"ש מאד נדיב והי' מס"נ, ע"י
ויש  בממונו נדיב ויש בגופו נדיב נדיבות, מיני ג' שיש
עכשיו  אבל בחי', הג' בכל נדיב הי' ואברהם בנפשו,
רצונו  למסור כ"א בפו"מ למס"נ א"צ תורה ניתנה כאשר
מכוין  אפי' תפילין מצות למשל וכמו רצה"ע לקיים
זה  אין לה הראוי' הכוונה כל ויכוון ולבו מוחו לשעבד

לה.מ  הראוי' כוונה יכוין לא אם ומכ"ש בפועל, ס"נ
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ìá÷îä ìà òéôùîä ïî ìëùä úòôùäá ïë åîë ïáåéå
úðéçáá ïë íâ àåäå äæá òôùð ìëùä úåäî ïë íâã

,'åë úåùáìúäוהתלבשות התעסקות בזה שיש  היינו,
ההשפעה. במקבל המשפיע של

ä íòåäøàä äæ éøä ìëùä úòôùä ïéðò úåììëã úåé
,ãáì,עצמית המשכה úòôùäולא ïéá ùøôää òãåðëå

úåéîöò äòôùäáã ,úåéîöò äòôùäì ìëùä כמו
מגיעה חיים של חדשה שמהות - הולדה של השפעה

שם äæîלעולם, äùòð éøäù äæá òôùð ùîî íöòä
úòôùäá ïë-ïéàù-äî ,ïáä ìöà ùîî ìëù úåäî
åîöòá ìëù øá àåä ãéîìúä øùàë à÷åã éøä ìëùä

הרב אצל הלימוד áøäקודם ìëù ìá÷î àåä éøä
àì åîöòá ìëù øá åðéà íà ìáà ,äæ-éãé-ìò ãîìúîå

åìöà äååäúéהרב השפעת éãé-ìò-עלֿידי  ìëù úåäî
ïéìòèù óåøà èéð ïòî ïò÷ ôà÷ à íìåòä øîàîëå ,äæ
כבר  כשלאדם - להרכיב]) =] להעמיד אפשר אי  (ראש,

אין  אם  אבל שכלו, את ולפתח ללמדו ניתן  "ראש", יש
ראש. לו להעמיד ניתן לא "ראש", éôìלאדם åðééäå

,ãáì äøàä àåäùלתלמיד מרב השכל שהשפעת  כיון  -
נפעל לא כהולדה, עצמית  המשכה ולא  הארה רק  היא
לפני כבר להיות חייבת ולכן חדש , דבר ידה על

התלמיד. אצל הבנה יכולת ההשפעה 
של באופן היא השכל שהשפעת אומרים  כיצד כן , אם
נעשה הארה, רק שהוא שדבר למדנו הרי  התלבשות,

התלבשות? ֿ ידי על ולא ממילא בדרך מעצמו
íå÷î-ìëî:נ"ע הרבי  òôùðמיישב  äøàää úåäî äðä

,ìëù úåäî åì òéôùî éøäù äæá שענין למרות כלומר,
ההארה מהות אבל עצם, ולא הארה רק הוא  השכל

"שפע", הלשון כאן שייך ולכן úåäîîנשפעת àåäå
ìù åìëùî ìëù äæá ìá÷î ãéîìúäå áøä ìù åìëù

'åë áøäשל שכלו ממהות ממשי  שכל מקבל התלמיד -
.הרב
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רכג c"ag i`iyp epizeax zxezn

ש  מנגד לו יש בהכרח המורכב העצם זולתו שהוא לו
העונג  היפך אפך עוז יודע מי וזהו שלם עונג נקרא ואין
כו' מתי עד ה' שובה נאמר זה ועל עברתך וכיראתך
העצב  מן מנוחה בחי' כו' יראה עניתנו כימות שמחנו
שכתוב  כמו עלינו העצמי נועם ויהי ליה וסמיך לגמרי
נועם  אותיות כו' אתה מעון למשה תפלה בתחלת

טרם  ממש בעצמותו שהוא כמו שזהו אתוון בהיפוך
דוקא  ואמנם לחו"ג הרצון גילוי שהן יולדו הרים
שנעוץ  לפי העצמי זה לנועם כוננהו ידינו מעשה
שמהם  המצוות מעשה והן ממש בסופן ממש תחלתן
במנוחה  הנ"ל כדמיון זה אין אך הבא העולם נעשה
וד"ל: ממש הבא העולם הן המצות כי כו' שבנה בבית

daeyzd xry zncwd
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚ‰Â,יעופף ובשתים במלאכים מ"ש בהקדם יובן
עפיפתם  ומהו והילוך, טיסה ל' ג"כ הוא שפי'
בחי' הוא ארץ פי' כי מלכה"כ, כו' קדוש אח"כ כתי'
עולמים, כל מלכות מלכותך מל', בחי' העליונה ארץ
וכבוד  מ"ש נמשך ומזה דומם, בחי' רק הוא שלמעלה
גדוד  כו' אלפים אלף מ"ש על קאי הדר פי' מל' הדר
בעל  אדה"ר נברא אדם נעשה שממאמר וכמו כו', א'
הנ"ל, ההדר בחי' כל נמשך מל' מבחי' כך ומדות, שכל
שאומרים  והמלאכים דומם, בחי' רק הוא למעלה ומ"מ
בחי' מובדל פי' קדוש בחי' שממשיכים היינו קדוש,
בחי' ארץ בבחי' ממשיכים מסוכ"ע, ולמעלה סוכ"ע
כבודו, בחי' ע"י הוא וההמשכה יקובה"ו, ונק' ממכ"ע,
ע"ד  כבודו הארץ כל מלא וזהו חכמה, נתיבות ל"ב
ארז"ל  אמנם בינה, קנה חכ' קנה קנינך, הארץ מלאה
כו', ישראל שיאמרו עד קדוש אומרים המלאכים אין
בגוף  הנשמה בירידת דוקא הוא ההמשכה עיקר כי
התורה  את המלאכים כשבקשו בתו' וכמו ונה"ב
ירידתה  עיקר כל כי ביניכם, יש יצה"ר כלום השיבום
כי  ב"ן, שם בירור נק' ובלה"ק נה"ב, לברר רק הוא
רק  לתיקון, שקדמה התוהו מעולם הוא הנה"ב מקור
היא  יכולה הבירור וע"י שבירה, בדרך למטה שנפלה
חקוקה  בשרשה שהיא מכמו למעלה הנה"א להעלות
שאנו  וכמו הירידה, שע"י העלי' וזהו כה"כ, תחת
מה  וע"י האדם, את לישא כח לה יש שהבהמה רואים
הכנה  שהוא שלפני', שתים תיקנו ע"ז הבירור, נעשה
וארץ  רקיעים ז' וד' ח' ביטול אחד ק"ש, לבחי' לבוא
ועי"ז  במציאות, ביטול עולם, של אלופו בא' רוחות וד'
הנה"ב  שגם יצריך, בשני לבבך בכל ואהבת נעשה

דנה"ב, הגבורות למתק תחלה לזה וצריך לזה, תסכים
הוא  הנה"ב ושרש בשרשן, אלא נמתקין הדינין ואין
ביטול  תחלה מזכירין ולכן שמהשמאל, שור פני
וחיות  והאופנים כמו ביראה ומשמיעים המלאכים,

הגבו  יומתקו ועי"ז גדול ברעש דנה"ב הקודש רות
הבירור  וזהו יצריך, בשני ואהבת לבחי' יבוא ואח"כ
שלמעלה  כמו בנה"א עלי' נעשה הבירור וע"י דנה"ב,
דמרכבה  שהחיות הכסא, את נושאות והחיות כתי'
ועל  כמ"ש הכסא שעל האדם [ואת] הכסא את נושאות
לא  לבחי' אותו ומנשאין אדם, כמראה דמות הכסא
שבע"ת  במקום וע"ד יתיר בחילא וזהו"ע הוא, אדם
הנה"א  מתעלה דנה"ב הבירור ע"י כמו"כ כו', עומדין
בנעלים, פעמיך יפו מה וזהו שלמעלה, קדוש לבחי'
הבהמה  עור של נעל בחי' ע"י דוקא הוא העלי' שבחי'
עור  כתנות להפך עבודין עורות ל' עבודה שנק' התפלה
לקונו  כתרים קושר מט"ט בא' אור להיות בע'
דשכינתא, נעלא נק' מט"ט כי ישראל, של מתפלותיהן
אותיות  בחי' רק שהיא התפלה את [המעלה] והוא
טובות, מאבנים נעשה למטה הכתר ועד"מ כתר, לבחי'
רצון  כתר לבחי' הוא התפלה עליית למעלה כך
כתר, בבחי' הוא האותיות שרש כי מהאדם, שלמעלה
מ"מ  דומם, בחי' רק הם שהאותיות אף שלמטה כמו
הוא  קדוש וקדושה, קדוש ענין וזהו שמדבר. האדם
נוקבא  ל' קדושה בשם נק' ונשמות נימין, ת"י המשכת
יכולים  הנשמות וע"י קדוש, בבחי' להכלל שתשוקתם
בבחי' התכללותם שהוא קדוש, לומר המלאכים גם
הליכה  שעושים העומדים, בין מהלכים פי' וזהו קדוש,

עומדים. שנק' במלאכים גם
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÈÎ‡ הנתינת מהו וצ"ל מאד. הרבה שכרך לך מגן
הענין  אך לך. מגן אנכי הרבה שכרך על טעם
התשלום  צ"ל הי' מדה"ד שע"פ בספרים איתא הנה כי
זמני  שהוא המצוה עשיית כמו ומוגבל זמני שכר
שבת  וכן בלילה ולא דוקא ביום תפילין כמו ומוגבל
של  החסד מדת שע"פ אלא קרבנות, סוכה פסח יו"ט

נצחי. היא שכר התשלום חסד ורב
ÔÈ·‰ÏÂ'ה אמרת ע"פ במד"ר מ"ש להקדים צריך זה

לא  רב אמר בו החוסים לכל הוא מגן צרופה
מה  וכי הבריות את בהן לצרף כדי אלא המצות ניתנו
אלא  העורף מן או הצוואר מן שוחט אם לי' איכפת
אין  שלמעלה המדרש מלשון ומשמע צרופה, ה' אמרת
את  לזכות כדי אלא ניתנו ולא כלל מצות קיום שייך
מפרש  ועוד כו'. לכל הוא מגן לבחי' שיבואו ישראל
הוא  ומגן נסיונות, בעשר שנתנסה אברהם על דקאי שם
ע"י  שאברהם הפי' זה לפי נמצא לך, מגן אנכי כמ"ש
המצות. ע"י לנש"י כמו הוא מגן ג"כ לו נמשך הנסיון

È„Î·Â ההתחדשות מהו תחלה להקדים צריך זה להבין
התורה  כל קיים אע"ה אברהם הלא תורה ממתן
כי  והענין תבשילין. עירוב אפי' ניתנה שלא עד
מרכבה  הי' אברהם כי הא' דברים, בב' הוא ההתחדשות
לי' איכפת שלא עד בתכלית בטל והי' החסד למדת
נמצא  לו, שיאמרו מה וכל אש בכבשן להשרף כלום
אמרה  הבהיר ס' בשם בפרדס איתא ולכן במס"נ, שקיים
הוצרכתי  לא בעולם אברהם היות זמן כל החסד מדת
ומשמר  במקומי עומד אברהם שהרי מלאכתי לעשות
לא  אם כזו למדריגה לבוא הנברא יכול והאיך משמרתי,
צדיקים  אורחות בס' כמ"ש מאד נדיב והי' מס"נ, ע"י
ויש  בממונו נדיב ויש בגופו נדיב נדיבות, מיני ג' שיש
עכשיו  אבל בחי', הג' בכל נדיב הי' ואברהם בנפשו,
רצונו  למסור כ"א בפו"מ למס"נ א"צ תורה ניתנה כאשר
מכוין  אפי' תפילין מצות למשל וכמו רצה"ע לקיים
זה  אין לה הראוי' הכוונה כל ויכוון ולבו מוחו לשעבד

לה.מ  הראוי' כוונה יכוין לא אם ומכ"ש בפועל, ס"נ
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ìá÷îä ìà òéôùîä ïî ìëùä úòôùäá ïë åîë ïáåéå
úðéçáá ïë íâ àåäå äæá òôùð ìëùä úåäî ïë íâã

,'åë úåùáìúäוהתלבשות התעסקות בזה שיש  היינו,
ההשפעה. במקבל המשפיע של

ä íòåäøàä äæ éøä ìëùä úòôùä ïéðò úåììëã úåé
,ãáì,עצמית המשכה úòôùäולא ïéá ùøôää òãåðëå

úåéîöò äòôùäáã ,úåéîöò äòôùäì ìëùä כמו
מגיעה חיים של חדשה שמהות - הולדה של השפעה

שם äæîלעולם, äùòð éøäù äæá òôùð ùîî íöòä
úòôùäá ïë-ïéàù-äî ,ïáä ìöà ùîî ìëù úåäî
åîöòá ìëù øá àåä ãéîìúä øùàë à÷åã éøä ìëùä

הרב אצל הלימוד áøäקודם ìëù ìá÷î àåä éøä
àì åîöòá ìëù øá åðéà íà ìáà ,äæ-éãé-ìò ãîìúîå

åìöà äååäúéהרב השפעת éãé-ìò-עלֿידי  ìëù úåäî
ïéìòèù óåøà èéð ïòî ïò÷ ôà÷ à íìåòä øîàîëå ,äæ
כבר  כשלאדם - להרכיב]) =] להעמיד אפשר אי  (ראש,

אין  אם  אבל שכלו, את ולפתח ללמדו ניתן  "ראש", יש
ראש. לו להעמיד ניתן לא "ראש", éôìלאדם åðééäå

,ãáì äøàä àåäùלתלמיד מרב השכל שהשפעת  כיון  -
נפעל לא כהולדה, עצמית  המשכה ולא  הארה רק  היא
לפני כבר להיות חייבת ולכן חדש , דבר ידה על

התלמיד. אצל הבנה יכולת ההשפעה 
של באופן היא השכל שהשפעת אומרים  כיצד כן , אם
נעשה הארה, רק שהוא שדבר למדנו הרי  התלבשות,

התלבשות? ֿ ידי על ולא ממילא בדרך מעצמו
íå÷î-ìëî:נ"ע הרבי  òôùðמיישב  äøàää úåäî äðä

,ìëù úåäî åì òéôùî éøäù äæá שענין למרות כלומר,
ההארה מהות אבל עצם, ולא הארה רק הוא  השכל

"שפע", הלשון כאן שייך ולכן úåäîîנשפעת àåäå
ìù åìëùî ìëù äæá ìá÷î ãéîìúäå áøä ìù åìëù

'åë áøäשל שכלו ממהות ממשי  שכל מקבל התלמיד -
.הרב
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åäæåולא "שפע" של באופן היא  שכל שהשפעת זה -
"אור" של באופן בכךרק àéäמתבטא äòôùääù

äòôùää ÷ñôä øçàì íâ äîåé÷áהפסיק שהרב אחרי -
שכל לו òéôùîäלהשפיע ÷åìéñ øçàì íâåלגמרי

היא ההשפעה שנשארת והסיבה úåäîùממנו, éðôî
÷ìúñîù øçàì åìéôà íâ ïë ìò ,äæá êùîð äøàää

äá ïééòì ìåëé òéôùîä,המשפיע שלימדו  שכל בדבר -
äéäù úåéçä äæá àåöîìåäòôùää úà ìáé÷ù úòá åì

,'åë òéôùîä ïî
,äøàää íâ ú÷ìúñî íöòä ÷ìúñîùë éøä øåàáã
השמש שכאשר מהשמש, הנמשך השמש אור וכמו
ללא קיום אין  לבד  להארה כי האור, נפסק שוקעת 

äòôùääהעצם , äøàùð ìëùä úòôùäáåלאחרי גם
המשפיע היא,סילוק השכל שהשפעת לכך ראיה וזו

"שפע", של äëùîðבאופן  äøàää úåäîù éôì åðééäå
.'åë äæáהיא בכללותה שכל השפעת - כנ"ל - אמנם

שנמשכת באופן היא ההארה המשכת אופן אבל הארה ,
ההארה. מהות

ïëìå- השכל בהשפעת נמשכת ההארה שמהות כיון -
,àñéôúå úåùáìúä úðéçáá àéä äòôùää ïôåà

äæá ñôúð òéôùîäùההשפעה éåðéùבזמן åá äùåòå
ìöà ìëù óñåúî äòôùää éãé-ìòù ,úåìòôúäå

åîëå òéôùîäחז"ל íìåëî,109שאמרו øúåé éãéîìúîå
éãé-ìò åáø úà íéëçîä ãéîìú ùéù úàæ ãáìã

àðååâ éàäëå úåéùå÷äהקושיות שבגלל זה), דרך (ועל
בענין , יותר להעמיק הרב íöòמוכרח éãé-ìò äðä

äòôùääהתלמיד קושיות ללא ìëù,גם åìöà óñåúî
ïëå,לאידך'åë òéôùîäá ïåòøâ äùåò äòôùää øãòä

אותו, ומלמד משפיע ואינו שכל, דבר שלומד אדם -
עם ויחסר יותר נמוך בענין שלו  הידע יהיה טבעי באופן

הזמן.
åðééäå)הוא במשפיע גרעון פועל ההשפעה שהעדר מה ,

ïéà ìëùä úòôùä éøäã ,åîöòì íâ òéôùî åðéàùë
åîöòì úåìëùä ìéëùäì ìåëéå úìåæä ìà êéøöידי ֿ על

וכדומה אותם כותב או  הדברים , את לעצמו ,שמסביר
éãëá íå÷î-ìëîå ,ïåòøéâ åá äéäé àì äæ-éãé-ìòå

éòä óñåúéù'åë úìåæä ìà äòôùää éãé-ìò àåä ø÷
שישפיע מספיק במשפיע גרעון יהיה שלא בשביל
להיות צריכה בהשכלה תוספת שתהיה ובכדי  לעצמו,

הזולת על ),השפעה

רואים המשפיע אצל וגרעון תוספת שיש  מזה  הנה,
של באופן היא וההשפעה בהשפעה, נתפס שהוא בחוש

התלבשות.
àåäå- המשפיע -äòôùää úòáù äòôùääá øãâåî

øçà ìëù ìéëùäì åì øùôà éàעסוק ששכלו כיון
דוקא זו  àìבהשפעה éøäù äòôùääá ãøèåî àåä íâå .

äîöòî äòôùää äéäú,ממילא הנמשך אור íà-éëכמו 
,ìëùä úà òéôùäì êéøö

àéä àãøèä íâåגם אלא ההשפעה, בעצם רק êéàלא
ïéðò àåäå ,òéôùäìאומרת úåöòåé:110שהגמרא úåéìë

éåìéâ úðéçáá åðéà äòôùää ïéðòù úåéäìã ,òéôùäì êéà
åúåîöò úåìâì åðééä íöòäטרוד להיות צריך לא שאז

לצורך לא מעצמו נעשה שזה  כיון  להשפיע, ואיך מה
ואילו  העצם , את לבטא כדי  רק אלא  פעולה איזה

העצם את לגלות לא היא שפע ìåòôìהשפעת íà-éë
òéôùäì êéà äæá äöòä úåéäì êéøö ïë ìò ìá÷îä ìöà

.ìá÷îä ìöà ìá÷úéù ïôåàá
ìòåô øá ãîìî ïéá ùøôää åäæùשרואים מלמד -
תלמידיו  אצל טובות תוצאות שìבפועל מלמד åðéàבין

íå÷î-ìëî øúåé ìåãâ ìëù ìòá åúåéä íòã ,ìòåô øá
äâùäå ìëùá éåìú ãåîéìä ïéðò äøåàëìå ,ìòåô øá åðéà
éøäù ,øúåé ãîìì åúìåëéá ìåãâ ìëù øá àåäù éîå

ìåãâ ãîìîì êéøö ãéîìúä ìãâéùëשחכמים וכמו
111äðùîאומרים åãîìì ìåëé åðéà àø÷î åãîìîäå :

'åë àøîâå,למשנה נוסף מלמד למקרא, מלמד יש  -
לגמרא שלישי  צריך.ומלמד שהמלמד מכך, רואים

שהלימוד - היינו הנלמד, ורמת התלמיד לשכל להתאים
שכל בעל שמלמד מצב יתכן כיצד כן , אם בשכל, תלוי 

פועל? בר יהיה לא יותר גדול
ìá÷îäá ìåòôì éãëá íå÷î-ìëîבעל להיות מספיק  לא
אלא מהמקבל, יותר גדול øáשכל àåäùë à÷åã åäæ

ïôåàá íéðéðòä øãñìå åéøáã ìëìëì òãåéù åðééäå ,ìòåô
,ìá÷îä ìöà åìá÷úéå íéðáåî åéäéùאת לו שיש כלומר

שהמקבל באופן הדברים את ולמסור להעביר הכישרון
היטב, זאת  ùéáìäìיבין äîá íéðéðò àéöîäì êéøö íâå

ìëùä úàוכדומה משלים ìàכמו ïáåî äéäéù éãëá
éåìéòá àåä åìëùù íâä ìòåô øá åðéàù äæå ,ìá÷îä

å ,ãéîìúäá ìòåô åðéà åéøáã ìëìëì òãåé åðéà íàאמנם
øúåé ìåãâ ãîìîì êéøö ãéîìúä ìéãâéùëשיתאים

ìéòì.בתנאיêàלרמתו  øëæðë ìòåô øá äéäéù
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.òéôùäì êéà äöòäá òéôùîäáù àãøèä ïéðò åäæåלא
באופן  להשפיע כיצד גם אלא לתלמיד, להשפיע מה  רק

התלמיד. אצל להתקבל שיוכל
,äæá úéðúùî ïë íâ àôåâ äòôùääù ïáåîåהטרדה -

שרוצה השכל השפעת על גם  פועלת להשפיע , איך
לתלמיד, åðéàùìלהעביר ìòåô øáä ïéá ùøôää åäæù

úà òéôùî àåä éøä ìòåô øá åðéàù äæã ,ìòåô øá
øáäå ,ìá÷îä êøòá äæ ïéàå åìöà àåäù åîë ìëùä

äéäúù äòôùää úà äðùîù àåä ìòåôמתאימהéôì
,ìá÷îä êøò

,ìá÷îä ìà êééùä ìëùäá åäæ úåììëáåהטרדה
היא לקבל, המקבל שיוכל ההשפעה אופן במציאת

המקבל, אל השייך השכל ïéðòבחלק ìëáã òåãéëå
úåéîéðôä àåäù åîöòì àåä ìëùäù åîë ùé ,éìëù

המקבל אל שייך לא êééùùשכלל àåä ìëùä úåéðåöéçå
êøòá äéäúù äòôùää úåðùì êéøö äæáå ,ìá÷îä ìà

,ìá÷îä
úåäîä éåðéù äæ ïéàåכדי בשכל שפועלים השינוי -

השכל, של במהותו שינוי  אינו המקבל, אל שייך שיהיה
èåòéî úðéçáá àáù ÷ø ùîî ìëùä åúåà àåä éøäù

ôìå ,ìá÷îä êøòáù íéðéðòá úåùáìúäáåàá íéîò
øçà øåéöáהמחשה בצורת לבוא השכל צריך  לפעמים -

וכדומה, במשלים ìá÷úîאחרת, à÷åã äæ-éãé-ìòù
.'åë ìá÷îä ìöà

äòôùää íöòá ãøèåî òéôùîäù úàæ ãáìã àöîðå
ìëùä úà òéôùäì אחר במשהו  להתעסק יכול ולא

זמן äòôùääבאותו äéäúù äæá ïë íâ ãøèåî àåä éøä
.ìá÷îä êøò éôì

äæ ìëåוהתעסקות טרדה äøàääשיש úåäîù éôì àåä
äæá êùîðנמשך עצמו שהדבר 'שפע ', של ענין  שזה -

éôìåבזה, ,òéôùäì êéøöù äæá ñôúð òéôùîä ïëì
åá äéäúù åðééä ìá÷îäá ìåòôì àéä äòôùää ïéðòù
äæá úåéäì êéøö ïë ìò ,úéîéðô úåùáìúä úðéçáá
ïôåàá òôùä äéäúù êéà úå÷ñòúääå àãøèä
éôì úåéäì äæá úéðúùî äòôùää íâå ,'åë ìá÷úúù

.'åë ìá÷îä êøò
התלבשות ישנה השכל בהשפעת שדוקא כן, אם נמצא
שזה מכפי יותר עוד ביותר, המשפיע וטרדת פנימית
ציווי של מדיבור יותר ובוודאי למידות , השייך בדיבור

וכדומה.
שזו  שפע, השפעת  ענין מהו בהרחבה  הוסבר כאן עד
יסביר  הבא בפרק החוקרים. השתמשו שבה הלשון
זה בשם דוקא שלכן האור ענין מהו נ "ע, הרבי 

השפע. מענין שונה הוא ובמה המקובלים משתמשים
.øåöé÷

àåä øåéöä úëàìîáã ìëùä úåùáìúäî ïáåé øúåéå
ïéðò àåä äìòîìå ,ä÷éøæáî øúåé úåùáìúäå úåìâúäá
íø÷éòù ùéå ,'åë àåä-êåøá-ùåã÷ä àøá íéøáã äøùòá
ãñç úðéçáî íø÷éòù åà úòã äðéá äîëç úðéçáî
ä÷éøæ úðéçáî åîë àåä íúååäúä íöòå ,úøàôú äøåáâ

,äæ ìò ìùî øàáúðå ,ìùî êøã ìò
ïëìå ,äøàä úåäî êùîðù ìëùä úòôùäá àåä ïëå
äæá øãâåî àåäå ïåòøéâå úôñåúá òéôùîäá éåðéù ìòåô
éøä éîéðô úðéçáá ìåòôì àåäù éðôîå ,òéôùäì ãøèåîå
,úåöòåé úåéìë ïéðò äæù òéôùäì êéà ïë íâ ãøèåî àåä

.äòôùää ïë íâ äðúùî äæáå
mihtey zyxt zay
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למעלה  דעתיקא, עינא – אחת עין השתלשלות. סדר וגבורה, חסד – עיניים ב'
– מ"ע המצוות, קיום בשביל – התורה ואלקים, הוי' שמות – עיניים ב' מהשתלשלות.
פנימי. בהרגש צ"ל העבודה האור. ושיומשך הרע לבער – מל"ת התורה, אור אל כלים

e‰ÊÂ הן עינים ּדב' העינים, מב' ׁשּלמעלה אחת עין ¿∆ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
והּוא  הׁשּתלׁשלּות, סדר ּדזהּו ּוגבּורה, חסד ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָּבחינת
הּכּסא  ּדמּות "ועל ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון אדם צּיּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ּבחינת  הּוא ּדאדם מלמעלה", עליו אדם ּכמראה ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָּדמּות
ּגבּורה  חסד קּוין ג' ׁשּיׁש והגם ּוגבּורה, חסד קּוין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָב'

ּומחּבר  ׁשּכֹולל הּוא ּדתפארת האמצעי קו אמנם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתפארת,
הּוא", אדם לא "ּכי ּבחינת והּוא ּוגבּורה, ּדחסד הּקּוין ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹב'
עּקר  אבל מחּבר, הּוא ּכן ועל אדם, ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמאיר
ּבחינת  ׂשמאל ויד ימין יד ּוכמֹו קּוין, ב' הּוא אדם ְְְְִִִִַַָָָָָֹצּיּור
חסד  ּכן ּגם ׂשמאל ועין ימין עין כן ּוכמֹו ּוגבּורה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹחסד
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רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

åäæåולא "שפע" של באופן היא  שכל שהשפעת זה -
"אור" של באופן בכךרק àéäמתבטא äòôùääù

äòôùää ÷ñôä øçàì íâ äîåé÷áהפסיק שהרב אחרי -
שכל לו òéôùîäלהשפיע ÷åìéñ øçàì íâåלגמרי

היא ההשפעה שנשארת והסיבה úåäîùממנו, éðôî
÷ìúñîù øçàì åìéôà íâ ïë ìò ,äæá êùîð äøàää

äá ïééòì ìåëé òéôùîä,המשפיע שלימדו  שכל בדבר -
äéäù úåéçä äæá àåöîìåäòôùää úà ìáé÷ù úòá åì

,'åë òéôùîä ïî
,äøàää íâ ú÷ìúñî íöòä ÷ìúñîùë éøä øåàáã
השמש שכאשר מהשמש, הנמשך השמש אור וכמו
ללא קיום אין  לבד  להארה כי האור, נפסק שוקעת 

äòôùääהעצם , äøàùð ìëùä úòôùäáåלאחרי גם
המשפיע היא,סילוק השכל שהשפעת לכך ראיה וזו

"שפע", של äëùîðבאופן  äøàää úåäîù éôì åðééäå
.'åë äæáהיא בכללותה שכל השפעת - כנ"ל - אמנם

שנמשכת באופן היא ההארה המשכת אופן אבל הארה ,
ההארה. מהות

ïëìå- השכל בהשפעת נמשכת ההארה שמהות כיון -
,àñéôúå úåùáìúä úðéçáá àéä äòôùää ïôåà

äæá ñôúð òéôùîäùההשפעה éåðéùבזמן åá äùåòå
ìöà ìëù óñåúî äòôùää éãé-ìòù ,úåìòôúäå

åîëå òéôùîäחז"ל íìåëî,109שאמרו øúåé éãéîìúîå
éãé-ìò åáø úà íéëçîä ãéîìú ùéù úàæ ãáìã

àðååâ éàäëå úåéùå÷äהקושיות שבגלל זה), דרך (ועל
בענין , יותר להעמיק הרב íöòמוכרח éãé-ìò äðä

äòôùääהתלמיד קושיות ללא ìëù,גם åìöà óñåúî
ïëå,לאידך'åë òéôùîäá ïåòøâ äùåò äòôùää øãòä

אותו, ומלמד משפיע ואינו שכל, דבר שלומד אדם -
עם ויחסר יותר נמוך בענין שלו  הידע יהיה טבעי באופן

הזמן.
åðééäå)הוא במשפיע גרעון פועל ההשפעה שהעדר מה ,

ïéà ìëùä úòôùä éøäã ,åîöòì íâ òéôùî åðéàùë
åîöòì úåìëùä ìéëùäì ìåëéå úìåæä ìà êéøöידי ֿ על

וכדומה אותם כותב או  הדברים , את לעצמו ,שמסביר
éãëá íå÷î-ìëîå ,ïåòøéâ åá äéäé àì äæ-éãé-ìòå

éòä óñåúéù'åë úìåæä ìà äòôùää éãé-ìò àåä ø÷
שישפיע מספיק במשפיע גרעון יהיה שלא בשביל
להיות צריכה בהשכלה תוספת שתהיה ובכדי  לעצמו,

הזולת על ),השפעה

רואים המשפיע אצל וגרעון תוספת שיש  מזה  הנה,
של באופן היא וההשפעה בהשפעה, נתפס שהוא בחוש

התלבשות.
àåäå- המשפיע -äòôùää úòáù äòôùääá øãâåî

øçà ìëù ìéëùäì åì øùôà éàעסוק ששכלו כיון
דוקא זו  àìבהשפעה éøäù äòôùääá ãøèåî àåä íâå .

äîöòî äòôùää äéäú,ממילא הנמשך אור íà-éëכמו 
,ìëùä úà òéôùäì êéøö

àéä àãøèä íâåגם אלא ההשפעה, בעצם רק êéàלא
ïéðò àåäå ,òéôùäìאומרת úåöòåé:110שהגמרא úåéìë

éåìéâ úðéçáá åðéà äòôùää ïéðòù úåéäìã ,òéôùäì êéà
åúåîöò úåìâì åðééä íöòäטרוד להיות צריך לא שאז

לצורך לא מעצמו נעשה שזה  כיון  להשפיע, ואיך מה
ואילו  העצם , את לבטא כדי  רק אלא  פעולה איזה

העצם את לגלות לא היא שפע ìåòôìהשפעת íà-éë
òéôùäì êéà äæá äöòä úåéäì êéøö ïë ìò ìá÷îä ìöà

.ìá÷îä ìöà ìá÷úéù ïôåàá
ìòåô øá ãîìî ïéá ùøôää åäæùשרואים מלמד -
תלמידיו  אצל טובות תוצאות שìבפועל מלמד åðéàבין

íå÷î-ìëî øúåé ìåãâ ìëù ìòá åúåéä íòã ,ìòåô øá
äâùäå ìëùá éåìú ãåîéìä ïéðò äøåàëìå ,ìòåô øá åðéà
éøäù ,øúåé ãîìì åúìåëéá ìåãâ ìëù øá àåäù éîå

ìåãâ ãîìîì êéøö ãéîìúä ìãâéùëשחכמים וכמו
111äðùîאומרים åãîìì ìåëé åðéà àø÷î åãîìîäå :

'åë àøîâå,למשנה נוסף מלמד למקרא, מלמד יש  -
לגמרא שלישי  צריך.ומלמד שהמלמד מכך, רואים

שהלימוד - היינו הנלמד, ורמת התלמיד לשכל להתאים
שכל בעל שמלמד מצב יתכן כיצד כן , אם בשכל, תלוי 

פועל? בר יהיה לא יותר גדול
ìá÷îäá ìåòôì éãëá íå÷î-ìëîבעל להיות מספיק  לא
אלא מהמקבל, יותר גדול øáשכל àåäùë à÷åã åäæ

ïôåàá íéðéðòä øãñìå åéøáã ìëìëì òãåéù åðééäå ,ìòåô
,ìá÷îä ìöà åìá÷úéå íéðáåî åéäéùאת לו שיש כלומר

שהמקבל באופן הדברים את ולמסור להעביר הכישרון
היטב, זאת  ùéáìäìיבין äîá íéðéðò àéöîäì êéøö íâå

ìëùä úàוכדומה משלים ìàכמו ïáåî äéäéù éãëá
éåìéòá àåä åìëùù íâä ìòåô øá åðéàù äæå ,ìá÷îä

å ,ãéîìúäá ìòåô åðéà åéøáã ìëìëì òãåé åðéà íàאמנם
øúåé ìåãâ ãîìîì êéøö ãéîìúä ìéãâéùëשיתאים

ìéòì.בתנאיêàלרמתו  øëæðë ìòåô øá äéäéù
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א.109) ז, תענית
הגמרא:110) לשון וזה א. סא, mc`aברכות ea yi zeilk izy

drxe epinil daehc `xazqne ,drxl ezvrei zg`e daehl ezvrei zg`

.el`nyl liqk ale epinil mkg al aizkc el`nyl
א.111) ל, קידושין

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.òéôùäì êéà äöòäá òéôùîäáù àãøèä ïéðò åäæåלא
באופן  להשפיע כיצד גם אלא לתלמיד, להשפיע מה  רק

התלמיד. אצל להתקבל שיוכל
,äæá úéðúùî ïë íâ àôåâ äòôùääù ïáåîåהטרדה -

שרוצה השכל השפעת על גם  פועלת להשפיע , איך
לתלמיד, åðéàùìלהעביר ìòåô øáä ïéá ùøôää åäæù

úà òéôùî àåä éøä ìòåô øá åðéàù äæã ,ìòåô øá
øáäå ,ìá÷îä êøòá äæ ïéàå åìöà àåäù åîë ìëùä

äéäúù äòôùää úà äðùîù àåä ìòåôמתאימהéôì
,ìá÷îä êøò

,ìá÷îä ìà êééùä ìëùäá åäæ úåììëáåהטרדה
היא לקבל, המקבל שיוכל ההשפעה אופן במציאת

המקבל, אל השייך השכל ïéðòבחלק ìëáã òåãéëå
úåéîéðôä àåäù åîöòì àåä ìëùäù åîë ùé ,éìëù

המקבל אל שייך לא êééùùשכלל àåä ìëùä úåéðåöéçå
êøòá äéäúù äòôùää úåðùì êéøö äæáå ,ìá÷îä ìà

,ìá÷îä
úåäîä éåðéù äæ ïéàåכדי בשכל שפועלים השינוי -

השכל, של במהותו שינוי  אינו המקבל, אל שייך שיהיה
èåòéî úðéçáá àáù ÷ø ùîî ìëùä åúåà àåä éøäù

ôìå ,ìá÷îä êøòáù íéðéðòá úåùáìúäáåàá íéîò
øçà øåéöáהמחשה בצורת לבוא השכל צריך  לפעמים -

וכדומה, במשלים ìá÷úîאחרת, à÷åã äæ-éãé-ìòù
.'åë ìá÷îä ìöà

äòôùää íöòá ãøèåî òéôùîäù úàæ ãáìã àöîðå
ìëùä úà òéôùäì אחר במשהו  להתעסק יכול ולא

זמן äòôùääבאותו äéäúù äæá ïë íâ ãøèåî àåä éøä
.ìá÷îä êøò éôì

äæ ìëåוהתעסקות טרדה äøàääשיש úåäîù éôì àåä
äæá êùîðנמשך עצמו שהדבר 'שפע ', של ענין  שזה -

éôìåבזה, ,òéôùäì êéøöù äæá ñôúð òéôùîä ïëì
åá äéäúù åðééä ìá÷îäá ìåòôì àéä äòôùää ïéðòù
äæá úåéäì êéøö ïë ìò ,úéîéðô úåùáìúä úðéçáá
ïôåàá òôùä äéäúù êéà úå÷ñòúääå àãøèä
éôì úåéäì äæá úéðúùî äòôùää íâå ,'åë ìá÷úúù

.'åë ìá÷îä êøò
התלבשות ישנה השכל בהשפעת שדוקא כן, אם נמצא
שזה מכפי יותר עוד ביותר, המשפיע וטרדת פנימית
ציווי של מדיבור יותר ובוודאי למידות , השייך בדיבור

וכדומה.
שזו  שפע, השפעת  ענין מהו בהרחבה  הוסבר כאן עד
יסביר  הבא בפרק החוקרים. השתמשו שבה הלשון
זה בשם דוקא שלכן האור ענין מהו נ "ע, הרבי 

השפע. מענין שונה הוא ובמה המקובלים משתמשים
.øåöé÷

àåä øåéöä úëàìîáã ìëùä úåùáìúäî ïáåé øúåéå
ïéðò àåä äìòîìå ,ä÷éøæáî øúåé úåùáìúäå úåìâúäá
íø÷éòù ùéå ,'åë àåä-êåøá-ùåã÷ä àøá íéøáã äøùòá
ãñç úðéçáî íø÷éòù åà úòã äðéá äîëç úðéçáî
ä÷éøæ úðéçáî åîë àåä íúååäúä íöòå ,úøàôú äøåáâ

,äæ ìò ìùî øàáúðå ,ìùî êøã ìò
ïëìå ,äøàä úåäî êùîðù ìëùä úòôùäá àåä ïëå
äæá øãâåî àåäå ïåòøéâå úôñåúá òéôùîäá éåðéù ìòåô
éøä éîéðô úðéçáá ìåòôì àåäù éðôîå ,òéôùäì ãøèåîå
,úåöòåé úåéìë ïéðò äæù òéôùäì êéà ïë íâ ãøèåî àåä

.äòôùää ïë íâ äðúùî äæáå
mihtey zyxt zay
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למעלה  דעתיקא, עינא – אחת עין השתלשלות. סדר וגבורה, חסד – עיניים ב'
– מ"ע המצוות, קיום בשביל – התורה ואלקים, הוי' שמות – עיניים ב' מהשתלשלות.
פנימי. בהרגש צ"ל העבודה האור. ושיומשך הרע לבער – מל"ת התורה, אור אל כלים

e‰ÊÂ הן עינים ּדב' העינים, מב' ׁשּלמעלה אחת עין ¿∆ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ
והּוא  הׁשּתלׁשלּות, סדר ּדזהּו ּוגבּורה, חסד ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָּבחינת
הּכּסא  ּדמּות "ועל ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון אדם צּיּור ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבחינת
ּבחינת  הּוא ּדאדם מלמעלה", עליו אדם ּכמראה ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָָּדמּות
ּגבּורה  חסד קּוין ג' ׁשּיׁש והגם ּוגבּורה, חסד קּוין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָב'

ּומחּבר  ׁשּכֹולל הּוא ּדתפארת האמצעי קו אמנם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּתפארת,
הּוא", אדם לא "ּכי ּבחינת והּוא ּוגבּורה, ּדחסד הּקּוין ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹב'
עּקר  אבל מחּבר, הּוא ּכן ועל אדם, ּבבחינת ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּמאיר
ּבחינת  ׂשמאל ויד ימין יד ּוכמֹו קּוין, ב' הּוא אדם ְְְְִִִִַַָָָָָֹצּיּור
חסד  ּכן ּגם ׂשמאל ועין ימין עין כן ּוכמֹו ּוגבּורה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹחסד
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היא  העינים מב' למעלה ׁשהיא אחת עין אבל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּוגבּורה,
איּתמר  ּדביּה ּדעּתיקא, עינא ולא טז ּבחינת ינּום לא "הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ

לּמה  "עּורה נאמר ׁשּלפעמים יׂשראל", ׁשֹומר ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָייׁשן
ואיתא  ייׁשן", ולא ינּום "לא נאמר ולפעמים ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָֹֹתיׁשן"

אנּפין  ּבזעיר "ּכאן רּבה ּבעּתיקא יז ּבאּדרא וכאן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
העלם,יח קּדיׁשא" ּבחינת ׁשּי אנּפין ּדבזעיר והינּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הׁשּתלׁשלּות, ענין הּוא ּולמּטה ּדמהחכמה ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָוכּנ"ל
"ּומּביט  וזהּו וגּלּוי, העלם ׁשּי הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּובהׁשּתלׁשלּות

א  וסֹוגר אחת ּדפֹותח אחת", ּבעינֹו ׁשהּוא עליהם חת, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ
ּבחינת  ׁשּי אינֹו ּבעּתיק מהּֿׁשאיןּֿכן וגּלּוי, העלם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָענין
ּדמכּסין  ּגבינין "ּדלית הּזהר ּוכמאמר והסּתר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹהעלם

ואין יט עליהֹון" הּוא אני אני ּכי עּתה "ראּו ּדכתיב וזהּו . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָ
ׁשמֹות  הּב' הן ּבׁשמֹות הּנה העינים ּדב' עּמדי", ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹאלקים
ּוכתיב  אדם, צּיּור הן עינים ּדב' ונתּבאר ואלקים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹהוי'
,"אלקי ה' "אנכי נאמר ּדבּתֹורה אדם", הּתֹורה ְֱֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"זאת
וכל  ּגּלּוי, ּבחינת ׁשהיא ּכּנ"ל עיניו ּבׁשּתי ההּבטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיא
הם  ׁשהּמצות הּמצות, קּיּום ׁשּיהיה הּוא הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹענין
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּתֹורה, ידי על הּנמׁש העליֹון לאֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכלים
ׁשּבהם  ּכלים הם ׁשהּמצות אֹור", ותֹורה מצוה נר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"ּכי
ּוכמֹו הּתֹורה, ידי על ׁשּנמׁש עצמי האֹור ונׁשמר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתקּבל
רחבים  ּכלים הם ּדהּמצות מאד", מצות "רחבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ּומצוֹות  עׂשה מצוֹות יׁש ּובּמצות העליֹון, מאֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹלקּבל
ּומצוֹות  האֹור, אל ּכלים הן עׂשה ּדמצוֹות ּתעׂשה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹלא
המׁשכת  להיֹות ׁשּיּוכל ּבכדי הרע לבער הן ּתעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלא
מּכל  מנּקה להיֹות ׁשּצריכה הּמל ּדירת ּוכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻהאֹור,
ּבכדי  כן ּוכמֹו ,הּמל לדירת ראּויה היא ואז ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלכלּו
מּכל  מנּקה ּתחּלה להיֹות צרי אלקּות המׁשכת ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּתהיה

הּמּדֹות  ּבכביׁשת והן אּסּור, ּבאבק מרע ּבסּור הן ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַרע,
לדּור, יכֹולים והּוא אני ּדאין וגאוה ּכעס ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָרעֹות
טֹוב", ה"ּועׂשה הּוא ּכ ואחר הרע, ּבעּור להיֹות ְְְֲִִִֵַַַַַָָָוצרי
ּבלבד  זֹו ּדלא והינּו ּומצוֹות, ּבתֹורה העבֹודה ענין ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹהּכּונה
אׁשר  הּמעׂשה את לדעת רק הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָּדענין
ּכיֿאם  מּמׁש, ּבפעל הּקּיּום רק הּוא הּמצות וקּיּום ְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹיעׂשּון
וזהּו ּפנימי, וחּיּות ּבהרּגׁש הינּו העבֹודה ענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
לֹו", אין ּתֹורה אפּלּו ּתֹורה, אּלא לי אין ְֲִִֵֵֵֶָָָָּד"האֹומר
ּבמקֹום  ׁשּמבאר ּוכמֹו הּמצות, עבֹודת להיֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹׁשּצריכה

ּבפרּוׁש ּבארּכה עֹורֹות אחר מּלׁשֹון ׁשהּוא עבֹודה ענין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֻ
וכן  ויגיעה, עבֹודה צריכים הּקׁשה ּדבר ּדלרּכ ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָעבּודין,
ענין  וזהּו והּלב. הּמח ּבׁשעּבּוד הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּוא
הּקּיּום  מּלבד הּנה ּומצוה מצוה ּדכל הּמצוה, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָעבֹודת
טֹובֹות  ּבמּדֹות טֹובה חקיקה לפעל צריכה הרי ְְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֹּבפעל
הּתֹורה, ידי על אלקּות הּׂשגת הּוא ּפנימי חּיּות ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָֹּובהרּגׁש

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו ׁשּכתב ּפרק כ ּוכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
צריכים  לזה אבל הּתֹורה, ׁשּבידיעת הּיחּוד מהפלאת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה
ּדזהּו ּתעׂשה לא ּומצוֹות עׂשה מצוֹות הן והּמצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַֹֹמצוֹות,
מצוֹות  הם ּומׁשּפט עׂשה, מצוֹות – ּדחסד ּומׁשּפט, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָחסד
ּכּנ"ל  ּדוקא ּבעבֹודה להיֹות צריכים והּמצות ּתעׂשה, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹלא
ה' עינים, ּבב' ההּבטה היא זה וכל הּצדקה, ענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזהּו
ּומצוֹות  הּתֹורה ידי על צּדיקים אל ה' עיני ׁשהם ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאלקים,
ׂשמאלא  ּדלית עּמדי", אלקים "אין – ּבעּתיק אבל ְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָֹּכּנ"ל.

עּתיקא  ׁשּלמעלה כא ּבהאי אחת ּבעין ההּבטה ׁשהיא ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ
"עין  וזהּו צּדיקים". אל ה' ּד"עיני עינים ּבב' ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמהראּיה
עליוֿהּׁשלֹום, אבינּו ּבאברהם ׁשּנאמר יראיו" אל ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה'

קּדיׁשא  ּדעּתיקא ּפקיחא עינא .כב ׁשהיא ְְִִִִֵֶַַָָָָ
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.Â מהנוכחים אחד היה ראובן אלי' ר' החסיד
הכריזה  לאה דבורה כשהרבנית הקטן הכנסת בבית
הנוכחים  וכל התורה ספרי לנוכח השנה ראש בערב 

אביה  על ייגזר אשר כל עצמה על מקבלת .103שהיא
.Ê בצום ידיו על החזיק ראובן אלי' ר' החסיד

הרבנית  אמו של בלווייה הרמ"מ היתום את גדליה
נ"ע. לאה דבורה

.Á בתו אחרי הראשון הקדיש אמר בעצמו הרבי
בנה  הקדיש את אמר ולאחריו לאה, דבורה הרבנית
את  אתו אמר ראובן אלי' הר' החסיד הרמ"מ. היתום

הקדיש.
.Ë בנימין יוסף ר' לי אומר  שנים וחמש ששים

הוא  יומי, היום שמזוני השנה, השבועות בחג מלאו 
תניא. שורות שלוש היותר ולכל שתים,
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הוא  יום, כל לומד שאני התניא שורות שתי
 ראובן אלי' ר' החסיד  הסבא של לציוויו בהתאם
עד  בדף־השער המודפסת הראשונה מהמלה ללמוד

יותר. אלמד שלא ל"ט, לפרק
.È אחד היה ראובן אלי' ר' החסיד הסבא

הסנהדריה  בשליחות שנסעו הקטנה מהסנהדריה
אחרי   ליאדי החרבה בעיר שהתאספו הגדולה

לחזור  הרבי משפחת שעל ופסקו  נפוליון מלחמת
יבחרו. שהם העיירות באחת ולהתיישב לליטא

לנסוע  קטנה בסנהדריה בחרה הגדולה הסנהדריה
פסק  את  האמצעי הרבי  לרבי למסור לקרמנצ'וג
חב"ד. חסידי של הגדולה הסנהדריה של ההלכה
מחברי  אחד היה  ראובן אלי' הר'  הסבא

הקטנה. הסנהדריה
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תרצ"ז  אלול, ב' ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

אגודת  הנהלת ועד וחברי נשיאי אל

ה' וקאנאדא, בארצה"ב חב"ד חסידי

יחיו  עליהם

וברכה! שלום

אגודת  של פעולתה אודות על מכתבם על במענה

בזה  שולח הנני מקצועותי' בכל לעתיד יצ"ו חב"ד חסידי

הוראות  בלוויית יצ"ו חב"ד חסידי אגודת מפעולות תקנון

ידידנו  עוז ידידי ידי מלאתי ובפרטי' הפעולות, באופני

שי' ישראל מוהר"ר אי"א וו"ח הרה"ג חרוץ עסקן הנכבד

נשיאי  לפני לבארם יצ"ו חב"ד אגו"ח מנהל דזייקאבסאהן

יביאון  ובעזה"י יצ"ו, חב"ד אגו"ח הנהלת ועד וחברי

יצ"ו  חב"ד אגו"ח חברי כל לטובת הטוב הפועל אל מהכח

יחיו. וב"ב

בגו"ר  ומברכם והצלחתם טובם הדו"ש ידי"ע והנני

יצחק. יוסף
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היא  העינים מב' למעלה ׁשהיא אחת עין אבל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּוגבּורה,
איּתמר  ּדביּה ּדעּתיקא, עינא ולא טז ּבחינת ינּום לא "הּנה ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ

לּמה  "עּורה נאמר ׁשּלפעמים יׂשראל", ׁשֹומר ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָָייׁשן
ואיתא  ייׁשן", ולא ינּום "לא נאמר ולפעמים ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָֹֹתיׁשן"

אנּפין  ּבזעיר "ּכאן רּבה ּבעּתיקא יז ּבאּדרא וכאן ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
העלם,יח קּדיׁשא" ּבחינת ׁשּי אנּפין ּדבזעיר והינּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הׁשּתלׁשלּות, ענין הּוא ּולמּטה ּדמהחכמה ְְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָוכּנ"ל
"ּומּביט  וזהּו וגּלּוי, העלם ׁשּי הרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָּובהׁשּתלׁשלּות

א  וסֹוגר אחת ּדפֹותח אחת", ּבעינֹו ׁשהּוא עליהם חת, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַ
ּבחינת  ׁשּי אינֹו ּבעּתיק מהּֿׁשאיןּֿכן וגּלּוי, העלם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָענין
ּדמכּסין  ּגבינין "ּדלית הּזהר ּוכמאמר והסּתר, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹהעלם

ואין יט עליהֹון" הּוא אני אני ּכי עּתה "ראּו ּדכתיב וזהּו . ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָ
ׁשמֹות  הּב' הן ּבׁשמֹות הּנה העינים ּדב' עּמדי", ְְֱִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹאלקים
ּוכתיב  אדם, צּיּור הן עינים ּדב' ונתּבאר ואלקים, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹהוי'
,"אלקי ה' "אנכי נאמר ּדבּתֹורה אדם", הּתֹורה ְֱֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"זאת
וכל  ּגּלּוי, ּבחינת ׁשהיא ּכּנ"ל עיניו ּבׁשּתי ההּבטה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהיא
הם  ׁשהּמצות הּמצות, קּיּום ׁשּיהיה הּוא הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹענין
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּתֹורה, ידי על הּנמׁש העליֹון לאֹור ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכלים
ׁשּבהם  ּכלים הם ׁשהּמצות אֹור", ותֹורה מצוה נר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ"ּכי
ּוכמֹו הּתֹורה, ידי על ׁשּנמׁש עצמי האֹור ונׁשמר ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָמתקּבל
רחבים  ּכלים הם ּדהּמצות מאד", מצות "רחבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹׁשּכתּוב
ּומצוֹות  עׂשה מצוֹות יׁש ּובּמצות העליֹון, מאֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָֹלקּבל
ּומצוֹות  האֹור, אל ּכלים הן עׂשה ּדמצוֹות ּתעׂשה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָֹלא
המׁשכת  להיֹות ׁשּיּוכל ּבכדי הרע לבער הן ּתעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלא
מּכל  מנּקה להיֹות ׁשּצריכה הּמל ּדירת ּוכמֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻהאֹור,
ּבכדי  כן ּוכמֹו ,הּמל לדירת ראּויה היא ואז ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלכלּו
מּכל  מנּקה ּתחּלה להיֹות צרי אלקּות המׁשכת ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּתהיה

הּמּדֹות  ּבכביׁשת והן אּסּור, ּבאבק מרע ּבסּור הן ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַרע,
לדּור, יכֹולים והּוא אני ּדאין וגאוה ּכעס ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַָָָרעֹות
טֹוב", ה"ּועׂשה הּוא ּכ ואחר הרע, ּבעּור להיֹות ְְְֲִִִֵַַַַַָָָוצרי
ּבלבד  זֹו ּדלא והינּו ּומצוֹות, ּבתֹורה העבֹודה ענין ְְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹהּכּונה
אׁשר  הּמעׂשה את לדעת רק הּוא הּתֹורה לּמּוד ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַָָּדענין
ּכיֿאם  מּמׁש, ּבפעל הּקּיּום רק הּוא הּמצות וקּיּום ְְְֲִִִִִַַַַַַָֹֹיעׂשּון
וזהּו ּפנימי, וחּיּות ּבהרּגׁש הינּו העבֹודה ענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה
לֹו", אין ּתֹורה אפּלּו ּתֹורה, אּלא לי אין ְֲִִֵֵֵֶָָָָּד"האֹומר
ּבמקֹום  ׁשּמבאר ּוכמֹו הּמצות, עבֹודת להיֹות ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹׁשּצריכה

ּבפרּוׁש ּבארּכה עֹורֹות אחר מּלׁשֹון ׁשהּוא עבֹודה ענין ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֻ
וכן  ויגיעה, עבֹודה צריכים הּקׁשה ּדבר ּדלרּכ ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָעבּודין,
ענין  וזהּו והּלב. הּמח ּבׁשעּבּוד הרּוחנית ּבעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹהּוא
הּקּיּום  מּלבד הּנה ּומצוה מצוה ּדכל הּמצוה, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָעבֹודת
טֹובֹות  ּבמּדֹות טֹובה חקיקה לפעל צריכה הרי ְְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֹּבפעל
הּתֹורה, ידי על אלקּות הּׂשגת הּוא ּפנימי חּיּות ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָֹּובהרּגׁש

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר נׁשמתֹוֿעדן רּבנּו ׁשּכתב ּפרק כ ּוכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
צריכים  לזה אבל הּתֹורה, ׁשּבידיעת הּיחּוד מהפלאת ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָה
ּדזהּו ּתעׂשה לא ּומצוֹות עׂשה מצוֹות הן והּמצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַֹֹמצוֹות,
מצוֹות  הם ּומׁשּפט עׂשה, מצוֹות – ּדחסד ּומׁשּפט, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָחסד
ּכּנ"ל  ּדוקא ּבעבֹודה להיֹות צריכים והּמצות ּתעׂשה, ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹלא
ה' עינים, ּבב' ההּבטה היא זה וכל הּצדקה, ענין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּזהּו
ּומצוֹות  הּתֹורה ידי על צּדיקים אל ה' עיני ׁשהם ְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאלקים,
ׂשמאלא  ּדלית עּמדי", אלקים "אין – ּבעּתיק אבל ְְְֱֲִִִִֵֵַַַָָָָֹּכּנ"ל.

עּתיקא  ׁשּלמעלה כא ּבהאי אחת ּבעין ההּבטה ׁשהיא ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָ
"עין  וזהּו צּדיקים". אל ה' ּד"עיני עינים ּבב' ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמהראּיה
עליוֿהּׁשלֹום, אבינּו ּבאברהם ׁשּנאמר יראיו" אל ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָה'

קּדיׁשא  ּדעּתיקא ּפקיחא עינא .כב ׁשהיא ְְִִִִֵֶַַָָָָ
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נאמר.טז. שבו האלקי) האור בהשפעת מאוד גבוהה (דרגה יומין עתיק של המדות.יז.עין ששת יומין יח.מדרגת בעתיק
מהמדות. שלמעלה הכתר מדריגת - עליהם.יט.הקדוש המכסים עפעפיים התניא.כ.שאין שמאל כא.ספר אין

הכתר. מדריגת זה, עתיק הקדוש.כב.ב(מדריגת) עתיק (מדריגת) של פקוחה עין

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.Â מהנוכחים אחד היה ראובן אלי' ר' החסיד
הכריזה  לאה דבורה כשהרבנית הקטן הכנסת בבית
הנוכחים  וכל התורה ספרי לנוכח השנה ראש בערב 

אביה  על ייגזר אשר כל עצמה על מקבלת .103שהיא
.Ê בצום ידיו על החזיק ראובן אלי' ר' החסיד

הרבנית  אמו של בלווייה הרמ"מ היתום את גדליה
נ"ע. לאה דבורה

.Á בתו אחרי הראשון הקדיש אמר בעצמו הרבי
בנה  הקדיש את אמר ולאחריו לאה, דבורה הרבנית
את  אתו אמר ראובן אלי' הר' החסיד הרמ"מ. היתום

הקדיש.
.Ë בנימין יוסף ר' לי אומר  שנים וחמש ששים

הוא  יומי, היום שמזוני השנה, השבועות בחג מלאו 
תניא. שורות שלוש היותר ולכל שתים,
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הוא  יום, כל לומד שאני התניא שורות שתי
 ראובן אלי' ר' החסיד  הסבא של לציוויו בהתאם
עד  בדף־השער המודפסת הראשונה מהמלה ללמוד

יותר. אלמד שלא ל"ט, לפרק
.È אחד היה ראובן אלי' ר' החסיד הסבא

הסנהדריה  בשליחות שנסעו הקטנה מהסנהדריה
אחרי   ליאדי החרבה בעיר שהתאספו הגדולה

לחזור  הרבי משפחת שעל ופסקו  נפוליון מלחמת
יבחרו. שהם העיירות באחת ולהתיישב לליטא

לנסוע  קטנה בסנהדריה בחרה הגדולה הסנהדריה
פסק  את  האמצעי הרבי  לרבי למסור לקרמנצ'וג
חב"ד. חסידי של הגדולה הסנהדריה של ההלכה
מחברי  אחד היה  ראובן אלי' הר'  הסבא

הקטנה. הסנהדריה
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תרצ"ז  אלול, ב' ב"ה,

פערכטאלדסדארף 

אגודת  הנהלת ועד וחברי נשיאי אל

ה' וקאנאדא, בארצה"ב חב"ד חסידי

יחיו  עליהם

וברכה! שלום

אגודת  של פעולתה אודות על מכתבם על במענה

בזה  שולח הנני מקצועותי' בכל לעתיד יצ"ו חב"ד חסידי

הוראות  בלוויית יצ"ו חב"ד חסידי אגודת מפעולות תקנון

ידידנו  עוז ידידי ידי מלאתי ובפרטי' הפעולות, באופני

שי' ישראל מוהר"ר אי"א וו"ח הרה"ג חרוץ עסקן הנכבד

נשיאי  לפני לבארם יצ"ו חב"ד אגו"ח מנהל דזייקאבסאהן

יביאון  ובעזה"י יצ"ו, חב"ד אגו"ח הנהלת ועד וחברי

יצ"ו  חב"ד אגו"ח חברי כל לטובת הטוב הפועל אל מהכח

יחיו. וב"ב

בגו"ר  ומברכם והצלחתם טובם הדו"ש ידי"ע והנני

יצחק. יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז אד"ר:

כבקשתו יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה לזחו"ק.

מתאימה  והשתדלות  דא"ח  החסידות  תורת  בלימוד  מההוספה  דבר  מזכיר  שאינו  ולפלא 

בהכרח השעה בהפצת תורת החסידות אשר תגיע גם חוצה, וקשור הוא זב"ז כמבואר באגה"ק של 

רבנו הזקן ד"ה סגולה ל)הולדת( בנים. נדפס בסידור מאה שערים, עיי"ש.

במ"ש אודות לתת צו לעושי רצוני וכו' אין זה נוהג כלל בבית הרב והזן ומפרנס לכל בטובו בחן 

ובחסד וברחמים ימציא לו פרנסתו ופרנסת ב"ב מידו הקדושה והרחבה.

בודאי משתתף בהתועדות אנ"ש ובפעולות אנ"ש לתכלית האמורה לעיל ויוסיף בזה כהציווי 

דמעלין בקדש.

בברכה.
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ïäkä Cørå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©

:çaænäâéáéø÷äå íéna õçøé íérøkäå áøwäå ©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸
àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàô ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«

למרֹות  טֹוב, ּבֹו נאמר וּיקרא ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

iriax ,iyily - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤
:çaænäèdúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå:ýåýéì §¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
éLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤

:ýåýé éMàî íéLã÷àéeáéø÷z øLà äçðnä-ìk ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ
Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½

:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àìáéúéLàø ïaø÷ «Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²
çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©

:ççéðâéàìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå ¦«Ÿ©§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLúìr Eúçðî ìrî E ©§¦À¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬

ðaø÷-ìk:çìî áéø÷z Eñãéúçðî áéø÷z-íàå ¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©§¦©§¦²¦§©¬
ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½

éøeka úçðî úà áéø÷z:EåèïîL äéìr zúðå ©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤
:àåä äçðî äðáì äéìr zîNåæèïäkä øéè÷äå §©§¨¬¨¤−¨§Ÿ®̈¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹

dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨®̈
:ýåýéì äMàô ¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«

ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−

:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ
Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤



רכט ipy ,oey`x - a ,` - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âøëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬
Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é íéîz̈¦−©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½

:ýåýé éðôì Bðöøìãäìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®
:åéìr øtëì Bì äöøðå(éåì)äïa-úà èçLå §¦§¨¬−§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬

íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ
áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå ícä-úà¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½

:ãrBî ìäà çút-øLàåäìòä-úà èéLôäå £¤¤−©¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®
:äéçúðì dúà çzðåæïäkä ïøäà éða eðúðå §¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²

:Làä-ìr íéör eëørå çaænä-ìr Làçeëørå ¥−©©¦§¥®©§¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À
Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ
øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr øãtä-úàå§¤©®̈¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìrèíéna õçøé åérøëe Baø÷å ©©¦§¥«©§¦§¬§¨−̈¦§©´©®̈¦
äMà äìò äçaænä ìkä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥³¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬

:ýåýéì çBçéð-çéøñ(ìàøùé)éïàvä-ïî-íàå ¥«©¦−©©«Ÿ̈«§¦¦©¸Ÿ
øëæ äìòì íéfrä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷̈§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬

:epáéø÷é íéîzàéçaænä Cøé ìr Búà èçLå ¨¦−©§¦¤«§¨©̧Ÿ¹©´¤¯¤©¦§¥²©
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö̈−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úàáéBúà çzðå ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦©³ŸÆ
ïäkä Cørå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³©Ÿ¥Æ
-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúàŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©

:çaænäâéáéø÷äå íéna õçøé íérøkäå áøwäå ©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸
àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàô ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

. ‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt '‰¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»

‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«

למרֹות  טֹוב, ּבֹו נאמר וּיקרא ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

iriax ,iyily - b - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ

ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤
:çaænäèdúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå:ýåýéì §¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
éLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤

:ýåýé éMàî íéLã÷àéeáéø÷z øLà äçðnä-ìk ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ
Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½

:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àìáéúéLàø ïaø÷ «Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²
çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©

:ççéðâéàìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå ¦«Ÿ©§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLúìr Eúçðî ìrî E ©§¦À¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬

ðaø÷-ìk:çìî áéø÷z Eñãéúçðî áéø÷z-íàå ¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©§¦©§¦²¦§©¬
ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½

éøeka úçðî úà áéø÷z:EåèïîL äéìr zúðå ©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤
:àåä äçðî äðáì äéìr zîNåæèïäkä øéè÷äå §©§¨¬¨¤−¨§Ÿ®̈¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹

dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨®̈
:ýåýéì äMàô ¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«

ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−

:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ
Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤



iyingרל - c - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨
:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³

áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤

øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−
:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ

úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ
:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈

çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬
:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©

:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´
øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²

òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤

iyy - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹
çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùùæëírî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:íLàå äðéNrúçëøLà Búàhç åéìà òãBä Bà ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´
äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç̈¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈

:àèç øLà Búàhç-ìrèëìr Bãé-úà Cîñå ©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøLàk øéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧
ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ
ïäkä åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Bì çìñðåôáìúàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå §¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©®̈
:äpàéáé äîéîú äá÷ðâììr Bãé-úà Cîñå §¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤¨½©−

íB÷îa úàhçì dúà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈¦§¾
:äìòä-úà èçLé øLàãìícî ïäkä ç÷ìå £¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³

äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàåäì-úàå §¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¤

k øéñé daìç-ìkçáfî áNkä áìç øñeé øLà ¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
éMà ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´

àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈
:Bì çìñðåôäàìB÷ ärîLå àèçú-ék Lôðå §¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´

ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà̈½̈§´¥½¬¨−̈´¨®̈¦¬©¦−
:Bðår àNðåáàîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà §¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼

äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá BàÁ§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ãBà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìrðå äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnîääéäå ¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤§¨¨¬
àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈

:äéìråBúàhç ìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå ¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á
úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬
:Búàhçî ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr¦¦−§©¨®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

æBîLà-úà àéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçàçíúà àéáäå ¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ
äðBLàø úàhçì øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈¦«®̈

ìécáé àìå Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe:èäfäå ¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«§¦º̈
íca øàLpäå çaænä øé÷-ìr úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈

:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äönéé-úàå ¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«§¤
ïäkä åéìr øtëå ètLnk äìò äNré éðMä©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§®̈§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²

:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçîñ ¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות



רלי iying - c - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨
:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³

áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤

øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−
:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ

úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ
:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈

çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬
:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©

:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´
øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²

òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤

iyy - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹
çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùùæëírî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:íLàå äðéNrúçëøLà Búàhç åéìà òãBä Bà ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´
äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç̈¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈

:àèç øLà Búàhç-ìrèëìr Bãé-úà Cîñå ©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøLàk øéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧
ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ
ïäkä åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Bì çìñðåôáìúàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå §¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©®̈
:äpàéáé äîéîú äá÷ðâììr Bãé-úà Cîñå §¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤¨½©−

íB÷îa úàhçì dúà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈¦§¾
:äìòä-úà èçLé øLàãìícî ïäkä ç÷ìå £¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³

äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàåäì-úàå §¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¤

k øéñé daìç-ìkçáfî áNkä áìç øñeé øLà ¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
éMà ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´

àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈
:Bì çìñðåôäàìB÷ ärîLå àèçú-ék Lôðå §¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´

ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà̈½̈§´¥½¬¨−̈´¨®̈¦¬©¦−
:Bðår àNðåáàîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà §¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼

äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá BàÁ§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈
àîè àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−

:íLàåâBúàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà §¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½
:íLàå òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà£¤¬¦§−̈®̈§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ãBà | òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà́¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìrðå äráLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnîääéäå ¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤§¨¨¬
àèç øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬¨−̈

:äéìråBúàhç ìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå ¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á
úøérN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬
:Búàhçî ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr¦¦−§©¨®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

æBîLà-úà àéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçàçíúà àéáäå ¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«§¥¦³Ÿ¨Æ
äðBLàø úàhçì øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬©«©−̈¦«®̈

ìécáé àìå Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe:èäfäå ¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ©§¦«§¦º̈
íca øàLpäå çaænä øé÷-ìr úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈

:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äönéé-úàå ¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«§¤
ïäkä åéìr øtëå ètLnk äìò äNré éðMä©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§®̈§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²

:Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçîñ ¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות



xekfרלב xihtn ,iriay - d - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן

éòéáùàéì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©®̈«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤

:àåä úàhç ék äðáì äéìr ïzé-àìåáédàéáäå §«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»
Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä-ìà¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhçâéBúàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯
äúéäå Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬

:äçðnk ïäkìñãéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåèäââLa äàèçå ìrî ìòîú-ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈

ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé éLãwî¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦
-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz̈¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤

:íLàì LãwäæèLãwä-ïî àèç øLà úàå ©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤
ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®

ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå:Bì çô §©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«
æéúåöî-ìkî úçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ

àNðå íLàå òãé-àìå äðéNrú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬
:BðårçéEkøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå £Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬

BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯
:Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââL-øLàèéàeä íLà £¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®

:ýåýéì íLà íLàôëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlàëýåýéa ìrî äìrîe àèçú ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®

ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½
:Búéîr-úà ÷Lr BàáëLçëå äãáà àöî-Bà −¨©¬¤£¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤

äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå dä−§¦§©´©¨®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬
:äpäá àèçì íãàäâëíLàå àèçé-ék äéäå ¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼

÷Lòä-úà Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ
Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr øLà£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬

:àöî øLà äãáàä-úàãëòáMé-øLà ìkî Bà ¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´
óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìr̈¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´

:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìr̈¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«
äëïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ

äkä-ìà íLàì Ekøra:ïåëïäkä åéìr øtëå §¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
äNré-øLà ìkî úçà-ìr Bì çìñðå ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−

:dá äîLàìttt §©§¨¬¨«

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§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(90 'r d"g zeiecreezd - mgpn zxez)

e¯tÒÈ È˙l‰z ÈÏ Èz¯ˆÈ eÊ ÌÚ(כא מג, (ישעי' «»«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«≈
זכר  ּבלׁשֹון ולא 'זּו', - נקבה ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהׁשּתּמׁשּות

ׁשהּוא  האדם על מֹורה נקבה החסידּות: ּתֹורת ע"פ יּובן ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ'זה',

מעצמֹו, ּורצֹונֹות ׁשאיפֹות אין ׁשּלֹו ּדהינּו 'מקּבל', ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבבחינת

מׁשּתּמׁש לכן מקּבל. ׁשּמּמּנּו לּדבר התּבּטלּות ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל

מקּבל  ּבבחינת ׁשּנמצא אדם רק לֹומר, נקבה, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּפסּוק

ׁשאינֹו אדם א הּקּב"ה. ׁשל ּבתהּלתֹו לסּפר יכֹול ּבּטּול, -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה אד"ר והקודמו, בם כותב אודות פעולות בכרם חב"ד ובמסגרת צעירי 

אגו"ח, ובודאי ימשיך במנהגו טוב זה להודיע על דא וכל המפרט ה"ז משובח, נוסף למ"ש כ"פ שכתיבה 

זו מוסיפה במרץ ע"ד מרז"ל בהנוגע לשבטי י"ה, אלמלא הי' ראובן ידוע וכו'...

במ"ש אודות ההצעה שקבל להכנס בהנהלת צעירי אגו"ח וכו' גם בזה כתבתי כ"פ שאודות 

והנקודה  פרטים,  ופרטי  פרטים  בכמה  תלוי'  שההחלטה  כיון  אתר,  על  לדון  צריכים  כאלו  ענינים 

וכאו"א  וגדולים בהפצת המעינות חוצה,  התיכונית היא שמוכרחה הפעולה בממדים היותר רחבים 

מאנ"ש ועאכו"כ מהצעירים מחוייבים בזה, ופשיטא שההתחייבות שלו לא תוגרע ע"י שלא נכנס בועד 

פלוני או הנהלה פלונית כי ההתחייבות באה לא ע"י בחירות או מינוי של בני אדם אלא שזהו תפקיד 

הנשמה להאיר חלקו בעולם ואלו שזכו למאורות החסידות באיזה אופן שיהי' אם רב או מעט פשוט 

עניני היהדות צ"ל  ז. א. שכל הפצת  זה,  זה אלא בעיקר  ולא רק בכלל  זה,  שהפצת החסידות בכלל 

חדורים רעיון זה של החסידות, וכמובן מתואר זהר הק' אשר פנימיות התורה היא נשמתא דעניני נגלה 

שבתורה, וק"ל, ובמילא מ"ש שאם לא יכנס בהנהלה לא יעמוד בנסיונות, אין לזה מקום וההחלטה 

בזה תלוי' כנ"ל בפרטי פרטים הנ"ל שבהם הנקודה ניצול כשרונות ויכולת להפצת המעינות באופן הכי 

פעיל.

במ"ש אודות שני אברכים שנתקרבו ואח"כ נתרחקו וכו' מובן איך הדבר מבהיל, וההבהלה לא 

פחותה היא גם מהפרט שכותב שלא ידעו שהנ"ל נתרחקו! היאומן כי יסופר? ועיין ב"ב ח' ע"ב תליסר 

שנין דלא חזיא לי והשתא נמי דעתאי עלויהו, שמשמע שאם לא הי' דעתי' עלויהי לאחר תליסר שנין, גם 

ע"ז קאי השאלה שלפני זה, שבקתיה להימנותך, עיי"ש ואם בזמן הש"ס דאכשור דרא ובחו"ל הדברים 

אמורים עאכו"כ בפלטרין של מלך ובימינו דעקבתא דמשיחא חשך כפול ומכופל, ומובן שדברי אלה 

מטרתם שיבואו לידי פועל ולא רק בהנוגע לאחרים שתושלל אפשרית דתופעות האמורות, אלא גם 

בהנוגע להנ"ל, שבטח ישנו מקום לתיקון, וכידוע הלימוד דפסח שני, הובא בהיום יום פסח שני, ויה"ר 

שיהי' התיקון ע"ד המבואר באגרת התשובה סוף פרק ט' הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום רביעי בערב, ו' אדר ב'



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם רלח
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
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06:4306:3008:5108:4309:3709:3010:3810:3218:2818:3719:0219:1218:1819:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0706:1008:3808:3909:1009:1110:1310:1318:3218:2518:5018:4418:0818:53דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4806:4309:1609:1309:4609:4310:4810:4518:4818:4919:1119:1318:3119:22הודו, מומבאי )ח(

06:4406:3909:1209:0909:4209:3910:4410:4118:4418:4519:0719:0918:2719:18הודו, פונה )ח(

06:0005:4808:1108:0408:5508:4809:5609:5117:4717:5518:1918:2817:3618:41הונגריה, בודפשט )ח(

06:1506:0508:3208:2609:1109:0510:1210:0718:0518:1218:3418:4117:5318:52טורקיה, איסטנבול )ח(

06:3906:3008:5808:5309:3509:2910:3610:3218:3118:3618:5919:0418:1719:15יוון, אתונה )ח(

06:2106:0908:3308:2609:1609:0910:1710:1218:0818:1618:4018:4917:5719:01מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:4506:4009:1309:1009:4309:4010:4510:4218:4518:4719:0819:1018:2819:19מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:2206:3008:4608:5009:2809:3210:3310:3518:5518:4319:2619:1518:2719:27ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1506:0908:4008:3609:1209:0810:1410:1118:1118:1518:3618:3917:5618:49נפאל, קטמנדו )ח(

07:1107:0909:4209:4010:1110:0911:1311:1119:1719:1619:3919:3818:5819:46סינגפור, סינגפור )ח(

05:5405:4008:0007:5108:4808:4009:4909:4317:3717:4818:1418:2417:2818:38פולין, ורשא )ח(

06:1206:1208:4408:4309:1309:1210:1610:1518:2318:1918:4618:4218:0218:51פרו, לימה )ח(

06:5706:4509:1009:0309:5109:4510:5210:4818:4418:5219:1619:2418:3319:36צרפת, ליאון )ח(

07:0806:5509:1709:1010:0209:5511:0310:5718:5519:0419:2719:3618:4419:49צרפת, פריז )ח(

06:0306:0108:3408:3209:0209:0010:0510:0318:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3207:2209:4709:4110:2810:2211:2911:2419:2519:3219:5220:0019:1320:12קנדה, טורונטו )ק(

07:1006:5809:2309:1610:0509:5811:0611:0118:5919:0719:3019:3818:4819:50קנדה, מונטריאול )ק(

06:5906:5009:2009:1409:5509:5010:5610:5218:5218:5719:1919:2318:3819:34קפריסין, לרנקה )ק(

07:1607:0009:1709:0810:0910:0011:0911:0318:5719:0819:3519:4718:4820:02רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:4906:3408:4908:4009:4209:3410:4310:3618:3318:4519:0919:2118:2519:37רוסיה, מוסקבה )ח(

06:3806:2608:4908:4209:3209:2610:3310:2818:2418:3318:5719:0518:1319:18רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:4206:3008:5408:4609:3709:3010:3810:3318:3318:4219:0219:1018:2219:23שוויץ, ציריך )ח(

06:2706:2308:5608:5309:2509:2310:2710:2518:2818:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רלט לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
05:5305:4608:1608:1108:5008:4509:5109:4817:4817:5218:1418:1817:3118:28באר שבע )ח(

05:5305:4508:1508:1008:4908:4409:5109:4717:5017:5418:1318:1717:2318:28חיפה )ח(

05:5205:4408:1408:1008:4808:4309:5009:4617:5117:5518:1218:1617:1418:26ירושלים )ח(

05:5305:4608:1608:1108:5008:4509:5109:4817:4817:5318:1418:1817:3218:28תל אביב )ח(

06:1105:5908:2208:1409:0608:5910:0710:0117:5718:0618:3018:3917:4718:53אוסטריה, וינה )ח(

07:1607:2209:4409:4610:2110:2311:2511:2619:4319:3420:1020:0119:1820:12אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:1306:0208:2608:1909:0809:0110:0910:0418:0018:0918:3218:4117:4918:53אוקראינה, אודסה )ח(

05:4605:3307:5607:4908:4008:3309:4109:3617:3217:4018:0518:1317:2118:27אוקראינה, דונייצק )ח(

05:5705:4408:0707:5908:5108:4409:5209:4717:4217:5118:1618:2517:3218:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:2306:1008:3108:2309:1709:1010:1810:1218:0718:1718:4218:5217:5819:05אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:1606:0208:2308:1509:1009:0210:1010:0518:0018:1018:3518:4417:5018:58אוקראינה, קייב )ח(

06:3906:2808:5208:4609:3409:2810:3510:3018:2918:3718:5819:0618:1819:19איטליה, מילאנו )ח(

06:2006:1808:5108:5009:2009:1810:2210:2118:2718:2518:4918:4718:0718:56אקוואדור, קיטו )ח(

06:5206:5609:2009:2209:5509:5710:5910:5919:1519:0619:4119:3218:5019:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:4107:4710:0610:0910:4510:4811:5011:5120:0719:5720:3720:2719:4120:38ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2007:1109:3909:3310:1610:1111:1711:1319:1219:1819:4019:4618:5919:58ארה״ב, בולטימור )ק(

07:1007:0009:2709:2110:0610:0011:0711:0219:0119:0719:3019:3618:4819:48ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:1007:0109:2809:2210:0610:0011:0711:0319:0119:0819:3019:3718:4919:48ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4707:3610:0309:5710:4210:3611:4311:3919:3719:4420:0720:1419:2520:26ארה״ב, דטרויט )ק(

07:3307:2609:5709:5210:3010:2511:3211:2819:3019:3319:5419:5819:1520:08ארה״ב, האוסטון )ק(

07:0406:5609:2609:2110:0109:5611:0210:5918:5919:0319:2519:3018:4519:40ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:3207:2509:5709:5310:2910:2511:3111:2819:2919:3219:5419:5619:1420:06ארה״ב, מיאמי )ק(

07:0606:5609:2309:1710:0209:5611:0310:5818:5719:0319:2619:3318:4419:44ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:3407:2409:5209:4610:3010:2411:3111:2719:2519:3219:5420:0119:1220:12ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:0506:5509:2109:1510:0009:5511:0210:5718:5519:0219:2519:3218:4319:44ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3506:3609:0709:0709:3609:3610:4010:3918:4818:4419:1119:0718:2619:16בוליביה, לה-פס )ח(

07:0006:4709:0708:5909:5409:4710:5510:4918:4418:5419:1919:3018:3519:44בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:0006:4709:0809:0009:5409:4710:5510:4918:4518:5519:2019:3018:3519:43בלגיה, בריסל )ח(

06:0806:1008:3808:3909:1009:1010:1310:1318:2818:2218:4818:4218:0518:51ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5605:5808:2708:2708:5808:5810:0110:0118:1218:0618:3618:3017:4918:39ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:1806:0508:2508:1709:1209:0510:1310:0718:0418:1418:3818:4817:5719:02בריטניה, לונדון )ח(

06:2706:1308:3108:2309:2109:1310:2210:1618:1018:2118:4718:5818:0419:13בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:2506:1108:3008:2209:1909:1110:1910:1318:0918:2018:4418:5518:0019:09גרמניה, ברלין )ח(

06:4306:3008:5108:4309:3709:3010:3810:3218:2818:3719:0219:1218:1819:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0706:1008:3808:3909:1009:1110:1310:1318:3218:2518:5018:4418:0818:53דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4806:4309:1609:1309:4609:4310:4810:4518:4818:4919:1119:1318:3119:22הודו, מומבאי )ח(

06:4406:3909:1209:0909:4209:3910:4410:4118:4418:4519:0719:0918:2719:18הודו, פונה )ח(

06:0005:4808:1108:0408:5508:4809:5609:5117:4717:5518:1918:2817:3618:41הונגריה, בודפשט )ח(

06:1506:0508:3208:2609:1109:0510:1210:0718:0518:1218:3418:4117:5318:52טורקיה, איסטנבול )ח(

06:3906:3008:5808:5309:3509:2910:3610:3218:3118:3618:5919:0418:1719:15יוון, אתונה )ח(

06:2106:0908:3308:2609:1609:0910:1710:1218:0818:1618:4018:4917:5719:01מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:4506:4009:1309:1009:4309:4010:4510:4218:4518:4719:0819:1018:2819:19מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:2206:3008:4608:5009:2809:3210:3310:3518:5518:4319:2619:1518:2719:27ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1506:0908:4008:3609:1209:0810:1410:1118:1118:1518:3618:3917:5618:49נפאל, קטמנדו )ח(

07:1107:0909:4209:4010:1110:0911:1311:1119:1719:1619:3919:3818:5819:46סינגפור, סינגפור )ח(

05:5405:4008:0007:5108:4808:4009:4909:4317:3717:4818:1418:2417:2818:38פולין, ורשא )ח(

06:1206:1208:4408:4309:1309:1210:1610:1518:2318:1918:4618:4218:0218:51פרו, לימה )ח(

06:5706:4509:1009:0309:5109:4510:5210:4818:4418:5219:1619:2418:3319:36צרפת, ליאון )ח(

07:0806:5509:1709:1010:0209:5511:0310:5718:5519:0419:2719:3618:4419:49צרפת, פריז )ח(

06:0306:0108:3408:3209:0209:0010:0510:0318:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3207:2209:4709:4110:2810:2211:2911:2419:2519:3219:5220:0019:1320:12קנדה, טורונטו )ק(

07:1006:5809:2309:1610:0509:5811:0611:0118:5919:0719:3019:3818:4819:50קנדה, מונטריאול )ק(

06:5906:5009:2009:1409:5509:5010:5610:5218:5218:5719:1919:2318:3819:34קפריסין, לרנקה )ק(

07:1607:0009:1709:0810:0910:0011:0911:0318:5719:0819:3519:4718:4820:02רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:4906:3408:4908:4009:4209:3410:4310:3618:3318:4519:0919:2118:2519:37רוסיה, מוסקבה )ח(

06:3806:2608:4908:4209:3209:2610:3310:2818:2418:3318:5719:0518:1319:18רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:4206:3008:5408:4609:3709:3010:3810:3318:3318:4219:0219:1018:2219:23שוויץ, ציריך )ח(

06:2706:2308:5608:5309:2509:2310:2710:2518:2818:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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